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E r gaan opnieuw stemmen op om een boete 

op te leggen aan de procespartij die tergend 

of roekeloos cassatieberoep aantekent. De CVP 

steunt deze voorstellen. De VU heeft hier grote 

bezwaren tegen, onder andere deze. 

De mogelijkheid om dergelijke boete uit 

te spreken bestaat nu reeds in beroep. Het is een 

maat voor niets. Het Hof van Beroep moet telkens 

een delicate afweging maken. Er zijn inderdaad 

niet zo veel gevallen waarvan vaststaat dat de recht

zoekende om louter rechtsmisbruikelijke redenen 

beroep aantekende. 

In Cassatie zou het probleem zich vooral 

voordoen omdat het aantal ingewikkelde burgerlij

ke zaken sterk toeneemt. Precies in burgerlijke en 

sociale zaken is er reeds een uiterst sterke filter, -

aangezien Cassatie daar moet aangetekend worden 

door een advocaat bij het Hof van Cassatie. Hun 

aantal is zeer beperkt. Ten tweede geven zij vooraf

gaandelijk steeds een sterk gemotiveerd advies. 

Deze adviezen vormen een grote filter. Slechts in 

één op vijf van de zaken wordt positief geadviseerd. 

Het voorstel vloekt met het Cassatie-sys

teem. Cassatie oordeelt niet over de grond van de 

zaak, zegt niet welke partij gelijk heeft. Cassatie 

oordeelt of de feitenrechter zijn werk goed gedaan 

heeft? 

Wie voor een boetesysteem pleit moet dus 

eerst een regeling treffen waarbij, in geval van 

Cassatie, de Belgische Staat de winnende proces

partij vergoedt voor de schade, de kosten en de ere

lonen veroorzaakt door de Cassarieprocedure. Het 

staat dan immers vast dat een orgaan van de Staat 

een onwettige beslissing heeft genomen. 

Het systeem van de boete zal zeker geen 

kleinere werklast veroorzaken. In een rechtsstaat 

kan een rechtbank immers niet zomaar een boete 

opleggen zonder aan de betrokken partij het recht 

te verlenen om zich daarop te verdedigen. Je gaat 

dus naar een bijkomend proces, of een proces in 

het proces. Dit wordt een vrij absurde discussie. 

Eerst wijst het Hof van Cassatie het Cassatieberoep 

af Vervolgens komt er voor hetzelfde Hof een 

debat over de vraag of de aangewende middelen 

eigenlijk wel een kans op slagen hadden, dan wel 

misbruikelijk werden aangewend. 

Daarom moet, aldus VU&ID, een filterpro-

cedure komen, waarbij een voorafgaande selectie 

gebeurt door een lid van het Hof van Cassatie. 

Bovendien dient de pariteit in het Hof van 

Cassatie doorbroken te worden want het is vooral 

de Vlaming die het slachtoffer is van de achter

stand. De werklast van de Nederlandstalige magi

straten bij het Hof van Cassatie ligt tot 50 % hoger 

dan die van hun Franstalige collega's. Zij produce

ren ook veel meer arresten. Desondanks moet een 

Vlaamse rechtzoekende veel langer wachten op een 

arrest dan een Franstalige rechtzoekende. 

Een filter en onmiddellijke invoering van de 

60 N-40 F verhouding bieden de beste oplossing. 

VU&ID op TV 
Naar een volwaardig sociaal statuut 
voor de zelfstandigen! 
De discussie over de hervorming van het sociaal statuut van de zelfstandigen 
wordt al een hele tijd gevoerd. Visie en concrete hervormingsvoorstellen ble
ven echter achterwege. VU&ID wil hierin verandering brengen. Kamerlid Danny 
Pieters en VU-voorzltter Geert Bourgeois spreken klare taal voor de VNOS-
camera's en stellen concrete stappen voor Anne Vanderstappen van de UNlZO-
studiedienst en Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat 
voor Zelfstandigen, geven hun visie omtrent het sociaal statuut en de toe
komstige hervormingen. 

Woensdag 22 november e.k. - TV1 - 25u.10 - na laatavondjoumaal 
Een programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS) 

O ok deze week gaat onze aandacht 
" naar de crisis die de hele Volksunie 

zo pijnlijk verdeeit. Zoais aangekondigd zet
ten de door de fracties en het partijbestuur 
aangeduide 'dhe wijzen' (zie WIJ, 2 novem
ber jl.) hun 'ontmijningstaak' verder. 
Maandag 6 november kwamen de voorzit
ters en secretarissen van aile arrondisse
menten in Brussel samen en hoorden een 
eerste verslag, vervolgens gaven ze de 
meningen van hun besturen weer. De vol
gende stap IS de beiangrijke partijraad van 
zaterdag 18 november a.s. 

om. Hij die, met zijn grondige kennis en op 
nuchtere wijze, de opeenvoigende staats
hervormingen heeft meegemaakt en vaak 
ook heeft begeleid, ziet hoe onvolmaakt de 
Vlaamse deelstaat is. Wij vinden de ontle
ding door dhr Senelie zo krachtig gefor
muleerd dat wij zijn standpunt omtrent het 
verder bestaan van de Volksunie tot ieders 
lering hebben overgenomen. (Lees biz. 5 
'Catastrofe') 

Dhr. Senelie doet deze uitspraken niet om 
de mooie ogen van Geert Bourgeois, van 

Liefst geen catastrofe 
Ondertussen blijven journalisten in de 
buurt van het nationaal VU-secretariaat en 
van de fracties in de parlementen als kip
pen scharrelen om nieuwtjes op te pikken. 
Het is hun job, maar enige ernst mag toch 
verwacht worden. Wij gingen verleden 
week reeds in op een kwaadaardig com
mentaar in De Morgen, tal van lezers heb
ben onze visie beaamd 
Het verheugt ons dat, totaal los van ons 
commentaar, een onbevooroordeeld man 
als prof. Robert Senelie (in het weekblad 
Knack) nog een stap verder ging en het 
mogelijke uiteenvallen van de Volksunie ais 
'een catastrofe voor Vlaanderen' om
schrijft. De gewezen hoogleraar Constitu
tioneel recht weet maar ai te goed waar-

Bert Anclaux of van wie dan ook te beha
gen, hij spreekt omdat ook hij weet dat 
zonder de Volksunie de staatshervorming 
onmiddellijk stilvalt. Geen enkele andere 
partij is zo geïnteresseerd in de staatsher
vorming, dhr. Senelie vindt dit goed en 
zegt ook waarom. Hij noemt de dingen bij 
hun naam- de halfafgewerkte fiscale auto
nomie, de gigantische transfers van noord 
naar zuid, het ongesplitste kiesarrondisse
ment Brussei-Halie-Vilvoorde, het unitaire 
gerechtelijke arrondissement B-H-V oorzaak 
van talloze disfuncties in het gerecht 
De Vlaamse strijd gewonnen? Antwoordt 
dhr Senelie- „Pas op de dag dat Vlaande
ren een volwaardige deelstaat met grote 
autonomie is, in een goed werkend fede

raal België. En zover zijn we nog lang niet." 
Hoe 'goed werkend' blijkt b v. uit het ont
slag van Rosanne Germonprez, de woord
voerster van Justitieminister Mare VenA/il-
ghen. Ais er één departement is waar ver
nieuwing en verandehng dé sleutelwoor
den zijn, dan toch wel op dat van Justitie. 
Maar wat zegt mevrouw Germonprez'?,,Po
gingen daartoe zijn niet gewenst of draaien 
op niets uit. Mijn conclusie is dat het met 
de bedoeling is dat iets verandert." 
Maar was vernieuwing niet hét leidmotief 
van paarsgroen? Niet dé droom van VLD en 
van de vele 'vernieuwers' die her en der 
opdoken? 

Men mag het ons niet kwaliik nemen, maar 
sinds 'de vernieuwing' tot programma 
werd verheven is nog nooit zo weinig aan 
vernieuwing gedaan. Dat kan ook met 
anders, politieke partijen die de vernieu
wing als hét na te streven doel beschou
wen moeten naar elkaar toeschuiven en 
verliezen onherroepelijk hun kleur De 
gevolgen daarvan zijn voorspelbaar identi-
teitsverlies, oninteressant, inboeten aan 
nuttigheidswaarde.. 

Dat de VU de jongste jaren van haar uitge
sproken kleur verloor, heeft de party gro
tendeels aan zichzelf te wijten Wat met wil 
zeggen dat een humanitair Vlaams-natio-
nalisme geen zin meer heeft. 
Een volledig federalisme - in wetten, toe
passing en structuren- nastreven doet nie

mand de Volksunie na, want het is voor 
andere partijen geen punt, noch in pro
gramma, noch in praktijk. 
Sociale rechtvaardigheid beogen is weivaart 
en weizijn voor de hele gemeenschap, weg 
van standen- en kliekjesgekibbel. Vrijheid 
van denken klinkt wel liberaal, maar wie er 
het jongste boek van Adriaan Verhulst op 
naleest stelt vast hoe 'onvrij' het er soms in 
liberale partijen aan toegaat. 
Ondernemen en werken zijn onderdelen 
van een economisch en ecologisch even
wicht. Omdat levenskwaliteit gebouwd 
wordt op cultuur vormen onderwijs, taai-
zorg, bescherming van het erfgoed, veilig
heid en gezondheid en zinvolle vrijetijdsbe
steding de onschatbare ingrediënten voor 
een levenskrachtige maatschappij. 
Voor wie het niet meer wist: dit zijn enkele 
punten uit het VU-programma Een pro
gramma dat streeft naar een volwassen 
gemeenschap die haar plaats heeft in 
Europa, als regio die eerbied heeft voor 
andere regio's en daardoor aanvaard en 
gewaardeerd wordt. 

Het kan best zijn dat dit streven weinig 'ver
nieuwend' klinkt, maar het straalt als pro
ject degelijkheid, verlangen en vertrouwen 
Uit. Om te komen tot een Vlaanderen dat, 
zoais prof Senelie het omschrijft, 'een 
volwaardige deelstaat met een grote 
autonomie' wordt 

Maurits van Liedekerke 



Twee borsten met schaamhaar 
„Het gaat per slot van rekening maar om 
twee borsten en wat schaamhaar." Wie 
BV's in de politiel<: wil, moet aanvaarden 
dat BV's aan een inkomen geraken door 
BV te zijn. En ben je model, dan doe je 
dat met je borsten en schaamhaar. 
Dit maar om te zeggen dat CVP-gemeen-
teraadslid Phaedra Hoste binnenkort in 
menig kuis en christelijk huishouden -

maar zonder twijfel ook in minder vrome 
handen - in al haar glorie als Playboy-
uitvouwmodel zal zijn te bewonderen. 
De CVP zelf wil niet meer de moraalridder 
uithangen, ook al verkoopt Phaedra haar 
bijna-alles enkel voor de centen. 
Weet ook u waar die naar vaste waar
den zoekende CVP-kiezer naar toe zal 
gaan? 

Man beschikt over 
slechts 20% 

van huishoudgeld! 
„Vrouwen worden rijker en machtiger. Ze gaan nu al 
over 80 procent van de aankopen " 

Trendwatcher Faith Popcorn in De Morgen van vrijdag 3 
november 2000 

• DOORDEWEEKS • 

'Magda' binnenkort niet meer?' 
Federaal minister van Volicsgezondlieid 
Aelvoet wil de veri<oop van chocolade
sigaretten verbieden. Het snoepgoed 
zou kinderen op latere leeftijd sneller 
naar de rookstok doen grijpen. 

.In progressieve kringen loopt 
men rood aan wanneer men hoort dat 
een vader, die in het bijzijn van zijn 
jonge kinderen joints rookte, bij ver
stek is veroordeeld tot twee jaar cel. 
Roken is dan ook ongezond. Joints 
roken is bovendien verboden. 

In dit land wordt 80% van de 
moorden opgelost. 

Sinds er in Antwerpen een 
nieuw mobiliteitsplan in de hoeren-
buurt van kracht is, hebben de meisjes 
van plezier hun inkomen flink zien 
dalen. Het rosse gedeelte van het 
schipperskwartier is verkeersvrij 
gemaakt en dat zorgt voor parkeer
overlast in de omliggende straten. 

Eens te meer moet uit cijferma
teriaal (van het Leuvense Steunpunt 
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming 
dit keer) blijken dat mannen in het 
huishouden geen lamme poot uitste
ken en vrouwenrechten bij voorkeur 
beperken tot het aanrecht. 

Vaderschapsverlof: de werkne
mers van de Vlaamse 'witte' sector 
zouden het kunnen krijgen tegen de 
bepaald riante vergoeding van 37.400 
fr per maand. Het federale voorstel om 
vaders tien i.p.v. drie dagen te laten 
genieten van hun jongste spruit zit er 
de eerste tijd niet aan te komen. 
Tegelijk gaan inmiddels stemmen op 
om het verlies van een naaste enigszins 
te verzachten met een rouwverlof van 
twee weken. 

Wie in de eindejaarsperiode niet 
het risico wil lopen op de buren te stui
ten blijft best gewoon thuis. Nu al heb
ben meer dan 600.000 landgenoten 
plannen gemaakt om dan de koffers te 
pakken. 

De CVP'er De Crem bepleit de 
afschaffing van de P-plaat voor parle
mentairen, verkozenen die ze gebrui
ken krijgen de inschrijvingstaks terug
betaald. Het gros van de verkozenen 
gebruikt ze niet omdat men dan her
kend wordt als politicus. En dat wekt 
bijzonder veel frustratie en agressie op 
van medeweggebruikers. 

KONINGIN MOEIAL 

Van Fabiola is geweten dat zij een onver
beterlijke moeial is, Boudewijn zou geen 
zware beslissingen genomen hebben zon
der haar medeweten en goedkeuring. Een 
van die beslissingen was zijn 'onmogelijk-
heidheid om te regeren' om zo de onder
tekening van de abortuswet te voorko
men. Zelfs de tussenkomst van kardinaal 
Daneds mocht niet baten. Wij schrijven 
april 1990. 

Zelfs nu, zovele jaren na zijn dood, moeit 
Fabiola zich opnieuw met... Boudewijn. 
Dit keer gaat het om een experiment in 
het kader van Brussel 2000 waarin de 
koning centraal staat. 
Carsten HóUer, een artiest van Duitse 
afkomst, wou zijn multimediaal project 
'Indiscipline' wijden aan wat in de 
koning voorafging toen hij 'zijn' beslis
sing nam om voor 24 uur geen staats
hoofd meer te zijn. Op zich een terechte 
betrachting. En of men nu voor tegen de 
abortuswet is, of men nu begrip heeft 
voor 's kortings standpunt doet er niet 
toe. Pogen te achterhalen wat de man 
bezielde en hoe hij toch zijn (wellicht 
eerlijk) genomen besluit is gekomen, 
loont de moeite om te onderzoeken. In 
een brief aan Fabiola vroeg Holler mede
werking voor zijn project. Fabiola weiger
de, want een schennis van haar privacy 
kan zij niet dulden. 

Het Hof wikkelde de zaak verder af en liet 
franfois-Xav/er de Donnéa, peetvader 
van Brussel 2000, weten niet opgezet te 
zijn met het project en weigerde elke 
medewerking en steun. 

VAUDEVILVOORDE 

Deze week werd een nieuwe aflevering 
geschreven van de 'Vaudevilvoorde', dit 
keer met het FDF in de hoofdrol. Nadat 
de contacten tussen/ean-Luc Dehaene en 
Willy Courtois waren afgesprongen, 
nadat een minderheidscoalitie van CVP-
SP-Agalev was gesloten, kwam de Vlaams 
Blok-verkozene Ma Van Dam zich mel
den. Het nummer dat deze zgn. 'over
loopster' poogde op te voeren werd vlug 
doorprikt als een vuige valstrik. Ook door 
haar verleden dat aan elkaar hangt van 
veroordelingen en boetes werd de 
Blok'ster vlug ontmaskerd. Mevrouw 
terug naar af. Daarmee was de zaak nog 
niet rond. Ten einde raad verklaarde 
Courtois zich bereid opnieuw met de 
CVP te praten, maar Jean-Luc Dehaene 
gaf vooralsnog niet thuis. En toen was het 
de beurt aan de FDF-afdeling dat zijn 'pas
sieve' steun aanbood. CVP-voorzitter 
Stefaan De Clerk liet meteen weten dat 
daar geen sprake kan van zijn. Dan maar 
een andere tactiek geprobeerd. De FDF-
verkozene Jean-Pierre Vermote laat zijn 
partij achter zich en wil het op eigen 
houtje proberen. In ruil voor wat? Voor 
niks, zegt de man. Maar dat gelooft 
natuurlijk geen kat! 

EUROBUDCET VOOR 
KOSOVA 

Onlangs keurde het Europees parlement 
de ontwerpbegroting voor het jaar 2001 
goed. Bart Staes (VU&ID) vroeg bij de 
bespreking aandacht voor het beleid, de 

Asielzoekers: 

het dossier 

komt maar 

niet vlot. 

politieke doelstellingen en vooral de 
mensen achter de kille cijferdans. De tus
senkomst was sterk ge'mspireerd door 
zijn tiendaags werkbezoek aan Kosova en 
Bosnië. 

Staes was in de Kosovaarse hoofdstad 
Pristina toen Vojislav Kostunica, de nieu
we president van romp-Joegoslavië 
(Servië en Montenegro), feestelijk werd 
ontvangen in Biarritz. Kostunica kreeg 
van de vijftien Europese staats- en rege
ringsleiders prompt en onvoorwaardelijk 
200 miljoen euro 'winterhulp' toege
stopt. Dit politieke signaal werd niet op 
gejuich onthaald door de Albanese 
Kosovaren. Zij vragen zich af waarom de 
Unie de machtswissel in Belgrado niet 
heeft gebruikt om druk uit te oefenen. Er 
zitten bijvoorbeeld nog 914 mensen vast 
in Servische gevangenissen. 
Kostunica moet volgens het VU&ID-euro-
pariementslid kansen krijgen. Hij rekent 
er wel op dat de president de komende 
weken een amnestiemaatregel afkondigt 
voor de Kosovaarse krijgsgevangenen. 
,,Aan de invoering van de twee nieuwe 
begrotingslijnen 'Democratisering' en 
'Wederopbouw' in het budget voor 2001, 
moeten zowel op politiek als op budget
tair vlak voorwaarden worden gekop
peld. Geen geld voor Servië zonder waar
borg voor meer stabiliteit en respect voor 
de rechten van Kosovaren en de 
Montenegrijnen en voor het Dayton-
akkoord van november '95," aldus nog 
Staes, die tijdens zijn bezoek aan Bosnië 
heeft geleerd dat de situatie er (nog) zeer 
problematisch is. 

De Bosnische beleidsmakers en de inter
nationale hulpverleners zijn blij met de 
machtswissel in Belgrado, maar vrezen 
voor de inkrimping van hun financiële 
middelen. Staes daarover: ,,Er valt in 
Bosnië nog heel wat werk te verzetten. 
Denk aan de terugkeer van vluchtelingen 
en aan het opruimen van de landmijnen. 
De plaatselijke bevolking heeft dringend 
geld nodig. Zonder ontmijning is geen 
heropbouw van woningen mogelijk. 
Bovendien moet de zeer broze Bosnische 
staat economisch levensvatbaar worden 
gemaakt. Inkrimping van de financiële 
middelen betekent instabiliteit op de 
westelijke Balkan." 

