"In Brussel delen Vlamingen
en anderstaligen dezelfde waarden.
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De aanpak van de campagne gaat uit van
drie vaststellingen:
(1) zomaar vertellen dat Vlamingen geen
racisten zijn, werkt niet. Het vooroordeel is daarvoor te 'hardnekkig';
(2) Vlaanderen positioneren als een sterke
economische macht is ook niet aan te raden. De
regio zou al te zeer gezien worden als een bedreiging voor Brussel;
(3) vertrekkend vanuit dat laatste is het ook
bepaald ongeloofwaardig om zich te positioneren
als kwetsbare minderheid.
„De juiste invalshoek bij de verbetering van
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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 bleven echter achterwege. VU&ID wil hierin verandering brengen. Kamerlid Danny
Pleters en VU-voorzitter Ceert Bourgeois spreken klare taal voor de VNOScamera's en stellen concrete stappen voor. Anne Vanderstappen van de UNIZOstudiedienst en Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen, geven hun visie omtrent het sociaal statuut en de toekomstige hervormingen.
Woensdag 22 november e.k. - TV1 - 23u.10 - na laatavondjournaal
Een programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS)

(gv)

weten.

bestaat er in om vanuit een stevige basis,
Het is afwachten naar wat de 'drie wijzen'
[Van Crembergen, Loones, Lauwers) zullenzijnde de waarden die men als noodzakelijk
en essentieel aanvaardt, de maatschappij In
weten te vertellen aan de VU-partiJraad van
het algemeen en de mens in het bijzonder
zaterdag a.s. Geloof het lezer, de zaken zijn
een betere toekomst te verzekeren. In het
er sinds vorige week niet eenvoudiger op
programma van het humanitaire Vlaamsgeworden. Vooral door de vele bedenkelijke
nationalisme staan deze waarden ingeschreartikels, kwaje brieven en dito moties is de
ven,
iedereen wordt geacht ze te kennen.
sfeer er de jongste dagen niet op verbeterd.
Voor
alle
duidelijkheid: waarden zijn niet hetDe leden van de partijraad doen er goed aan
zelfde
als
symbolen.
alles te lezen, nuchter maar zonder passie.
Zo kunnen allen in eer en geweten handelen,
Sommige waarden van het VU-programma
als vrije mensen met een eigen gedacht.
kunnen gelijklopend zijn met deze van ande-

Nood aan een Vlaamsnationale waarden partij
Ons werd in de voorbije weken het venwijt
gemaakt dat we te weinig 'de progressieve
krachten' in de partij steunen. Wij hebben
daar onze bedenkingen bij.
Over het begrip 'progressief' willen wij het
hier niet hebben, het woord dekt zoveel
ladingen. Links, rechts, behoudsgezind, conservatief: het zijn zovele etiketten vaak op
lege bokalen. Ooit klonk 'modern zijn'
modern, maar wie zich vandaag zo durft
noemen, wordt weggelachen. 'Postmodern', moet men zijn.
Wij stellen het nu opzettelijk lachwekkend
voor, maar de lezer moet weten dat begrippen een tijdelijke inhoud hebben. De kunst

VU&ID op TV
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re partijen, maar ze zijn ons eigen omdat ze
betrekking hebben op het volk, op de natie
waar wij voor staan. Wie vandaag beweert
dat de Volksunie, als vertegenwoordiger van
deze waarden, voorbijgestreefd is, ziet
onvoldoende wat er aan de hand is.
De Vlaams-nationale democratie zal altijd
gestalte krijgen in een kleine partij, wat deze
niet weerhoudt invloedrijk te zijn. Op voorwaarde dat zij een waardenpartij is en geen
oekazen-partij die dan eens hier, dan eens
daar een nummertje ten beste geeft.
Toegegeven, de partij heeft zich de jongste
jaren laten verleiden tot spelletjes die tijdelijk
succesvol zijn maar op termijn niet veel bij-

brengen. Dat de partij zich al eens met minder belangrijke onderwerpen inlaat is op zich
niet zo erg op voora/aarde dat ze daardoor
de grote lijnen van haar bestaan niet verwaarloost. Het is nu eenmaal een harde wet
dat wie zich teveel met marginale items
bezig houdt op den duur zelf gemarginaliseerd wordt.
Commentatoren zeggen te weten waar het
binnen de VU om gaat en wij citeren als
voorbeeld Het Volk (14 november jl.) waarin
Paul Janssens „een strijd tussen de Vlaamsnationale strekking en de meer sociaalmodernistische beweging" ziet. Wat verder
gaat het om „een strijd tussen fundamentalisten en pragmatici", of de strijd tussen
regeringsgezinden en zij die de oppositie
verkiezen.
Wellicht vindt een andere journalist morgen
nog redenen om ons aan te praten waar dhr,
Janssens op het einde van zijn betoog wil
komen: „Maatschappelijk speelt de partij
geen enkele rol meer,"
Dit is niet alleen foute informatie, de man
neemt zijn wensen voor werkelijkheid. Willen
wij even gemeen zijn en herinneren aan de
wijze waarop de Christelijke Arbeidersbeweging haar eens zo militante krant aan de
meestbiedende heeft versjacherd? Hoe Het
Volk een 'mannekensblad' werd en geen
enkele maatschappelijke rol meer speelt?
De realiteit is dat vanaf 1 januari a.s, 400 VUverkozenen in gemeenteraden zitten en in

50 Vlaamse schepencolleges gaan meebesturen.
Wij willen nog een voorbeeld aanhalen waarom Vlaamse nationalisten nodig zijn, ook in
de Europese Unie, Wij drukken deze week de
Verklaring van Brussel af. Dit uitzonderlijk
document onderstreept het belang van de
regio-staten voor de toekomst van Europa.
Negentien volksnationalistische en regionallstische partijen van de EU hebben het charter aanvaard. Natuurlijk vertonen niet alle
partijen een zelfde graad van representativiteit binnen hun regio, maar liever dat dan de
onoverzichtelijke
Internationale
van
Centrumpartijen waar Wilfned Martens als
voorzitter mag uitbellen om dan opgevolgd
te worden door de bleke José Maria Aznar
die er nog steeds van droomt de regio's van
zijn land terug onder Madrileens bestuur te
brengen.
Wie zaterdag geroepen is om over het verder bestaan van de VU zijn zeg te doen moet
weten dat hij/zij meebeslist over de noodzaak van een democratische waardenpartij in
Vlaanderen en in Europa, Of zoals de gewezen VU-parlementsieden het krachtig uitdrukten: „Het behoort tot de voortgezette
opdracht van de partij om in de geglobaliseerde wereld te streven naar geborgenheid
en solidariteit binnen onze gemeenschap,"
Wie dit ovenweegt zegt toch niet neen!
Maurlts van Uedekerke

't Gaat helemaal verkeei^d!
Het groot aantal ouderen dat nu gratis of tegen sterk

Op het goed functioneren van het GEN, het

verlaagde prijzen gebruik maakt van het openbaar

gewestelijke expressnet rond Brussel, is het nog

vervoer, wekt zo stilaan wrevel op van economisch

10 jaren wachten. Los van het feit dat het GEN de

actieven die in het toch al overdrukke pendelverkeer

verfransingpotentieel zal uitvoeren tot in Leuven,

geen zitplaatsen op de trein meer vinden. Het

Aalst en Mechelen, zal het ook defiles op de wegen

overgrote deel daarvan betaalt overigens wél voor een niet oplossen. Wie Antwerpen of Brussel tijdens de
kaartje. Inmiddels verhoogt de MP/B in Brussel de

spitsuren wil/moet bereiken doet dat gemiddeld tegen

prijs van een metroticket tot 55 fr.

40 km/u. ...
•

Michel Demaret, gewezen burgemeester van Brussel, heeft het tijdelijke voor het eeuwige gewisseld op
een manier zoals alleen hij dat zou willen: hij geraakte in coma na een toeval
tijdens een diner ten bate van de hulpbehoevenden van de Marollen.
Interbrew, de grootste bierbrouwer van België, gaat naar de beurs
en wil daar bij voorkeur 155 miljard fr
ophalen.
Nadat eerder al de KUL besliste
om over te gaan tot het afnemen van
semesterexamens, wil nu de Vlaamse
Interuniversitaire Raad, kortweg VLIR,
aan gebuisde studenten vrijstellingen
verlenen voor die vakken waarop ze 10
op 20 behaalden. Vroeger was dat nog
12 tot 14 op 20, maar vroeger moest je
aan de universiteit ook nog studeren ...
Sabena en de luchthaven van
Zaventem genieten de bedenkelijke eer
ook agressieve klanten te hebben op
de grond. Nogal wat reizigers maken
zich bijzonder kwaad, mede omdat de
luchthaven moeilijk te bereiken is (zie
ook boven).
De heren Lernout en Hauspie
zorgden ervoor dat duizenden 'kleine
beleggers' kennismaken met de harde
werkelijkheid van de beurs.
Premier Verhofstadt wenst niet
in te gaan op een aanbod van zijn partijgenoot, senator Jean-Marie Dedecker, om een referendum te houden
over het migrantenstemrecht.

Volleuhk!

„Zelfs in de zogenaamde kwaliteitskranten kun je met
meer om Robinson of Big Brottier heen. (..) Die leegheid is een monster met scherpe klauwtjes en het heeft
je al beet bij de zoom van je broek. Op den duur kun je
geen staande uitdrukkingen of bijbelse beelden meer
gebruiken, omdat jonge mensen ze niet meer begrijpen. Geen hond die nog weet wie Mozes was. ik ben
bang dat we, als het zo doorgaat, vroeg of iaat weer bij
kleutertaal zullen eindigen. Wei, dan ben je snel uitgezongen, hè? Dan kun je alleen nog kabouter Plop zijn
En zelfs dan moetje nog uitkijken watje zegt."
Jan De Wilde In De l[^orgen van 10 november 2000.
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VOORTGEZETTE
NOODZAAK
Verleden weeic vrijdag had de
Vriendenkring van oud-pariementsleden
van de VU zijn maandelijkse bijeenkomst.
De Werkgroep onder voorzitterschap van
Luk Vansteenkiste had voorzitter Geert
Bourgeois uitgenodigd om zijn evaluatie
van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen te horen. De gewezen mandatarissen waren bijzonder talrijk opgenomen om van de VU-voorzitter vooral de
jongste nieuwtjes over de crisis binnen
de VU&ID-alliantie te vernemen.
Het werd een levendig debat met woord
en wederwoord maar waar uiteindelijk
door allen de wens werd uitgedrukt niet
uit elkaar te gaan zonder een motie op te
stellen, de tekst werd eenparig goedgekeurd. We nemen de motie integraal over.
„De vergadering van de oud-parlementsleden van de Volksunie meent te mogen
vaststellen dat er geen meningsverschil
bestaat binnen de partijtop omtrent de
politieke doeleinden, hoogstens omtrent
de strategie om die te bereiken.
De vergadering is ervan overtuigd dat
zowel op het vlak van de staatshervorming en de Vlaamse natiewording als op
het vlak van de maatschappelijke vernieuwing en de sociale rechtvaardigheid
de voortgezette noodzaak bestaat voor de
aanwezigheid in het politieke spectrum
van een Vlaams-nationale waardenpartij
die tevens progressief, democratisch,
open en verdraagzaam is.
Het behoort tot de voortgezette opdracht
van deze partij om in de geglobaliseerde
wereld te streven naar geborgenheid en
solidariteit binnen onze gemeenschap.

De vergadering wenst niemand te
bevoogden, maar wil er in tegendeel uitdrukkelijk op wijzen dat de Volksunie
toebehoort aan haar brede democratische basis. Deze basis heeft er recht op
ingelicht te zijn, mee te beslissen en vertrouwen te kunnen stellen in de leiding."

HIER GEEN
BEZUINIGINGEN
Verieden week interpelleerde Vlaams
volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
(VU&ID) Vlaams minister van Onderwijs
Marken Vandeqyoorten, over de lange
rittijden bij het BUSO-schoolvervoer
Bezuinigingen
bij
de
Dienst
Leerlingenvervoer liggen daar aan de
basis van. Het komt zelfs voor dat jongeren voor één enkele rit twee uur op de
bus zitten, ofwel vier uur heen en terug.
De collega's Dirk De Cock en Simonne
Janssens-Vanoppen sloten zich bij de
interpellatie aan.
Het antwoord van de minister kan bevredigend genoemd worden. De minister
stelde dat ze haar uiterste best doet om
aan de problematiek een mouw te passen.
Er kimnen nu reeds verbeteringen worden vastgesteld maar tegen volgend jaar
wil men verder investeren in betere
dienstveriening.
Zo wil men de ritten in het gewoon
onderwijs reduceren en dit ten behoeve
van het buitengewoon onderwijs, zoals
opgenomen in de beleidsnota. Indien er
toch moeilijkheden zijn, denkt men aan
het inschakelen van het openbaar vervoer of van taxi's.
Dit alles moet samengaan met een ver-

Bij een ongeval met een bergtrein in Oostenrijk komen meer dan 150
mensen om het leven.
SP-kamerlid Van Veithoven
vindt officieel ruim twee maanden
'parlementair reces' net iets teveel van
het goede. Hij meent dat de Kamer
best al haar waakhondfunctie terug
opneemt begin september
Oostenrljk is in
In Groot-Brittannië veroorzaakte een TV-reportage over souvenirjagers van spullen uit WO I nogal wat
commotie. Welke de omvang is van de
grafschennis in 'Flanders Fields' is
ondergeschikt aan het gegeven dat lijkenpikkers niet vrijuit mogen gaan.
De boekenbeurs sluit haar deuren met minder bezoekers, maar meer
kopers dan vorig jaar
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diepe rouw na
een ramp met
een icabeitrein.

eenvoudiging van de administratieve
papiermolen inzake leerlingenvervoer
waar de betreffende scholen mee worstelen.
Aan De Lijn wordt gevraagd om bepaalde
taken inzake leerlingenvervoer over te
nemen.
Waarom zoveel aandacht besteed aan dit
probleempje? Omdat BUSO-Ieeriingen
evenveel waard zijn als andere leerlingen.
Zeker in een tijd dat bijna alle busvervoer
gratis wordt aangeboden moeten zij niet
opdraaien voor bezuinigingen.

SCHEVE ARCHITECT
Brussels minister Jos Chabert (CVP) wil
in het iVlarollenkwartier een lift laten bouwen, 135 jaar nadat Jozef Poelaert er
begon met de bouw van het justitiepaleis
en de stad honderden Marolliens uit hun
woningen verdreef Het leverde Poelaert
de scheldnaam van 'scheve architect' op.
Wat de lift precies gaat kosten is nog niet
helemaal duidelijk, men heeft het over
150 miljoen fr., elders hoorden we het
dubbele van dit bedrag.
Het is de bedoeling met de Üft het 30
meter niveauverschil te overbruggen.
Maar wat is er van de zaak? Geen mens in
het kwartier vraagt zo'n lift. Niemand
ziet er het nut van in. JMaar de bewoners
weten beter, zij beschouwen het geval dat vooral dagjesmensen en buitenlandse
toeristen zal lokken - als een nieuwe aanval op hun wijk. In het jargon heet dat 'de
verdere verzaveling' van de Marollen.
Ook wat ons betreft zijn dit zotte kosten
die Chabert beter zou spenderen aan de
opvang van de havelozen die nog steeds
door de grootstad worden aangetrokken
en die zich als van oudsher in de benedenstad gaan vestigen. De minister zou
beter wat meer centen in de behoevende
onthaalcentra voor daklozen stoppen, die
moeten zich vandaag tot de liefdadigheid
wenden om hun vele 'klanten' menswaardig te kunnen ontvangen.
Of is Chabert er in zijn oude dag nog op
uit om een tweede 'scheve architect' te
worden?