Ondertussen raakte bekend dat, tot grote 
tevredenheid van Bart Staes, de 
Kosovaarse vredesactiviste mevrouw 
Flora Brovina werd vrijgelaten. (Lees 
daarover meer op blz. 10) 

NIET TEN KOSTE VAN 
ONDERWIJSKWALITEIT 

De onderwijswereld reageerde geschokt 
op de uitspraak van VLD-voorzitter Karel 
De Gucht als zou de afschaffing van het 
kijk- en luistergeld neerkomen op een 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, gij hebt daar bij uw VU'ers altijd gevraagd 
voor bevragingen van de basis en zie daar hebt ge het al; 'NIS gaat 
iedere Belg ondervragen' lees ik in de gazet van de Limburgers. 
Los van het feit dat er geen Belgen zijn, vind ik het toch maar een 
vreemde affaire. De staat zal van mij dingen willen weten over 
mijn job - en wie wil daarover geen duidelijkheid?! -, mijn huis, 
mijn telefoon en zelfs mijn computer. 
Het goede van de zaak is dat wij op die manier een overzicht krij
gen van wie wij gemiddeld zijn. Het slechte ervan is dat men mij 

gaat verplichten om al die onnozeliteiten in te vullen. De gemid
delde politicus neemt gemiddeld genoegen met een gemiddelde 
opiniepeiling bij de gemiddelde Vlaming om te weten of zijne kop 
graag of niet graag is gezien. 1000 mensen volstaan blijkbaar om 
de democratie te voorspellen, maar als het erom gaat telefoons te 
tellen dan moeten de 10 miljoen inwoners van de structuur die 
België heet dat allemaal zelf gaan invullen. En doet gij dat niet, 
dan wordt gij daaraan heriimerd. Na enkele weken al! Men is ver
dorie niet in staat om de belastingbrieven te verwerken, maar nog 
eens enkele miljoenen extra brieven, daarvan weet 'de staat' al na 
'enkele weken' of ze zijn ingevuld én wie dat wel of niet heeft 
gedaan. En heb ik daarna nog geen goesting, dan komt er iemand 

aan mijn deur en dan gaat mij dat extra kosten. Terwijl een 
goede (!) steekproef enkele miljoenen kost gaat deze hele handel 
een veelvoud daarvan opleveren, met waarschijnlijk een minder 
goed resultaat. 
Daarom krijgt gij, vriend schrijvelaar van de zwijgende massa, nu 
al mijn gegevens, open en bloot: Computer Remington, model 
1934 - Telefoon: in 'De Meter', van 's avonds vroeg tot 's morgens 
vroeg - Tuin: wordt gedaan door ons Ludwina - Inkomen: na te 
vragen bij de belastingen. 
Uw bijzonder kwade, gemiddelde, 

De Gele Geeraerts 
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loonsverhoging voor de leraren. Gezien 
de budgettaire beperkingen is het nodig 
dat de Vlaamse overheid prioritair de 
inspanningen opvoert ten behoeve van 
een kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
Concreet betekent dit meer middelen 
voor vertoning, infrastructuur, omkade
ring, vorming, enz. Daarenboven behoort 
de democratisering van het onderwijs, 
o.a. door verhoogde studietoelagen, tot 
de belangrijkste doelstellingen. 
Reeds eerder drukte de VU de wens uit 
de toekomstige ontwikkeling van 
Vlaanderen niet te hypothekeren door de 
inwilliging van voorbarige electorale 
beloften. Wij hebben trouwens herhaal
delijk het stuntopbod inzake belasting
verlaging aangeklaagd. 
Daarentegen is het waar dat de 
Vlamingen recht hebben op een betere 
overheidsdienstverlening, dit moet kun
nen met o.a. een verminderde fiscale 
druk. Maar er zijn grenzen, deze zijn vast
gelegd bij het regeerakkoord: 40 miljard 
fr. voor de hele bestuursperiode. Het 
bestuursakkoord laat dus geen ruimte 
voor én de huidige forfaitaire kortingen 
van om en bij de 10 miljard fr. per jaar én 
de afschaffing van het kijk- en luistergeld 
voor ongeveer 19 miljard fr. per jaar. Deze 
laatste mag dan een verouderde en aso
ciale belasting zijn, het kijk- en luistergeld 
zomaar afschaffen kan echter niet zonder 
andere meerinkomsten of zonder een ver
mindering van een aantal uitgaven. 

CATASTROFE 

In het moeilijke debat over de toekomst 
van de alliantie VU&ID wordt te pas en te 
onpas beweerd dat de Volksunie haar 
staatshervormdend programma haast vol
ledig verwezenlijkt heeft en dus gerust 
mag verdwijnen. De lezer weet dat wij 
een andere mening zijn toegedaan, zie 
onze politieke commentaren van de jong
ste weken. 
Een beetje onverwacht kregen we daarbij 
steun van niemand minder dan Robert 
Senelle. 
Het weekblad KnacJf legde aan deze eme
ritus hoogleraar Grondwettelijk recht vol
gende vraag voor: „De Volksunie kampt 
met een zware interne crisis. Volgens 
sommigen zijn de VU-eisen grotendeels 
verwezenlijkt en heeft de partij geen zin 
meer." 
En wat antwoordde de prof? 
„Wie dat zegt, is een dwaas. Het uiteen
vallen van de Volksimie is een catastrofe 
voor Vlaanderen. Gelet op de onafge-
werkte staatshervorming hebben wij een 
Vlaamse zweeppartij nodig. Op de 
Volksunie rust een belangrijke verant
woordelijkheid. Ik heb er al op gewezen 
dat wij met de fiscale autonomie pas half
weg zijn en dat de gigantische transfers 

van noord naar zuid onverminderd blij
ven bestaan. Ik hoor niet meer spreken 
over de splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde of van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde dat nochtans de oorzaak 
van talloze disfuncties in het gerecht is. 
(...) De Vlaamse strijd is pas gewonnen op 
de dag dat Vlaanderen een volwaardige 
deelstaat met een grote autonomie is, in 
een goed werkend federaal België. En 
zover zijn we nog lang niet." 
Kan het krachtiger en juister worden 
geformuleerd? 

u weet 
natuurlijk al 

wie er heeft 
gewonnen! 

u et debat over partijpolitieke liergroepering staat terug 
in de actualiteit. Een aantal bedenkingen. 

Het uitstervend ras 
Het debat over politieke hergroepering, 
meestal herkaveling genoemd, alsof het 
om een stuk grond gaat, is alles behalve 
nieuw. Het is sinds het ontstaan van poli
tieke partijen nimmer stilgevallen, denken 
we maar aan de 19de eeuwse kartels tus
sen sociaal-liberalen en socialisten, de in de 
kiem gesmoorde progressieve frontvor
ming van Wilfrled Martens in de jaren 1960 
en recenter het Sienjaal van Maurtis 
Coppieters. 
De jongste gemeenteraadsverkiezingen, 
het blijvend succes van het Vlaams Blok en 
de moeilijke zoektocht van meerdere par
tijen naar een trouw electoraat en besten
dige macht, al dan niet in samenwerking 
met andere formaties, heeft het debat 
over hergroepering nieuw leven Ingebla
zen. 
In de krant De Morgen bood socioloog Luc 
Huyse een polltiek-maatschappelijke ver
klaring voor zijn stelling dat er hoe dan ook 
een andere configuratie van partijen komt, 
alleen weet hij niet te voorspellen wanneer 
en hoe dat zal gebeuren. De socioloog gaat 
er vanuit dat de Belgische politieke breuk
lijnen als de levensbeschouwelijke, com
munautaire en sociaal-economische fel 
aan het vervagen zijn en dat daarom ook 
de partijen die zich op deze breuklijnen 
beroepen, hun bestaansreden verliezen. 
Vandaar de onvermijdelijke evolutie naar 
partijpolitieke hergroepering, te meer daar 
Huyse het ontzuilingproces in een ver 
gevorderd stadium ziet. 
Luc Huyse is een scherp waarnemer, hij is 

bovendien één van de weinige academici 
die een heldere, verstaanbare dialoog met 
het publiek aankan en hij zet meerdere 
maatschappelijke sectoren tot nadenken 
aan. Niettemin is zijn ontleding nogal rudi
mentair en zijn voorspelling daardoor erg 
wazig. Zo gaat Huyse onvoldoende in op 
het recente ontstaan van een nieuwe 
tegenstelling, die tussen het materiële en 
Immateriële denken, waaraan partijen als 
Agaiev en het Vlaams Blok hun succes te 
danken hebben. Daar tegenover gaat 
Huyse er te makkelijk vanuit dat oude 
breuklijnen zomaar verdwijnen Die tegen
stellingen uiten zich niet meer zoals vroe
ger, zijn bovendien complexer geworden, 
maar daarom niet verdwenen Wel Inte
gendeel. De bestrijding van sociale onge
lijkheid, zo tonen meerdere studies aan, is 
en blijft een absolute prioriteit. Het alge
meen recht op toegang tot de Informatie
technologie, op onderwijs, vorming, huis
vesting, of op een behoorlijk pensioen is 
alles behalve vanzelfsprekend. Tot deze 
conclusie komt ook SP-voorzitter Patrick 
Janssens in het SP-ledenblad Doen 
(november 2000), „De essentie van ons 
gedachtegoed blijft de bestrijding van 
sociale ongelijkheid," Janssens staat erop 
„terug onze traditionele doelgroepen aan 
te spreken. Dat is de verantwoordelijkheid 
van de SR want Agaiev zal dat nooit kun
nen." De Antwerpenaar hecht met andere 
woorden geen geloof aan een roodgroene 
alliantie, omdat de ecologisten de kern
boodschap van de sociaal-democraten te 

weinig uitdragen, VLD-voorzltter Karel De 
Gucht vertelt net hetzelfde verhaal. Ook de 
Vlaamse liberalen doen weinig anders dan 
hameren op hun traditionele thema; de 
belastingverlaging. Overigens kunnen ook 
de groenen moeilijk beweren dat het eco
logisch gedachtegoed voldoende door 
andere partijen wordt verdedigd. Zelfs met 
de ecologisten in de federale regering blij
ven de milieuaccenten ondergewaardeerd. 
De Vlaamse partijen zijn momenteel niet in 
staat om eikaars historische erfenis door te 
geven, laat staan te aanvaarden Hun aan
dacht gaat eerder uit naar de versterking 
van de eigen structuren, het oppoetsen 
van de plaatselijke afdelingen, het aantrek
ken van nieuwe leden. 
En welke Vlaamse partij is bereid voldoen
de aandacht te schenken aan het demo
cratisch nationalisme? Wie toont zich vol
doende overtuigd van het belang van de 
Vlamingen in Brussel, het Nederiands in 
Europa, de opbouw van een vrij 
Vlaanderen In de wereld? Met een ontstel
lend gemak wordt het communautaire 
thema als voorbijgestreefd beschouwd, 
tenwljl overal de conflicten tussen centrum 
en periferie toenemen én, spijtig genoeg, 
het autoritaire nationalisme overal in 
Europa poogt de democratische venwor-
venheden op het spel te zetten. De roep 
naar een democratische gemeenschaps
opbouw en solidariteit klinkt luid. 
Tot slot dit is de vraag naar partijpolitieke 
hergroepering geen voorbijgestreefd 
generatieverschijnsel? Vandaag bekennen 
jongeren zich zonder schroom en met 
volle overi;uiglng tot deze of gene partij: 
de onafhankelijken worden een uitster
vend ras. 

(evdc) 
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Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux 

verhoogt nog dit jaar de structurele toelage 

voorde alternatieve muziekeducatieve 

organisaties tot 3 miljoen fr. Meer concreet 

betekent het dat de structurele subsidie van 

DeKrijtkring (Antwerpen), De 

Pianofabriek (Brussel) en Muziek-o-droom 

(Mechelen) wordt verhoogd met 1,5 

miljoen fr. voor de lopende erkennings

periode, samen 4,5 miljoen fr. 

Bert Anciaux wil hiermee zijn intentie om 

een gericht beleid te voeren tav. de 

populaire muziek onderstrepen. In 2001 

voorziet de minister bijna 30 miljoen fr. 

meer. De verhoging kadert in een reeks 

maatregelen die de minister plant voor 

populaire muziek. Een werkgroep 

Popbeleid bereidt deze maatregelen voor. 

Anciaux hoopt eerlang de concrete 

maatregelen te kunnen aankondigen. 

• WETSTRAAT • 

4 

Q ok deze week gaan we dieper in op drie 
voorstellen van VU&ID ter verbetering 

van het sociaal statuut van de zelfstandigen. In 
deze aflevering stelt Kannerlid Pieters de 

individualisering van de Sociale Zekeheidsrechten 
van de helper van de zelfstandige voor. 

De helper van 
de zelfstandige 

opwaarderen 
De huwelijkspartner van de zelfstandige 
neemt meestal het statuut van 'meewer
kende echtgenote' aan. Dit betekent dat 
zij niet onder de leiding van de zelfstandi
ge echtgenoot werkt. Integendeel, man 
en vrouw bouwen samen de onderne
ming op als twee evenwaardige partners. 
De meewerkende echtgenote is niet ver
plicht zich bij de sociale verzekering aan 
te sluiten en dus moet ze geen sociale bij
drage betalen, ook niet op het deel van 
het inkomen dat haar fiscaal wordt toege
kend. 

ONRECHTVAARDIG 

Op korte termijn is dit aantrekkelijk maar 
men mag volgens Kamerlid Danny Pieters 
de gevolgen niet uit het oog verliezen. De 

meewerkende echtgenote bouwt immers 
geen eigen pensioenrechten op. hidien 
het huwelijk stand houdt is dit geen pro
bleem. Bij het bereiken van de pensioen
leeftijd ontvangt de zelfstandige een 
gezinspensioen voor hen beiden en 
indien hij overlijdt geniet de meewerken
de echtgenote een overlevingspensioen. 
Maar in het huidige sociale statuut blijft 
de meewerkende huwelijkspartner dus in 
grote mate afhankelijk van de zelfstandi
ge echtgenoot. Huwelijksproblemen zor
gen er gelukkig niet voor dat de meewer
kende echtgenote volledig in de kou blijft 
staan, maar de huidige regeling is voor 
verbetering vatbaar. Indien de partners 
apart gaan wonen heeft de huwelijks
partner van de zelfstandige zelf recht op 
een pensioen. Maar zij kan dat pensioen 

De samenwerkende echtgenoten zouden 
best belden individueel als zelfstandige 

sociaal verzekerd worden. 

pas ontvangen vanaf het ogenblik dat de 
zelfstandige zélf recht heeft op zijn pen
sioen. Bovendien bedraagt dit pensioen 
slechts de helft van het gezinspensioen 
van de zelfstandige. Wanneer de zelfstan
dige, waarvan zij mogelijk al jaren 
gescheiden leeft, niet stopt met werken 
ontvangt zij geen pensioen. Dat de mee
werkende echtgenote misschien jaren
lang hard heeft gewerkt voor de zaak 
speelt geen rol. Dit is onrechtvaardig. Bij 
een echtscheiding valt het pensioen van 
de echtgenote van de zelfstandige zeer 
laag uit. Zij krijgt slechts een deel van het 

Na huurlingenleger, nu Waals leger ? 
Enkele dagen geleden wou minister van 
Defensie André Flahaut nog buitenlanders 
rekruteren voor de Belgische strijdkrachten. 
De PS'er moet geredeneerd hebben dat 
wanneer het hoofd van de strijdkrachten 
eertijds ook in het buitenland werd gevon
den, dit ook mogelijk moet zijn voor de 
strijdkrachten zélf. Een beetje kennis van de 
vaderlandse geschiedenis kan nooit kwaad... 

TWEE VLIEGEN 
Maar VU-Kamerlid Fons Borginon heeft daar 
zo zijn bedenkingen bij, volgens de Antwer
penaar kon reeds worden vermoed waar het 
de minister werkelijk om te doen is: de 
opheffing van de bestaande verdeelsleutel 
tussen Nederlandstalige en Franstalige rek
ruten. Die verdomde verdeelsleutel, door 
Flahaut becommentarieerd als 'belachelijk'. 
Fons Borginon: „Minister Flahaut meent 
twee vliegen in één klap te kunnen slaan, de 
verfransing van het Belgisch leger, in combi
natie met het opkrikken van de Waalse werk
gelegenheidscijfers. Om dit te bereiken 
grijpt de minister terug naar een beproefd 

recept nog meer Walen opnemen in fede
rale overheidsdienst. Nu reeds werkt 40% 
van de werkende Waalse bevolking in een of 
andere overheidsdienst, tegenover 25% in 
Vlaanderen. Het hoeft weinig betoog dat de 
federale begroting, en dus ook de defensie
begroting, grotendeels door Vlaanderen 
gedragen wordt. 

Minister Flahaut wenst niet alleen de Waalse 
werkgelegenheidsgraad op te krikken, hij 
neemt er de verfransing van het Belgisch 
leger als leuk toemaatje bovenop, mét het 
geld van de Vlaamse belastingbetaler." 

BETERE ARBEIDSVOORWAARDEN 
Met Flahauts voorstel - dat, volgens Borgi
non, waarschijnlijk wel ergens steun zal krij
gen van een 'flamand de service' in profile-
ringsnood - wordt echter geraakt aan het 
delicaat Belgisch evenwichtsmodel. 
F. Borginon: ,,Minister Flahaut mag dan wel 
weten waar hij begint, niet waar hij zal uit
komen. Het volstaat om te verwijzen naar de 
globale taaiverhoudingen in de federale 
administratie. Immers, steeds weer worden 

vanuit Franstalige hoek de taaiverhoudingen 
bespreekbaar geacht wanneer het hén goed 
uitkomt. Zo komt na de verkrachting van de 
taalwetgeving in gerechtszaken, nu de taal
wetgeving in het leger aan de beurt. Vlaam
se desiderata worden dan weer onmiddellijk 
tot taboe verheven." 
Het is bovendien bevreemdend dat Flahauts 
idee nooit op de proppen kwam ten tijde 
van de dienstplicht. 
F, Borginon: ,,indien de minister écht 
begaan is met de invulling van de Neder
landstalige legerkaders dienen logischerwijs 
de arbeidsvoonwaarden voor de Nederlands-
taligen, al dan niet tijdelijk, aantrekkelijker 
gemaakt te worden. Dit is een vanzelfspre
kende ingreep wanneer de arbeidsmarkt in 
een bepaald segment met schaarste wordt 
geconfronteerd." 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, 
bepleit de VU een verdere inkrimping van de 
getalsterkte van de Belgische strijdkrachten. 
Kamerlid Fons Borginon zal de minister 
omtrent dit alles eerstdaags interpelleren. 

eigen pensioen van de zelfstandige, zon
der recht op een minimumpensioen. 
Volgens Danny Pieters dienen beiden een 
volwaardige bescherming te genieten. De 
samenwerkende echtgenoten zouden 
best beiden individueel als zelfstandige 
sociaal verzekerd worden. Beiden geven 
aan welk deel van het gezinsinkomen toe
gerekend kan worden aan elk van hen. 
Op dit bedrag betalen ze dan een bijdrage 
en op basis hiervan worden de uitkerin
gen berekend. 

AFSCHAFFING VAN DE BIJZONDERE 
REGELINGEN 

De zelfstandige in bijberoep betaalt geen 
sociale bijdragen indien het jaarUjks inko
men kleiner is dan 41.710 fr. Tussen 
41.710 fr. en 389.461 fr. betaalt hij een bij
drage van 4,175% en bij een inkomen 
hoger dan 389461 fr. moeten dezelfde 
bijdragen als een zelfstandige in hoofdbe
roep betaald worden. 
Danny Pieters stelt een nieuwe benade
ring voor. Elke zelfstandige activiteit leidt 
tot dezelfde proportionele bijdragebe
taling en tot rechten in het sociale verze
keringsstelsel voor zelfstandigen. Indien 
de inkomsten onder de nieuwe bijdrage-
drempel blijven dan is er nog steeds de 
proportionele bijdrage maar er worden 
dan geen rechten in het stelsel der zelf
standigen geopend. Verdient de bijberoe
per méér dan de nieuwe bijdragedrempel 
dan wordt hij volledig, zowel wat rechten 
als bijdragen betreft, met een hoofdbe
roeper gelijkgesteld. De zelfstandige die 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 
heeft, kan zijn zelfstandig hoofdberoep 
verder zetten zonder zijn pensioen te 
openen. Hij bouwt met zijn bijdragenver-
der rechten op. Of hij kan zijn pensioen 
ontvangen en zijn zelfstandige bezigheid 
stopzetten of althans beperken tot de 
zogeheten 'toegelaten arbeid'. In dat laat
ste geval betaalt hij dezelfde bijdragen als 
de zelfstandige bijberoeper. 

De bijdragen die zelfstandigen betalen 
worden berekend op basis van het inko
men van drie jaar voorheen. Als basis 
geldt het vaststaand belastbaar bedrijfsin-
komen. De bijdragen die verschuldigd 
zijn vertonen geen band met het actuele 
inkomen en de regeling is bovendien zeer 
fraudegevoelig. 
Voor Danny Pieters wordt er best een 
inningswijze ingevoerd die analoog is 
met de wijze waarop de inkomstenbelas
ting geïnd wordt. De bijdragen worden 
berekend op het jaar ervoor en bij wijze 
van voorafbetaling afgedragen in het 
lopende jaar. 

(wvdb) 
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"C ind oktober ging in Nyon de conferentie door van 
de regionale ministers van Cultuur. Namens 

Vlaanderen werd er het woord gevoerd door Paul Van 
Grembergen. Hans De Belder was er bij en kwam onder 

de indruk van zijn tussenkomst 

• HORIZON • 

Wa/ter Zmirn heeft niet veel aandacht 
besteed aan een kort zinnetje door Vmi 
Van Grembergen uitgesproken in het 
Caijvas^esprek van 28 oktober jl. Ook 
Paul is niet erg diep ingegaan op zijn 
mededeling dat hij zopas teruggekeerd 
was van een internationale bijeenkomst 
waar hij de Vlaamse regering vertegen
woordigd had. En waar hij alweer, zoals 
altijd in de Volksunie-discussies, even
eens gedebatteerd had over net dezelfde 
onderwerpen zoals nationale identiteit 
en regionale autonomie. En over de 
vraag: 'Hoe breng ik mijn boodschap best 
over?' 

WAT IS CULTUUR? 

Ik denk dat ik deze raadselachtige Can
vas-passage voor de WTWezers moet ver
duidelijken. Het is de moeite waard te 
onderstrepen dat Pauls buitenlandse 
diplomatieke 'shuttle activiteit' geplaatst 
moet worden naast zijn interne diploma
tieke bemoeiingen als één van de drie VU-
wijzen: beide vullen elkaar aan. En ver
mits de buitenlandse expeditie in het 
Canvas-programma zowat tussen de 
plooien is gevallen, zal ik dit mysterie 
even ontraadselen. 
De Vei^adering der Regio's van Europa 
(VRE) heeft op 26 en 27 oktober jl., voor 
het eerst, een bijeenkomst georganiseerd 
van de regionale ministers van Cultuur uit 
het ganse Europese continent. 70 regio's 
deden mee, soms met hun ministers, 
soms ook met ervaren experten. Voor 
Vlaanderen was dat Paul Van Grember
gen. Er waren ongeveer 170 deelnemers 
uit alle hoeken van Europa. Te veel om op 
te noemen. Ook de cultuurminister van 
Quebec nam er het woord. De Uefa-ver-
gaderzaal in Nyon, waar de vergadering 
plaatsvond, zat bomvol. 
Niet te geloven hoe groot Europa's cultu
rele diversiteit wel is. De verschillen in 
traditie, geschiedenis, procedures, 
bevoegdheden houden maar niet op. Uit 
vier windstreken, groot en klein, links en 
niet-links, Latijns, Germaans, Keltisch, 
Slavisch, met of zonder grondwettelijke 
bevoegdheden, van alle kleuren en 
pluimage. Het was een beetje zoals toen 
Felix Tinimermans onze Lieve Heer aan 
het werk zette om de dieren, de vogels, 
de vissen en Sus, het varken van Sint-
Antonius, te scheppen. 
De conferentie stelde een slotverklaring 
op die veel discussies had veroorzaakt. 
Identiteit, veelzijdigheid, integratie, 
samenwerking, erkenning, taal, opvoe
ding en tussendoor; 'Wat is cultuur eigen
lijk? En het profiel van een regio, van een 
volk en hoe doe je dat alles functioneren, 
met hoeveel geld en mensen? En wat 
doen de kunstenaars bij al dit overheids-
gedoe?' 

INDRUKWEKKEND 

Bij zo'n vuurwerk van gedachten en vra
gen moet je natuurlijk het hoofd koel 
houden, anders dreigt de discussie als 
een oeverloze UNO-conferentie te ont
aarden. Er werd dus geprobeerd consen
sus te bereiken over het uitgangspunt 

Diplomaat 
voor Vlaanderen 

mee aanwezig zijn. Tussen de andere 
Europeanen. Op niveau. En met wijze 
woorden, zoals door de VU&ID-fractie-
voorzitter in het Vlaams parlement in 
deze conferentie uitge
sproken. 

(cultuur, dat i s : de regio, niet de lidsta
ten van de Europese Unie). Ook over een 
gemeenschappelijke houding tegenover 
de Economische Monetaire Unie: hoe 
vullen de regio's de culturele leegte in? 
Hoe ziet het Europa van de culturen er 
uit en heeft het Europa van de regio's 
wel zin? Allemaal vragen die je vroeger 
ook al wel eens elders hebt gehoord 
maar die hier gebundeld werden én op 
poUtiek en Europees niveau gebracht 
Indrukwekkend, al blijven vele vragen 
onbeantwoord. 
In zijn tussenkomst heeft Paul Van Grem
bergen er enkele daarvan heel scherp 
geformuleerd o.a. inzake minderheden, 
talen, identiteit, integratie, cultuur. De 
zaal was heel stil toen hij de deelnemers 
attent maakte op de realiteit, bvb. was 
het Vlaanderen niet dat het dossier 'Brus
sel' in de praktijk heeft ondervonden? 
Over één punt was zowat iedereen het 
eens: met name om te zeggen dat de 
nationale regeringen in de EU niet moe
ten denken dat zij zomaar over de regio's 
heen kunnen stappen, en zeker niet inza
ke cultuur. Je maakt niet een echt Eiu-opa 
zonder de regio's mee te betrekken in 
het Europees beleid. Culturele beslissin
gen kunnen bovendien niet per meerder
heidsstemming worden genomen: dat 
zou de cultuur in Europa verpletteren en 
er een aanhangsel van het econotnisch 
beleid van maken. 

ESSENTIEEL 

Deze positie zal in alle duidelijkheid 
worden meegedeeld aan de Europese 
Raad die op 7 en 8 december a.s. in Nice 
zal beslissen over de Intergouvernemen
tele Conferentie die de EU moet klaar
maken voor de aanstaande uitbreiding 
van 15 tot 28 leden. De Europese Raad 
zal ook gaan beslissen over een Chaner 
van de speciale rechten, over een Euro
pese grondwet, over Europese 'Gover
nance', enz. 
Goed dus dat de Europese regio's vlak 
daarvoor met z'n allen duidelijk stand
punt hebben ingenomen over hun pre
rogatieven. Identiteit en samenwerking, 
zoals Paul Van Grembergen aanstipte, 

van en tussen Europese regio's is voor 
onze Europese toekomst essentieel. 
Wij kunnen Paul Van Grembergen alleen 
maar dankbaar zijn omdat hij er in Nyon 
bij was. Vlaanderen moet in zo'n debat Hans De Belder 

Een aangena
me verrassing: 
PVC als 
diplomaat voor 
Vlaanderen. 
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VT an de hand van Mare Platel, hoofd van de 
studiedienst van VU&ID, is een interessante 

aflevering van VNS-Standpunten verschenen, meer 
bepaald het dossier 'De koning en zijn grondwet'. Bij 
nader toekijken een eerste handleiding bij een mogelijk 
monarchiedebat 

• SAMENLEVING • 

Het zoveelste drukwerk over de monar
chie? Een gratis graantje meepikken van 
de MafMdegekte? Een plotse opstoot van 
het royalty-koorts? Niks van dit alles, 
want de uitgave is wel een zeer originele 
poging om het debat over de monarchie 
in België op het grondwettelijke vlak te 
brengen. De publicatie vertrekt niet van
uit de figuur van de koningen, beschrijft 
niet hun leven en werk, zelfs niet hun 
glorieuze avonturen; dit dossier behan
delt de verhouding tussen monarchie en 
grondwet zoals deze in België bestaat. 

TUSSEN GISTEREN... 

De titels van de hoofdstukken zeggen 
meteen op welke wijze de auteur zijn 
onderwerp benadert. Zo zijn er achter

eenvolgens: 'De monarchie ais instelling 
in de Belgische parlementaire democra
tie', 'De persoon van de koning' en 'Wat 
kan de koning doen? Of wat mag hij niet 
doen?' Aan de hand van de desbetreffen
de grondwetsartikelen verduidelijkt de 
auteur welke ruimte het staatshoofd 
heeft om te functioneren. Maar ook de 
vraag wat er van de oorspronkelijke 
bedoeling van de wetgever overblijft. 
Een voorbeeld. Artikel 45 zegt dat de 

Alleen, zo voegt hij er aan toe: „Het staat 
nog altijd in onze grondwet en dus zou 
'het' nog kunnen." 

...EN VANDAAG 

Op die wijze wordt een veertigtal artikels 
aangehaald, uitgelegd, becommenta
rieerd, op hun waarde beoordeeld. 
Een dergelijke formule is niet noodzake
lijk boeiend, toch slaagt de auteur erin 

Wat de koning 
(nog) kan 

koning de Kamers kan verdagen. Zo'n 
beslissing kan niet zonder instemming 
van die Kamers, de termijn van verdaging 
mag niet langer dan een maand duren, 
herhaling binnen een zelfde zitting kan 
niet. De auteur zocht en vond dat de 
koning in 1857 het laatst van dit verda-
gingrecht gebruik maakte. Het artikel is 
dus in onbruik geraakt, schrijft de auteur, 
die vindt dat het zonder enige discussie 
geschrapt mag worden. 

om rond elk van de wetsartikelen een 
passend verhaal te breien. Platel doet dit 
aan de hand van feiten uit een ver en 
nabij verleden maar put, naast de histori
sche anekdotiek, ook uit zijn jarenlange 
ervaring als Wetstraat-watcher. Daarbij 
laat hij niet na te wijzen op de afstand die 
gegroeid is tussen de grondwet en de 
werkelijkheid van vandaag. 
Zo zegt artikel 112 dat de koning het 
recht heeft munt te slaan. Mooi zo, maar 

'Nu het debat voorbereiden' 
Het is niet de eerste i<eer dat Mare Platel over 
de monarcliie schrijft. Reeds eerder pubii-
ceerde hij 'Boudewijn, 5 jaar na zijn dood' en 
adviseerde hij bij het schrijven van 'Boudewijn 
40-60'(L De Lentdecker) en 'Vijf i<onin-
gen'(Henr/ van Daele). En in zijn essay 'Het ai-
taar van de politiële' wijdde Platel een hoofd
stuk aan de monarchie en de Vlamingen. 

NIET VOOR, NIET TEGEN 
Mare Platel: ,,Eigenlijk zijn Vlamingen geen 
royalisten, maar echt tegen de monarchie 
zijn ze nu ook weer niet. Ze ergeren zich wel 
omdat Mathllde opvallend veel tijd nodig 
heeft om verstaanbaar Nederlands te leren 
spreken en ze hebben leedvermaak als ze 
zien hoe onhandig Philippe z\ch gedraagt. Ze 
worden zelfs boos omdat het huwelijk van 
de kroonprins hen zoveel belastingsgeld 
kost. Maar als het zover komt vinden ze het 
toch plezant wanneer broer Laurent weer 
eens de koninklijke poppenkast onderste 
boven haalt Het gebeurt zelfs dat ze samen 
met duizenden naar Brussel treinen om er 
na urenlang aanschuiven het stoffelijk over
schot van de overleden vorst te groeten. 
Tussendoor worden ze weer eens kwaad als 
ze vaststellen dat de koning veel meer aan 
politiek doet dan hen democratisch lief Is 
Zonder dat over zijn politieke optreden vra
gen mogen gesteld worden Of beter, ze 

mogen vragen stellen, maar op een afdoend 
antwoord moeten ze niet rekenen. Onder
tussen blijft de grondwettelijke regel die 
zegt dat de koning onschendbaar is, zeg 
maar politiek onverantwoordelijk, heilig." 
• Is het omdat Vlamingen geen royalisten 

zijn dat ze het debat over de monarchie 
uit de weg gaan? 

M. Platel: „Wie in de Belgische politiek wil 
overleven, doet er goed aan niet al te opval
lend met de republikeinse vlag te zwaaien of 
te vaak kritische vragen te stellen. 
Vlaanderen heeft anders niet veel argumen
ten om de monarchie als instelling liefdevol 
te koesteren Vanuit het koninklijk paleis 
kwamen in de loop der tijden niet zoveel 
Vlaams-vriendelijke signalen, de Voerense 
belhamel Happart een handje schudden tij
dens een geheime ontmoeting langs de 
autoweg, dat wel. Herhaalde koninklijke 
oproepen voor wederzijds begrip tussen de 
beide taal- en cultuurgemeenschappen, 
maar intussen is het Nederlands aan het 
koninklijk paleis nog altijd een bijna vreemde 
taai. Voor sommigen binnen het Hof zelfs 
een onoverkomelijke hindernis." 

DE LEHER VAN DE GRONDWET 
Als federalistische partij is de Volksunie een 
volbloed republikeinse beweging, vindt 
Platel. Alleen heeft ook de VU door de jaren 

heen leren omgaan met de monarchie als 
instelling. De partij stelt dan ook niet dat zij 
voortaan alleen maar aan politiek wil doen 
ais de republiek Vlaanderen werkelijkheid 
wordt. In afwachting van andere tijden aan
vaardt de VU de monarchie in dit land ais 
een feitelijk gegeven. 
M. Platel: „Dat moet ons niet beletten om 
een discussie over de monarchie ais instel
ling aan te durven. Om ons b.v af te vragen 
waarom sommige koninklijke functies nog 
altijd zijn zoals ze sinds het ontstaan van 
België grondwettelijk werden omschreven. 
Vragen over zin en zelfs onzin van koninklij
ke prerogatieven moeten gesteld worden en 
een antwoord krijgen. Niets moet ons 
tegenhouden om het debat voor te berei
den over een 'andere' monarchie die naar 
Scandinavisch model op een heel andere 
leest is geschoeid dan de Belgische. Vragen 
ook over de manier waarop de letter van de 
grondwet soms wordt uitgelegd .. omdat de 
politiek op dat ogenblik die uitleg nodig 
heeft. Dit dossier wil daarbij helpen." 

Mare Platel wil het niet bij deze uitgave 
laten. Er volgt nog een tweede 'koninklijke' 
brochure, dit keer een meer algemene inlei
ding met veel kritisch leesvoer over 'de 
Vlamingen en hun Belgische koningen'. 

wat als er geen Belgische munt, maar een 
Europese munt, zal zijn? 
En wat met artikel 167 dat stelt dat de 
koning het bevel over de krijgsmacht 
voert en de leiding van de Buitenlandse 
Zaken heeft? Twee prerogatieven die 
rechtstreeks uit het verleden stammen, 
die herhaaldelijk voor problemen hebben 
gezorgd maar vandaag grotendeels ach
terhaald zijn. 

Wat het eerste betreft is het Belgisch 
leger, of dat wat er van overblijft, reeds 
gedeeltelijk een onderdeel van de Navo 
én van het Eurocorps en wordt het straks 
een stuk van een Europese defensie
macht. Het voorstel van minister Fhhmt 
(PS, Landsverdediging) in september jl. 
op de Europese raad van 
Defensieministers gedaan, gaat verder die 
richting uit. Wat België in de aanbieding 
zet is, gezien zijn bescheiden legerpoten
tieel, niet gering: een gemechaniseerde 
infanteriebrigade, elf C130-vrachtvlieg-
tuigen, een smaldeel van 12 F-l6's en 
zowat de hele marine. Hoe kim je dan 
nog van een eigen leger met een koning 
aan het hoofd, spreken? Hetzelfde geldt 
voor Buitenlandse Zaken. Zo zegt de 
grondwet dat de koning de internationale 
verdragen sluit. Maar wat is de werkelijk
heid? Het is de federale minister van 
Buitenlandse Zaken die verdragen onder
handelt, afsluit en de koning achteraf 
vraagt a.u.b. zijn handtekening onder het 
document te zetten. Ondertussen kun
nen ook gewesten en gemeenschappen 
internationale verdragen sluiten, wat vol
gens Mare Platel ,,een illustratie (is) van 
het soms zeer verregaande van de 
Belgische federalistische staatsvorm." 
Bovendien zijn er nog de zgn. 'gemengde 
verdragen' waarbij de federale staat geen 
internationale verdragen kan sluiten zon
der goedkeuring van de deelstaten. Enige 
aanpassing van ook dit artikel in de 
grondwet is dus nodig. 

Dit VNS-dossier is geen gepopulariseerde 
cursus grondwettelijk recht, maar geeft 
wel een overzicht van alle grondwettelij
ke bepalingen die iets te maken hebben 
met de monarchie in het algemeen en 
met de koning in het bijzonder. Omdat bij 
elk grondwetsartikel tekst en uitleg 
wordt gegeven is de bruikbaarheid van 
deze uitgave dan ook zeer groot en 
onmisbaar voor wie er het fijne wil van 
weten of in debat moet over dit onder-
werp.Een aanrader. 

(mvO 

Dossier. De koning en zijn grondwet. 
Mare Pktel. Uitg. Vkams Nationaal 
Studiecentrum, Banikadenplein 12,1000 
Brussel (02/219 49 30). 54 bh. Geul. 100 
fr. Jaaiabo. (4 ars.) 300 fr. 
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Sinds juli 2000 zijn Sadd^m Hoessein en 
zijn omgeving begonnen met een nieu
we campagne van verbaal gevŝ eld tegen 
de buurlanden Koeweit, Saoudie-Arabië 
en Iran. Hen wordt diefstal van olie en 
het complotteren met Amerika tegen 
Irak verweten. Tegelijkertijd versprei
den de zonen van Saddam, Qussai en 
Oudai, de belofte de Koerdische verra
ders van het Iraakse regime buiten te 
drijven en Koerdistan terug onder 
Saddams controle te brengen. 