TRANSFERTEN
Een aantal economen van de KBC heeft
een aangepaste studie verricht naar de
financiële stromen tussen Vlaanderen,
Wallonië en Brussel. Daaruit blijkt dat de
financiële transfer van Vlaanderen naar
Wallonië en Brussel tijdens het jaar 1999
gestegen is tot 200 miljard fr Daarmee
hevelt Vlaanderen 3,6% van zijn welvaart
of zijn primair inkomen over naar de
andere regio's, in 1997 ging het om 3,8%.
Vorig jaar ontving Wallonië 173,2 miljard
fr, Brussel 25, 9 miljard fr. vanuit
Vlaanderen. 55,4% van de transferten

Waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, gij zult begrijpen dat ik deze week niet
weet waarover te schrijven. Zelfs als er geen is zal men een dubbele bodem zoeken. Ons Ludwina zegt altijd dat als ik dubbele
bodems begin te zien het hoog tijd is dat ik mijne vélo neem en
van 'De Meter' naar huis rijd. Mag ik niettemin opperen dat ik
hoop dat er een compromis uit de bus komt? Geen halfslachtig
handjesschudden zoals op TV, maar een werkzame oplossing die
het behoud van de eigenheid niet uitsluit, maar ook niet wil voorkomen dat er, zoals in veel gemeenten, wordt aangesloten bij

anderen die gemeenschappelijke programmapunten hebben.
Ik geloof niet dat er mensen bestaan die, zonder eerst met mij te
praten, uw partij willen verkopen aan de meest biedende.
Anderzijds denk ik ook niet dat het streven naar een retrograde
nationalistische partij een van de oogmerken is.
Ik hoop ook dat gij, trouwe vriend schrijvelaar, ons de jongste
weken een beetje hebt voorgelogen. Altijd maar hebt gij beweerd
dat er maar drie wijzen waren. Dat is voor zaterdag een beetje
weinig. Ik denk dat gij een kleine 200 wijze mensen zult nodig
hebben. Die naar eikaars argumenten luisteren en die zich bij het
vormen van een oordeel enkel en alleen daarop baseren. Zaterdag
krijgt elk VU-partijraadslid de kans om aan de buitenwacht te
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situeren zich in de Sociale Zekerheid.
25,1% van de transferten hebben vandoen met de uitgaven van de federale
overheid. Ook de financieringswet voor
de deelstaten speelt een belangrijke rol.
De wet staat voor bijna 20% van de transferten.

HET cÉi^T
Uit de gedegen studie kan een aantal evoluties achterhaald worden. Zo vond in de
Sociale Zekerheid in 1999 een transfer
plaats van om en bij de 110 miljard fr. Dat
is 6 miljard fr. meer dan in 1995.
Niettemin neemt het aandeel van deze
transfer ten opzichte van het Vlaams primair inkomen de jongste jaren lichtjes af.
Dat heeft vandoen met de vergrijzing in
Vlaanderen, waardoor een - zij het - minimale inhaalbeweging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de pensioenen. De
'lichte inhaalbeweging' zal niet blijven
duren: over een tiental jaren slaat de vergrijzing ook in Wallonië toe.
In die zin kan het commentaar van Waals
minister-president Jean-Claude Van
Cauwenberghe (PS) tijdens een in
Brussel gehouden colloquium over
'Autonomie,
Solidariteit
en
Samenwerking' gesitueerd worden. Hij
verklaarde uiterst tevreden te zijn dat in
het Lambermontakkoord niet geraakt is
aan de Sociale Zekerheid en de solidariteitsmechanismen.
Voor
Van
Cauwenberghe mag daaraan de eerste
tien volgende jaren niet geraakt worden.
Binnen deze periode vormt de solidariteit
,,het cement van België." Van
Cauwenberghe wil enkel over de solidariteit praten wanneer „de reconversie van
het Zuiden van het land is voltooid, met
name in 2010."
De stelling van Van Cauwenberghe is ontwapenend eerlijk en tegelijk pervers. Op
het moment dat het Wallonië beter vergaat, en wie weet beter begint te vergaan
dan Vlaanderen, wil de minister-president een gesprek ter zake met de Vlaamse
gemeenschap aanknopen. Op dat
moment zal Vlaanderen met andere
woorden op niet al te veel solidariteit vanuit Wallonië moeten rekenen. Dan, zo
geeft Van Cauwenberghe eigenlijk aan,
zal er over de herziening van de solidariteitsmechanismen onderhandeld worden.

REACTIE
De boude bewering noopte Vlaams
minister-president PatricA^Dewae/tot een
reactie. Hij wees op de wens van de
Vlaamse regering, zoals in het regeerakkoord vermeld, om de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen te defederaliseren. Het Lambermontakkoord gaat daar

echter aan voorbij. Bovendien staat in het
federale regeerakkoord dat er tijdens
deze legislatuur niet over de Sociale
Zekerheid wordt gepraat, een belofte van
premier Verhofstadt (VLD) en vice-premier Johan Vande Lanotte (SP) aan het
adres van de Franstaligen.
Daardoor kunnen de Vlamingen de defederalisering van de gezondheidszorgen
en de kinderbijslagen pas tijdens een volgende legislatuur op tafel leggen. De
Franstaligen zullen hoogstens slechts
gedeeltelijk toehappen, want enkel de
organisatie en de normering in overweging nemen, zodat de financiering buiten
beschouwing blijft. Op die manier is de
cirkel van Van Cauwenberghe rond...

tonen dat hij of zij een oordeel kan vellen dat los staat van indrukken, maar des te meer rekening houdt met wat er in hun koppeke zit. 'Koppigheid', 'gezichtsverlies' en 'weerwraak' zijn woorden die in zo'n debat niet thuishoren.
Daarom daag ik alle VU-partijraadsleden uit. Ik wed namelijk dat
ze dat, wat ik hierboven beschreef niet kunnen. Ik wed dat zich
zullen laten meeslepen door eigenbelang en rancune. Als ik verlies zie ik mij genoodzaakt twintig vaten te geven in 'De Meter'. En
gezien ik dit keer graag op mijn bek ga, zal ik alle feestvierders
laten kennismaken met de geneugten van de dubbele bodem.
Uw ernstige.
De Gele Geeraerts
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Lachende derde
geeft 'geen
commentaar'
bij teloorgang
L & H...

naar de kiezer te stappen, mét behoud van
onze eigenheid." Die eigenheid, dat is VU en
ID, die eventueel op termijn één beweging
kunnen vormen, ,,maar dan niet via een
opslorpingsscenario" De minister vermoedt
immers dat sommigen van hem en/of 1D21
af willen. Tot slot wil Anciaux voortaan in de
richting van SP en ACW uitkijken, eerder dan
naar de VLD.
Eerst dit' Anciaux sprak minder dreigende en
Heel even leek het erop alsof de drie wijzen een te zetten Hij nodigde Yves Desmet y^n dwingende taal dan Vankrunkelsven Het ligt
- Paul Van Crembergen, Herman Lauwers en De Morgen en Bart Sturtewagen van De voor de hand dat hij meer familiaal en emoJan Loones - In beslotenheid aan een ver- Standaard voor een interview uit dat maan- tioneel met de VU verbonden is. Maar, ontezoeningspoging werkten. Verleden week dag Jl werd afgedrukt. Beide kranten - die gensprekelijk spelen er ook persoonlijke
vrijdag, echter, werd de stilte doorbroken In ook een eigen agenda hebben - legden ambities mee Overigens zijn de aversies die
de Waalse krant Le Matin. Daarin verscheen andere klemtonen uit hetzelfde gesprek. De sommige personen tegen elkaar hebben,
een bijdrage waarin de verzoeningsvoorstel- Standaard benadrukte dat Bert Anciaux nog nog nooit van een dergelijke omvang
len van de dne wijzen werd bekendgemaakt. op de redding van VU&ID hoopt. De Morgen geweest. En dat is bijzonder Jammer, gaat
Zo stellen de bemiddelaars voor de zes titelde 'Anciaux dreigt ermee uit de partij te tegen de traditie van de partij in, hoorde
inhoudelijke basispijlers van de VU te behou- stappen'
eerder tot het kenmerk van de CVP In leder
den- Vlaamse natievorming, integraal fede- Na een paar weken stilzwijgen besliste kamp, als Je het zo mag noemen, zit er een
ralisme, radicale democratie, een progres- Anciaux om zelf het woord te voeren en dit verzuurde appel die een mogelijke verzoesieve maatschappij, het ecologisme en het niet enkel aan Patrik Vankrunkelsven over te ning bederft. En bij ieder gelanceerd voorpluralisme. Van Crembergen verklaarde met laten. Bovendien verklaarde de Vlaamse stel of strategie rijst de vraag of het om een
deze accenten een evenwicht te willen minister het stilzwijgen te doorbreken terechte bekommernis, dan wel een achterbehouden tussen de meer progressieve en omdat hij geen flagrante beledigingen of hoedegevecht gaat.
de meer conservatieve stromingen binnen onjuistheden over zich heen wil laten gaan. Rijst de vraag hoe consistent en doordacht
de
partij.
VU&ID-senator
Patrik De Brusselaar wil na affronterende mailtjes, de opeenvolgende voorstellen en aangeVankrunkelsven voorzag de krant meteen speculaties in de pers en een petitiecam- kondigde strategieën zijn. Nu eens lijken
van een pittige reactie.,,Indien de partij zich pagne tegen hem de geschiedenis niet liberalen de aangewezen gesprekspartner,
niet op een andere manier profileert en ingaan als diegene die uit opportunisme de dan weer socialisten. Progressieve frontvorindien ze geen alliantie aangaat met een boedelscheiding aanprijst om naar een ming is bovendien nauwelijks mogelijk
grotere politieke formatie, is een scheiding andere partij over te stappen Van meet af indien niet eerst het kiessysteem evolueert
onafwendbaar." De ex-voorzitter voegde aan zag Anciaux inderdaad in een alliantie naar een meerderheidsstelsel. En de ene
daar ijzig aan toe ,,dat de objectieven van de met ID21 een mogelijkheid om op termijn keer vormt een horizontaal a-hiërarchisch
twee vleugels onverzoenbaar zijn en dat de één of andere vorm van samenwerking met netwerk van individuen het organisatorisch
drie wijzen positie moeten kiezen opdat elke andere politieke formaties te bereiken. Dat is toekomstmodel, een paar Jaar later wordt
verwarring zou vermeden worden." iets anders dan zomaar opgaan in een ande- het georganiseerd middenveld en het verVankrunkelsven sprak met enkel dreigende re partij. Anciaux staat op dezelfde lijn als enigingsleven van onder het stof gehaald
taal, hij ging nog een stap verder: verzoe- ID21 wanneer hij stelt dat ,,we er alles moe- Bent u nog mee?
ning is niet mogelijk en de bemiddelaars ten aan doen om zelf te bewegen, zodat
moeten partij kiezen.
anderen In beweging komen. Waar het op
Daarop voelde Vlaams minister Bert Anciaux aan komt is de intentie te hebben bij volzich geroepen om zijn mening ter zake uit- gende verkiezingen in een groter geheel
(evdc)

r\ e partij is- liopeiijl< tijclelijl< - de pedaien l<wijt. Dat mag
uit opeenvolgende verl<laringen aan de pers afgeleid
worden.

Bent u nog mee?
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Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux
besliste, op voorstel van de Commissie
Beeldende Kunsten, om Luc Tuymans af te
vaardigen naar de Biënnale van Beeldende
Kunsten in Venetië (juni-oktober 2001). De
Biënnale van Venetië is een van de
belangrijkste internationale
groepstentoonstellingen. Elk land heeft in de
Giardinite Venetië een paviljoen dat voor elke
editie met een hedendaags kunstenaar wordt
•

ontstaat dan ook vanuiteen bestaand beeld. In
het kader van de Biënnale ontwikkelde Luc
Tuymans een concept voor een tentoonstelling
waarin een nieuwe reeks werken - die
refereren aan de kolonialeproblematiek en
meer bepaald aan de situatie in Belgisch
ingevuld. In België gebeurt dit alternerend
Kongo
- wordt gecombineerd met kleinere
door Vlaanderen en door Wallonië. Luc
ensembles van minder recente werken die als
Tuymans ontkent de mogelijkheid van een
origineleproductie.'Allesbestaat al', is een van een soort 'aura' rond de kerngroep zouden
worden opgesteld.
zijn motto 's en het gros van zijn schilderijen

WETSTRAAT

•

I n onze reeks over de verbetering van het sociaal
statuut van de zelfstandigen inebben we liet
deze weei< over de aanvullende pensioenen.

Het gesubsidieerde
aanvuiiend pensioen
voor zeifstandigen
Alle zelfstandigen of hun helpers die bijdragen betalen voor een hoofdberoep
kunnen een vrijwillig aanvullend pensioen krijgen. De oorsprong hiervan ligt
in het streven van de zelfstandigen naar
een proportioneel pensioen, d.w.z. een
pensioen in verhouding tot de inkomsten
waarop bijdragen werden betaald. Zelfstandigen die bijdragen betalen voor een
bijberoep komen dus niet in aanmerking,
net als bepaalde categorieën zoals de zelfstandigen die bijdragen betalen aan een
aanvullend pensioenfonds voor geneesheren, apothekers of tandartsen.
WEINIG SUCCES
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Het vrijwillig aanvullend pensioen is
eigenlijk een verzekeringsovereenkomst
die de zelfstandige aangaat met een verzekeringsonderneming die wordt aangeduid door het Sociaa/ Verzekeringsfonds
waarbij de zelfstandige is aangesloten. De
bijdrage die betaald dient te worden,
wordt uitgedrukt in een percentage van
het bedrijfsinkomen. Dit bedrijfsinkomen
moet echter tenminste 2/3 bedragen van

het minimuminkomen bij een zelfstandig
hoofdberoep. Met het inkomen boven
een bepaalde grens wordt geen rekening
gehouden. De zelfstandige kan de bijdragevoet zelf bepalen maar deze moet tussen de 1 en 7 % bedragen. De bijdragen
kunnen volledig fiscaal afgetrokken worden. Het vrijwillig aanvullend pensioen is
eigenlijk een bijzondere vorm van levensverzekering voorbehouden aan de zelfstandigen. Het levert dezelfde voorwaarden op, tegen meer gunstige fiscale voorwaarden en zonder dat bepaalde kosten
eigen aan een individuele levensverzekering worden aangerekend. Toch kan men
enkel vaststellen dat het systeem weinig
succes kent. Kameriid Danny Pieters
bepleit dan ook de afschaffing van de vrijwillige aanvullende pensioenen. Hij ziet
meer heil in nieuwe mogelijkheden tot
constituering van een beroepspensioen
en de gewone mogelijkheden van individuele oudedagsvoorzieningen.
Volledige gelijkschakeling van alle
beroepseigen regelingen voor zelfetandigen meet de huid^e en uit te werken
bedrijfetakregelingen voor werknemers.

Alle zelfstandigen of hun helpers die bijdragen betalen vooreen hoofdberoep kunnen een
vrijwillig aanvullend pensioen krijgen. Toch kan men enkel vaststellen dat het systeem weinig
succes kent. Kamerlid Danny Pieters bepleit dan ook de afschaffing ervan. Hij ziet meer heil
nieuwe mogelijkheden tot constituering van een beroepspensioen en de gewone mogelijkhe
den van individuele oudedagsvoorzieningen.

Nogal wat aandacht van de regering gaat
naar de uitbouw van de zogenaamde
tweede pensioenpijler. Daarbij wordt dan
gedacht aan een aanvullende pensioenregeling voor werknemers uit eenzelfde
bedrijfstak, mogelijk ook voor werknemers uit eenzelfde bedrijf. Danny Pieters
is van mening dat er op analoge wijze een
kader en een gunstig fiscaal statuut moet
gecreëerd worden voor de aanvullende
pensioenregelingen die ingesteld zouden
worden door de beroepsverenigingen of
orden van bepaalde zelfstandige beroepsgroepen. De reeds bestaande beroepsgebonden initiatieven, bijvoorbeeld de aanvullende pensioenregelingen van de aanvullende pensioenfondsen voor genees-

De vrouw in de asielprocedure
Op 9 november jl. keurde het Adviescomité
voor Maatschappelijke Emancipatie van de
federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een reeks aanbevelingen goed over de
positie van de vrouwelijke asielzoeker In de
asielprocedure.
Reeds in mei en juni besprak het adviescomité o.l.v. voorzitster Els Van Weert (VU&ID)
naar aanleiding van de aankomende hervorming van de asielprocedure de specifieke
situatie van de vrouwelijke asielzoekers in
ons land.
Els Van Weert: „Bij die bespreking werd vastgesteld dat speciale aandacht voor vrouwelijk asielzoekers noodzakelijk is. Aanpassingen aan de asielprocedure die rekening houden met de 'genderdimensie' dringen zich
op. Twee grote problemen werden onderkend. Eerst en vooral is het duidelijk dat ten
tijde van de opmaak van de Conventie van
Geneve men uitging van een bepaald profiel

van de asielzoeker: nl. de kritische, mannelijke, intellectuele activist. Dit maakt dat specifieke vrouwgebonden vervolging of mishandeling in principe niet onmiddellijk als grond
voor asiel voorzien is en dat bijgevolg een
positieve reactie op de asielaanvraag op
deze grond afhankelijk is van de interpretatie die aan de conventie wordt gegeven
door de bevoegde instanties.
Een tweede probleem stelt zich bij het onthaal van de vrouwelijke vluchtelingen. Men
houdt in de huidige procedure te weinig
rekening met de cultuurgebonden verhoudingen tussen mannen en vrouwen, mannelijke en vrouwelijke familieleden. Vrouwen
kunnen omwille van hun cultuur of traditie
bijvoorbeeld niet steeds vrijuit spreken over
hun situatie in het bijzijn van hun echtgenoot, familielid of mannelijke tolk "
De huidige asielprocedure houdt volgens
Van Weert onvoldoende rekening met deze

aspecten waardoor de gelijkberechtiging
van vrouwelijke asielzoekers niet is gewaarborgd.
Daarom vraagt het adviescomité uitdrukkelijk aan de regering om beleidslijnen te ontwikkelen met betrekking tot de gendergebonden problematiek van vrouwelijke asielzoekers.
Concrete voorstellen werden in het advies
van het comité geformuleerd.
E. Van Weert: „Vandaag gaat de discussie
vooral over het terugdringen van de toevloed aan asielzoekers. De aanbevelingen
die het adviescomité doet, gaan op het eerste zicht tegen deze gedachte in. Toch wil
het adviescomité een lans breken voor het
inbrengen van deze problematiek in de huidige discussie omdat enkel op die manier
het recht op asiel, 50 Jaar na de Conventie
van Cenève, ook voor vrouwen beter kan
worden gewaarborgd.

heren, apothekers en tandartsen dienen
ingebouwd te worden in dit algemeen en
fiscaal kader van de beroepseigen regelingen.
DUNNE GRENS

Bijdrage- en dus inkomensrelaterit^ van
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
voor zelfstandigen.
Bij arbeidsongeschiktheid van korte duur
krijgt een zelfstandige een vaste uitkering
die niet gekoppeld wordt aan het inkomen. Elke zelfstandige krijgt in dit geval
587 fr per dag, ongeacht zijn inkomen. Er
werd gekozen voor een vaste uitkering
omdat men er vanuit gaat dat men bij zelfstandigen niet het exacte verlies aan inkomen kan inschatten wanneer hij door
ziekte geveld wordt. Men kan niet precies
weten in welke mate de ziekte gevolgen
heeft gehad voor de uiteindelijke omzet
van het bedrijf Danny Pieters heeft zijn
twijfels bij deze redenering. Na een jaar
arbeidsongeschiktheid van de zelfstandige wordt de ziekte omgezet in invaliditeit. Vaak betekent dit dat de zelfstandige
zijn onderneming zal moeten stopzetten
of dat hij niet meer actief kan meewerken
in de zaak. Invalide zelfstandigen moeten
het in dit land zien te rooien met een uitkering die nauwelijks het niveau van het
bestaansminimum haalt, namelijk 872 fr
per dag of 1.094 fr met personen ten
laste. Bij zelfstandigen bestaat er dus een
dunne grens tussen invaliditeit en armoede. Danny Pieters bepleit dan ook een
volwaardig invaliditeitspensioen waarbij
de uitkering in verhouding staat met het
vroeger verdiend inkomen. Dit pensioen
zou dan de huidige forfaitaire regeling
vervangen.
(wvdb)
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r\ p woensdag 8 november 2000 stelde Ferdy Willems
aan minister Flahaut in de kamercommissie
Landsverdediging de vraag hoe hij het aantal rekruten
wenst te vergroten met., reclame op voetbaltruitjes?

De rekrutering in het Belgisch leger is
een oud zeer en daar is recent geen verandering in gekomen. In 1999 namen
45.000 jonge mensen contact met het
leger. Na bijna twee jaar procedures blijven daar nog zo'n 800 kandidaten van
over of slechts 1,7%. Wat daar de oorzaken van kunnen zijn vroegen wij aan
Kamerlid ïttdy Wilkms.
BEDENKELIJK IMAGO

Ferdy Willems: „Wat de rekrutering zelf
betreft, is de aanwervingsprocedure
uiterst omslachtig. De minister wil daar
verandering in brengen. Dit is een goede
zaak. De VU geeft hem alvast de suggestie mee de opleiding van rekruten te
decentraliseren... of nog beter, uit de
periferie te halen. De huidige opleidingscentra zijn gevestigd in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne.Verder
moet er iets gedaan worden aan de
onaantrekkelijkheid van een loopbaan
bij het leger."
Volgens Willems zijn de oorzaken
bekend, een opsomming:
- In deze gunstige conjunctuur is er een
zeer grote concurrentie van andere jobs.
Deze scherpe concurrentie tekent zich
vooral af in de verloning. Bij aanvang
verdient een militair 49.500 fr. Na 25
jaar verhoogt dit bedrag met 5.000 fr.
Om daar verandering in te brengen zijn
volgens de legervakbonden 3 miljard fr.
nodig. Tijdens de begrotingsbesprekingen verklaarde de minister herhaaldelijk
in de pers dat deze ontbreken.
- Het leger heeft onregelmatige werkuren met nacht- en weekenddiensten.
- Het leger biedt tijdelijke contracten en
geen flexibiliteit. Naar verluidt wil de
minister daar iets aan doen.
- Het leger heeft een slecht imago: het
militarisme slaat niet aan. In de pers
wordt een beeld opgehangen dat er
racisme en seksisme heersen. En tot slot
blijft een militaire carrière een risicovol
beroep. Verder zijn er berichten over
militairen die lijden aan ziekten opgelopen in de Balkan, in de jaren '90 zijn er
20 tot 30 militairen in dienst omgekomen.
En als antwoord op deze essentiële problemen zoekt de minister
zijn heil in onder andere reclame
op voetbaltruitjes?

F. Willems: ,,0p zich geen probleem,
maar voor een bedrag van 1 miljoen fr.
lijkt dit prutsen in de marge. Of moet ik
hier 'zijlijn' zeggen? Het antwoord van
de minister is overduidelijk: „Deze testcase wordt gefinancierd met budgettaire
overschotten op het krediet publiciteit.
Het bedrag dat hiervoor werd besteed,
bedraagt momenteel 20.000 fr. per
ploeg, eventueel verhoogd met 5.000

frank per bijkomende reclamepaneel
rond het veld."
De kosten voor shirtreclame mogen dan
nog vergelijkbaar zijn met één reclamespot tijdens de piekuren, als schepen
van Sport in Dendermonde weet ik dat
men met 20.000 frank niet veel kan uitrichten. Vandaar ook de vraag naar de
functionaliteit van deze campagne. Het
resultaat ervan kan nooit gemeten worden. Hoe kan dit dan een testcase zijn?

Het enige positieve is volgens Willems
dat de minister promotie wil maken,
want het leger heeft dringend een positief imago nodig.
F. Willems: ,,We vinden het daarom spij-

Promotiestunt voor
leger is
prutsen in de 'zijlijn'
Het lijkt me meer op consumptienoodzaak binnen een begrotingspostje: wat
we niet opdoen, zijn we kwijt. En dit bij
een globaal tekort aan middelen! Bovendien antwoordde de minister niet op de
vraag aan welke criteria de voetbalploegen moeten voldoen."

tig dat de minister niets ziet in ons voorstel om het 'Ministerie van Landsverdediging' om te dopen in een 'Ministerie
van Vrede en Landsverdediging'. Evenzeer kiezen we voor de benaming 'Vredeshuizen' in plaats van 'Defensiehuizen' die de minister in elke provincie wil

oprichten. Morele waarden als het verdedigen van de vrede in eigen land en in
de wereld zou het jong idealisme bij de
jeugd kunnen aanspreken. Dit sluit perfect aan bij de nieuwe ontwikkeling van
het inschakelen van militaire strijdmachten in conflictpreventie en 'peace keeping'-operaties."
Positiever staat Willems tegenover de
alertheid om racisme te bestrijden door
klacht in te dienen bij het Centrum voor
Gelijke Kansen na aantijgingen over militairen in de pers. Maar, als de minister
zelf vreemde arbeidskrachten wil aantrekken voor jobs die wij niet (meer)
willen doen, dan gaat deze rekrutering
van soldaten een asociale richting uit
met zelfs een racistische ondertoon.
Willems wil de minister daarover interpelleren.
Ook dit wordt dus vervolgd!

u ebben Vlaamse verbruikers recht op Nederlandstalige
gebruil<saanwijzingen? Europarlementslid Bart Staes
zet de Europese en federale wetgeving op een rijtje.

De taal
van de verbruiker
Uit de mededeling van de Commissie over
het taalgebruik bij vooriiciiting van consumenten in de Gemeenschap (10 nov. 1993)
blijkt dat er geen Europese verplichting
bestaat voor het gebruil< van de officiëie
landstalen, tenzij bij wijnen, medicijnen en
tabak. Etii<etten op levensmiddelen en
informatie over de voedingswaarde van
levensmiddelen moeten enkel opgesteld
zijn in een taal die voor de koper 'gemakkelijk te begrijpen is'.
De Commissie stelt voorts dat ,,regelingen
ten aanzien van het taalgebruik als hindernis
voor het vrije verkeer kunnen worden
beschouwd". Dit standpunt is volgens Bart
Staes (VU&ID) niet te verzoenen met een
andere zinssnede uit de mededeling, met
name dat,,informatie die moeilijk te lezen
en te begrijpen valt heel nadelige gevolgen
kan hebben voor de veiligheid en de
gezondheid van de consument" Staes
vindt dat elke consument recht heeft op
een verstaanbare gebruiksaanwijzing. Daarover ondervraagd, erkent commissaris Daid
Byrne dat ,,de zorg voor een passende voor-

lichting van de consument prevaleert boven
het beginsel van het vrij verkeer van goederen, zoals vastgelegd in artikel 28 van het
EG-verdrag".
BELGISCHE FEDERATIE
,,Krachtens het subsidiariteitsbeginsel valt
de taalregelgeving vanzelfsprekend (sic)
onder de bevoegdheid van de lidstaten",
aldus nog Byrne. Hij acht een algemene
Europese wetgeving ongeschikt om ,,op
geëigende wijze rekening te houden met de
diverse belangen die meespelen bij het taalgebruik in de consumentenvoorlichting".
De lidstaten mogen dus zelf een regelgeving uitwerken voor etiketten en handleidingen. Het Hof van Justitie heeft daar in
het verleden trouwens meermaals op gewezen (bijvoorbeeld arrest van 5 juni 1999 in
zaak C-35/97 Colim NV). De maatregelen in
kwestie dienen in verhouding te staan tot
de doelstelling consumentenbescherming
en zonder onderscheid te worden toegepast op binnenlandse en ingevoerde goederen.

Maak van het
Ministerie van
Landsverdediging ooic een
Ministerie van
Vrede.
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De Commissie weet dat in verscheidene lidstaten taairegelingen van kracht zijn. Volgens de beschikbare informatie zitten dergelijke maatregelen meestal in een groot
aantal teksten vervat, waarbij elke tekst op
een bepaald product, een bepaalde categorie producten of een bepaald consumentenvraagstuk betrekking heeft. Wat de Belgische federatie aangaat, is er de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van
de consument. Artikel 13 van de wet
bepaalt dat,,( ) etikettering (...), gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen minstens
zijn gesteld in de taal of de talen van het
taalgebied waar de producten of diensten
op de markt worden gebracht"
Dit betekent dat producten verkocht in
Vlaanderen voorzien moeten zijn van een
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
(fv)

Verbruikers met taalklachten wenden
zich tot het Bestuur Economische Inspectie
(WTC lil, SImon Bollvarlaan 30, 1000 Bmssel. tel.02/208.36.11. -fyx 02/208.39.15. •
e-post: Eco.lnspec@mlneco.fgov.be) of de
provinciale BEI-kantoren. Een brochure
over de wet op de handelspraktijken kan
schriftelijk worden aangevraagd bij Bruno
Andries, Bestuur Economische Inspectie.
Meer Info: http://mlneco.fgov.be/protectjon consumer/Index nl.htm.
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"Tv e Europese Vrije Alliantie heeft eind vorige week
haar 'Verklaring van Brussel'goedgekeurd waarin
het belang wordt beklemtoond van de regio-staten en de
volkeren-zonder-staat voor het Europese
integratieproces Dit veronderstelt een volledige
erkenning en grotere betrokkenheid van de regio 's bij
het besluitvormingsproces van de Unie.

• EUROPA •

Op donderdag 9 november jl. hield de
Europese Vrije Alliantie (EVA) haar jaarlijks congres Ditmaal was Brussel de gaststad. Voor de eerste maal werd het congres bijgewoond door een topdelegatie
van EVA-nunisters, parlementsleden en
partijvoorzitters uit de Europese regio's,
onder htnjohan Sauwens, BertAnciaux,
José Maria Etxebarria, Winnie Ewing,
Antonio Ortega en Kristian Guyonvarc'h.
EVA is de koepelorganisatie van negentien volksnationalistische en regionalistische partijen zoals Volksunie, Scottish
National Party, Plaid Cymry, Eusko
Alkartasuna, Bloque Nacionalista Galego,
Esquerra Republicana de Catalunya,
Fryske Nasjonale Partij, .. De koepel
ijvert voor een meervoudig Europa van
volkeren en regio's. Bi) de verkiezingen
van 13 juni 1999 boekten de EVA-partners
een forse zetelwmst in het Europees parlement. ZIJ gingen van drie verkozenen
(één VU'er en twee SNP'ers) naar tien
verkozenen en vormen samen met de
Groenen de vierde grootste groep in het
EP.
VERKLARING VAIM BRUSSEL OVER
NATIES EN REGIO'S IN EUROPA
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Wij, die deel uitmaken van de EVA/DPEV,
roepen op tot de volledige en onbetwiste
erkenning van de Europese volkeren zonder staat in het constitutionele proces
van de Europese Unie.
1. Een pleidooi voor de volkeren zonder
staat
Niet alle huidige Europese staten zijn
'naties'. Sommige zijn multinationale
unies van meerdere volkeren, die de
benaming 'volkeren zonder staat' verdienen.
De Europese Vrije Alliantie/Democratische Partij van de Europese Volkeren
(EVA-DPEV) verenigt politieke partijen
die zich inzetten voor een groter zelfbestuur voor hun volkeren zonder staat.
Het progressieve 'nationalisme' of 'regionalisme' waarvan EVA-DPEV voorstander
is, heeft de volgende essentiële kenmerken:
- het is democratisch en constitutioneel;
- het streeft sociale rechtvaardigheid en
eerbied voor gelijkheid en voor mensenrechten en de rechten van minderheden na;
- het is universalistisch doordat het
opkomt voor die rechten van zelfbeschikking die in beginsel openstaan
voor alle volkeren;
- het houdt rekening met de eigen context en IS van mening dat het recht op
zelfbestuur van volkeren zonder staat
16 november 2000

niet noodzakelijk impliceert dat één
enkel model van constitutionele ontwikkeling ideaal is voor alle gevallen;
- het is gericht op burgerschap en is
inclusief en wil de relevante nationale
gemeenschappen identificeren rond
gemeenschappelijke instellingen in
plaats van rond veronderstelde etniciteit of bloedbanden;
- het staat voor duurzame ontwikkeling
en eerbied voor de culturele en ecologische verscheidenheid;
- het maakt uitsluitend gebruik van
vreedzame middelen om politieke doeleinden te verwezenlijken.