EEÎ  BEETJE GESCHIEDENIS 

Alvast de Verenigde Staten nemen die 
dreiging ernstig. Hebben de 
Amerikanen gelijk wanneer ze hun mili
tairen versterken in de regio en hun 
patriotraketten klaar houden om naar 
Israël en de Golfstaten te zenden? De 
geschiedenis leert ons veel. 
Bij de invasie van Koeweit op 2 augustus 
1990 zond Qussai, hoofd van de 
Republikeinse Garde en van de veilig
heids- en inlichtingendiensten, een brief 
aan zijn vader Saddam met volgende 
boodschap: ,,De soldaten zijn fier over 
deze heroïsche daad die een nieuwe 
periode zal inluiden in onze geschiede
nis". 
Qussai adresseerde op 31 augustus 1990 
een tweede brief aan zijn vader naar aan
leiding van een aanval van de 
Republikeinse Garde tegen Iraaks 
Koerdistan, meer bepaald op haar 
hoofdstad Arbil. In zijn brief verzekerde 
Qussai zijn vader; ,,Wij zijn klaar om de 
buitenlandse en lokale machten te verja
gen en de drie Koerdische provincies 
onder de centrale bevoegdheid te bren
gen." 
Enkele dagen later verscheen een mili
tair decreet dat inhield dat de klasse van 
1975 opnieuw zou opgeroepen worden 
vanaf 26 september 2000 om haar een
heid te vervoegen. Deze lang voorberei
de mobilisatie leidde inderdaad eind 
september 2000 tot militaire manoeu
vres in het centrum van het land. 
Een tweede vraag die we ons moeten 
stellen is: waarom precies nu? Volgens 
de in Londen gevestigde Arabische krant 
Al Sharq a/-Awsaf van 3 september 2000 
lijdt Saddam Hoessein aan lymfeklier
kanker en bereidt hij zijn zoon Qussai op 
de opvolging voor. Dit verklaart in grote 
mate Qussais positiebepaling en uitspra
ken van de jongste maanden. Het is zéér 
waarschijnlijk dat Saddam zijn erfenis 
wil zuiveren van een autonoom Iraaks 
Koerdistan. Hij wil gebruik maken van 
de huidige 'gunstige' internationale 
omstandigheden, zoals daar zijn de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen 
(zoals in 1996), het slabakkend vredes
proces in het Midden-Oosten en in niet 

TS e VS versterken hun militaire aanwezigheid in 
het Midden Oosten, tegen het embargo in 

gaan westerse zakenlui (nu ook Waalse) op visite in 
Bagdad, enz... Wat gebeurt er met het voedsel dat 

Saddam in ruil voor olie ontvangt? En wat vreet het 
regime ondertussen in alle stilte uitF 

KamerlidFerdy Willems zoekt antwoorden. 

• SAMENLEVING • 

geringe mate, de frustratie van de mos
lims over het statuut van Jeruzalem. 

EINDE VAN HET EMBARGO? 

Verder zijn er nog de zwijgende 
Europese Unie (over onder andere de 
Turkse bombardementen op Iraaks 

lijk deel wordt privé verkocht en een 
ander groot deel blijft in de opslagplaat
sen liggen. Intussen is Saddam de groot
ste moskee ter wereld aan het bouwen, 
terwijl kindersterfte en ondervoeding 
de dagelijkse werkelijkheid van Irak zijn. 
Dit in scherp contrast met Iraaks 
Koerdistan. 

Een nieuwe 
Golfoorlog? 

Koerdistan), de aanmoedigingen van 
Frankrijk en Rusland en ten laatste maar 
niet in het minst, de dure olieprijzen. 
In het Westen gaan er steeds meer stem
men op om het embargo op te geven, 
onder andere gesteund door Hans won 
Sponeck. Deze VN-coördinator nam 
ontslag in Irak uit protest tegen het 
embargo en het zgn. 'olie voor voedsel
programma'. 
Saddam Hoessein ervaart deze stemmen 
als steun voor zijn macht en zijn politiek 
tegenover de Verenigde Staten. 
Het is inderdaad zo dat de Irakese bevol
king het slachtoffer is geworden van de 
blokkade. Wat aan voedsel en medicij
nen wordt geruild tegen olie wordt ver
deeld door de Ba'thpartij. Een aanzien-

HERLEVING IN IRAAKS KOERDISTAN 

Sinds de terugtrekking van het Irakees 
leger uit de Koerdische provincies in 
1991 en sinds Irakees Koerdistan vanaf 
1996 13% van de opbrengsten van het 
'olie voor voedsel' -programma geniet, 
kent Koerdistan een ware heropleving. 
De verdeling van voedsel en geneesmid
delen verloopt er adequaat. Er kon zelfs 
overgegaan worden tot de heropbouw 
van scholen, ziekenhuizen en wegen. 
Een infrastructuur die in vele gevallen 
vernietigd was door de politiek van de 
verschroeide aarde van Saddam 
Hoessein. 
Het moet de Verenigde Naties toch dui
delijk zijn dat de hongersnood in Irak 

niet bij het embargo ligt. De VN zou de 
verdeling van voedsel en medicijnen in 
eigen handen moeten nemen. 
Daartegenover staat dat als Saddam geen 
profijt meer uit de olie-uitvoer haalt, hij 
gewoon de oliekraan toedraait en dan 
verliest iedereen: de Koerden en de olie
verbruikers. Vervolgens zijn er de EU en 
de USA die de ogen sluiten voor de 
Turkse bombardementen op Iraaks 
Koerdistan. Waarom zou Saddam zich 
dan nog inhouden? 
Ten slotte wordt er eerlang in onze fede
rale Kamer van Volksvertegenwoor
digers een debat georganiseerd over de 
wenselijkheid om het embargo tegen 
Irak nog langer aan de houden, in aan
wezigheid van von Sponeck. 

Ferdy Willems, 
volksvertegenwoordiger 

Wat voert 
Saddam in het 
schild? Bereidt 
hij een nieuwe 
Golfoorlog 
voor? 
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Vlaamse vredesdag aan de IJzer 
Op zaterdag 11 november gaat in 
Diksmuide de Vlaamse Vredesdag door. De 
organisatie is in handen van het 
Uzerbedevaartcomité en het Verbond VOS. 

PROGRAMMA 
14u.: Eucharistieviering in de l<apel van de 
IJzertoren. IVluzil<ale omlijsting: Sint-
Niklaaskoor, Diksmuide. 
14U.30: Symbolische start van de volledige 
afwerking van de crypte in aanwezigheid 
van minister Johan Sauwens. Toespraken 
door Staf Beelen, nieuwe voorzitter VOS en 
Lionel Vandenberghe, voorzitter IJzerbede
vaart comité. 
15u.:'Kom vanavond met verhalen' - Alfred 
den Ouden Een muziektheater geïnspireerd 
op het gelijknamige boek. In deze productie 
kruipt Alfred den Ouden in de huid van een 
poppen-marionettenmaker en brengt 
samen met zijn poppen de verhalen, 
gedichten en liederen tot leven. Verhalen 
bijvoorbeeld over Serge de violist, die door 
zijn muziek het concentratiekamp overleeft. 
Of het verslag van de 'risico-match' Enge-
land-Duitsland, gespeeld in niemandsland. 
Aangrijpende fragmenten ook uit het 'dag
boek 14-18' van Achllle Vanwalleghem, in 

die tijd pastoor van Dikkebus-Reningelst. Of 
uit de oorlogsroman uit 1929 'Van het wes
telijk front geen nieuws', geschreven door 
de Duitse frontsoldaat Erich iviaria 
Remarque. 

Doorlopend geleide bezoeken aan de Doe-
verdieping 'Werken aan Vrede'. 
Gratis inkom. Aanwezigheid te bevestigen 
op tel. 051/50.02.86, fax 051/50.22.58 of 
met e-post (ijzertoren@unical.be). 

TENTOONSTELLING 
Van 11 november tot 11 december a.s. 
loopt een tentoonstelling met als titel 
'Internationale Conflicten'. 
Werken in olieverf en gouache van 
mevrouw Caby Lijnl<amp-Warris, kunstschil
deres en overlevende van het bloedbad van 
Abbeville op 20 mei 1940. 
De opbrengst van de verkoop van deze wer
ken gaat naar de organisatie en financiering 
van de 4de internationale Conferentie voor 
Vredesmusea in 2002 (onder auspiciën van 
de Verenigde Naties) In Diksmuide. 
Gaby Lünkamp-Warrls: „Kunst moet vrede 
brengen en geen verwarring, want zij is een 
uiting van de ziel die de mensen vredelie
vend benadert Naar aanleiding van de 
ellende en de haat in deze wereld, heb ik 
innerlijk de behoefte gehad dit in mijn werk 
te uiten als blijvende herinnering aan waar 
wij, het mensdom, mee bezig zijn." 
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De regionale vu-krant 

VLD-
franskiljons 
stellen wet 

in Hove 
De CVfiVLD-meerderheicl had voor 8 oktober jl een 
nipte bestuursmeerderheid van 10 van de 19 zetels 
Na de verkiezingen bleef deze meerderheid over
eind nnaar er verschoof wel een zeteltje winst naar 
de VLD (4) terwijl de CVP er één inleverde en er 6 
overhield 

In de oppositie was Hove Beweegt (groen-links) win
naar met één zetel extra (5) en het Vlaams Blok ver
dubbelde er zijn score naar twee zetels 
Mathematisch was er een paars-gele coalitie moge
lijk Vier VLD-ers met vijf Hove Bewe(e)gers aange
vuld met één VU-verkozene kwamen ook aan de 
vereiste tien meerderheidszetels VLD-voorzitster en 
lijsttrekker Désiré Oen-Van Raemdonck zag dit per
soonlijk wel zitten, want van de groen-linksen en de 
VU mocht een liberaal burgemeester worden 
Doch met iedereen binnen de VLD zag dit zo in 
Hove leven er enkele honderden franskiljons en zij 
vinden meestal politiek onderdak bij de VLD Drie 
van de 19 VLD-kandIdaten op de verklezingslijst zijn 
franskiljon De VLD-franskiijons, rond hun aanvoer
der, gemeenteraadslid Paul-Axel Fierens, stelden 
hun veto Zij wensten geen VU-er in de Hovese 
bestuursmeerderheid Vorig jaar was er in Hove heel 
wat te doen rond een gemeentelijk Franstalig en 
Engelstalig internetinitiatief van de gemeentelijke 
openbare bibliotheek VU-raadslid Anita Claes hield 
hierover een interpellatie en er verschenen nogal 
wat kntische artikels in de plaatselijke pers 
VLD-voorzitster Oen kon haar ambitie om liberaal 
burgemeester van Hove te worden dus snel opber
gen, onder invloed van haar machtige franskiljonse 
VLD-vnendjes Fierens dreigde er immers mee de 
VLD te verlaten en de nieuwe (?) CVFVLD-meer-
derheid heeft elke stem nodig 

(Ivdw) 

Met haar Kleurennota wil de Vlaamse 
regering de voorzet geven voor een gron
dige beziniung over de toekomst van alle 
Vlamingen. Als Vlaamse regeringspartij 
neemt de VU die handschoen op. 
Bedoeling is de Kleurennota meer kleur 
te geven, zeg maar meer inhoud De VU 
organiseert daartoe in het najaar een 
lezingenreeks i s.m. het 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
Tijdens twaalf debatten in evenveel 
arrondissementen zal telkens één con
creet thema belicht worden. Een des
kundige spreker leidt het thema in. 
Daarna volgt een discussie gemodereerd 
door een Vlaams parlementslid. Deze 
avonden staan open voor alle gemteres-
seerden. 

De discussieronde wordt afgesloten met 
een nationaal Kleurennota-coUoquium 
op 16 december a.s. in De Schelp van het 
Vlaams Parlement. Een aantal gerenom
meerde sprekers zal dan provocerende 
stellingen lanceren rond de plaats van 
Vlaanderen in de wereld, Vlaamse wel
vaart en welzijn en de kennismaatschap
pij Op die manier kan het debat over de 
maatschappelijke agenda voor de komen
de tien jaar fel aangewakkerd worden. 

DE SPREKERS 

Hendrik Van Rompaey: navorser milieu 
VITO (Vlaams Instelling voor 
Technologisch onderzoek), 
Patrick Slaets: economisch adviseur ICT-
Sector bij Fabrimetal; 
Ludo Abicht prof. Filosofie aan de 
Universiteit Antwerpen en de 
Hogeschool Provincie Antwerpen, voor-

VU opent debat 
rond Kleurennota 

zitter van het Masereelfonds, 

Matthias Stotme: prof Privaatrecht aan 
de K.U.Leuven, voorzitter van het 
Verbond van Vlaamse Academici; 
Bob Van den Broeck: assistent Centrum 
Grondslagen Recht UFSIA-Universiteit 
Antwerpen;; 
Jan Vanhee- voorzitter van de Beweging 
van Mensen met een Laag Inkomen en 
Kinderen; 
Willy Miermans- docent Verkeerskunde 
aan het LUC Diepenbeek; 
Ides Nicaise: projectleider HIVA (Hoger 
Instituut voor de Arbeid); 
Christian Kesteloot: prof. Sociale en 
Economische Geografie KULeuven; 

David Criekemans. navorser Interna
tionale Politiek UIA - Universiteit Ant
werpen; 
Jan Van Doren: adjunct-directeur studie
dienst VEV (Vlaams Economisch 
Verbond); 
Toon Boon: adivseur algemeen beleid op 
het kabinet van Bert Anciaux, hoofd van 
de Dienst Internationale Relaties en de 
Rectorale Diensten van de KULeuven. 

Verdere info: Jeroen De Vuyst, 

Barrikadenplein 12-1000 Brussel. Tel. 

02/219.49.30, fax. 02/217.35.10. E-post: 

debat.kleurennota§volksiiaie.b€ 
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Datum/uur 
9 november 
20u30 
10 november 
20u 

17 november 
20u. 

20 november 
20u. 

24 november 
20u. 

24 november 
20u 

27 november 
20u. 
30 november 
20u. 

1 december 
20u. 
1 december 
20u. 
11 december 
20u. 

12 december 
20u. 

Arr. 
Turnhout 

Antwerpen 

Brugge 

Mechelen 

HaUe-
Vilvoorde 
Aalst-

Oudenaarde 
Limburg 

Waas en 
Dender 
Gent-Eeklo 

Leuven 

KRT 

OVID 

DE PLAATSEN 

Zaal 
't Bakhuis, Geel 

Cultureel Centrum, 
Berchem 
Ex-raadszaal, 
Sint-Andries-Brugge 
HofvanAragon, 
Lier 

VU-secretariaat 
DÜbeek 
De Brouwerij, 
Erembodegem 
Hotel Europa, 
Genk 
Raadszaal, Zele 

De Admiraal, 
Destelbergen 
Cultureel Centrum, 
Herent 
C.C. De Spil, 
Roeselare 
De Witte Burg, 
Oostduinkerke 

Thenu 
Ecologie 

E-volutie 

Cultuur en 

Vlaamse identiteit 
Vlaamse 
staatsvorming 
Migratie en 

Welzijn 

Mobiliteit 

Onderwijs 

Leven in de stad 

Armoede 

Vlaanderen, Europa 
en de wereld 
Welvaart 

Spreker 

Hendrik Van Rompaey 

Patrick Slaets 

Ludo Abicht 

Matthias Storme 

Bob Vandenbroeck 
integratie 
Jan Vanhee 

Willy Miermans 

Toon Boon 

Henk Meert 

, Ides Nicaise 

David Criekemans 

Jan Van Doren 



Herentse vu toont 
hoe het kan! 

• UIT DE REGIO • 

Met zo maar eventjes 39,1 % stemmen 
van de Herentse bevolking en liefst 3787 
(30%) van de voorkeurstemmen voor bur
gemeester-lijsttrekker Willy Kuijpers ste
vende de VU&ID-ploeg af op de volstrek
te meerderheid. Onze ploeg ging vanuit 
de meerderheid van 8 naar 11 zetels op 
25, en indien er geen kartel was tussen 
VLD en CDW was het waarschijnlijk 
zover geweest. 

BEGEESTERING 

Hard werken en veel inhoud met de 
ganse ploeg zorgden voor deze overrom
pelende overwinning. De continuïteit 
bleef maar men koos ook voor structure
le verjonging, vervrouwing en vernieu
wing. 
Terwijl we zes jaar geleden nog haken
kruisen op onze affiches vonden, werd 

nu het tegenbewijs geleverd. Jong en oud 
zijn helemaal niet 'gedesinteresseerd' ten 
opzichte van politiek. In Herent werd 
bevestigd dat 'jong en oud' begeesterd 
kunnen worden door politiek met een 
hart, en hierdoor op hun beurt anderen 
kunnen aanspreken. 
Herent gaf hét voorbeeld dat wanneer 
een eigentijds Vlaams-volks-nationalisme 
gestoeld is op geschiedenisopbouw en 
haar maatschappelijke doeleinden met 
o.m. wijkgebondenheid en sociale 
betrokkenheid men niet uit de markt ver
dwijnt, ...integendeel. 
Om deze overwinning te vieren is er op 2 
februari 2001 een overwinningsbal. Dit 
gaat door in Warotzaal te Winksele. 
Uitslag: Agalev: 1.429 stemmen (2 zetels); 
SP: 2.018 stemmen (4 zetels); CVP: 2.223 
stemmen (4 zetels, -2); VU&ID: 4.902 
stemmen (11 zetels, +3);VLD/CDW: 

Cursus '2000 jaar 
Vlaanderen' 

Het Vormingscentrum L. Dosfel organi
seert cursussen '2000 jaar geschiedenis 
van Vlaanderen'. 
De lezingen worden verzorgd door dn 
Frans-Jos 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 scheiding 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 België 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: 13 november in 't Apostelken, 
Apostelstraat 1, (kerk Mijlbeek) te Aalst. 

Frans-Jos Verdoodt 

Dilbeek: dinsdag 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 Gildhof), 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: 02/21735.10. e-post: 
hilde.houwen@vu.be 

1.971 stemmen (4 zetels, -1). 
VU&ID-vericozenen: Willy Kuijpers, Jos 
Bex, Luk Draye, Stef Tosseyn, Chris 
Gielens, Lies Larivière, Joke Vanden Eede, 
Tinne Eerlingen, Roger Castelein, Roger 
Blanpain en Els Demol. 

NIEUWE BESTUURSPLOEC 

De nieuwe bestuursploeg wordt een 
coalitie van VU&ID met SP 
Volgende verkozenen zullen voorgedra
gen worden: Willy Kuijpers (VU&ID), 
burgemeester en bevoegd voor 
Onderwijs; Jos Bex (VU&ID), schepen 

van Informatie en Inspraak, Personeel, 
Mobiliteit, Milieu, Landbouw en 
Ruimtelijke Ordening; Jo De Clercq (SP), 
schepen van Cultuur, Informatie en 
Communicatietechnologie; Luk Draye 
(VU&ID), schepen van Financiën, Ont
wikkelingssamenwerking, Bilbiotheek-
wezen. Welzijn en gezin; Arlette Caes 
(SP), schepen van Openbare Werken, 
Emancipatie; Stef Tosseyn (VU&ID), 
schepen van Bedrijven en Zelfstandigen, 
Jeugd, Sport. Chris Gielens (VU&ID) 
wordt OCMW-voorzitter. 