Het huidige in het EG-Verdrag opgenomen subsidiariteitsbeginsel wordt algemeen uitgelegd alsof het enkel de betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten aangaat. Opdat subsidiariteit daadwerkelijk
een werkzaam grondwettelijk beginsel
van de EU zou zijn, moet het op alle
beleidsniveaus werken. Dit houdt in dat
het democratische partnerschap tussen
de verschillende bestuurslagen (EU, lidstaten en hun deelgebieden die constitutioneel zelfbestuur kennen) gewaarborgd
moet worden in de grondwet van de EU.
Dit betekent tevens dat alle gemeenschappen en landen van Europa het recht
moeten hebben op effectieve deelname
aan de EU-instellingen.
Daarom stelt EVA/DPEV overeenkomstig
de resolutie van het Europees Parlement

5. Een Europese kiesomschrijving voor
elk volk zonder staat
Een sleutelelement bij de opbouw van
een Europa van naties bestaat erin te zorgen voor een adequate zelfvertegenwoordiging van elke natie, en niet enkel van
staten en bloc. Om de legitimiteit van het
Europees parlement en het gevoel tot de
EU te behoren van de volkeren die het
vertegenwoordigt te bewaren, moet het
Europees parlement zo worden samengesteld dat de volkeren van de kleinere lidstaten van de Unie en van interne politieke eenheden met grondwettelijk zelfbestuur in die mate vertegenwoordigd zijn
dat het politieke pluralisme gevrijwaard
blijft. Als het aantal lidstaten zou uitstijgen boven de 20 moet het maximumaantal Europese parlementsleden ook wor-

'Verklaring van Brussel'
onderstreept belang
regiostaten voor EU-toekomst
2. Gedeelde soevereiniteit
EVA-DPEV stelt dat volkeren zonder staat
recht hebben op zelfbestuur en op deelname aan het wereld- en EU-gebeuren op
gelijke voet met andere naties, sommige
met een eigen staat, andere niet. De
erkenning van volkeren zonder staat en
van dit inclusieve en op burgerschap
gerichte nationalisme is volledig verenigbaar met en wordt bevorderd door het
Europese integratieproces.
Voor de staten en de Europese Unie is het
noodzakelijk om het bestaan van volkeren zonder staat uitdrukkelijk te erkennen. Gedeelde soevereiniteit is een
geschikte vorm van erkenning. Ter gelegenheid van de huidige IGC Gntergouvernementele Conferentie) en van het
toekomstige constitutionele proces van
de EU moet het vraagstuk van de
bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden beleidsniveaus effectief aan de
orde gesteld worden. Dit zou de doorzichtigheid ten goede komen en bijdragen aan een meer bevredigende verwezenlijking van het subsidiariteitsbeginsel.
3. Effectieve toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
Het pleidooi van EVA-DPEV ten gunste
van volkeren zonder staat wordt duidelijk
gesteund door het subsidiariteitsbeginsel
dat wordt gezien als het essentiële instrument waarmee de besluitvorming dichter
bij de burgers wordt gebracht. Het
bestuur dichter bij de betrokken entiteit
brengen is een gezond principe voor de
organisatie van elke regerings- of managementsactiviteit.

van 26 oktober 2000 voor om volgens het
subsidiariteitsbeginsel en de politieke en
nationale diversiteit van de Europese
Unie, in de wijzigingen van de Verdragen
specifiek op te nemen de erkenning en
eerbiediging van de politieke en wetgevende bevoegdheden van de interne politieke entiteiten van de lidstaten (samenstellende naties en nationaliteiten, deelstaten, autonome gemeenschappen,
regio's) in hun uitvoerende, wetgevende
en gerechtelijke betrekkingen met de EUinstellingen.
4. Rechtstreekse aanwez^eid in Europa
De rechtstreekse aanwezigheid van volkeren zonder staat in de instellingen van
de EU is een redelijke en rechtmatige eis.
Daarom moeten de mechanismen die een
dergelijke aanwezigheid in de Raad en
het Coreper (de diplomaten van de lidstaten bij de EU, nvdr) en zijn voorbereidende comités en werkgroepen mogelijk
maken herzien en verbindend gemaakt
worden door artikel 203 van het EGVerdrag te wijzigen.
EVA/DPEV beklemtoont tevens dat alle
staten, ongeacht hun grootte, het recht
moeten behouden om een commissaris
voor te dragen.
EVA/DPEV beschouwt de betrokkenheid
van de nationale en regionale parlementen in het Europese besluitvormingsproces door middel van het onderzoek van
voorstellen van EU-wetgeving en de controle op het optreden van hun regering in
de Raad van vitaal belang vooral met het
oog op de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

den vermeerderd en dient de zetelverdeling binnen het EP herzien te worden op
basis van een extrapolatie van de huidige
verdeling of van een degressieve evenredigheid.
EVA/DPEV is ook voorstander van een
hervorming van de kieswetten zodat de
interne naties afzonderiijke kiesomschrijvingen voor de EP-verkiezingen kunnen
vormen De Europese electorale kaart
moet worden aangepast aan de gebiedsomschrijvingen van de naties, ongeacht
of het natiestaten of volkeren zonder
staat zijn.
In elk geval moet de mogelijkheid van
transeuropese lijsten die overeenkomen
met één enkel Europees kiesdistrict resulteren in een overeenkomstige toename
van het aantal leden van het Europees
parlement.
Voor de verdere democratisering van het
Eiu-opese besluitvormingsproces is een
radicalere hervorming nodig met de
oprichting van twee wetgevende kamers:
het Europees parlement en een tweede
kamer die de Raad en het Comité van de
Regio's vervangt. In afwachting hiervan
zou het stemmengewicht van de federale
staten in de Raad verdeeld moeten worden over hun deelstaten
6. De bevordering van culturele en taalkundige verscheidenheid
Ondanks het hedendaagse streven naar
globalisering van de markten, van communicatiesystemen en van de economie
in haar geheel, verschilt de institutionele
en culturele inbedding van de economie
binnen de EU van lidstaat tot lidstaat en in

de meeste landen zelfs van regio tot
regio. Deze verscheidenheid, die specifiek is voor Europa, vormt een belangrijk
competitief voordeel. Niet enkel voor
elke regio die de eigen economische successen kan opvoeren door middel van
efficiënte institutionele omgevingsfactoren, maar ook voor de EU als geheel
omdat de regio's van elkaar kunnen leren
en beste praktijken als model dienst kunnen doen. Daarom moet de Europese
Unie de rijkdom van de verschillende culturen en talen binnen de Unie bewaren
en bevorderen.
Een ruimere erkenning van de talenverscheidenheid van de volkeren zonder
staat is noodzakelijk om deze talen ook
een gerespecteerde plaats te geven naast
de officiële talen van de lidstaten. In
essentie betekent dit dat de EU de verschillende talen die bmnen lidstaten offi-

Europese Vrlie
Alliantie bracht
partiien samen
De negentien partyen van de
Europese Vrije Alliantie (EVA)
hielden eind vong week hun jaarlijks congres in Brussel Voor de
eerste maal werd het congres bijgewoond door een topdelegatie
van EVA-ministers, parlementsleden en partijvoorzitters uit de
Europese regio's
Zo'n 120 geïnteresseerden volgden donderdagvoormiddag het
debat over de toekomst van de
Europese Unie na de komende
Top van Nice Daarbij stond de
Verklanng van Brussel centras] In
de namiddag leverden professor
David McCrone (University of
Edingburgh), professor Frank
Delmartino (KU Leuven) en Jan
Van Doren (Vlaams Economisch
Verbond) interessant discussiemateriaal voor het thema-debat
'Regionale identiteit en socioeconomische ontwikkeling'
's Avonds waren de EVA-vertegenwoordigers te gast in
Antwerpen - de thuishaven van
europarlementslid Bart Staes
(VU&ID) - voor een inter-nationaal feest met de folk-groep
Madingma Naast een forse delegatie uit Andalusie, zakten ook de
europarlementsleden Nelly Maes,
Neil Mccormick. Ian Hudgton,
Eurig Wyn, Jill Evans, Carlos
Bautista, Gorka Knorr Borras en
Vlaams minister Bert Anciaux af
naar de metropool Vrijdag werd
de jaarlijkse EVA-bijeenkomst
afgesloten met een bezoek aan
de haven van Antwerpen en een
ontvangst op het stadhuis door
schepen Hugo Schiltz

cieel zijn erkend, dezelfde status geeft als
de officiële EU-talen
7. Mensenrechten
Deze erkenning van taalkundige en culturele verscheidenheid zit diep geworteld
in de ondersteuning en ontwikkeling van
de mensenrechten
EVA/DPEV verbindt zich tot het versterken van de mensenrechten in de eigen
volkeren zonder staat en in de eigen staten, en bij uitbreiding in de Europese
Unie en de gehele wereld. EVA/DPEV verwelkomt daarom het Handvest van
Fundamentele Rechten van de EU en
roept de IGC op om te voorzien in de
mogelijkheid voor de EU om tot het
Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens toe te treden.
EVA/DPEV beschouwt het principe van
democratisch bestuur en de eerbied voor
de mensenrechten als de belangrijkste

criteria voor toetredmg tot en lidmaatschap van de EU.
EVA/DPEV beoogt verder het onevenwicht te corrigeren tussen het belang dat
wordt gegeven aan de bepalingen over
'vrij ondernemen' in het EG-Verdrag en
het sociale welzijn van de Europese burgers
8. Constitutioneel pluralisme
EVA/DPEV wenst dat het constitutionele
proces van de EU na Nice (samenkomst
van lidstaten begm december as., nvdr)
het grondwettelijk pluralisme zou bevatten.
Ingeval van meervoudigheid van institutionele rechtsorden, elk met een goed
werkende grondwet, is het mogelijk dat

elk de legitimiteit van de andere m de
eigen bevoegdheidssfeer erkent, terwijl
niemand enige constitutionele superioriteit laat gelden of opeist over de ander
Op deze manier vormen de EU, de lidstaten en hun samenstellende delen die constitutionele autonomie genieten interagerende systemen met een met-hierarchische onderlinge verhouding en dient een
Europese grondwet niet beschouwd te
worden als de bron van autoriteit of legitimiteit van de lidstaten waarvan de grondwetten fundamenteel blijven vanuit het
oogpunt van elke nationale rechtsorde.

De EVA-verkozenen kwamen
vorige week in
Brussel samen.

Brussel, 9 november 2000

Vlaamse Vredesdag aan de IJzer
In de Joe Enghsh-zaal van de IJzertoren
ging de symbolische start van de volledige afwerking van de crypte door In aanwezigheid van Jan Loones die minister
Johan Sauwens verving, werd het eerste
gerestaureerde heldenhuldezerkje ingemetseld. Ook provinciegouverneur P
Breyne en de voorzitter I Vandenberghe
van het IJzerbedevaartcomité waren aanwezig
Door de heropbouw van deze crypte tot
een modern mausoleum zal er gelegenheid geboden worden 100 000 bezoekers, cijfers van het vorige jaar, op het
Ijzerdomein te confronteren met de
gevolgen die ooriog, geweld en onderdrukking aan diverse bevolkingsgroepen
aanrichtten.
De IJzerbedevaart blijft één belangrijk
evenement op die éne zondag in augustus, maar duizenden jonge mensen kunnen geconfronteerd worden in crypte en
museum met ooriog, vrede en Vlaamse
ontvoogding Dit is een garantie dat de
boodschap van de IJzer niet zal verloren
gaan
De mogelijkheid om dit alles te realiseren
is voor een groot deel te danken aan de
inspanningen die minister Sauwens tijdens de verschillende legislaturen gedaan
heeft voor de IJzermonumenten
Er zal aan de minister gevraagd worden
de slotfase van de restauratiewerken van
de crypte in te zetten Zo bestaat de kans
dat volgend jaar de crypte plechtig kan
opengesteld worden op de IJzerbedevaart.
Door Jan Loones werd volgende tekst
onthuld

Jan Loones onthult de gedenksteen

Tijdens de misviering Met vooraan van links naar rechts Staf Beelen, de nieuwe VOS-voorzitter, Lionel Vandenberghe en Jan Loones
Deze cr}'pte is meer
dan graf of zerk,
ze verbeeldt een lente

die nooit zomer werd
en een ongebroken
droom van vrede.
(WeVako)
I6 november 2000
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I nderlecht droomde vorige week met de ogen
open. De werkelijkheid was inderdaad sterker
dan de verbeelding. Sporting werd in Eindhoven
groepswinnaar in de Champions League. Wie het had
durven voorspellen zou met zachte dwang zijn
afgevoerd.

voor
Anderlecht
zouden de
hemel en de
hel in de
komende
maanden wel
eens heel
dicht bij
elkaar kunnen
liggen.

8

Eigenlijk doet het er niet toe hoe het
sprookje van Anderlecht werkelijkheid
kon worden. Belangrijker is dat de grootste club van het land zich eindelijk nog
eens op het internationale forum kon en
zal blijven kunnen presenteren. Ons voetbal kan daar enkel wel bij varen.
HEMEL EN HEL
Blijft natuurlijk de vraag welke beleidsopties in Brussel zullen worden uitgezet.
Het heet dat het clubbudget van dat geld
gegarandeerd zal worden aangewend om
de schuldenlast te verminderen. Dat is
begrijpelijk en wijs. Daarnaast zal er moeten worden geïnvesteerd om de spelersgroep bij elkaar te houden. In de tweede
ronde van de Champions League zal de
ploeg kritisch worden bekeken door de
rijkste kooplieden van het Europees voetbal. Tegenstanders als Real Madrid en
Lazio Roma bieden ambitieuze voetballers mogelijkheden om zich op het hoogste platform te onderscheiden. Leeds
United is de poort naar het financieel zo

machtige Engelse voetbal. Voor
Anderlecht zouden de hemel en de hel in
de komende maanden wel eens heel
dicht bij elkaar kunnen liggen. Voorzitter
Roger Vanden Stock heeft al laten uitschijnen dat hij creatief met de situatie zal

Sporting op zijn plichten gewezen: „Die
club speelt in de hoofdstad van Europa
en valt terug op een traditie die gans
Europa haar benijdt, hoe durft zij beweren dat de uitschakeling niet superzwaar
zou zijn aangekomen? Wij zijn eigenlijk
maar een provincieclub en ons doet de
nederlaag behoorlijk pijn en dan zeg ik
nog te weinig."
We staan er natuurlijk nooit bij stil maar
de Europese hoofdstad zou natuurlijk
best een Europese topclub kunnen

Dromen met
de ogen open
proberen omgaan. Hij weet dat spelen
tegen absolute topclubs bijdraagt tot de
versnelde ontwikkeling van jonge opkomende talenten en, ongeacht het resultaat, het algemene niveau van de ploeg
optilt. Was Anderlecht in de voorronde
uitgeschakeld geworden door Porto dan
zou de ploeg met dezelfde spelers nooit
het huidige kwaliteitsvoetbal hebben
kunnen afleveren.
Bovendien heeft een gebeten voorzitter
van PSV - de man kon de uitschakeling
moeilijk verwerken - het Brusselse

gebruiken. Alleen maakt men dit soort
redeneringen nooit bij ons.
TRAINERS...
Enigszins in de schaduw van Anderlecht
geraakt ook Club Brugge Europees een
ronde verder Ook Club zwoegde en
zweette en werd door het geluk zeker
niet misdeeld om voorbij het internationaal relatief onbeduidende Sankt Gallen
te geraken. Een doelpunt in de allerlaatste
seconde van de blessuretijd leverde en

Stokken in de wielen?
Het IS helemaal tussen de plooien gevallen
allemaal dat die niet voor een gat te vangen
omdat het allemaal al zo lang geleden is,
valt Hij is spraakvaardig, zelfbewust en
maar zo'n drie weken geleden overleed in
gewapend met grote dossierkennis. De man
Milaan Antonio Maspes De gewezen koning
weet hoe hij moet omgaan met macht.
van de spnnt (op de wielerbaan) was 68. Hij
Verbruggen stelde zich in Rijsel 'burgerlijke
werd zeven keer wereldkampioen In zijn
partij' In de Franse pers was daar nog al wat
specialiteit Ook de namen van zijn tegenom te doen. De baas van de UCI zou immers
standers stonden voor evenveel wielerlealles geweten hebben, veel getolereerd
gendes Jan Derksen, Reginald Hams, Michel
hebben en nog vaker de ogen hebben
Rousseau, Santa Gaiardoni, Oscar Plattner.
gesloten Hij zou nu maar eens eindelijk ontHarry van Vliet Maspes oogde vierkant, had
maskerd moeten worden Maar Verbruggen
weinig haar en bolle dijen Zijn spnnts waren
pareerde alle aanvallen met de glimlach Hij
machtsexplosies. Heerlijk om naar te kijken.
was zeker van zijn stuk en verliet de rechtsHet volk in de wielerbaan stond op de stoezaal met de allures van de overwinnaar.
len wanneer Maspes toesloeg Zyn dood
Enkel wie hem met kende had anders verhennnerde ons aan het wielrennen van
wacht. Of hij daarmee voor eens en voor
toen. Baancoureur was toen nog een eeraltijd van alle blaam is gezuiverd, is een
baar en zelfs meeslepend beroep.
andere kwestie natuurlijk De wielersport leiHedendaagse pistiers hebben geen imago
den IS geen sinecure Het is de meest
Virenque zal zeker óe chouchou blijven van wielermeer, niemand kent hun naam Binnenkort
mlnnend Frankrijk geplaagde sportbond die dan nog systemaworden de wielerbanen geklasseerd Er is
tisch onder verdenking leeft en bevolkt
erg veel veranderd.
wordt met enkele idealistische en nog veel
meer duistere figuren. Die laatste soort zijn
Virenque bijvoorbeeld zal zeker de chouin alle geledingen terug te vinden. Dat
chou blijven van wielerminnend Frankrijk
IDEALISME EN DUISTERNIS
Verbruggen
in die wereld enig gezag heeft
De
renners
als
slachtoffers.
De
wereld
blijft
Het IS te vroeg om definitieve conclusies te
weten
te
verwerven
is al een prestatie op
verbazen,
In
Rijsel
werd
uitgezien
naar
het
trekken rond het dopingproces in Rijsel
zichzelf
Hem
mag
dan
nog machtshonger
getuigenis van Hem Verbruggen, de
Veel wijst erop dat de vonnissen zullen
en
opportunisme
worden
verweten, hij
Nederlandse
voorzitter
van
de
meevallen Dat een aantal reputaties zal
overleeft
alles
en
iedereen.
Internationale Wielerunle. We weten het
worden 'gered' of 'ontzien' U kiest maar.

bijkomend duel op tegen de FC Barcelona
en die naam staat voor een uitverkocht
Jan Breydelstadion. Op papier is Club
natuurlijk volmaakt kansloos maar dat
was bij Anderlecht niet anders toen de
eerste ronde van de Champions League
begon. Bovendien zal de West-Vlaamse
club ontspannen kunnen voetballen.
Wanneer niets moet maar alles mag
wordt doorgaans meer mogelijk. Zo
werkt dat nu eenmaal.
Europees stortte eigelijk enkel Racing
Genk volkomen in. Het is crisis in
Limburg en de positie van trainer/o/ian
Boskamp staat ter discussie. Genk werkt
met een naar Belgische normen groot
budget maar bakt er helemaal niets van.
Aankopen waren miskopen, miskleunen
en tactische blunders, gebrek aan inzet.
Alle mogelijke redenen werden naar voor
geschoven. De erfenis van Aimé
Antheunis weegt blijkbaar zwaar in
Limburg. Boskamp kreunt eronder. De
man wordt door de ziekte van zijn vrouw
natuurlijk zwaar geplaagd in zijn privéleven maar mensen die het kunnen
weten zegden ons nog onlangs dat de
successen van Boskamp bij Anderlecht
het werk waren van zijn maatje Jean
Docks. Dat mag dan overtrokken zijn, het
staat vast dat de reputatie van de openhartige Nederlander een deuk heeft
gekregen.
...IN HET NAUW
Boskamp is niet de enige trainer die het
zwaar te verduren krijgt. Lei Clijsters stapte al op bij KVMechelen. Hij kreeg er bij
wijze van spreken geen voet aan de grond
en werd geconfronteerd met de financiële problemen van de club. KV scMjnt
helemaal aan de grond te zitten. Rien ne
va plus, heet dat. Aad de Mos werd als
medicijnman binnengehaald maar deze
trainer, wiens geloofwaardigheid in de
voorbije jaren systematisch afkalfde, zal
spoedig ervaren dat roeien zonder riemen moeilijk gaat. KV is niet de enige
club die financieel dreigt te verdrinken.
Het is wel één van de eerste clubs waarbij
de problemen schrijnend aan de oppervlakte komen.
Lierse heeft eigenlijk alleen maar sportieve zorgen. Financieel kan de club de eindjes wel aan mekaar knopen maar op het
veld werd dit seizoen nog geen enkele
keer bewezen dat Walter Meeuws goed
bezig is. Aan de spraakvaardigheid van de
man kan het nochtans niet liggen. Hij
slaagt erin voor alles een verklaring te vinden. Moest hij nog niet zo vaak naar zijn
verbale talenten hebben gegrepen, we
zouden hem nog geloven ook...

Olympos
16 november 2000
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In memoriam Maurits Alaers
„Vlaanderen de kleinen bouwen aan U" was de
gedachte die bij mij opkwam toen Maurits Alaers
op 21 oktober overleed. Hij werd geboren in Lier
in 1915, Lier waar door ruzie onder de nationalisten vlak voor de 2de Wereldoorlog alles te herbeginnen was op Vlaams-nationaal partijvlak. De
'groten' hadden een puinhoop nagelaten.
Deze jonge man - toen 22 jaar - begon met de heropbouw en in 1938 was er een lijst waarmee
opnieuw één zetel behaald werd. Als regionaal
verantwoordelijke voor het VNV kreeg Maurits na
1945 de Belgische wraakrekening gepresenteerd;
5 jaar zat hij voor Vlaanderen in de gevangenis. Bij
onze hulp in de 'heropbouw' van na de oorlog leerde ik Maurits kennen als een
nationalist die zich zonder berekenen inzette.
Als Volksunie-organisatieleider hielp hij talrijke afdelingen mee oprichten toen ik
VU-arrondissementssecretaris was. Lier groeide en groeide en als lid van het
OCMW voor de Volksunie heeft deze sociale 'trappenmaker' veel gewone mensen erbovenop geholpen.
Op zijn begrafenis waren de vele 'oud-gedienden' en eeuwig getrouwen die uitstijgend boven het discussiekrakeel van de groten de regel van de dichter bovenaan geciteerd steeds opnieuw waarmaken: „Vlaanderen de kleinen (= de eenvoudigen) blijven bouwen aan U".
Zij zijn onze kracht in al onze zwakke momenten.
Walter Luyten

OOST-VLAANDEREN
Ma. 20 nov. NINOVE: Uitzonderlijke
koffietafel van VWC-NInove.Om 14u.30 in
buurthuis
'De
Pallieter',
Smid
Lambrechtstraat 100 te Outer. Met plaats
voor babbel, kaarten en als toetje een kleine verrassing...
Za. 25 nov. GENTBRUGCE: Opening
fototentoonstelling.
Om
15u.
In
Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat.
Open op werkdagen tijdens werkuren, za.
en zo. van 10 tot 17u. Org.: Dr. J.
Goossenaertskring. Info: D. Matton,
09/231.45.05.
Za. 2 dec. GENTBRUGGE: Uitreiking
'Torenwachtersprijs' aan Eva Bal. Om 15u.
in de trouwzaal van het Dienstencentrum,
Braemkasteel straat. Org.: dr. J.
Goossenaertskring. info: 09/231.19.41.
Za. 9 dec. NINOVE: Kerstfeest van
VVVC-Ninove. Om 12u.30 in zaal De
Pennelekker, iMinoofsesteenweg 22 te
Denderhoutem. Met uitgebreid menu aan
1.000 fr., niet-leden 1.150 fr. Gevolgd door
gezellig samenzijn. Inschrijven door storting op rek.nr. 979-1300520-46 of op tel.
054/33.43.47.

WEST-VLAANDEREN
DO. 16 nov. TIELT: Eerste deel van
een tweedelige cursus over '2000 jaar
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J.
Verdoodt. Om 20u. in 't Vossenhol,
(Keldertheater CC Glldhof), Slnt-Michielstraat 7 te TIelt. Deelname volledige cursus: 500 fr., studenten en 65-F 300 fr. Org.:
VCLD. Info: 02/219.25.00.
Di. 21 nov. IZEGEM: 'Verhalen uit de
Oudheid door lic. Klassieke Fil. Jef
Carpentier. Om 14u.30 in zaal Ter Maerel,
Abelestraat 36 (ruime parking). Org.:
VWG.
WO. 22 nov. BRUGGE: Jacques Wlllems over 'De vliegtuigcrash op de wijk
Sint-Jozef in WO II'. Om 15u. in PCH Magdalena, Violierstraat 7. Deelname: 70 fr.,
met koffietafel 140 fr Deuren om 14u.
Org::
vvvc-Brugge-Centrum
(050/67.31.29).
Do. 23 nov. TIELT: TWeede deel van
een tweedelige cursus over '2000 Jaar

Veurne-Nieuwpooit
opnieuw naar
de stembus
De provincieraadsverkiezingen in
het kanton Veurne-Nieuwpoort
worden om 3 december a s. overgedaan
De 50 aanwezigen op de VU&IDarrondissmentsraad,
OostendeVeurne-Diksmuide-leper, keurden
op 30 oktober jl. voor deze tweede
verkiezingsronde unaniem de provincielijst goed met dezelfde kandidaten als op 8 oktober Zij voelden
geen behoefte om op hun lijst
nieuwe kandidaten-lokvogels te
plaatsen, die uiteindelijk toch met
beschikbaar zijn om blijvend naar
de West-Vlaamse provincieraad te
gaan.

Op diezelfde VU-arrondissmentsraad beslisten alle aanwezigen om
in het kanton Veurne-Nieuwpoort
naar de kiezer te gaan met de duidelijke belijdenis ,,Wij blijven geloven in een ongebonden democratische VU, die streeft naar een zelfstandig Vlaanderen in Europa"
Aan u, beste lezer, om samen met
ons, een duidelijk signaal te geven
aan de politieke wereld. Dit kan
door een financiële steun (van 100
fr. of meer) over te schrijven op
onze bankrelatie 751-0014998-03
van VU-Veurne, met de vermelding
'volhouden'

Uw financiële bijdrage, hoe klein
Hier de VU&ID-kandidaten: Erna
ook, betekent voor ons een niet
Cavyn-Delancker, Oda Bekaertgeringe morele opkikker in deze
Vandepoele, Lies Declerck en Carol moeilijke periode.
Vandoorne.
(cv)

geschiedenis van Vlaanderen' door F.J.
Verdoodt. Om 20u. in 't Vossenhol, (Keldertheater CC Glldhof), Stnt-MIchielstraat 7 te
TIelt. Deelname volledige cursus: 500 fr.,
studenten en 65-t- 300 fr. Org.: VCLD. Info:
02/219.25.00.
Vr. 24 nov. TORHOUT: India, een land
vol contrasten, door Jan Fraipont. Met diareeks. Met koffie en gebak. Deelname: 200
fr. Om 14U.30 In zaal Centrum in Torhout.
Org. VVVG-Tornout.
Di. 28 nov. IZEGEM: Fietstocht, met
start om 14u. aan net beeld 'Het Paar',
Korenmarkt. Org.: VVVG-fietsclub.
Do. 50 nov. BRUGGE: Leeskring WVGBrugge-Centrum. Bespreking boek 'Eclips'
van Bernlef o.l.f. Omer Dombrecht. Om
14U.30 in De Gulden Spoor, 't Zand 22.
Do. 30 nov. BRUGGE: Voordracht en
diavoorstelling door Walter Gansemans
over de 'Kilimanjaro'. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: Informativa
vzw.
Ma. 4 dec. ROESELARE: Bezoek van
Sinterklaas aan VVVG-Roeselare; Om
14U.30 in PC, Kattenstraat. Org. VVVGRoeselare.
Ma. 4 dec. lEPER: Cursus Bloemschikken. Om I9u. in het zaaltje van het
Trefcentrum (West-Flandria), Jules Capronstraat 15. Org. en info: VVI.
Ma. 4 dec. IZEGEM: Bezoek o.l.v. gids
aan tentoonstelling 'Religieuze kunst in
izegems bezit'. Om 20u. (iste groep) en
om 21 u. (2de groep). Prijs; 50 fr. 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
Ontmoetingscentrum te Aarsele. Met
warme beenhesp, gevolgd door gezellig
samenzijn. Deelname: 500 fr Kaarten bij
bestuursleden.
Ma. 11 dec. ROESELARE: WVCRoeselare bespreekt boek 'De Kraai' van
Bavo Claes, o.l.v. Ingrid Scherrens. Om
14U.30 in de Gaaipersstraat 2 te Roeselare.
Org.: VVVG-Roeselare i.s.m. VCLD.
Dl. 12 dec. IZEGEM: Kerstfeest van
FVV-lzegem. Info bij Renata Blondeel,
051/30.48.08.
Wo. 13 dec. BRUGGE: Een reeks korte
films over een mooi stukje Frankrijk door
Yvan Bruyneel. Om 15u. In PCH Magdalena,
Violierstraat 7. Deelname 70 fr, met koffietafel 140 fr. Deuren vanaf I4u. Org.:
WVG-Brugge-Noord (050/38.10.08).
Za. 16 dec. IZEGEM: Hutsepotteling
van Wandelclub Vlaams Huis. Info bij de
clubleden.

Di. 19 dec. lEPER: Om I5u. treedt het
Wiener Ensemble Roger Renard uit Gent
op In het Fastop 'Ter Gamere'. Zonnebeekseweg 286 te leper Toegang 150 fr.,
-i-3pas 100 fr Org.: VWG-afd. leper I.s.m.
Ministerie v.d. Vlaamse Gemeenschap, afd.
Volksontwikkeling en Bibliotheken.
Do. 21 dec. BRUGGE: Veerie Rooms
spreekt over 'Japanse houtsnijkunst'. Om
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.:
Informativa vzw.
Wo. 27 dec. BRUGGE: Kerstviering
'Zuienkerks Musical Show Ensemble'. Om
I5u. in PCH Magdalena, violierstraat 7.
Deuren vanaf I4u. Deelname 100 fr, met
koffietafel 200 fr; niet-leden 250 fr Org.:
VWG-Brugge-Noord (050/38.10.08).

VLAAMS-BRABANT
Zo. 19 nov. NEDER-OVER-HEEMBEEK:
Jaarlijkse Brunch van VU-HeembeekMutsaard-Haren. Om iou.30 in het Forum
(Familla), R Vekemansstraat 131. Reserveren op tel. 02/553.28.14 Of 02/288.22.99.
Zo. 26 nov. LEUVEN: Politiek praatcafé 'Zevende dag In het rozenhof. Om
20u. Klein Gemeentehuls van Veltem. Org.:
VU&ID arr Leuven ism VCLD. Meer info: Jos
Bex, 016/49.00.48.

LIMBURG
Wo. 22 nov. GENK: Eerste deel van
een tweedelige cursus over '2000 Jaar
geschiedenis van Vlaanderen' door F.J.
Verdoodt. Om 20u. in 't Koetshuis, Domein
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige
cursus: 500 fr, studenten en 65+ 300 fr
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00.
WO. 22 nov. TESSENDERLO: FVVTessenderto bezoekt TV-Llmburg. Samenkomst om 13U.45 Parking Kinepolis. Het
bezoek start om 14u. Duur: 1,5u.
Deelname: 200 fr Vooraf seintje geven,
aantal bezoekers is beperkt.
Wo. 29 nov. GENK: Tweede deel van
een tweedelige cursus over '2000 Jaar
geschiedenis van Vlaanderen' door FJ.
Verdoodt. Om 20u. In 't Koetshuis, Domein
Bokrijk, 3600 Genk. Deelname volledige
cursus: 500 fr, studenten en 65-f 300 fr
Org.: VCLD. Info: 02/219.25.00.

ANTWERPEN
Vr. 17 nov. EDEGEM: Om 14u. voordracht over erfenisrecht d. In Imaculata,
Oude Godstraat . inkom gratis. Org.: FWEdegem.
Vr. 24 nov. MORTSEL: Jaarlijkse quiz
o.l.v. Bob Bolssens van FW-Mortsel. Om
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20u. In zaal aTrium (Hof van RIeth). Nietleden 150 fr; leden 100 fr. info:
03/455.17.76.
Za. 25 nov. BERCHEM: JaariIJks Quiz
o.l.v; Bob Bolsens. Om 20u. In CC Berchem,
Driekoningenstraat 126, zaal Apollo, 2de
verdieping. Bijdrage 100 fr p.p., ploegen
van max. 6 personen. Inschrijven tot 23/11
bij Thea Van Gelder 03/321.19.86, e-post:
thea.peeters@antwerpen.be.
Org.
Vlaamse Kring Berchem.
Zo. 26 nov. HOOGSTRATEN: Vlaamse
Kring Noorderkempen organiseert Herfstwandeling. Om I4u. Domein Wortel
Kolonie. Afspraak: Gevangenispoort,
Hoofdingang Wortel Kolonie. Meer Info: J.
Vorsselmans (014/63.49.10).
Di. 28 nov. EDEGEM: Met FW naar
een muziekavond 'Blij met Bach', ingericht
door
de
culturele
kring.
Hugo
Heughebaert leidt de avond. Leden C-K
150 fr, niet-leden 200 fr
Za. 2 dec. KAPELLEN: Ontbijtbuffet.
Van 9U.30 tot 13u. In feestzaal 'De
Haasdam', Hoogboom. Aangeboden door
provincieraadslid Cerda Van Langendonck
en schepen in spe Jan Verbiest aan alle
medewerkers van de verkiezingen van 8
oktober 2000. Seintje ter bevestiging voor
28/11 bij Gerda, 03/664.79.61 of Jan
03/605.79.11.
WO. 6 dec. TURNHOUT: Jaak Peeters
spreekt over 'Zoeken naar waarheid'. Om
20u. in CC De Warande, Keldercafé.
Toegang 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 FJ.
Verdoodt. Om 20u. in Cultureel Centrum
Berchem, Driekoningstraat
126 te
Berchem. Deelname volledige cursus: 500
fr, studenten en 65-1- 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
Berchem. Deelname volledige cursus: 500
fr., studenten en 65+ 300 fr 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 fr bij Inge Faes
(0477/332.914), aan de kassa 200 fr.
Steunkaarten: 100 fr Met gratis tombola
op de kaarten.
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p \ e taal van de titel van deze bijdrage is Baskisch en
wil zeggen: 'FLIK... ik hou vanjou!". Ludo Docx vertelt waarom de Basken dat zo nodig willen.