Guide Sijs, 
campagneverantwoordelijke 

Burge
meester 
Kuijpers en 
iste schepen 
Jos Bex. 
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Studiedag over 
veilig voedsel 

Op zaterdag 25 november a.s gaat in de 
Katholieke Universiteit Leuven een studiedag 
door, georganiseerd door de Stichting Karel 
Van Noppen in samenwerking met Plattelands
ontwikkeling. Onderwerp is de vraag Met het 
Federaal Agentschap voorde Veiligheid van de 
Voedselketen naar veilig voedsel? 
Na de tragische moord op veearts-keurder 
Karel Van Noppen op 20 februari 1995 werd 
een Stichting opgericht om zijn strijd voor hor
monenvrij en gezond vlees verder te zetten. 
De Stichting blijft waakzaam toezien op de 
werking van het Instituut voor Veterinaire 
Keuring (IVK) en volgt van nabij de voorberei
dingen van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen. 
Elk Jaar organiseert de Stichting Dokter Karel 
Van Noppen als volkse solidariteitsactie op de 
verjaardag van de moord een massaal bijge
woonde fakkeltocht. De studiedag rond een 
actueel thema voor een breed forum van 
belangstellenden levert een actieve bijdrage 
tot een open beleidsdiscussie met alle betrok
kenen uit de sector van de volksgezondheid 
Sedert 1999 wordt ook een tweejaarlijkse Prijs 
Dokter Karel Van Noppen uitgereikt aan een 
verdienstelijke persoon of organisatie voor 
zijn/haar stimulerende bijdrage tot de strijd 
voor gezond voedsel en tot de maatschappe
lijke bewustwording hierrond. 
Iedereen kan steunend lid worden van de 
Stichting Het lidgeld bedraagt 200 frank per 
Jaar. De leden worden op de hoogte gehouden 
van de activiteiten en ontvangen de driemaan
delijkse nieuwsbrief. 

STUDIEDAG 
Hoe ziet de Europese overheid onze voedsel
veiligheid? Welke prioriteiten legt de Belgische 

en Vlaamse overheid en hoever staan we in 
ons land op het terrein? 

PROGRAMMA 
13U.45 Verwelkoming door Mieke Hendrickx, 
voorzitster van de Stichting Dokter Karel Van 
Noppen 
13U.50 Flor Van Noppen, ondervoorzitter, 
geeft enkele beschouwingen biJ de actualiteit 
I4u.: Slel Van der Donckt, VRT-Journallst, over 
lessen uit de dioxinechsis 
14U.50 Kathleen Van Brempt europarle
mentslid, over de Europese beleidscontext 
voor veilig voedsel 
15u.. Wim Debeuckelaere, Test Aankoop, over 
de belangen en standpunten van de consu
menten. 
15U.30. Nathalie Nollet, UG, over ervanngen 
met de Integrale Keten Bewaking in 
Denemarken. 
I6u . Koffiepauze 
16U.50. Luc Beernaert, gedelegeerd bestuur
der van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen- waar naartoe 
met de voedselveiligheid, mogelijkheden en 
beperkingen. 
17u.: Kristien Soete, afgevaardigde van minis
ter Dua, over de beleidsvisie rond voedselkwa
liteit en de impact voor de Vlaamse landbouw. 
I7u30 Paneeldiscussie o.l.v. Jef Geldof 
(Plattelandsontwikkeling) tot I8u. 

De studienamiddag gaat door in de gebouwen 
van de KUL, Rechtsfaculteit, auditonum Seger-
Van Hee, Tiensestraat 41, 5000 Leuven. 

Contactadres: Stichting Dokter Karel Van 
Noppen, Hoveniersweg 13, 2275 Wechelder-
zande. 

9 november 2000 

mailto:hilde.houwen@vu.be


Bart Staes gelukkig met 
vrijlating van Flora Brovina 

• EUROPA • 

Mevrouw 
Flora 

Brovina, 
eindelijk 

vrlJ. 

Op 1 november werd de Kosovaarse 
arts, Flora Brovina, na meer dan 18 
maanden gevangenschap vrijgelaten 
door Servië. Deze 51-jarige pediater is 
ooic dichteres, maar ze is vooral bekend 
als mensenrechtenactiviste. Zo is zij 

stichtster-voorzitster van de Liga van 
Albanese Vrouwen in Kosova. Toen in 
1998 het oorlogsgeweld losbrak, richtte 
zij in Pristina een medisch centrum op 
om vrouwen en kinderen maar ook 
vluchtelingen dringende hulp te kunnen 
verstrekken. Tijdens de Navo-bombarde-
raenten werd zij door Servische parami
litairen voor haar woning gearresteerd, 
opgesloten en voor het binnentrekken 
van de Navo-troepen in Kosova overge
bracht naar een Servische gevangenis. 
Op 9 december 1999 werd zij veroor
deeld tot 12 jaar opsluiting op beschuldi
ging van terroristische activiteiten. 
Alle internationale mensenrechtenorga
nisaties reageerden toen zeer veront

waardigd. Ook officiële instanties zoals 
het Europees Parlement eisten de vrijla
ting van mevrouw Brovina, net trou
wens als van alle andere Kosovaarse poli
tieke gevangenen in Servië. VU-parle-
mentslid Bart Staes inspireerde enkele 
krachtige resoluties terzake in het EP. 
Daarnaast schuwde Staes geen moeite 
om voortdurend te ageren voor de zaak 
van de gevangenen. Zo nam hij o.a. vorig 
jaar deel aan een hongerstaking te Brus
sel en greep hij elke gelegenheid te baat 
om op dezelfde spijker te hameren. 
Recent nog bezwoer hij in een open 
briefde deelnemers aan de Top van Biar
ritz geen financiële steun te beloven aan 
de nieuwe Servische president Kostuni

ca zonder een oplossing van het pro
bleem van de Kosovaarse gevangenen. 
Bart Staes was uiteraard erg gelukkig 
met de vrijlating van Flora Brovina vorige 
week, zo vertelde hij aan Radio 1. Dat 
belette hem echter niet om de interna
tionale gemeenschap nogmaals op te 
roepen hulp aan Servië afhankelijk te 
maken van enkele strikte voorwaarden 
zoals de vrijlating van alle Kosovaarse 
politieke gevangenen. 

(kvr) 

OOST-VLAANDEREN 
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, Apos
telstraat 1 (kerk Mijlbeek). Deelname volle
dige cursus: 500 fr, studenten en 65+ 
300 fr Org.: VCLD. info: 02/219.25.00 

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

72. 2 dec. CENTBRUCCE: Uitreiking 
'Torenwachtersprijs' aan Eva Bal. Om 15u. 
in de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteel straat. Org.: dr. J. Goossena-
ertskring. Info: 09/231.19.41. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 9 nov. IZECEM: 'Maatschap

pelijke veranderingen en het middenveld' 
door Stefaan Walgrave (UA). Om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Toe
gangsprijs 100 fr, abo's gratis. Org.: VSVK. 

Dl. 14 nov. IZECEM: Voordracht 'Ize-
gem vroeger' door Ingrid Scherrens. Om 
20u. in de Drie Gezellen. Org. FW-lzegem. 

Dl. 14 nov. IZECEM: Fietstocht, met 
start om 14u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmarkt. Org.: VWC-fietsclub. 

Dl; 14 nov. IZECEM: Tweede hutse-
potetentje, om 19u. in zaal Century, 
Nederweg. Prijs: 480 f Ook niet-fietsers 
zijn welkom. Vooraf inschrijven bij Lucien 
Velghe. Org.: VWC-Fietsclub. 

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, (Kel-
dertheater CC Gildhof), Sint-Michielstraat 7 
te Tielt. Deelname volledige cursus: 500 

fr, studenten en 65-^ 300 fr Org.: VCLD. 
Info: 02/219.25.00. 

Dl. 21 nov. IZECEM: Verhalen uit de 
Oudheid door lic. Klassieke Fil. Jef Cprpen-
tier Om 14u.30 in zaal Ter Maerel, Abele
straat 36 (ruime parking). Org.: WVC. 

WO. 22 nov. BRUGGE: Jacques Wil-
lems over 'De vliegtuigcrash op de wijk 
Sint-Jozef in WO II'. Om 15u. in PCH Mag-
dalena. Violierstraat 7. Deelname: 70 fn, 
met koffietafel 140 fr Deuren om 14u. 
Org.: WVC-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, (Kel-
dertheater CC Gildhof), Sint-Michielstraat 7 
te Tielt. Deelname volledige cursus: 500 
fr, studenten en 65-h 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. VWG-Torhout. 

Dl. 28 nov. IZECEM: Fietstocht, met 
start om 14u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmarkt. Org.: VWC-fietsclub. 

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

Do. 30 nov. BRUCCE: Voordracht en 
diavoorstelling door Walter Gansemans 
over de 'Kilimanjaro'. Om 15u. in De Gul
den Spoor 't Zand 22. Org.: Informativa 
vzw. 

Ma. 4 dec. ROESELARE: Bezoek van 
Sinterklaas aan VVVG-Roeselare; Om 
14U.30 in PC, Kattenstraat. Org. VWG-Roe-
selare. 

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

Ma. 4 dec. IZECEM: Bezoek o.i.v. gids 
aan tentoonstelling 'Religieuze kunst in 
Izegems bezit'. Om 20u. (1ste groep) en 
om 21u. (2de groep). Prijs: 50 f r Vooraf 
aanmelden bij Josée Bogaert (tel & fax 
051/30.10.39); Org.: VSVK. 

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

VLAAMS-BRABANT 
Zo. 26 nov. LEUVEN: Politiek praat-

café 'Zevende dag in het rozenhof. Om 
20u. Klein Gemeentehuis van Veltem. Org.: 
VU&ID arr Leuven ism VCLD. Meer info: Jos 
Bex, 016/49.00.48. 

LIMBURG 
za. 11 nov. EICENBIIZEN: 14U.30: 

Samenkomst aan de Gemeentelijke Feest
zaal 'Hartenberg' achter de kerk van 
Eigenbilzen, voor de jaarlijkse Heldenhulde 
aan de gedenksteen door het verbond 
VOS, opgeluisterd door de harmonie 
'Recht door Zee', gevolgd door traditione
le kroegentocht. Org.; Recht door Zee en 
VOS-Limburg. Info: Ivo Coninx 
(089/35.53.46) 

Wo. 22 nov. CENK: Eerste deel van 
een tweedelige cursus over '2000 jaar 
geschiedenis van Vlaanderen' cioor F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in 't Koetshuis, Domein 
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige 
cursus: 500 fn, studenten en 65-t- 300 fr 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

Wo. 29 nov. CENK: TWeede 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 fr, studenten en 65-F 300 fr 
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00. 

ANTWERPEN 
Zo. 12 nov. EDECEM: Wandeling 

door het Zevenbergenbos te Ranst. 
Afspraak om I3u.30 aan het kerkplein Els-
konk in Edegem of om 14u. aan de kerk 
van Ranst. Afstand: 7 km. Org. FVV-Ede-
gem. 

Di. 14 nov. TURNHOUT: Karel Van 
Hoorebeke over 'De politieke toestand na 
8 oktober'. Om 20u. in CC De Warande, Kel-
dercafé. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. Info; Klara Hertogs, 
014/72.45.79. 

Wo. 15 nov. EDECEM: Lunchconcert 
met werken van Beethoven, Holst en Lige-
li. Daarna bezoek aan het Diamantmuse
um. Ssamenkomst om I2u. aan de Vlaam
se Opera. Org en info: FW-Edegem. 

Vr. 17 nov. EDECEM: Om 14u. voor
dracht over erfenisrecht d. In Imaculata, 
Oude Codstraat. Inkom gratis. Org.: FW-
Edegem. 

Vr. 24 nov. MORTSEL: Jaartijkse quiz 
o.l.v. Bob Bolssens van FW-Mortsel. Om 
20u. in zaal aTrium (Hof van Rieth). Niet-
leden 150 fr.; leden 100 fr. Info: 
03/455.17.76. 

Za. 25 nov. BERCHEM: Jaarlijks Quiz 
o.l.v; Bob Bolsens. Om 20u. in CC Berchem, 
Driekoningenstraat 126, zaal Apollo. 2de 
verdieping. Bijdrage 100 fn p.p.. ploegen 
van max. 6 personen, inschrijven tot 23/11 
bij Thea Van Celder 03/321.19.86. e-post: 
thea.peeters@antwerpen.be. Org. Vlaam
se Kring Berchem. 

Zo. 26 nov. HOOCSTRATEN: Vlaamse 
Kring Noorderkempen organiseert Herfst-
wandeling. Om I4u. Domein Wortel Kolo
nie. Afspraak: Gevangenispoort. Hoofdin
gang Wortel Kolonie. Meer info: J. Vorssel-
mans (014/63.49.10). 

Dl. 28 nov. EDECEM: Met FVV naar 
een muziekavond 'Blij met Bach', ingericht 
door de culturele kring. Hugo Heugheba-
ert leidt de avond. Leden c-K 150 fn, niet-
leden 200 fr. 

Wo. 6 dec. TURNHOUT: Jaak Peeters 
spreekt over 'Zoeken naar waarheid'. Om 
20u. in cc De Warande. Keldercafé. Toe
gang gratis. 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 F.J. 
Verdoodt. Om 20u. in Cultureel Centrum 
Berchem, Driekoningstraat 126 te Ber
chem. Deelname volledige cursus: 500 fn, 
studenten en 65-̂  300 fn 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 Ber
chem. Deelname volledige cursus; 500 fn, 
studenten en 65-1- 300 fn Org.: VCLD. info: 
02/219.25.00. 

Vr. 15 dec. PUURS: Dansfeest van 
VU&ID-Puurs, met optreden van Margriet 
Hermans en aansluitend discoban In de 
polyvalente zaal van CC de Kolelbloem in 
Puurs. Deuren vanaf 20u.30. Kaarten in 
vvk. aan 150 fn bij Inge Faes 
(0477/332.914). aan de kassa 200 fn 
Steunkaarten: 100 fn Met gratis tombola 
op de kaarten. 
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Niet zo heel lang geleden hadden wij het, 
nuja, 'genoegen' om een 'belangrijke' 
voetbalwedstrijd in het stadion van Sint-
Truiden te mogen bijwonen vanuit de 
'loges'. Na afloop namen we afscheid van 
de andere gasten, waarop één ervan ons 
erop attent maakte; „Tot een volgende 
keer, maar dan wél een beetje minder 
hard roepen" ... 
We spreken hier dus niet over Manches
ter United of Juventus Turijn, maar over 
STW, een provincieploegje dat enkele 
wooncontainers op poten maar meteen 
de omschrijving 'loges' heeft meegege
ven. In een loge wordt bij een voetbal
wedstrijd eerst opgewarmde kost gege
ten en daarna, onder het nuttigen van een 
goedkope, maar duurklinkende wijn, een 
wedstrijd becommentarieerd. En dreigt 
er toch enige spanning te komen, dan 
wordt er zeker niet 'hard geroepen'. Dan 
kan je immers net zo goed bij het kloot
jesvolk gaan staan... 
We moesten aan de opmerking van deze 
sympathieke boer denken toen we aan 
het lezen waren in 'Kleine encyclopedie 
van het snobisme. Over dandy's, estheten 
en etiquette' van Anton Moonen, een aan
genaam, maar net iets te uitgebreid boek
je over snobs. Blijkt alvast dat wij ver
keerdelijk dachten dat het publiek in 
voetballoges uit 'snobs' bestaat. Neen, 
volgens Moonens theorieën zijn het 
hooguit kleine bourgeois. Snobs immers 
zijn veel exclusiever, hooghartiger, deca-
denter en unieker. 

ZONDER TITEL 

De term 'snob' komt niet uit het Engels, 
maar is ontleend aan het Latijn: het is een 
afkorting van 'sine nobilitate', een begrip 
dat werd gebruikt aan dure Engelse uni
versiteiten door studenten die geen adel
lijke titel droegen. Later werd de afkor
ting van het begrip gebruikt ter omschrij
ving van mensen die te veel waarde hech
ten aan sociale positie en rijkdom en die 
hun soortgenoten uit lagere klassen min
achten. Intrinsiek vertoont de snob overi
gens grote gelijkenissen met de dandy, 
een persoon die in de Lage Landen meest
al wordt geassocieerd met extravagante 
kleding. Neen, zegt Moonen, beiden zou
den dezelfde 'richtlijnen' moeten volgen: 
„(...) allure, klasse, oververzadigdheid, 
geblaseerdheid, excentriciteit, arrogan
tie, exclusiviteit en nog vele andere 
eigenschappen die men hen kan toe
schrijven." 

Echte snobs krijgen krampen van lessen 
in etiquette en zijn ook al niet erg 
geneigd zich te mengen onder het gepeu
pel. In de zekerheid dat niet iedereen hun 
gezelschap verdient, verkiezen ze het iso
lement boven de kleine mensjes. In onze 
contreien zijn er weinig echte snobs te 
vinden: de koningshuizen van Nederland 

P en echte snob weet het authentieke te onderschei
den van namaak, denkt vooral in termen van 

kwaliteit en niet van kwantiteit en lapt de mening van 
de wereld aan zijn laars Dat mag althans blijken uit 

Anton Moonens badinerende 'Kleine encyclopedie van 
het snobisme'. 

• BOEKEN • 

en België zijn relatief jong en hebben al 
bij al weinig allure. De enige monarch 
van België die enigszins in aanmerking 
zou kunnen komen voor het stempel 
'snob' is volgens de auteur Leopold II, de 
man van de Afrikaanse kolonies. Snob 
worden - eigenlijk bén je het - is in de 
Benelux ook al niet zo gemakkelijk. De 
Nederlanders hebben een te calvinisti
sche visie - en als een snob één ding niet 
graag doet dan is het wel werken, daar 

'Liever 
dan 

heb je immers personeel of aanbidders 
voor - de inwoners van België kampen 
met een minderwaardigheidscomplex, 
een ziekte waar de snob ook al geen last 
van heeft. 
Een echte snob kan vanzelfsprekend niet 
afkomstig zijn uit een volks geslacht. 
Neen, het moet dat ietsje meer zijn en 
bestaat dat niet in het echt, dan moet de 
snob de werkelijkheid maar een handje 
helpen. Heet zoiets in het dagelijkse 
leven oplichting een snob zal het eerder 
zien als 'savoir vivre'. ,,Een beetje adellijk 
flair is natuurlijk nooit weg" schrijft 
Moonen, „maar ook als niet-adellijk per
soon hebt u vele mogelijkheden, namelijk 
alles wat u durft. En dat moet méér zijn 
dan 'men' of de 'echte' adel zich kan ver
oorloven." 