Waar men allereerst naar zoekt, als Enbata, hét toonaangevende weekblad van
Frans-Baskenland Gparralde), verschijnt,
dat zijn de spotprenten van de satirische
karikaturist Etxebeltz. In nr 1650 van 2
november jl. waren wij aan de eer;
,,FLIK... maite zaitut! - FLIK, ik hou van
jou", een liefdesverklaring uit de mond
van het symbool van Seaska, de overkoepelende federatie van ikastola's (= scholen in het Baskisch) uit Iparralde. Maar
voor Franssprekenden klinkt FLIK hetzelfde als 'les flics', de gendarmen. Op
de spotprent zie je hun chef flauwvallen
bij deze onverwachte liefdesverklaring
vanwege Seaska' Een ambtsgenoot
brengt zijn chef terug tot 'bewustzijn' of
beter, tot 'realiteitsbesef: ,,Herpak je
chef, het gaat niét over óns".
WHAT IS IN A NAME?
Je moet weten dat Seaska in zijn dertig
jaar lang werken voor eigen scholen, tot
aan zijn officiële erkenning, einde 1992,
voortdurend op de hielen werd gezeten
door 'les flics'. Bij elke oudervergadering, waar ook, werden alle nummerplaten van de auto's genoteerd en in hun
'fichier' gestopt. De ikastola's deden
immers 'subversief werk; de 'Franse
eenheid en cultuur werden erdoor
bedreigd', was één van de vele jacobijnse
oprispingen. En dan kwamen nu, daarbovenop, Vlamingen van 1.200 km ver,
hen daarbij nog een hand toesteken, via
hun FLIK. Ontoelaatbaar!
FLIK is een letterwoord voor FL(andriatik - vanuit Vlaanderen) IK(astolentzat ten voordele van de ikastola's). 25 jaar
lang gaat er niet alleen financiële maar
vooral morele steun (o.m. sinds 1979
ononderbroken
werkkampen met
Vlaamse jongeren) naar deze minderheid
van bewuste Basken in Iparralde. In hun
ontvoogdingsstrijd stond onderwijs in
eigen taal altijd vooraan. In de loop van
die 25 jaar solidariteit heeft FLIK dan ook
zelf, meer dan eens, oog in oog gestaan
met 'les flics', want „wij kwamen ons
bemoeien" - heette dat - met 'de interne
aangelegenheden van la France'! Zelfs de
16 november 2000

BOB in Brussel werd, op last van Parijs,
mee ingeschakeld. Door hun bazen uit
Brussel, in 't Frans gebriefd, hadden die
van Antwerpen het spel van de Franse
geheime diensten snel door; zij hebben
ons jarenlang vanuit een gezonde Vlaamse reflex, logistieke steun gegeven door
onze Baskenavonden niet te laten hypothekeren door bv valse bomalarmen vanuit de 'Services secrets'; die zouden ons
wel eens de zaal hebben kunnen doen
ontruimen, en ... hadden wij altijd zo'n
moedig publiek, dat ze het volgend jaar
opnieuw 'op het appèl' zouden verschijnen? Gelukkig liet, toen al, Antwerpen
zich niet meer ringeloren door Brussel,
en nog veel minder door Parijs. Milesker!

eer? Als 't maar ten goede komt aan de
ikastola's!
IN EEN NOTEDOP
Om onze 25 jaar FLIK-werking te vieren,
werden we dit jaar dus uitgenodigd om
zelf over te komen; een volle bus: FLIKploeg, Vlaamse gastgezinnen, aandeelhouders in ikastolaprojecten, vrienden een knap reisgezelschap! Bedoeling: Basken en Vlamingen, elkaar nog beter leren
kennen en vooral: samen-vieren!
Ontvangst in Baskische gastgezinnen;
gezamenlijke Baskisch-Vlaamse eucharistieviering in het hart van 'Ie petit Bayonne' in een volle Sint-Adreaskerk, met

'FLIK...

maite zaitut!'

evangelielezing afwisselend BaskischNederlands, aansluitend een stevige
preek in het Baskisch met nog een glimp
De journalist-van-dienst bij Sud-Ouest, de
daarvan in onze taal, en natuurlijk een
meest gelezen krant in heel Zuid-Westkrachtig gezongen 'Gebed voor het
Frankrijk, was laatst nog hoogst verwonVaderiand' na de communie. Daarna een
derd tijdens een gesprek; hij deed me
feestelijk opgeluisterde receptie door
zelfs tot 3 keer toe herhalen dat ,,de BasSeaska in de expositiehal van de gloedken generaties lang hier cultureel gekonieuwe Mattinmegadenda; een heeriijk
loniseerd geweest zijn door Frankrijk,
middagmaal aangeboden door Ostibarrezoals wij, Vlamingen, door den belgique". ,,I1 ne mache pas ses mots", was ko Ikastola bij de Franciskanen in Donapaleu; doorzakkertje in Sohutako Ikastozijn commentaar (hij windt er geen doekla, waar de grote artiest Mikel Etxekopar
jes om, hij zegt het recht voor z'n raap)
ons boeide met zijn grote variëteit van
(uit Sud-Ouest, 3 november jl.).
Souletijnse muziekinstrumenten; dan
We hebben tijdens onze 8-daagse feestnaar Hegoalde, met elke dag de verkentocht rond Allerheiligen vooral de journing van een nieuwe provincie. De laatnalisten uit Spaans-Baskenland (Hegoalste in de reeks was Araba, waar we in
de) op ons zien afkomen. Eentje uit
Gasteiz officieel werden onthaald door
Navarra heeft toch de hoofdvogel van
de verantwoordelijken van de taalpolistupiditeit afgeschoten. In de Diario de
tiek van de Baskische regering; een verNavana van 31 oktober jl. kregen we te
helderende uiteenzetting, voorafgegaan
lezen dat FLIK 25 jaar geleden gesticht
door een schitterende diaporamavoorwerd 'con la intención de recuperar el
stelling over Baskenland en zijn cultureel
flamenco - met de bedoeling het Vlaams
erfgoed. Een slotafscheidsmaal was de
te herkrijgen'! Maar de meest verspreide
bekroning van deze feestweek voor de
kranten uit Hegoalde, El Diario Vaso en
de Baskisch-bewuste Gara en Egunkaria 130 aanwezigen.
gaven volle bladzijden correcte verslaggeving. Uiteraard de grootste impact had
DOELSTELLING BEREIKT
de uitzending op de Baskische televisie.
In het meest bekeken actualiteitenproZo leerden we hoe verschillend de situgramma, vlak na het avondnieuws, 'Beratie is voor de ikastola's en voor de toetatik bertara - Van her naar der', waren
komst van de taal in de drie onder-gewe uitgebreid te zien én te horen, al op
scheiden gebieden van Baskenland, tramaandagavond 30 oktober En de weergisch gevolg van de oude 'verdeel- en
klank van dié uitzending ondervonden
heerspolitiek' van de machtigen, Madrid
we de volgende dagen; we mochten neren Parijs. In Iparralde heeft de taal nog
gens nog onze kop laten zien, of 't was
geen enkel officieel statuut en zijn de ikavan „dat waren jullie dus op onze TV!".
stola's 'geduld': 13% van de leerlingen
Hetzelfde resultaat met de reportages op
zitten ofwel in de ikastola's of in tweetaEuskadi Irreatia, de nationale radio én de lige klassen van Ikas-Bi (staats- en privévele plaatselijke radiozenders. Te veel
scholen), d.w.z. 87% hoort nooit één
PLEZANTE VERSLAGGEVING

woord Baskisch, d.w.z. de taal is hier in
vrije val. In de totaal verspaanste
Comunidad Eoral de Navarra is er een
enorme opbloei van de ikastola's, maar
die wordt nu langs alle kanten geboycot,
sinds de espagnolisten hier de absolute
meerderheid behielden bij de jongste
verkiezingen. In de Baskische Autonome
Gemeenschap (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa), met een regering (hoelang nog?)
van Baskische nationalisten: een nooit
geziene dynamiek en heropbloei van het
euskara onder de jonge generatie, en dat
al sinds meer dan 20 jaar
AUTHENTIEK BASKISCH TINTJE
Een bertsolari, d.w.z. een poëtisch
improvisator op het gebeuren-ter-plekke,
vergastte ons in de ikastola van Ofiati tijdens het feestelijk middagmaal op een
viertal indrukwekkende gezongen bertsu's; de tweede ervan luidde:
,,Azken hogeita bos urteotan
zenbat urrats ta babe-lan,..."
„De laatste voorbije 25 jaar
hoeveel stappen vooruit deden we met
jullie hulp.
Samen hebben we gewerkt aan de basis
en hebben we mekaar ook écht ontmoet.
Op de vruchtbare gronden van de ikastola's kunnen we niets anders zeggen dan
dat onze eeuwenoude vriendschap
een nieuwe adem heeft gevonden."
Hoeft dit nog commentaar?
ERE WIE ERE TOEKOMT
Historische-baanbrekend werk i.vm. de
Vlaams-Baskische solidariteit leverden
Willy Kuijpers en Walter Luyten, ze liepen er - tijdens de Franco-tijd - zelfs
levensgevaar bij. Maar vandaag zijn het
Nelly Maes en Bart Staes die als europarlementairen enorm belangrijk werk
doen. Zij geven goed beluisterde tegenreacties in Straatsburg en Brussel, om de
internationaal-georkestreerde moddermediacampagne tegen de Basken te
counteren. De 'zogezegde' christendemocraten Aznar en zijn minister van
Binnenlandse Zaken Mayor Oreja in
Madrid willen met een leugenoffensief
de wereld, maar vooral Europa, doen
geloven dat alle Baskische nationalisten
terroristen zijn. Zo ontmaskeren ze
alleen zichzelf: ze zijn noch christen,
noch democraat, maar pure, hedendaagse Franquistas. Men zegge het voort...
ludo Docx

De auteur is een Vbams priester en leeft
en werkt reeds meer dan 12 jaar in
Baskenland.

T T // drie generaties liet Carine Steverlynck telkens 20
vrouwen aan het woord. Uit hun mond noteerde
ze wat vrijen, trouwen en kinderen voor hen betekent
Kortom: het leven zoals het was en is

• SAMENLEVING •

Het leven
zoals het is
Geschiedenis van onderuit gebracht, met
een maximale aandacht voor menselijkheid en voor de wijze waarop met opgelegde normen en leefpatronen werd
omgegaan, zo willen we het zien.
Het is meteen de ambitie die Carine Steverlynck met brio in haar nieuwste publicatie ter harte wist te nemen.
KINDEREN
Al langer was de auteur met het onderwerp begaan. Afgestudeerd in 1988 aan
de KUL met een licentiaatsverhandeling
'Omtrent geboorteregeling De geschiedenis van bevioist ouderschap (1919 1940)' liet ze deze problematiek enige
tijd ter zijde liggen om zich voor te bereiden op een doctoraat rond kindermishandeling in de 19e eeuw Ook dit onderzoek is intussen beëindigd en in boekvorm verschenen onder de titel 'Kleine
martelaars Een historisch document over
misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie' (Uitg. Icarus,1997)
Eenmaal deze klus geklaard, kon blijkbaar
haar eerste liefde heropgenomen worden. Voortbordurend op haar thesis uit
de jaren tachtig wist mevr. Steverlynck
voor een passende actualisatie van haar
onderzoek te zorgen, inclusief het doornemen van de bestaande literatuur naast
een verrijkende 'vermenselijking' van het
beoogde thema door de ervaringen van
zestig tijdgenoten via interviews als
levensechte getuigen en informanten met
enige regelmaat in het exposé te betrekken Zowel voor de generaties geboren
vóór 1920 als tussen 1935 -1945 en tussen 1965 - 1975 werden telkens twintig
vrouwen (moeders) uit de verschillende
Vlaamse regio's gemterviewd, meer

bepaald dan voor wat de beoordeling van
de gangbare normen betreft als de
manier waarop ze die leefregels elk voor
zich in hun gezin wisten te volgen en/of
te verwerken
Het leidt als vanzelf tot een historisch
relaas dat drie generaties omvat en dat
zich achtereenvolgens laat toespitsen op
de strakke contouren van het interbellum, op de alles-moet-anders-kunnen
sfeer van de seksuele revolutie uit de
jaren zestig en op de actuele verwerking
ervan m het actuele tijdskader.
NORMENKADER
Op een bijzonder lezenswaardige manier
worden deze evoluties, die uiteraard tot
een compleet gewijzigd denk- en leefpatroon geleid hebben, uit de doeken
gedaan Het klassieke euvel van de meeste sociologische en demografische benaderingen, vervat als het zit in een overlast
aan tabellen en gecijfer met gemiddelden
en coëfficiënten allerhande die als vanzelf iets onmenselijks in zich hebben, vervalt hiermee volledig Net het omgekeerde is precies met dit boek het geval, door
telkens weer de subjectieve ervarmgen
van tijdgenoten te toetsen aan of af te zetten tegenover het gangbare normenkader
zoals het door de kerk, de wereldlijke
overheid of bepaalde maatschappelijke
actoren (cf. geneesheren) opgelegd of
gepromoot werd.
Alles wat van ver of nabij met vrijen en
trouwen te maken heeft, a fortiori wanneer er een kinderwens mee gemoeid is,
weet de auteur aldus in haar onderzoek te
betrekken en in een verantwoorde historische context te situeren Dit kan zowel
handelen over huwelijksmoraal, over
huwelijksfolklore, over perikelen ivm.

menstruatie, over vruchtbaarheid, over
coitaal verkeer als over de beleving van
zwangerschap en bevalling Alles wat
menselijk is en vervat zit in het verhaal
van vrijen en trouwen zoals de voorbije
generaties dit beleefden, passeert de
revue in dit knappe boek, dat bovendien
heel oordeelkundig en met tal van
wetenswaardige illustraties gestoffeerd
werd

Kortom, voor al wie houdt van goede en
levensechte geschiedenis, voor al wie uit
is op een menselijk relaas van de voorbije
honderd jaar met zijn overlast aan taboes
tijdens het interbellum tot en met het
alles moet (anders) kunnen sinds de
doorbraak van de seksuele revolutie,
geldt dit boek zonder meer als een aanrader Wie van echte geschiedenis houdt.

eender waar hij of zij zich situeert op de
tijdsas en dit als grootmoeder dan wel als
kleinzoon, zal dit boek weten te waarderen. Enkele redactionele schoonheidsfoutjes (Concilie van Drenthe(!), blz. 234,
geboortecijfer in Vlaanderen i p.v in België telde m 1999 zo'n 60.000 eenheden,
blz. 129) zijn allerminst van aard om dit
leesgenot te hypothekeren
Chris Vandenbroeke
prof. Economische Geschiedenis en
Demografie

Ouders van
vroeger en
nu. Of wat
tussen gisteren en vandaag (niet)
veranderd is.

•> Alsde ooievaar komt... Vrijen, trouweü en moeder worden in de twintigste
eeuw". Carine Steverlynck. Uitg.
Lannoo, Tielt, 2000.246 bh., 8951.

2 musea 1 ticket
Het HUIS van Alijn, het voormalig
Museum voor Volkskunde, en het
MIAT, languit het Museum voorlndustrele Archeologie en Textiel, zijn
beide gelegen in het centrum van
Gent, op loopafstand van elkaar
Beide liggen langsheen de Leie Beide
musea vertellen elk een eigen verhaal
vanuit een totaal verschillende invalshoek, maar in deze verhalen zitten
zeer veel raakpunten
Door een gezamenlijk initiatief pogen
beide musea de toerist op een ongi-

nele manier te benaderen Onder de
titel '2 Musea 1 Ticket' kunnen beide
musea, aan verminderde prijs,
bezocht worden met 1 ticket'
Op de wandeling van het ene naar
het andere museum kan de bezoeker
aan de hand van een brochure kennismaken met het stadsgedeelte langsheen de Leie waann beide musea zijn
verankerd Enkele bekende en minder bekende bezienswaardigheden
worden gemarkeerd, zoals het
onlangs gerestaureerde Groot Kanon,

de molens Goethals, de stoomrijstpellery en stoomhoutzagerij langsheen de Leie, het gebouw van de
Bond Moyson, het standbeeld van
Jakob van Artevelde, het I5de-eeuwse Toreken, de Sint-Jacobskerk en de
gebouwen van de voormalige abdij
van Baudelo, waar Amadeus Mozart
ooit nog musiceerde De bezoeker
wordt bovendien zelf uitgenodigd
om nog andere leuke en interessante
plekken te ontdekken om en rond de
Vrijdagmarkt Op die manier verkent

de toenst met alleen beide musea,
maar wordt ook de link tussen beide
musea met het leven in de stad
beklemtoond
Met dit initiatief zal vooral de metCentenaar zijn voordeel doen Voor
150 fr kan hij beide musea bezoeken Voor groepen en jeugdigen zijn
er aangepaste taneven (70 fr en 50
fr)
MIAT, Minnemeers, 9, Cent
(09/223.59.69) en het Huis van AlUn,
Kraaniel 65, Gent (09/269.23.50).
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I_r ij was een kunstenaar voor wie streven naar de
'~^~ hoogsteperfectie het hoofddoel was Vanuit die
instelling zocht Maurice Gilliams schilders van wie hij
het werk ontleedde en als geen ander doorgrondde.

Een schrijver
over schilders
Het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen organiseert samen
met de Stichting Vïta BKVIS (voor de studie en de bevordering van het werk van
Maurice Gilliams) een tentoonstelling
rond Maurice Gilliams en de beeldende
kunst. Deze dichter en prozaïst verwierf
in de jaren '30 bekendheid met de roman
'Elias of het gevecht met de nachtegalen'.
Hij ontving in 1980 de Prijs der
Nederlandse Letteren voor zijn verzameld
werk, sedert 1955 gebundeld onder de
titel 'Vita Brevis'. Gilliams wordt gewaardeerd als een uitzonderlijk fijnzinnig
maar weerbarstig schrijver.
OP DE ACHTERGROND

12

Zijn eerste liefdes waren schilderkunst en
muziek. Hij kreeg onderricht in de
muziekleer en de typografie. Uit de jaren
'20 en '30 bleef een aantal merkwaardige
schilderijen en tekeningen van zijn hand
bewaard. Deze zelfportretten en stillevens getuigen van zijn meer dan oppervlakkige belangstelling voor het modernisme van die jaren. De werken kregen in
het woonhuis van de schrijver een prominente plaats aan de muren van zijn werkkamer en salon.
Gilliams onderhield nauwe relaties met
sommige kunstenaars en legde een
bescheiden maar interessante verzameling schilderijen en prenten aan.
Hoofdconservator Walther Vanbesebere

herinnerde zich destijds nog levendig de
samenkomsten in het Café du Nord, aan
het Antwerpse stadhuis of ten huize van
de weduwe van Jakob Smits, „met de
babbelzieke Waker Vaes, de dromerige
Alben Van Dijck, Hippolyte Daeye, die
met vuur sprak over Ensor en Permeke,
Antoon Marstboom, die dweepte met
iedere nieuwigheid, de onverstoorbare
Jos Vinck, en dan Maurice Gilliams, die
zich in alles verkneukelde, afwezige
vrienden imiteerde en zich de vriend wist
van allen". Alvorens secretaris van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde te worden, was
Gilliams overigens bedrijvig als bibliothecaris in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen.
Zijn eerste gedichten en prozateksten
publiceerde Maurice Gilliams in eigen
beheer in uiterst kleine oplagen
('Eenzame vroegte', 1928; 'De fles in
zee', 1929; 'Het Maria-Leven', 1932; 'Het
verleden van Columbus', 1933 en
'Oefentocht in het luchtledige', 1933).
Met 'Elias' (1936, grondig herwerkt in
1943), 'Winter te Antwerpen (1953) en
het beschouwend proza 'Inleiding tot de
idee Henri De Braekeleer' (1941), 'De
man voor het venster' (1943), 'Een
bezoek aan het prinsengraf. Essay over de
dichter Paul Van Ostaijen' (1952) of 'De
kust der fuga' (1953), streefde Gilliams
evenmin literair of maatschappelijk succes na. Hij hield zich, naar het woord van

Deze 'krabbel' toont de zelfkweller die Gilliams was..
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Karel van de Woestijne, al te zeer op de
achtergrond. Hij herwerkte bovendien
voortdurend de teksten die als literaire
nalatenschap „de volmaakte uitdrukking
moesten worden van zijn eigen, onvervangbare persoonlijkheid: de idee
Maurice Gilliams. Een artiest voor wie het
kunstenaarschap niets meer of minder
betekent dan de enige en onvoorwaardelijke inzet van het menselijk bestaan - een
inzet die hem dwingt tot het nastreven
van de hoogste perfectie in wat hijzelf de
objectieve weergave van een zeer subjectieve gevoelssituatie noemde" (Martien
J.G. dejong).
VERBEELDING
Gilliams was geen kunstcriticus in de
beperkte betekenis van de term. Enkele
teksten zijn integraal gewijd aan het werk
van Rubens, Henri De Braekeleer, Gust
De Smet, Jos Hendrickx, Hippolyte
Daeye en Edmond Van Offe. In verhalen
zoals 'In memoriam' en 'Libera nos,
Domine' wordt het probleem van hét
kunstenaarschap en hét kunstwerk literair verwoord.
In zijn verbeeldend en beschouwend
proza verwijst de auteur veelvuldig naar
de beeldende kunst. De herinnering aan
beelden intensifieert als het ware de literaire vertolking van het eigen bestaan.
Telkens weer getuigt de schrijver van zijn
onvoorwaardelijke geloof in de hoge
waarde van het kimstenaarschap en het
kunstwerk.
Als schrijver vertolkt Gilhams voor alles
zijn autobiografie. Hij negeert evenwel
het feitelijk verloop van de gebeurtenissen en onderwerpt de werkelijkheid aan
wat hijzelf „de ziekelijke verbeelding van
een zelfkweller' noemde. Omwille van
deze subjectieve, geëngageerde en hoogstaande houding, blijft Gilliams' omgang
met de beeldende kunsten fascinerend
en belangwekkend.
In deze tentoonstelling wordt niet
gestreefd naar een portret van de criticus
of liefhebber Maurice GiUiams, wel wordt
getracht zijn mentale wereld, de 'Idee

Maurice Gilliams', te evoceren aan de
hand van een veelzeggende en uitgelezen
confrontatie van zijn eigen schilderijen
en tekeningen, werken uit zijn verzameling en de werken die hem inspireerden
tot het schrijven van poëzie of proza. Vier
thema's, het kunstenaarschap, het kunstwerk, de vrouw en de vergankelijkheid,
stellen de toeschouwer in staat na te gaan
waar 'de ziekelijke zelfkweller' zich openbaart en ,,in welke nuances hij zich verborgen houdt".
BRUIKLENEN
Voor deze tentoonstelling werden o.m.
kunstwerken en docimienten toegezegd
door de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België te Brussel (van Henri
De Braekeleer, 'De man bij het venster',
'De witte rozen', 'De volksvrouw'), het
Museum voor Schone Kimsten te Eisene
(Gust De Smet), het Groeninge Museimi
te Brugge (Hippolyte Daeye, Jakob
Smits), het Albert Van Dijckmuseum te
Schilde, het Prentenkabinet te Antwerpen (James Ensor, Gustaaf van de Woestijne, Van Offel), het Archief en Museum
voor het Vlaams Cultuurieven te Antwerpen (geschriften, documenten, schilderijen en tekeningen van Maurice Gilliams,
Floris Jespers e.a.) en enkele privé-verzamelingen (Gustaaf en Maxime van de
Woestijne, Constant Permeke, Jos Hendrickx) en het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen (Henri De
Braekeleer, Henry Leys, James Ensor,
e.a.).
Dirk Stappaerts
• • Eea schrijver over schilders. Maurice
GiUiatDS en de beeldende kunst. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, Leopold de Waelplaats te
2000 Antwerpen, tot 21 januari 2001.
D^elijks van 10 tot 17u. Gesloten op 25
december, 1 en 2 januari 2001. De catalogus bij de tentoonstelling omvat bijdngen van Martien J.G. dejong, Annette
Porties en Isolde De Buck.
GeMustreerd, 240 bh., 980 fr.

Toen de Vlaamse
liberalen nog
spelverdelers waren

August de
Maere. door
Ka rel De Kesel
(1888)

•

CULTUUR

In zijn 'Geschiedenis van de Vlaamse
gedachte' besteedt Hendrik Elias opvallend veel aandacht aan August de Maere
(1826-1900). Na de vaudevUle van 1830
week de Waaslandse familie De Maere uit
naar Nederland en zoon Kamiel-KarelAugust mocht er een basisopleiding krijgen die waarschijnlijk de rest van zijn
leven zou bepalen.
SOCIALE STRIJD
Want, na een ingenieursopleiding in
Parijs, kwam De Maere terug naar Gent,
waar hij voor de Vlaamsgezinde liberale
fractie eerst schepen en in juni 1866 zelfs
volksvertegenwoordiger werd. In die
hoedanigheid liet hij zich opmerken door
als énige de oppositie te volgen wanneer
die een wetsvoorstel neeriegde om de
rechters te verplichten de taal van de
rechtszoekenden te gebruiken. En, om
onder de liberale maar Fransdolle meerderheid de partijtucht de breken, beperkte De Maere zich niet tot deze tegenstem.
Tegelijk hield hij een breed gemotiveerde
rede, om het verband tussen de stoffelijke

•

achterstand van de Vlamingen en hun
achterstand op taalgebied aan te duiden
en om ervoor te pleiten die hinderpalen
op te ruimen door onderwijs in de moedertaal en door herstel van de banden
met Nederland."
Met deze uitspraak (Vlaamse strijd =
sociale strijd) gaf De Maere een nieuw
elan aan een beweging die zich in louter
taalgrieven dreigde te verliezen en menigeen (waaronder Lode De Raet en de
groep rond 'Jong Vlaanderen') zal zich
later op deze uitspraak beroepen om radicale hervormingen te eisen.
Tussen 1867 en 1899 trad De Maere vier
maal op als voorzitter van de Nederlandse
Letterkundige Congressen om er de
'gemeenschappelijke volksaard' tussen
Vlaanderen en Nederland te beklemtonen en, verkozen tot lid van de Vlaamse
Academie, ontwikkelde hij er op 21 juli
1894 de stelling dat „gerijpte en ontwikkelde mannen voor Vlaanderen verloren
gaan omdat zij zwichten voor hun
verfranste vrouwen". Ook met deze uitspraak, die zinspeelde op de funeste
invloed van de Franstalig-katholieke meis-

jespensionaten in Vlaanderen, zou De
Maere geschiedenis schrijven en navolgers (Cyriel VerscMeve, Desiree Stracke)
vinden.
ZEEBRUGCE
Inmiddels en zijn sociaal-economische
uitgangspunten getrouw, liet De Maere
zich in met het concept en de bouw van
de Zeebrugse haven maar dat belette hem
niet om op 18 april 1892 de eerste voorzitter te worden van de Vlaamse
Volksraad (een verre voorioper van het
Vlaams Pariement) en om, intussen
'baron' geworden, in zijn kasteel te
Aartrijke samenkomsten te leiden voor
Vlamingen van alle gezindheden.
August de Maere en ook leden van zijn
schoonfamilie, Limnander de Zulte,
behoorden tot de groep van de Gentse
orangisten die de afscheiding van 1830
moeilijk konden verteren en om filosofische maar ook sociaal-economische

HOOFDBREKER
Opgave 22
Horizontaal
1. Oogziekte (5)
6. Gewichtiger (8)
13. Amper (15)
14. Reginald afgel<ort (3)
15. Plezier (4)
17. Scherpe blik (9)
21. Holte onder de arm (5)
22. Jachthond (9)
24, Voegwoord (2)
25, Spaanse nonkel (3)
26, Einde (3)
27, Ontkenning (3)
28, Zelfkant (3)
29, Persoonlijk voornaamwoord
(2)
31, Loot (3)
33, Indien (3)
35, Land bouwwerktuig (2) .
36, Schurk (7)
38, Muzieknoot (2)
39, Zitting (6)
41, Plaats in Nederlands
Limburg (5)
42, Oud Testament (2)
43, Glans (7)
45, Registratie (6)
48, Persoonlijk voornaamwoord
(2)
49, Duits meer (3)
50, Orde der Augustijnen (3)
52, Muzieknoot (2)

53, Zo'n automobilist komen
wij liefst niet tegen (10)
58, Violier (5)
61. Vogel (3)
62. Jongensnaam (6)
63. Frans goud (2)
64..,, Baba en de 40 Rovers (3)
66. Boom (2)
67. Afstammelingen (6)
Verticaal
1. Deze bloem is van vlees en
bloed (14)
2. Zwarte kleverige stof (4)
3. Zonder argwaan (8)
4. Annexus (2)
5. Kraainem is er één (12)
6. Afgebrande varkenshuid (6)
7. Persoonlijk voornaamwoord
(2)
8. Streek in Spanje (6)
9. Meisjesnaam (2)
10. Sierheester (11)
11. Attribuut van een schilder
(4)
12. Befaamd uitvinder (6)
16, Egyptische koningin (9)
18, Neon (2)
19, Inwoner van een Afrikaans
land (10)
20, Uitroep (2)
23, Ontkenning (4)
30, Begin van het alfabet (3)
32, Titanium (2)
34, Lichamelijke opvoeding (2)

1

2

3

motieven fel te keer gingen tegen de gang
van zaken in het verkrampte en verpauperde Vlaanderen.
Dit jaar wordt de 100ste sterfdag van
August De Maere herdacht. Sedert dit
overlijden is er al heel wat water door de
Zeebrugse sluizen gevloeid. Maar het valt
nog altijd te bezien of het denk- en veldwerk dat door De Maere werd verricht
door zijn erfgenamen en geestesgenoten
tot richtsnoer dient.
Guido Van In
De teatoonstelliag 'Baron de Maere:
leven en werk is een realisatie van de
Julius Sabbekring. Tot 3 dcemberin de
Van Ackerzaal (De BiekorO, Kuipersstrast, Brugge. Vrij toegankelijk tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.
Elke bezoeker krijgt een Aand/ddtng bij
de geëxposeerde stukken. Het bock
'August de Mzere, promotor van bet
Gentse culturele leven en vader van
Bru^e Zeehaven' van Annie Seriet en
prof. Rowain Van Eenoo. Uitg.
Genootschap voor Geschiedenis en de
vzw Zeehaven Brugge en uilg. Van de
Wide. 950 fr.
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37. Drijfgas (7)
39. Zitting van een college (6)
40. Gevangenis (3)
41. Voorwaardelijke Invrijheidstelling (2)
42. Voorzetsel (2)
44. Kleuter (2)
46. Kostuum (3)
47. Plant (4)
50. Vrouwelijk schaap (3)
51. Stad in de Ardennen (5)
52. Spaanse schilder (4)
54. Stoep (3)
55. Paard (3)
56. Vlaamse lijst in WezembeekOppem (3)
57. En andere (2)
59. Vod (3)
60. Soort (3)
65. Luitenant (2)
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Oplossing opgave 21
Horizontaal: 1. consternatie; 13. ooievaar; 14. onkies; 17, Ri; 18. It; 19. erker; 21. de;
23. Kamer; 25. Eva; 26. ondersteboven; 31. el; 32. narren; 33. sirene; 34. NN; 35.
sta; 36. tegn; 37. LO; 39. Geleen; 41. nimmer; 46. neergang; 49. ideale; 51. neien;
52. nrd; 53. overspelig; 57, as; 58. EOS; 60. ade; 61, split; 62, inrit; 64, echo; 66. uil;
67. roetaard; 69. ho; 70. Ann; 71. padmeester; 73. te; 74. KO; 75. kaken.
Verticaal: 1. Cordon Sanitaire; 2.ooi; 3. ni; 4. selder, 5.TV; 6. ea; 7. rat; 8. nr; 9. tot
morgen; 10. in; 11. Ekeren; 12. Leke, 15. ir,; 16. Seven, 18, labiel; 20, Rainman; 22,
eren; 23, Kesten 24. eveneens; 27. nat; 28. drammen; 29, sn; 50. nel; 38, orgelpunt;
40. neep; 42. ld; 43. marentak; 44. Eldorado; 45, re; 47, ries; 48, aniline; 50, Lede;
54, va; 55, rechte; 56. gil, 59. Siam; 62. iep; 63. trek; 65. hoen; 68. deal; 72. SK
Godfried Hendrix uit de Camille Huysmanslaan 62 bus 6 te 2020 Antwerpen is deze
week onze winnaar. Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd.
De briefkaart met de oplossing van opgave 22 verwachten wij ten laatste op maandag 27 november a.s. op ons adres. Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