SPREEK FRANS, GEEN ENGELS 

Van iemand die van de verfijnde dingen 
des levens houdt mag je veronderstellen 
dat hij enige opleiding heeft genoten. 
„Gestudeerd heeft de gemiddelde snob 
niet meer dan u en ik. Maar de studie 
moet iets met kunst te maken hebben 
(...)" weet Moonen. Natuurlijk spreekt de 
snob meerdere talen. Frans beheerst hij 
fout- en accentloos. Engels begrijpt hij, 
maar zal hij altijd bewust heel slecht 
spreken: met een taal die zowat door de 
halve wereld wordt gesproken is immers 
geen eer te behalen. „Spaans is haast wat 
te banaal en rustiek (...) en aan een ande
re taal hebt u eigenlijk alleen maar wat als 
u personeel hebt van die nationaliteit." 
Zoals gezegd heeft de snob aan werken 
een broertje dood. En ziet hij geen kans 
om te leven van de dauw, dan kiest hij 
een vak dat niet te vermoeiend is. Visite
kaartjes worden dan ook gedrukt zonder 
titel erop: ,,Dat is veel stijlvoller: discreet, 
maar toch ter zake. Maar eigenlijk moet u 
die niet gebruiken. U moet ervan uitgaan 
dat iedereen u kent." 
In wat volgt leert Moonen de lezers snobs 

tot in het detail kennen. Ze drinken dure 
thee, luisteren naar muziek waaruit ande
ren kunnen afleiden dat ze een aparte 
smaak hebben en beschikken niet over 
een boekenkast. Snobs zijn ook al niet 
thuis te brengen in deze of gene politieke 
strekking of religie. Geldproblemen zijn 
de snob vreemd: hij vindt ze te 'conven
tioneel' en te 'ordinair'. Snobs zonder 
geld leven trouwens ook: ,,Wees gerust: 
een echte snob hoeft eigenlijk maar heel 

Snobs: 
een hond 
kinderen' 
sporadisch iets te kopen, alleen al omdat 
er heel weinig te koop is voor iemand 
met zo'n verfijnde smaak en elegance als 
hij. (...) Wat een snob bezit, kan nooit als 
surrogaat worden bestempeld. Integen
deel: het getuigt van zijn originaliteit. Het 
krijgt meteen snob-appeal! En dat hoeven 
niet per se dure en waardevolle dingen te 
zijn." Meer nog: wanneer een snob moet 
kiezen tussen surrogaat-luxe en helemaal 
géén luxe dan kiest hij voor dat laatste. 
Het feit dat hij voor tijd- en modeloze kle
ding kiest is ook al mooi meegenomen: 
dat beperkt het investeren. 

MOEILIJKE TIJDEN 

Snobs van het jaar 2000 beleven moeilijke 
tijden. Ze worden enerzijds belaagd door 
de nouveau riche en zien aan de andere 
kant hoe het klootjesvolk met het vlieg
tuig over de hele planeet kan zwermen 
(een reden overigens waarom de snob 
het liefst met de trein reist). Anderzijds is 
het zo dat echte snobs aanbeden worden 
door aspirant- of pseudosnobs die hen 
graag aan hun zijde willen hebben. Uit
nodigingen te over, maar feestjes tussen 
het plebs is nou net hetgene waar de 
snob van gaat hyperventileren. Al die uit
nodigingen kan je ook nooit zomaar aan
nemen: ,,Sla ze gewoon af, of - nog stijl
voller - vergeet ze spontaan. Als u er toch 
heen gaat (...), snobt u dan tenminste het 
buffet (...), of vraagt u de buffetjuffrouw 
dan om wat gerookte zahn voor uw Deen
se dog." Treurnis is snobs deel op zulke 
avondjes „want zelfs de chicste soirees 
lijken hem in deze tijden van gelijke rech
ten bevolkt door het laagste proletariaat. 
(...) De meeste burgerlijke uitspattingen 
zijn hem echt te gewoon en banaal. Ook 
haast hij zich voor niets en niemand en 
laat hij de mensen liever wachten. (...) Hij 
heeft geen frustrerende verontschuldi
gingen, geen goede redenen en geen 
beklemmende uitvluchten nodig om zijn 
afwezigheid te verklaren. Men durft hem 

er niet eens naar te vragen: hij had vast 
iets belangrijkers te doen." 
Voor wie het nog niet begrepen had: met 
uitzondering voor zichzelf zijn snobs echt 
wel vreselijke mensen. ,,Zijn haast mani
sche gewoontes en zijn onvriendelijke, 
feodale optreden zijn in de ogen van de 
massa natuurlijk twee ergerlijke facto
ren." Zo gezien is het dan ook niet aan
geraden om kinderen te hebben: sex op 
z'n janboerenfluitjes is op zich al erg dier
lijk en bovendien kuimen kinderen wel 
eens onfrisse verhalen over hun snobisti
sche vader verkondigen. Mede daarom 
onterven echte snobs hun kinderen: zo 
Ieren ze op eigen benen staan. Echt voor
uitziende snobs nemen vanzelfsprekend 
een hond of, al is dat dier minder geliefd, 
een schildpad. 

TER AFRONDING 

Moonens 'Kleine encyclopedie van het 
snobisme', bevat naast een onderhouden
de beschrijving van 'de snob' ook een 
heus snob-abc en een snob-kalender. 
Voorts is er een zgn. 'Zwarte lijst': een 
groot aantal alfabetisch gerangschikte 
woorden die snobs het koude zweet 
doen uitbreken. Afsluitend is er een heus 
gerechtenboek met culinaire hoogstand
jes die de snob - nooit zwaarlijvig overi
gens - graag achter de kiezen mag steken. 
Ofschoon de idee erachter origineel is, 
toch niet meteen het meest geslaagde 
onderdeel van dit werkje. Het beetje 
snob in ons zegt dat het overbodig is, het 
overige valt echt wel in de gratie. 

(gv) 

Seine encyclopedie van bet snobisme. 
Over dandy's, estheten en etiquette. 
Anton Moonen. Vitg. Ambo. 2000.6861. 

Anton 
Moonen 
schreef een 
aangenaam, 
badinerend 
werKle over 
snobs. 
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Nikokus HamoncouTt staat in de wereld 
van de klassieke muziek symbool voor 
herbronning. Bacb gaat onder zijn han
den lichter en doorzichtiger klinken, 
Mozart is geen halfgod meer, Haydn geen 
braaf vadertje. Een komst van 
Hamoncourt betekent verrassing en ver
wondering. „Muziek moet de luisteraar 
niet ontspannen maar door mekaar 
schudden", luidt één van zijn stellingen. 
Dit bewijst hij in het PSK met twee Parijse 
symfonieën van Haydn en enkele aria's 
van Schubert en Mozart. 
'De Beer' is de bijnaam die Haydns sym

fonie n° 82 na zijn dood kreeg. Weg met 
de rimpelloosheid, denkt Harnoncourt 
die in de eerste plaats oog heeft voor de 
vitaliteit van Haydn, voor de Franse ele
gantie van het menuet en de toespeling 
op de dansende beer in de finale. 
'De koningin' of n" 85 was de favoriete 
symfonie van Marie-Antoinette die er een 
aantal Franse trekjes in zag. Zoals Haydns 
knipoog naar het volksliedje 'La gentille 
en jeune Lisette' in de romance en de 
contradans in het slotdeel, karakteristiek 
voor het hof van LodewijkXIV. 
Muziek is bij Harnoncourt nooit vrijblij
vend en wat gedurende jaren grijs werd 
gespeeld wordt hier ontdaan van roest en 
routine. Dat geldt ook voor zijn begelei
ding van de schitterende tenorstem van 
Midrael Schade in de aria's uit Mozarts 
'Idomeneo' en Schubert. 

DE MAN MET DE GOUDEN HANDEN 

De Nederlandse cellist Pieter Wispelwey 
lijkt op koning Midas. Of hij EIgar aan
raakt, Tsjaikowski of Dvorak, ze verande
ren stuk voor stuk in goud. Neem nu 
Bachs suite voor cello solo, misschien 
geschreven voor Ferdinand Christian 
Abel, een briljant virtuoos in dienst van 
de Duitse prins Leopold von Anhalt-

Cöthen. Het zijn rijen van gestileerde, 
polyfone en aartsmoeilijke dansen. 
Wispelwey zet ze in de Aalsterse jezuïe
tenkerk als een soort uitdaging alle zes op 
zijn programma. Hij doet dat alsof hij ze 
voor het eerst speelt en wij ze voor het 
eerst horen. Onbevangen, spontaan en 
jongensachtig, als een homo ludens die 
er zelf veel plezier aan beleeft en dat ple
zier weet over te brengen op zijn toe
hoorders. Die merken nagenoeg niets van 
de technische problemen die de suites 
stellen. Wispelwey zorgt er immers voor 
dat de muzikaliteit primeert. Er wordt 
van de cello gezegd dat ze de menselijke 
stem het dichtst benadert. Zo krijgen we 
een gamma van kleuren en emoties. De 
cello fluistert, zingt, stokt en schreeuwt. 
Wispelwey kijkt af en toe naar de putti 
van de barok, dankt de hemel en krijgt 
samen met zijn instrument een gul 
applaus mee. 

DE CRENSVERLECGERS 

Een koraal van Bach door een saxofoon
kwartet. Een vloek? Bach in het gezel
schap vunjobn Cage en Sfeve Reich. Een 
taboe? Toch moet het kunnen, denkt het 
BUndmankwariet, in 1988 gesticht door 
Eric Schleichim onder een naam die ver-

Nieuwe strips 
Met de Antwerpse Boekenbeurs (nog tot 
zaterdag 11 november) was het niet echt 
moeilijk om een aantal gloednieuwe stnps 
te vinden Antwerpenaar Mare Legendre 
(44) verblijft sinds jaar en dag op één van de 
zonnige Canarische eilanden waar hij zijn 
dagen vult met petanque spelen, zeilen en 
strips tekenen, portretteert Kas, het ondeu
gende jongetje dat elke moeder zich wel 
zou toewensen, spontaan, schalks, ontwa
penend en wat al te vaak ondeugend. Kas 
houdt van Batman, veel snoepen en de 
natuur, maar haat dan weer de schoolse 
activiteiten en het veel te vroeg naar bed 
moeten van zijn ma en pa Andere hoogte
punten voor Kas zijn ongetwijfeld de grote 
vakantie en de bergen kadootjes van 
Sinterklaas en de Kerstman. Niet alleen 
Jonge lezertjes van de eerste en tweede 
graad zullen het 'KASboek' van de 
Standaard U/tgei/ery grappig en leuk vinden. 
Ook de ouders zullen het boek met de glim
lach rond de lippen lezen. 
Ook Le Lombard brengt met 'No Limits' een 
nieuw Deriö-album uit in de reeks 
'Getekend'. Het boek brengt het verhaal 
van een familie in het Jaar 2000 waarbij het 
gezin geconfronteerd wordt met de mee
dogenloze eisen van de moderne maat
schappij en daarmee dreigt uiteen te vallen. 

Zoon Yann steekt door die thuisproblemen 
meer tijd in zijn skateboard dan in zijn 
schoolwerk en laat zich graag gelden door 
geweld en gevaarlijk gedrag Een aangrij
pend verhaal dat 'probleemkinderen' een 
hart onder de nem kan steken De auteurs
rechten van dit album worden afgestaan 
aan de 'Stichting voor het Leven' die daar
mee een voorlichtingscampagne rond pro
blemen van de hedendaagse jeugd op 
school, m de maatschappij en binnen het 
gezin wil financieren 

Om ons trio van deze week rond te maken, 
kozen we voor een catalogusuitgave van 
Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal 
(BOB) als gezamenlijke uitgave van Dexia en 
La Renaissance du LIvre. Onder leiding van 
BCB-directeur Charles Dierick creëerde een 
aantal journalisten een lijvig naslagwerk van 
het BOB als huldebetoon aan de 'Negende 
Kunst made in Belgium' Het eerste deel 
beschrijft de verbouwingen en de renove
ring van het Victor Hortagebouw aan de 
Zandstraat terwijl ook ruime aandacht gaat 
naar de permanente tentoonstellingen in 
het Centrum, Het afsluitende deel rond de 
Westerse strip in de 20ste eeuw met de 
geschiedenis van het tekenverhaal m de 
Verenigde Staten en Europa en de strip in 
België tijdens de 20ste eeuw maken van het 
boek een heel deftig naslagwerk dat zowel 
de leek als de harde stripfan kan boeien. 
Verkrijgbaar in de boekhandel en alle agent
schappen van de Dexiabank, 

Haddock 

•»• KASboek, Uttg. Standaard Uitgeverij, 112 
biz., 299 fr. 
•>No Limits, Uitg. Le Lombard, 88 biz., 210 
fr. 
•» Het Beigiscti Centrum van tiet 
Beeidvertiaai, Dexla & RL, 224 biz., 1.450 fr. 

wijst naar een tijdschrift van de dadaïst 
Marcel Ducbamp gebaseerd op de idee 
van de blinde gids die bezoekers door
heen een tentoonstelling leidt. 
Bach gespeeld door een saxofoonkwar
tet. Het kan niet alleen, het lukt ook. Er 
zijn veel jonge mensen in het cultureel 
centrum van Dendermonde. Die luiste
ren bijna ingetogen naar vier orgelparti
ta's van Bach, waarbij het 
Blindmankwartet uitgaat van een groot 
respect voor het werk van een jongen van 
vijftien, maar ai getekend door het genie. 
De klank van de saxofoons benadert die 
van het orgel en de toon is die van Bach: 
vroom en toch vindingrijk. 
Dat de barokmeester wordt omringd 
door twintigste eeuwse buitenbeentjes 
als John Cage met bizarre, zwevende 
tonen, door het obsederende, repetitieve 
ritme van Steve Reich, en door 'Storm bij 
laagtij', een werk van Eric Schleichem 
zelf met flarden van herinneren aan 
vreemde geluiden (van geruis tot percus
sie) die hij opving 's avonds in Sevilla tij
dens de voorbereiding van de Goede 
Vrijdagprocessie, stoort geen mens. 
Integendeel. Iedereen kijkt zich gefasci
neerd de ogen uit. 

Ik hoor wel eens zeggen dat het festival 
elitair blijft en zijn oevers niet meer terug
vindt. Maar de feiten spreken dit tegen. 
Wat meer is, het aantrekken van jong 
Vlaams talent en de durf om bv. de kwar
tetten van Sjostakovitsj en een mengsel 
van disciplines te programmeren is een 
waarborg voor de toekomst. En geen kas
teel of verstild kerkje kan zeggen dat het 
festival voor hen geen oog had. 

Wouter De Bniyne 

Excuses 
voor de 

collaboratie? 
Ja of neen, excuses voor de colla
boratie? Dat is het onderwerp van 
een debat waaraan de deelnemers 
zijn: Lionel Vandenberghe, Herman 
Wagemans en John Boeva De 
deelnameprijs bedraagt 200 fr., 
maar daarvoor krijgen de partici
panten achteraf dan ook een 
mooie receptie aangeboden in een 
prachtig interieur, 
Het dispuut gaat door op zaterdag 
14 november om 20u. in het 
Osterriethhuis te Antwerpen, 

insctirljven bij Guy Leemans, tei 
0496/850.666. E-post: guylee-
mans@pi.be of verbond.vos@ 
pandora.be. 

9 november 2000 
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LJ Voor het eerst in de geschiedenis van de 
Nederlandse hitlijsten Top 40 en Mega 

Top 100 staat een Friestalig nummer op de eerste plaats 
Het gaat om het liefdesliedje Wêr Bisto?' van het jeugdi

ge zangduo Twarres, dat bestaat uit Mirjam Timmer 
(18) enjohan van der Veen (19). 

• MUZIEK • 

Afujfam Timmer schreef het liefdesliedje 
toen ze 16 was. Samen met Johan van der 
Veen zong ze het vorig jaar voor het eerst 
in het publiek op het Friese songfestival 
Liet, waar het duo meteen de publieks
prijs in de wacht sleepte. Pas na een con
tract met platenmaatschappij EMI, dat 
terecht veel van het duo verwacht, werd 
'Wêr Bisto?' als CD-single met bijhorende 
videoclip gelanceerd in Nederland en 
België. Naar aanleiding van de eerste 
plaats op de Nederlandse hitlijsten 
besteedde de BBC Worldservice al aan
dacht aan het succes van Twarres. 

BROER-ZUS 

Tekstschrijfster en componiste Mirjam 
kreeg al het verzoek om het nummer in 
andere talen te zingen, zoals het 
Nederlands. Ook is het nummer al als 'Ou 
es-tu?' in het Frans vertaald. „Mar dat 
sjongt se net, se prakkeseart der net oer", 
(ze neemt het niet eens in overweging), 
vertelt een trotse moeder en zaakwaar-
neemster iotty Timmer. „Het gevoel van 
'Wêr Bisto?' ligt in het Fries. Wij vinden 
het Fries een bijzonder mooie zangtaai, 
Mirjam heeft daarom terecht geweigerd 
om een Nederlandse of andere vertaling 
te zingen." 
Het dorp Wergea, zo'n 10 kilometer 
onder de rook van Ljouwert/Leeuwar-
den, is bijzonder grutsk (fier) op Mirjam 
enjohan. Dat Mirjam enjohan bijzonder 
mooi kunnen zingen was in Wergea al 
jarenlang een publiek geheim, Mirjam 
maakte al veel indruk bij het plaatselijke 
Friestalige openluchttheater Pocahontas, 
mar dan oars (maar dan anders). Vanaf 
het moment dat bekend werd dat 
Twarres op één stond organiseerde 
Wergea binnen één dag een massaal 
bezochte huldiging, die uitmondde in 
een spontaan dorpsfeest. Mirjam en 
Johan - die aan nieuwsgierige fans vertel
len dat ze geen verkering hebben, maar 
een broer-zus relatie - verlieten eerder dit 
jaar de schoolbanken om zich volledig 
aan de muziek te wijden. Een beslissing 
die al buitengewoon snel onverwacht 
succes oplevert én complimenten van de 
vakpers waarin Twarres vanwege de bui
tengewone harmoniën van tweedestem 
zanger Johan van der Veen zelfs werd ver
geleken met Simon & Garfunliel. 

ZANCTAAL 

Het mooie van Twarres is dat het geen 
door platenbonzen bedachte act is, maar 
een getalenteerd meisje van 16, die al 
haar gevoel legt in een liedje over een ver
loren liefde, dat ze vervolgens met een 
vriendje zingt. Het gevoel overstijgt iede
re taalgrens. Daarvan getuigt het omvang
rijke gastenboek van de webstek 

www.twarres.net. Veel fans verstaan 
hooguit de helft, maar begrijpen volledig 
het gevoel dat Twarres zo fraai op muziek 
zet. Dat naast het Engels en het 
Nederiands nu ook het Fries in heel 
Nederland wordt aanvaard als zangtaai is 
een verschijnsel van de jongste drie jaar. 
In de herfst van 1997 scoorde de Friese 
formatie De Kast een nummer-twee hit 

inmiddels ook op CD verkrijgbaar is. 
Zowel Twarres als De Kast hebben het 
nodige te danken aan de Friese trouba-

'Wêr Bisto?': 
de eerste 

Friestalige nummer 
met het nummer 'In Nije Dei'. Dit num
mer verkocht zelfs meer exemplaren dan 
'Wêr Bisto?' op dit moment, maar wist 
door de concurrentie van Elton John's 
'Candle in the Wind' - verschenen naar 
aanleiding van de dood van Lady Diana -
nimmer door te stoten tot de eerste plek. 
De normaliter in het Nederiands zingen
de band De Kast begon met een enkel 
Fries liedje, maar toerde de afgelopen 
zomer tijdens Simmer 2000 door 
Friesland met de overal uitverkochte en 
volledig Friestalige show Simmertime, die 

dour Piter Wilkens, die in 1980 met z'n 
band 'Okke Hel' als eerste stevige rock
muziek maakte in het Fries. 

GEEN UITZONDERING MEER 

Wat 20 jaar geleden nog uitzondering 
was, is in het jaar 2000 gewoon, zeker op 
het Friese platteland. Talloze groepen 
zouden later het voorbeeld van Okke Hel 
volgen, zoals De Kast, Jitizer, 
Kiinidiamer, Ramsli, Reboelje, Sebeare, 
Wiegels Wjukkelmasjine en nu dus 

Twarres. Tweede paasdag is, met het 
jaarlijkse steevast uitverkochte Aaipop in 
het dorp Nijlan, de jaarlijkse toogdag van 
de Friestalige popmuziek. Fries zingende 
bands en artiesten gingen er tot dusver 
vanuit dat je de top van de hitparade wel 
kunt vergeten met een Friestalig num
mer. Ten onrechte dus. 
Dat de Ried fan de Fryske Beweging ver
heugd is over de eerste Friestalige num
mer 1 hoeft geen betoog. „Dat het Fries 
nu cool gevonden wordt door jongeren 
in én buiten Fryslan is pure winst", stelt 
woordvoerder Yde Dykstra. „Voor de 
Friese jeugd is het belangrijk dat ze 
Frieszingende idolen hebben, waar ze 
zich mee kuimen identificeren. De jeugd 
buiten Friesland wordt op een positieve 
manier met het Fries geconfronteerd." 
De raad kan er volgens Dykstra niet meer 
omheen om de jaarlijkse onderscheiding 
fear in de Broek voor de teste bijdrage 
aan de promotie van het Fries in januari 
2001 aan één van de Friese bands uit te 
reiken. De grote vraag is nu alleen welke 
band de Fear in ontvangst mag nemen. 

Onno P. Falkena 

Via de Jonge 
Mirjam 
Timmerr (18) 
wordt het 
Fries in heei 
Nederlands 
als zangtaai 
aanvaard. 
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Blijven zingen 

•^4 Z i n g e n d c 
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In de wat enge tentoonstellingszaal van het 
ADVN, het Archief en Documentatie
centrum voor het Viaams Nationalisme, In 
Antwerpen liep de voorbije weken de ten
toonstelling 'Zingend door het land'. 
Liep, maar er blijft wel een catalogus 
beschikbaar. Die kan waardevol zijn als ten
minste op basis daarvan wordt verderge-
werkt Bijvoorbeeld naar een grondiger si;u-
die toe van de figuur van Willem De Mever 
in het bijzonder, de man die 'zingend door 
het land' trok - gezegd wordt alles samen 
zo'n 15,000 keer - en naar de Vlaamse lied-
beweging in het algemeen. Tot in het 
Belgisch leger toe begreep men toen welke 
weldoende invloed het georganiseerd 
samenzingen kon hebben, zeker in een 

omgeving van altijd vermoeide dienstplich
tige miliciens die zich vooral verveelden. En 
zo stonden ook wij ooit in kakiuniform te 
kwelen over Annemaneke en andere (on-) 
schuldige Vlaamse schonen. Op de binnen-
koer van de infantenekazerne van Aarlen in 
Luxemburg onder de bezielende leiding van 
ene Willem de Meyer met zijn onafscheide
lijke trekzak, 25 kilo zwaar. 

ZANCCULTUUR 
Zingen was toen trouwens een vanzelfspre
kend onderdeel van de schoolse opvoeding 
in Vlaanderen. Zeker in katholieke college's 
waar men elk jaar opnieuw op zoek moest 
naar nieuwe min of meer zingende koor
knapen voor het opluisteren van de talrijke 
meestal verplichte religieuze diensten. Zo 
ontdekten de priestelijke stemmenjagers 
van mijn Cents Sint-Uevenscollege de zan
ger Zeger Vander Steens, vorig jaar jurylid 
voor de prestigieuze Elisabethwedstrijd 
voor zang en tussendoor te horen op podia 
al over de wereld. Letterlijk en figuurlijk een 
product van wat ooit de schoolse zangcul-
tuur in Vlaanderen was. 
Vandaag zingen we niet meer. Zeker geen 
uitgesproken Vlaamse liederen. Het SInghet 

ende Weset l/ro-liedboek, ooit even heilig 
verplicht leerboek als het zoveelste deel van 
de 'Zuid en Noord' is alleen nog in antiekza
ken te vinden. Voor één deeltje uit de 
zevendelige reeks 'De Vlaamsche Zanger' 
verschenen tussen 1900 en 1942 moetje al 
flink wat bnefjes van honderd neertellen. 
Een laatste keer probeerde de intussen al 
lang vergeten Limburgse uitgeverij Heide
land met pockets de liedcultuur in Vlaan
deren weer op gang te brengen. Ook die 
waren op de tentoonstelling te zien, samen 
met enkele stukken uit de rijke Eufoda-co\-
lectie, ooit de uitgesproken Vlaamse platen
afdeling van het Davidsfonds. 
Het ANZ krijgt met deze tentoonstelling 
over één van haar belangrijkste peetvaders 
wel een uitnodiging toegestuurd, waarom 
niet op de ingeslagen weg verder gaan en 
vernieuwend werken aan ae zangcultuur in 
Vlaanderen'? 

Mare Plate! 

'^Zingend door het land, Willem De Meyer, 
1899-1983,173 biz., 300 frank. Tetyestel-
len bU de Werkgroep Willem De Meyer, pa/ 
ADVN Lange Leemstraat 26.2018 
Antwerpen. 
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THE CELL 

Hou je van ty-reclamefilms? Hou je vm modeshows met 
Samoem-acbtergronden en invloeden uit het Midden-Oosten? 
Hou je van muziekclips op televisie? Hou je vm speciale effec
ten? Weetje iets van de films van de invloedrijlce in 1986 over
leden Russische cineast Andrei Tarkovskyen hou je van de pri
mitieve schilderijen van dieren? Hou je van boeken en films 
over seriemoordenaars? Hou je van science fiction? Wel het is 
allemaal terug te vinden in 'The cell'. 
Maar hou je tegelijkeitijd van een sterk verhaal, dm moet je 
wel in een andere cinemazaal zitten. Daarbij komt jammer 

NIEUW IN DE BIOS 
genoeg ook nog een totaal gebrek aan geloofwaardigheid van 
sommige personages. Wie de actrice Jennifer Lopez kent uit 
het sterke 'Out of sight', weet dat het een loeigoeie - bovendien 
mooie - actrice is. Als therapeute zien wij haar evenwel niet zo 
goed zitten. Meer nog: je vraagt je af waarom zij voor deze rol 
is gekozen, tenzij dan voor het showen van modieuze kleren 
van o.m. de Japanse modeontwerper Eiko Ishioka. 
Het verhaal: de psychologe Catherine Deane (Lopez) probeert 
een volledig nieuwe en gedurfde therapie uit die het haar 
mogelijk maakt in de geest te komen van haar patiënt Carl 

Starter (Vincent D'Onofrio). Zo kan zij de ervaringen delen 
van zijn onderbewuste fantasieën. Dat levert mooie plaatjes op, 
maar-ten overvloede - geen logisch opgebouwd verhaal Hoeft 
Lopez enkel maar mooi te zijn, de eigenlijke ster van de film is 
D'Onofrio, die een meesterlijk gruwelijke seriemoordenaar 
neerzet. 
Alles bij elkaar een lust voor het oog, maar een afknapper voor 
je intelligentie. (**) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

I V 

« ; j 
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Helena Bonham 
carter In 'Wings 
of the Dove'. 
Zat. 11 nov., 
Ned. 1 
om 23U.05 

^•srsv Panorama Wllltam van Laken leidt een reporta
ge in over de Eril<a, de roestige tanker die vorig jaar voor 
de kust van Bretagne in tweeën brak en één van de 
grootste milieurampen uit de geschiedenis veroorzaak
te. Vorige week ging de Italiaanse chemicaliëntanker 
levoli Sun de dieperik in. Harde maatregelen dringen 
zich duidelijk op Zon. 12 nov., Canvas om 20u.30 

^•=3=^ The war of the Roses Amerikaanse zwarte 
komedie van Danny DeVito uit 1989, naar het boek van 
Warren Adier. Advocaat Gavin d'Amato waarschuwt een 
cliënt die wil scheiden voor de gevolgen van die stap en 
geeft hem het relaas van een andere echtscheidlngs-
zaak ter overweging, namelijk het bittere verhaal van 
Barbara en Oliver Rose. Erg karikaturaal en vol gitzwarte 
humor. Maan. 15 nov.. Kanaal 2 om 2lu.05 

^-S^i^ Airport Amerikaanse rampenfilm van Ross 
Hunter uit 1970. Over Lincoln woedt een erge sneeuw
storm. Toch wordt beslist dat de vlucht naar Rome 
doorgaat. Bijna de hele crew heeft persoonlijke en/of 
liefdesproblemen en tot overmaat van ramp klimt een 
zelfmoordenaar met een bom aan boord. Dins. 14 nov., 
VT4 om 22U.45 

\^s^ The truth about cats and dogs Amerikaanse 
romantische komedie van Michael Lehmann uit 1997. 
Abby Barnes is een populaire dierenarts met een eigen 
radioprogramma waarin ze tips geeft aan dierenvrien
den. Zo krijgt ze op een dag de jonge fotograaf Brian 
aan de lijn. Ze is meteen onder de indruk van zijn char
mante stem en ze aarzelt niet om in te gaan op zijn 
voorstel om samen wat te gaan drinken. Maar in plaats 
van zelf te gaan, stuurt ze haar buurvrouw, het blonde 
fotomodel Noëlle .. Woens. 15 nov.. Kanaal 2 om 
21U.05 

Dl' Léon Degreiie - de Führer uit Bouillon Pori:ret 
van 'Le beau Léon uit Bouillon', die als katholieke Jour
nalist carrière maakte door het uitmesten van corrupte 
regeringsmilieus. Hij ging op zijn élan door met de 
rechtse politieke beweging Rex. Dan brak de oortog 
uit... Dond. 16 nov.. Canvas om 20U.55 

'^srr^ Cacüo Dilo Franse roadmovie uit 1998 van Tony 
Gatliff. De jonge Stéphane, een Parijzenaar, is op zoek 
naar de betekenis van een vreemd lied van de Roma-
zangeres Nora Luca, dat hem maar niet loslaat. Zijn 
speurt:och leidt naar Valachië, het hart van Roemenië. 
De oude Izidor halpt Stéphane een weg te vinden in 
deze chaotische en gewelddadige wereld. Vry. 17 nov., 
Ned, 3 om 23U.35 

Mooie liedjes... 
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De Vlaamse Mediamaatschappij 
(VMM), moederliuis van de commerciële 
televisiezender VTM, is er zeker van dat 
ze één van de twee licenties zal krijgen 
voor het uitbaten van een commercieel 
radiostation. Hoe anders kan je verklaren 
dat de aspirant-radiomakers van Vilvoor
de nu al tal van kopstukken van VRT-klap-
per Radio Donna voor flink wat poen 
naar hun stal halen? 
Vorige week begon de leegloop van de 
VRT-radio. Ongetwijfeld liggen tal van 
VRT-radiomakers nu aan hun telefoon 
gekluisterd om er toch maar zeker van te 
zijn dat ze het belangrijke telefoontje van 
de VMM niet mislopen. Daarom nu al 
deze voorspelling: zij die niét worden 
geraadpleegd om de overstap te maken 
zullen binnenkort, met een hautaine blik 
in hun ogen, laten weten dat hun vraag
prijs waarschijnlijk te hoog was. 'Ben jij al 
gebeld?' is bij de VRT op dit moment echt 
wel de vraag van één miljoen. 
Dat dit soort transfers er zat aan te 
komen was duidelijk, dat het de populair
ste radiostemmen zouden zijn was ook al 
waarschijnlijk. Maar dat Vilvoorde de 
VRT recht in haar hart - lees: Bert Geenen 
het nethoofd van Vlaanderens meest 
beluisterde radiostation - zou treffen, had
den weinigen verwacht. 
Bij de VRT is men bepaald niet opgezet 
met de gang van zaken. Geenen mocht 
dan al overal verkondigen dat 'in onder
ling overleg' was beslist dat hij zijn opzeg 
niet zou doen, andere verhalen geven te 
kennen dat hij van VRT-baas Bert De 
Graeve nog net de tijd kreeg om zijn 
bureau te ontruimen ... Anderzijds: 
mocht u een flink contract worden aan
geboden net voor u de vijftig bereikt, u 
zou ook niet lang moeten nadenken. 
Door het verschuiven van o.m. Erwin 
Deckers, Sven Omelis en - tegen dat u dit 
leest - mogelijk ook nog een hele rist 
anderen wordt de VRT-radio ruim voor de 
concurrentie op komst is al erg verzwakt. 
En het wordt nog erger: het is immers 
zeer waarschijnlijk dat ook bekende 
VTM-gezichten met een VRT-radiostem 
het Huis van Vertrouwen zullen verlaten. 
In die categorie passen onder meer Luc 
Appermont (Radio 2) en Hans Otten 
(Studio Brussel). Ook de overstap van 
Fien Sabbe, nog zo'n Donna-pionier, naar 
Canvas komt voor Donna dus op een 
moeilijk moment. 

Als de VMM ook daadwerkelijk één van 
de gegeerde licenties binnenrijft - en daar 
moet eerst half Vlaanderen nog overheen 
- zal deze vorm van vroegtijdige 'media-
overioperij' meteen ook een prachtig 
argument zijn voor de indieners van die 
projecten die het niet haalden. Als daar 

Bert Geenen verkast van Radio Donna naar het radioproject van de VMM. 

geen prettige rechtszaak van kan komen! 
„Waarom de VRT behouden als er toch 

al geen verschil is tussen openbare 
omroep en de commerciële?" is een 
vraag die wij meer horen dan ons lief is. 
Het antwoord is zeer eenvoudig: omdat 
de openbare omroep ook een nuttige 
functie t.o.v het publiek moet hebben. 
Het is prachtig dat VTM een goed uitge
bouwde nieuwsdienst heeft; maar VTM 
hoeft daar niet zoveel geld en middelen 
in te steken. En die garantie heb je bij de 
openbare omroep wel. 
Een commerciële onderneming kan je 
niet verwijten dat ze tracht winst te 
maken. Ten overvloede: produceert een 
commercieel station niet genoeg kijkers, 
dan komen er minder adverteerders en 
daalt de winst. En kijkers produceer je 
met programma's. 
'Het Schaduwkabinet' was, ofschoon ver
dienstelijk, geen kijkcijferkanon en werd 
dus afgevoerd. Een beslissing die op de 
VRT terecht onmogelijk zou zijn. Het 
mechanisme wordt nog duidelijker in de 
verf gezet door het afschaffen van 
'Oproep 2020'. Dit opsporingsprogram
ma zou in feite een dienst aan de gemeen
schap moeten zijn en het was in eerste 
instantie dan ook al vreemd dat niet de 
VRT, maar VTM het programma destijds 
op het scherm mocht brengen. De affaire-
Dutroux deed de vraag naar dit soort pro
gramma's stijgen en het ministerie van 
Justitie schreef dan ook een 'aanbeste
ding' uit voor de TV-stations in België. In 
Vlaanderen won VTM het pleit en de eer
ste uitzending haalde meteen een markt
aandeel van 37%: vier op tien mensen die 
naar het scherm keken, stemden erop af. 
Inmiddels is dat marktaandeel gedaald tot 
22% en voor een commercieel station is 
dat nu eenmaal te weinig. Bij de openba
re omroep kost het maken van zo'n pro
gramma evenveel, maar daar staat tegen
over dat hij in mindere mate rekening 

moet houden met kijkcijfers en adver
teerders. 

Commerciële omroepen leven bij de 
gratie van adverteerders en die lijken 
bepaald wel geïnteresseerd in 'Big 
Brother'. Dat ook de deelnemers aan het 
spel niet van gisteren zijn blijkt dan weer 
uit een berichtje in De Standaard van 4 
november jl. Daarin zegt Coca Cola dat er 
contacten zijn geweest met 'iemand die 
zich wilde laten sponsoren'. Omdat de 
kandidaten dat contractueel niet mogen 
is Coca Cola niet op het aanbod ingegaan. 
Inmiddels heeft Pepsi wél zijn intrede 
gedaan in het programma dat veel door 
jongeren wordt bekeken. 

Vorige week raakte ook bekend dat het 
aantal jongeren dat longkanker gaat krij
gen omdat het rookt, zal dalen. Mogelijk 
zal het aantal hersentumoren dan weer 
toenemen: het geld dat niet voor de aan
schaf van tabak wordt gebruikt gaat inte
graal naar een persoonlijke GSM. 

Onder jongeren is minder het telefone
ren dan wel het SMS'en (het versturen 
van korte electronische berichten) een 
ware rage. Zo stilaan krijgt het systeem 
ook andere boeiende mogelijkheden: 
mensen die dat willen kunnen bv. de 
korte inhoud van het actualiteitenmagazi
ne 'Nova' (Ned5) op hun scherm krijgen. 

Het geloof in de nieuwe media blijft, 
maar neemt tegenwoordig iets realisti
scher proporties aan. Dat zou ook kun
nen blijken uit het feit dat Concentra, uit
gever van o.m. Hef Belang van Limburg, 
een groot pakket aandelen van het inter
netbeveiligingsbedrijf Ubizen het liefst 
opnieuw wil verkopen. 
~ Resten ons nog de victorieberichten na 
het uitbrengen van de verkoopscijfers van 
de dagbladen. In Vlaanderen is er gemid
deld een oplagestijging van 1,55%. De 
kwaliteitskranten en Het Laatste Nieuws 
en Het Belang van Limburg doen het meer 
dan behoorlijk, de rest verliest opnieuw. 
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Leden raadplegen 
Volkomen eens nnet het commentaar van Maurits 
van Liedekerke en met de lezersbrief van Kristof 
Agache (WIJ, 2 nov. jl.). In Vlaanderen is er plaats 
voor een Vlaams-natlonale rechtvaardigheidspartij 
met een sterk communautair profiel. Wie twijfelt 
aan het eigen project is niet wervend maar onge
loofwaardig. De doelstellingen zoals die door het DB 
in De Panne werden voorgelegd versterken de 

.^r '•?.:- - - . • » • , t't* 

geloofwaardigheid van de VU. De vijf kernthema's 
ervan worden door de doorsnee-militant zonder 
probleem onderschreven. Wat is dan het probleem 
voor sommige mandatarissen? Zou het niet zinvol 
zijn om, indien men niet uit de impasse geraakt, de 
VU-leden te raadplegen en die de beslissende keuze 
te laten over de toekomst van de partij, middels een 
groot open congres of een referendum. 

Vermits de VLD voor velen het voorbeeld is, wat de 
VLD kan kunnen wij toch ook? Ik vrees dat de mili
tanten en leden als verantwoordelijke nationalisten 
bij gebrek aan inspraak zich anders zullen verplicht 
voelen om er zich massaal mee te bemoeien. 
Want vergeet niet: de VU dat zijn wij! 

Kris Verguit, 
Slnt-Niklaas 

• WEDERWOORD • 

Windhonden (1) 
Spaanse windhonden? {Wij- 26 okt. jl. -
'Spaanse Windhonden'). Waarom be
perkt Margriet Hermans zich tot Spaanse? 
Nog dichter bij onze deur, in Ierland, is 
het nog véél erger In Cork heeft men een 
splinternieuw stadion gebouwd voor 
windhondenkoersen. Daar worden jaar
lijks voor 160 miljoen fr. weddenschap
pen gehouden. Windhonden worden op 
grote schaal gekweekt. Per jaar worden 
er minstens 8.000 gedood of aan hun lot 
overgelaten omdat ze niet snel genoeg 
lopen. De goede exemplaren worden op 
veilingen verkocht voor prijzen tot 
300.000 fr. De dieren beulen zich af in 
een voor hen totaal onaangepaste omge
ving en worden gemasseerd met een 
goedje dat hen tot hogere prestaties moet 
aanzetten. Verwonden zich dikwijls of 
breken hun poten. Zo kon een camera
ploeg filmen dat een luid kermende hond 
met gebroken poot een half uur huilend 
bleef liggen tot er een dierenarts kwam 
om het dier af te maken. 
Wat helpen inspanningen van dieren
vrienden om daar een eind aan te stellen 
als de overheden ruim geld uitgeven voor 
onder andere het bouwen van een sta
dion dat uitgerust is met de nieuwste 
snufjes? Waarom protesteren niet alle 
politici tegen dergelijke praktijken? 
Omdat de meesten dierenhaters zijn? Of 
omdat ze niet durven tegen de populari
teit van de sport opkomen? Dat zal dich
ter bij de waarheid liggen! 

Willy Degheldere, 
Bm^e 

Windhonden (2) 
Graag een korte reactie op de lezersbrief 
van Vlaams volksvertegenwoordiger 
Margriet Hermans over het lot van grey
hounds (WIJ, 25 okt. jl.). Sinds 1 maart jl. 
heeft europarlementslid Bart Staes de 
mishandeling van greyhounds driemaal 
aangeklaagd bij Commissie en Raad. De 
organisatie Greyhounds Rescue werd 
regelmatig op dé hoogte gebracht van 
deze initiatieven. In z'n persmededeling 
van woensdag 5 juli jl. verwees Staes naar 
het antwoord van landbouwcommissaris 
Franz Fischler (WIJ van 12 juli jl.). De 
Commissie zegt „erg bekommerd te zijn 
om het welzijn van dieren en beschouwt 
dit als een belangrijke prioriteit". Er 
bestaan voorschriften voor de bescher
ming van dieren tijdens het vervoer en 
het gebruik ervan voor onderzoeksdoel
einden. Voor het houden van (wind)hon-
den en het organiseren van (wind)hon-
denwedstrijden zijn er evenwel geen 
Europese voorschriften. „Bijgevolg beho
ren deze aspecten tot de exclusieve 
bevoegdheid van de betrokken lidsta

ten," aldus Fischler, „en aangezien het 
aan de lidstaten is om een oplossing te 
vinden voor dit probleem, kan de 
Commissie niets anders dan de bevoegde 
autoriteiten aan te manen ervoor te zor
gen dat een einde komt aan de slechte 
behandeling van de honden." 

Filip Vandenbroeke, 
Wemmei 

Inquisitie? 
Een 62-jarige bruggepensioneerde uit 
Laar (landen), die op 8 oktober op de lijst 
stond van het Vlaams Blok, mag geen mis
dienaar meer zijn. De pastoor en deken 
zijn gezwicht voor het protest van som
mige parochianen. 

Beleven we anno 2000 opnieuw de inqui
sitie? Of de repressietijd waarin pastoors 
een misviering voor gesneuvelde Oost-
fronters weigerden? 

Dit is een indroevig voorbeeld van onver
draagzaamheid. 
Als christen, Vlaams-nationalist en leraar 
godsdienst protesteer ik met klem tegen 
deze praktijken. 

Wiiöied Rosiers, 
Neeroeteren 

Met genoegen 
Ik neem met genoegen akte van de mel
ding van Patrik Vankrunkelsven (WIJ, 2 
nov jl. - 'Lambermontakkoord'), dat de 
uit de federale bak vrijgekomen gelden 
niet naar de gewesten, doch naar de 
gemeenschappen gaan. De pers was 
anders minder duidelijk daarover 

Jaak Peeters, 
Olen 

Sociaal en federaal 
De VU is gestart onder de slogan 'Sociaal 
en federaal'; en het één was en is nog 
altijd gebonden aan het andere. 
Het is inmiddels de historische verdienste 
van de VU het federalisme in België 
bespreekbaar te hebben gemaakt en het 
grotendeels te hebben gerealiseerd, maar 
het is een feit dat nog een hele weg dient 
afgelegd en het zullen noch het Vlaams 
Blok, noch andere partijen zijn die deze 
opdracht tot een goed einde brengen. 
Maar evenveel aandacht ging steeds naar 
onze maatschappelijke visie; onze grote 
troef is daarbij onze ongebondenheid. Of 
gaan wij ons misschien aansluiten bij par
tijen die hun macht en hun continuïteit te 
danken hebben aan hun vakbonden, hun 
ziekenbonden of hun partijgebonden ver
enigingen? 

En laat ons de hele zaak niet hertelden tot 
een discussie over het al dan niet progres
sief zijn. Ook bij ons waren er voorstan
ders van het communistisch model (tot de 

dag dat de Muur gesloopt werd!) of 
recenter, aanhangers van Saddam 
Hoessein - waarvan ik hoor dat hij een 
aantal prostituees heeft laten onthoof 
den. 

Ik had het voorrecht twaalf jaar lang 
schepen te zijn in mijn gemeente. Ik koos 
steeds voor sociale bevoegdheden. Eerst 
was ik een rechtse, dan plots een linkse... 
Daar gaat het dus lang niet meer over. 
Een vaststelling is wel dat het Vlaams-
nationalistische thema de kiezer nog wei
nig aanspreekt en daar dient rekening 
mee worden gehouden; door maatschap
pelijke thema's méér aan bod te doen 
komen (bvb. ons standpunt tegenover de 
zuilen) zullen wij ons efficiënter kuimen 
profileren zonder maar iets af te doen 
aan onze dubbele opdracht. Want de VU 
is en blijft nodig. 

Paul De Belie, 
Merelbeke 

Uitdagingen 
genoeg 
Onze partij zit in een fundamentele cri
sis. Het minste wat nu kan gebeuren is 
het bijeemoepen van een gewoon (en 
geen bijzonder) ledencongres, liefst ach
ter gesloten deuren, waarop de toe
komst van de partij op een democrati
sche manier bepaald wordt, d.w.z. met 

kopstukken en 'voetvolk'. Dit zou moe
ten resulteren in een duidelijke langeter-
mijnvisie, waar zich zo veel mogelijk par
tijleden achter kunnen scharen. Waar
schijnlijk zullen zich ook enkele wegen 
scheiden, maar dan kan het misschien op 
een deftige en respectvolle manier 
gebeuren... Daarna moeten we voort met 
de neuzen in dezelfde richting, zodat alle 
energie eindelijk eens op een positieve 
manier aangewend kan worden. Er zijn 
nog uitdagingen genoeg! 

Erwin Ureel, 
Roeseiare (ingekort) 

Brieven 
Onze redactie wordt overstelpt met 
brieven waarin lezers hun grote 
bezorgdheid over de crisis binnen de 
Volksunie en over de toekomst van de 
partij uitdrukken. Daarbij wordt vooral 
de gehechtheid aan het partijprogram
ma beklemtoond. 

De redactie kan niet alle brieven publi
ceren, bovendien herhalen de meeste 
schrijvers dezelfde gedachtegang. Zo
wel de gepubliceerde als de niet ge
plaatste brieven - niet alle brieven zijn 
bovendien bedoeld om gepubliceerd 
te worden - komen bij het secretariaat 
van het Dagelijks Bestuur terecht. 

WIJ 

* " " ^ '^£\. 
. J ^ i ) ] 

{ V^KI ainc 
\ ^ v ^ 

y. 

l \ ^ ^\/ } 
^^'^-mmt^ 

l2^3^^iyn-<^^e£€ia^/ne^ ^^^z^/^^^ 

ri€</e^/^/^ 

ym/z^''^e/i^ e>ri, ^O/m^s/n^ iTtZMMf^a^ 

(%^ ^/'(^g^i/^^'aa//Ó' 

^^^^^/^g^'^.^.z^.^y 
^enai^/ym:w^. 

^/9S^//J JJ ^ó' 
Afhalen van palinggerechten mogelijk 

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

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 

Zondag: 12 uur 21.30 uur 

Verlofperiode de maand december 

tot 21.30 uur 

15 

VLAAMS
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Alle stortingen van abonnementen en redactie 

op rekeningnummer 435-0272161-59 van WIJ, 

Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Tel. 02/219.49.30 - Fax 02/219.97.25 

E-mail: redactie@vprti.be 

Hoofdredacteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redacteuren: 
Geert Vranken 

Secretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Jaarabonnement 

Los nummer 

Dit nummer werd dinsdag j.l. 

om I4u. afgesloten. 

1.800 fr. 

35 fr. 

m 
Lid van de Unie 

van dB Uitgevers van 
de PertodidKe Pers Verantwoordelijk mtgever 

Geert Bourgeois 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Een uitgave van het Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut v.z.w. 

9 november 2000 

mailto:redactie@vprti.be


17 r schijnt nu een zon als een maan door de mist, 
maar het vuur van de zomer is opgebrand en 

de bomen zwerven kaal door het land." 
Dit vers van Hans Andreus beschrijft het gevoel van 

landerigheid dat zich in november van de mens meester 
maakt Maar wat is er van novemberF 

Wat bezielt iemand om een boek over de 
maand november samen te stellen? Wat 
hebben deze 30 dagen meer dan de ande
re dagen van het jaar? Goede vragen zult 
u zeggen, maar wie heeft er een ant
woord op? Dat antwoord staat te lezen in 
het boek 'Wat is er van november?' 
samengesteld door hic Van Liedekerke. 

SPLEEN 

Zegt deze leraar in het Buitengewoon 
Onderwijs: „Er zijn twee redenen waar
om wij dit boek hebben samengesteld. 

*•- De hoofdreden heeft te maken met het 
zogenaamde novembergevoel dat in elk 
van ons in mindere of meerder mate aan
wezig is. De bijkomende reden is dat de 
scholengemeenschap waartoe ik behoor 
een bouwfonds heeft opgericht en elke 
cent van harte welkom is. De opbrengst 
van de boekenverkoop gaat integraal naar 
dat fonds." 

Geen bloemlezing of er staat een herfst-
of novembergedicht in. Zowat alle grote 

•% namen in het Nederlandse taalgebied 
klommen voor gedicht of romanfragment 
in hun pen. De auteur citeert er enkele. 
Cyriel Buysse, Felix Timmermans, Alice 
Nahon, J. Bemlef, Herman de Coninck, 
Hubert van Heneweghen, Hans 
Andreus... 
Allen verwoorden dat haast niet te situ
eren gevoel dat mensen in november 
overmant, maar dat nergens afdoend 
omschreven werd. Ook niet door de 
samensteller van het boek, hij zadelt de 
lezer met nog meer vragen op. 
„Maakt dit gevoel van landerigheid zich 
ook van u meester' Wordt u dan ook door 
spleen bezocht? En wat doet u om aan 
deze milde vormen van depressie te ont
snappen? Vluchten naar Madeira of uit
waaien aan zee? Of zoekt u de kroegen 
op? Misschien gaat het onvermijdelijk 
richting West-Vlaamse soldatenkerkho-
ven?" 
Het spreekt dat die soldatenkerkhoven 

^ hun plaats hebben in een boek over 
november, net zoals alle andere begraaf
plaatsen trouwens. November is als 
dodenmaand zowat over heel de wereld, 
al dan niet met een vrije dag, de tijd om 
doden te herdenken. De samensteller 
geeft trouwens een lijstje van 25 landen 
(van Angola tot Urugay), waar op een 
novemberdag: Allerheiligen, Todos los 
Santos, All Saints' Day, Toussaint, 
Totensonntag of Dio de los Difuntos 

» , 1 wordt gevierd 
Ook de wapenstilstand van 11 november 
is aanwezig, vanzelfsprekend in die lan
den die met de Eerste Wereldooriog te 
maken hadden, niet in Nederland waar
aan WOl voorbij is gegaan of Duitsland dat 
aan de verliezende kant stond. Maar het 
boek bevat veel meer dan herdenkingen 

Luc Van Liedekerke: ,,Aanvankelijk lag 
het in onze bedoeling om een beperkt 
aantal beschouwingen te verzamelen, 
maar vlug bleek dat de maand november 
zoveel interessante en merkwaardige 
gebeurtenissen bevat dat het project met 
de dag omvangrijker werd. De opdracht 
kon niet langer een eenmanszaak blijven. 
Vandaar dat we voor elk aspect 'een des
kundige' hebben gezocht en gevonden. 
Zo kwamen we uit bij ongeveer honderd 
mensen: journalisten, professoren, 
auteurs, liefhebbers, noem maar op." 
Om te weten of het novembergebeuren 
ook in den vreemde leeft stak de samen-

ouders, de sport, 11-11-11, Night of the 
Proms, dag van het kind, bijgeloof, 
november in de verschillende tijdsreke
ningen, de vogeltrek, de volkse tradities, 
de voedselbanken. Je kunt het zo gek niet 
bedenken. Zelfs Jo Röpke haalde de 
Russische revolutie uit de filmarchief-
kast... 

November viert ook enkele merkwaardi
ge heiligen: Hubertus, Martinus, Willi-
brordus, Cecilia, Jan Berchmans, 

In november 
krimpt de wereld 

steller buitengaats zijn licht op en deed 
een beroep op een aantal radio- en TV-
correspondenten. 

HALLOWEEN 

Dat ze allen bereid waren om aan het pro
ject mee te werken was voor de samen
steller een teken dat ook zij dat 'gevoel' 
wel zagen zitten. 

Vooraleer november van dag tot dag te 
belichten krijgt de lezer een verklaring 
voor de naam november (de volkskundige 
Frans Goossens) en onderhoudt Frank 
Deboosere ons over het weer Prof Van 
Haver heeft het over november in het 
volksleven, maar het is Luk Machiels die 
uitgebreid vertelt hoe de religieuze fees
ten van november een Keltische erfenis 
zijn. De journaliste Mieke De Jaeger legt 
uit dat Halloween niet zo Amerikaans is 
als men denkt, maar met Ierse en Engelse 
armoezaaiers naar Amerika emigreerde. 
Hallow is niets meer dat oud engels voor 
heilig. Het feest dat het afsluiten van de 
zomertijd viert wordt nu onder druk van 
de commercie ook aan Europa opgedron
gen. 

Na deze bijdragen gaat het boek met de 
kalender mee 'van Halloween tot Sint-
Andries'. Grote aandacht heeft Bart 
Lauvrijs voor Allerheiligen, hij vertelt 
welke plaats de dood in verschillende 
godsdiensten heeft Onder de titel 'Dies 
irae' schildert Lut Ureel hoe het er op die 
dag in haar geboortedorp 'bachten de 
kupe' aan toe ging Uit haar artikel pluk
ten we de openingszin 'In november 
krimpt de wereld' weg. De theoloog 
Emest Henau gaat diepzinnig in op het 
mysterie van de dood 
Bij elke dag of elke week van november 
horen passende bijdragen- over de 
Boekenbeurs, de jacht, de sterrenhemel, 
de sterrenbeelden, de week van de groot-

Andreas... Naast deze vooraanstaanden 
zijn er de secundaire heiligen, ze horen er 
allemaal bij met wie of wat ze bescher
men, waarvoor ze worden aangeroepen. 
Rond 11 november wordt natuurlijk de 
Eerste Wereldoorlog in herinnering ge
bracht. Prof Romain Van Eenoo leverde 
een mooie bijdrage over de wapenstil
stand die in Compiègne werd getekend en 
consequenties had voor de daaropvolgen
de 25 jaren. 
Lionel Vandenberghe heeft het over 11 
november in Diksmuide, Piet Chielens (In 
Flanders Fields Museum in leper) bericht 
over Martha die vijftien was toen de oor
log rond de Kemmel woedde. 
Leuk is de bijdrage over de familie die de 
naam November draagt, een telg doet het 
verhaal. 

November is ook de tijd dat de natuur van 
gedaante wisselt, conservator Guido 
Burggraeve beschrijft het leven in het 
Zwinreservaat. Santina De Meester ont
hult de geheimen van de winterslaap, 
enz... 

Zeer boeiend zijn de bijdragen van prof 
Jozef Boets over november bij Gezelle en 
van prof Karel Porteman die een grafi
sche uitbeelding van november ('De 
moede jager keert') door Joachim von 
Sandraet in relatie brengt tot gelijknamige 
gedichten van Vondel en Barlaeus. 

INDIAN SUMMER 

Michel Follet bezoekt de binnen- en bui
tenlandse kermissen en foren van novem
ber en brengt daarover verslag uit, terwijl 
jeugdauteur Henri van Daele vertelt waar
om hij op zijn verjaardag (15 november) 
altijd vrij heeft 

Tot de aangenaamste bladzijden van het 
boek behoren de buitenlandse correspon
denties. De samensteller is er in gelukt zes 
'buitenlanders' te strikken om vanuit hun 

land te berichten: Mathilde Swift-Nolen 
(Sydney), Sibolt van Ketel 
Gohannesburg), Salomon Bouman (Tel-
Aviv), Roger Simons (Londen), Suzy 
Hendrikx (USA) en Griet Dierckssens 
(Indonesië). 

Vooraleer bet boek afgesloten wordt met 
een lange lijst van gebeurtenissen die 
zich tijdens een novembermaand hebben 
afgespeeld, beschrijft een handvol geken
de en goede pennen hun 
novembergevoel: Jaak Dreesen, Ludo 
Abicht, Lut Ureel, Miei Dekeyser 
Met dank aan de samensteller én de 
auteur laten wij u meeproeven van 
Dekeysers 'Indian Summer', deze korte 
bijdrage geeft best weer wat het novem
bergevoel zou kunnen zijn. Maar mis
schien denkt u daar anders over? 

(mvD 
•<^Wat is er van november? Van 
Halloweea tot Sint-Andreas. L. Vm 
Uedekerke (red.) GeÜlustr. 200 bh. 
885fr. (+170 fr. port). St.-Franciscus, 
Strijtem-Roosdaal. Tel: 053/ 64 66 40. E-
post: buso_sint-franciskus@pi.be 
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Buiten stort de wereld in elkaar, 
binnen ronkt de open haard... 

20 november 
Is de dag van 
het Und. voor 
één dag even
tjes senator 
spelen... 

Indian Summer 
Geen maand is dubbelzin
niger dan november 
Buiten stort de wereld In 
mekaar Erger nog Bleef 
het maar bij Instorten Dan 
konden we tenminste nog 
puin ruimen Maar eigenlijk 
rot de wereld weg Om die 
vergankelijkheid te verdoe
zelen noemen de mensen 
die tijd van het jaar de 
'Indian Summer' Ze 
bewonderen zijn kleuren-
prentenschoonheid Het 
goudgeel, bruinrood van 
de bomen en de blaren op 

het gazon Maar ik laat me met bedriegen door schone 
schijn Wat we zien is het lijkkleed van de natuur Haar 
zondags pak waarmee ze begraven wordt In die omstan
digheden verlang ik naar een winterslaap. Dan ben ik blij 
als het winteruur er weer is en het vroeger donker wordt 
Het kan met vroeg genoeg donker zijn En dan, dan moet 
de open haard ronken Daar is verbeelding bIj nodig, want 
de haard ronkt al lang met meer Hij blaast'vanuit z'n klei
ne ventilator Maar zelfs dan doet ie de vergankelijke bui
tenwereld vergeten En daar komt het voor mij op aan. 
Het zal nog lang duren vooraleer de lente weerkeert Als 
ze nog ooit weerkeert In onze tuin leeft er momenteel 
een mol Ik benijd hem Ik zou ook liefst héél de dag onder 
de grond zitten, dromen van de lente Met de échte kleu
ren van het échte prentenboek' 

Miei Dekeyser 

9 november 2000 
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