THE HOUSE OF MIRTH

Het verhaal dan: Lily wil hogerop in de wereld en hoopt dat de
wederzijdse verliefdheid tussen haar en advocaat Lawrence haar
'The House of Mirth' is een Engelse productie in een regie en naar of innocence' (roman uit 1920) door Martin Scorsese met een hierbij zal helpen. Maar ze ontdekt al snel dat hij niet over voleen scenario van Terence Davis. Die baseerde zich daarvoor op de sublieme Daniel Day-Lewis en Michelle Pfeiffer werden verfilmd. doende kapitaal bezit om haar dromen te doen uitkomen. Lily
gelijknamige roman uit 1905 van de Amerücaanse schrijfster Edith Volgden deze twee verfilmingen een strakke verhaallijn, dan heeft socialiseert dan maar met zakenman Gus Trenor, die haar zelfs
Wharton (1862-1957). Jaren geleden werd het boek vertaald Terence Davies voor 'The House of Mirth' in feite weinig meer geld leent om een eigen zaakje te beginnen. Wanneer hij echter
onder diverse titels waaronder 'Hethuisvan vreugde'en 'De jacht gedaan dan met elkaar verband houdende flarden achter elkaar om betaUng in natura vraagt, weigert Lily en dat zal haar zuur
naar genot'. Whartons werk vertoont veel gelijkenis met dat van gezet. Hierdoor wil er wel eens iets aan de dramatiek schorten, opbreken...De film werd door de critici op het filmfestival van
Henry James, waarvoor ze veel bewondering had.
ondanks het goede spel van hoofdrolspeelster Gillian Armstrong Locamo in augustus jl. zeer verdeeld ontvangen. De anglofielen
Wharton werd voor de film ontdekt in 1993 toen tegelijkertijd de (in haar eerste belangrijke rol buiten de X-files) en de sterke bij- onder hen spuwden hun gal, terwijl de anderen er loftuitingen
sterke tv-füm 'Ethan Frome' (roman uit 1911) met Liam Neeson en rollen van Anthony LaPaglia, Eleanor Bron en Laura Liimey. Eric voor over hadden. Wij behoren tot die laatsten! (***)
Patricia Arquette en de mooie, esthetische en pakkende 'The age Stolz en Dan Aykroyd zijn eerder zwak.
Willem Sneer

•

I V

^•=s=i^ Scanners Canadese thriller van David
Cronenberg uit 1980. In een kamertje van het Consecbedrijf vindt een geheim experiment plaats, waarbij een
'scanner' de telepathische gaven van een vrijwilliger,
een zekere Revok, test. Plotseling gaat er iets mis, de
scanner explodeert en Revok gaat ervandoor Blijkt dat
hij was ingehuurd door een nvaliserende onderneming
die het programma wou saboteren . Zat. 18 nov., TV1
om 23U.30
^=^=3^ Bij ons in de Jordaan Eerste aflevering van een
3-delige dramasene over het veelbewogen leven van
artiest Johnny Jordaan. De hoofdrol wordt vertolkt door
Kees Phns, die ook tekende voor het scenano en de
levensliederen zelf zingt Zon. 19 nov., Ned. 3 om
22U.35
^•^^
For Love or Money Amerikaanse romantische
komedie van Barry Sonnenfeld uit 1993. Doug Ireland is
conciërge in één van de chiquere hotels in New York Hij
is erg ambitieus en droomt ervan ooit een eigen hotel
te bouwen Om indruk te maken op de Engelse multimiljonair Christian Hanover, bezorgt hij hem een suite
voor een buitenechtelijk avontuurtje ... Maan. 20 nov.,
Kanaal 2 om 21u.05
^'^=^
Noorderilcht: Groene Opec In 2020 zal
Nederland zijn duurzame energie voor het grootste
deel kunnen betrekken uit biomassa, zo voorspelt de
Rabobank. Beleggen dus in brandhout. Dat hout zal
grotendeels afkomstig zijn uit landen met een gunstig
klimaat en een overschot aan ruimte: Zuid-Amerika,
Afrika en de Baltische Staten zullen daar een Groene
Opec vormen. In 'Noorderlicht' een verkenning van een
veelbelovende maar onbekende tak van alternatieve
energie. Dins. 21 nov., Ned. 3 om 20u.30

Haley Aull en Julia
Roberts In 'Something to Talk about'.
Woens. 22 nov.,
Kanaal 2 om 2iu.05
^•^^^ Histories: Cyriel Verscliaeve Weinig Vlaamse
auteurs hebben zo veel beroering teweeg gebracht als
priester-dichter Cyhel Verschaeve. Zelfs na zijn dood
zorgde hij voor de nodige zenuwachtigheid in de
Vlaamse gelederen. In 1950, kort na zijn overlijden in
zijn ballingsoord in Tirol, riepen de lezers van het
Jezuïetenblad 'De Vlaamse Unie' hem uit tot de belangrijkste Vlaming van de voorbije halve eeuw en dat
ondanks (of dankzij) zijn veroordeling tot de doodstraf.
Dond. 23 nov., Canvas om 20u.55

'tttSk'

'''S=rV First Knight Amerikaanse kostuumfllm van Jerry
Zucker uit 1995. Door zijn moed en krijgskunde weet
Lancelot zich In de gunst te werken van koning Arthur,
niet in het minst omdat hij diens aanstaande, Guinevere,
een paar keer het leven heeft gered Lancelot wordt
hopeloos verliefd op haar. Vrij. 24 nov., TV1 om 21u.25
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Kiara bijna klaar
Met enig ongeduld Idjken (horen?) we uit
naar de dag dat Klara in de ether zal zijn.
'Klara' is de naam van het cultuurstation
van de VRT-radio. Met de vernieuwing
van het oude Radio 3 krijgt het station
nog een (laatste?) kans om meer luisteraars te verwennen.
Niet zo lang geleden maakte Vlaams
minister van Media, Dirk Van Mechelen
(VLD), zich druk over het feit dat Radio 3
zo weinig luisteraars haalde. Anderhalf
procent volgens hem, drie tot vijf volgens
de radiomakers.
Zoals het een echte liberaal betaamt zag
en ziet de blauwe minister niet in waarom een radiostation met zo weinig luisteraars moet worden gefinancierd met
gemeenschapsgeld. Het is dezelfde redenering - ook al van een liberaal minister
trouwens - die er in de jaren '80 voor
heeft gezorgd dat het binnenlandse treinverkeer voor personen nu helemaal in het
slop is geraakt en dat de monsterfiles blijven aangroeien. 'Waarom zou je stations
met een beperkt aantal gebruikers eigenlijk openhouden met gemeenschapsgeld?', heriimert u zich wel?
Van Mechelen kampt niet met een verkeersindigestie in de letterlijke zin van
het woord. Wel is het zo dat er binnen-

kunnen luisteren naar een kwalititatieve
cultuurzender. Wat niet betekent dat
Klara zich niet zou moeten richten tot
een zo breed mogelijk publiek.
En dat laatste is wat het station zich heeft
voorgenomen: er komt een horizontale
programmering, in de meest radiovriendelijke uren is er minder plaats voor
experimenten, de stemmen zullen worden uitgespeeld als een gezicht. Daarbij
komt een opfrissing van het programmablad Muziek en Woord en een wissel van
de sponsor: KBC zal niet langer een partner in cultuur zijn. De bank wordt vervangen door concurrent Dexia.

kort twee Vlaamse FM-hcenties zullen
worden verleend voor landelijke commerciële radio. En dan wordt de ruimte in
de ether nog krapper. Anderzijds kunnen
we, eens te meer, niet anders dan benadrukken dat een openbare omroep (ook)
andere groepen moet bedienen dan de
commerciële (zie ook WIJ, 9 nov. jl.) Is
dat niet meer het geval dan kan je hem
inderdaad
beter
opdoeken.
De
Vlamingen moeten de mogelijkheid blijven hebben om tegen het bodemtarief te

Hoe komen televisiemakers te weten
datje als Senator samen met je moeder bij IKEA meubeltjes gaat kopen
voor je nieuwe verblijf? Wat moetje
als argeloos, maar geïnteresseerd kijker denken van het gegeven dat een
lid van de Hoge Vergadering vergezeld van een TV-persoonlijkheid in
travestie naar een meubelgigant
gaat? Hoe kan je dat soort volkstoneel rijmen met luchtige allusies op
het voortbestaan van de partij die
jou de kans heeft gegeven te groeien? Met welk gezag kan je praten
over onderwerpen van de echte
wereld als je zelfs niet in staat bent
om helemaal alleen Je meubels te
kiezen?

ziet in populaire media die niet méér
ambitie hebben dan te amuseren.
Vorige week raakte bekend dat
Phaedra Hoste, verkozen in Brugge
zonder te weten wie daar burgemeester was, uit de kleren zal gaan
voor Playboy. En voor flink wat poen,
natuurlijk. Nu zijn wij de laatsten om
te zeggen dat een mooie vrouw ons
koud laat, maar een CVP-iid dat haar
lichaam tegen betaling laat gebrui-

Het waren vragen die - ergens tussen
ergernis en verwondering - rezen bij
het kijken naar de Jongste aflevering
van TV6 Daarin ging Luk Alloo, verkleed als blonde vamp, samen met
Vincent Van Quickenborne meubeltjes en huisgerief kopen. Los van de
actualiteit durven we ons toch afvragen wat dit soort politieke soapfragmenten bijdraagt aan de democratie.
Senator Q - toch een hardwerkend,
ideeënrijk parlementslid - is overigens niet de enige politicus die heil

ken om te voldoen aan de hoogstpersoonlijke lusten en fantasieën van
- naar alle verwachting - duizenden
overwegend mannelijke bewonderaars is toch ook wel erg vernieuwend.
Het lijkt ons dat de duurzaamheid
van dit soort carrières erg broos is.
Ook dat leerde deze TV6 ons- twee
sterren uit de zeventiger jaren - de
zangers van Mud en The Rubettes stonden een beetje vergane glorie te
wezen op een feest van meubelcen-

Vorige week pakte het weekblad Humo
uit met het ophefmakende (?) nieuws dat
van de ruim 200 miljoen fr die de actie
Levenslijn opbracht, zowat een kwart
door VTM wordt afgehouden voor 'kosten'. De vraag die rees was of die 50 miljoen fr. niet een beetje van het goede
teveel is? Neen, zo blijkt: VTM vraagt
niets voor eigen middelen, maar is ook
niet van plan commerciële zelfmoord te
plegen door ook de kosten voor externen
nog eens op zich te nemen. Mogelijk had
de commerciële zender dat beter eerst
volledig gecommuniceerd. Nu is de imagoschade groter.

trale Heylen. Geen van de heren zag
er - ondanks de productie van menige wereldhit - uit alsof het geluk van
de roem hen was bijgebleven.
Eventjes de hype van het moment
zijn om daarna terug te vallen in de
relatieve anonimiteit, grensverleggend zijn is anders.
Voor het overige hebben we van
deze erg vlakke aflevering van 'TV6'
bitter weinig onthouden. De sleet

Meubelen
en huisgerief
TV6, woensdag 8 november 2000, VTM
komt op de formule, de kostuumwinkel is leeggeroofd en verrassen
zonder zichzelf te herhalen wordt
erg moeilijk. Alloo en de zijnen zijn
toe aan herbronning, alleen krijg je
daar in medialand, waar de roem erg
vluchtig is en er toch brood op de
plank moet zijn, amper de tijd voor
Misschien dat VTM hem, een van de
meer geloofwaardige 'producten'
van het huls. een eerlijke sabbatperiode gunt.
Krik

Tweede TAKweerziensfeest
Een aantal 'veteranen' van het Taal Aktie Komitee (TAK) organiseert op zaterdagavond 2 december a.s. een tweede praatcafé in
de Kontichse deelgemeente Waarloos. Alle militanten die ooit
deelnamen aan de legendarische TAK-acties in Schaarbeek,
Brussel, Voeren, Komen, voor amnestie, de Republiek
Vlaanderen, enz... worden vanaf 20u. verwacht in chalet 'De
Diepe Route' aan de Ferdinand Maesstraat in Waarloos. Dit dorp

ligt op de N-1 Antwerpen-Mechelen en wordt gedomineerd door
brouwerij Maes-Pils.
We verwachten iedereen om na al die jaren mekaar - tijdens een
gezellige babbel en een even goed smakende pint - nog eens
terug te zien. Wie foto's, krantenknipsels, documenten, enz...
'uit de goede oude tijd' heeft, brengt deze zeker mee.
We gaan het in ieder geval hebben over de Vlaamse verkiezingsoverwinning in Voeren en hoe we in dit verband de vroegere
TAK-activiteiten gepast kunnen herdenken.
Ook de huidige generatie Taktivisten is welkom. Uit een gedach-

•

Nadenken
Ik kan mij voorstellen dat heel wat basismilitanten van onze partij moeilijke tijden
doormaken. Begin dit jaar zag alles er
beloftevol uit. We hadden voor het eerst
zelf de nieuwe voorzitter gekozen en ook
de parlementsverkiezingen waren hoopgevend geweest. Waarom moesten de
basisprincipes van onze partij nu in vraag
worden gesteld? Waarom niet vóór de
verkiezingen van juni 1999 toen de toestand er heel wat slechter uitzag? Waar
zijn sommigen op uit?
Uit gesprekken met gewone VU-leden
blijkt, dat er meer dan ooit een grote
nood is aan een radicale én democratische Vlaams-nationale partij; want dat is
het enige dat ons van al de anderen
onderscheidt.
De fiscale autonomie, de splitsing van
Halle-Vilvoorde, het alles behalve Vlaams
beleid van Verwilghen en de geldtransfers naar Wallonië (zie het artikel in DS
van 8 november jl.); de staatsvorming is
nog verre van af!
Er zal altijd een grote behoefte blijven aan
een politieke stroming die bewijst dat
•Vlaams radicalisme met een democratische 'ordening van medemenselijkheid'
kan samengaan. Misschien kunnen sommige partijbonzen hier even over nadenken.
André Desmet,
Wakken

Goede raad
In 'De Zevende Dag' (5 november jl.)
drukte ondervoorzitter Fons Borginon
zijn verwondering uit over het feit dat zo
weinig jonge Vlamingen zich als vrijwilligen aanbieden bij het Belgisch leger.
De oorzaken liggen toch voor de hand.
1. Voor jonge intellectuelen liggen de vergoedingen veel hoger dan bij het leger.
2. Van hun ouders en grootouders zullen
ze wel gehoord hebben wat het leger in
feite is. Een organisatie waar van de mens
een robot gemaakt wordt, waar de eigen
wil gebroken wordt om uiteindelijk te
dienen als kanonnenvlees.
Wat hebben wij en wat kunnen wij in de
huidige toestand nog (te) verdedigen?
Trouwens een oorlog zou met de bestaande wapens het einde van de wereld betekenen. Als politie optreden in Afrika of in
Joegoslavië? Dat de imperialistische
machten, Amerika en Rusland, daar zelf
voor zorgen, ze verdienen genoeg aan
wapenleveringen...
Trouwens alle geschillen die men gewapenderhand wil beslechten dienen om de
wapenhandelaars te verrijken. Zie het
boek 'L'Internationale des Armemants'
van Andre Cyde.
Wereldoorlog II is daar een sprekend

bewijs van. Toen trokken ook veel
Vlaamse jongens naar het Oostfront; de
slogan indachtig die hen opzweepte en
door de broeder-leraars van de katholieke
scholen gepropageerd: Rome of Moskou.
De wonden zijn nog niet geheeld. Nog lijden families economisch en moreel
onder de gevolgen.
Als bewust "VTJ-lid en man van achtentachtig jaar geef ik jonge 'Vlamingen de raad:
meld u niet als vrijwilliger bij het leger!
De heer Decroo had het in dezelfde uitzending over veranderingen in de cultuur.
Binnen twee- of driehonderd jaar hebben
wij in het avondland een andere cultuur;
als het nog zo lang duurt. Nu heeft men in
Brussel al 40% vreemdelingen.
Volgens Oswald Spengkr in 'Der
Untergang des Abendslandes' duurt iedere cultuur 2.000 jaar. We zijn in het jaar
2000. Daar zal niemand iets kunnen aan
veranderen; ook het Vlaams Blok niet.
Tenslotte is mijn wens dat het volgende
congres van de VU onder het teken zal
staan van 'Vlaams, sociaal en pacifistisch'.
Gaston De Smet,
Kortrijk

Verkiezinasuitsiaaen
De media zijn erin geslaagd om het zo
voor te stellen alsof de alliantie VU&ID bij
de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen een zware nederiaag heeft
opgelopen. Zelfs onze eigen mandatarissen, leden en sympathisanten reageren
vertwijfeld en wel geheel ten onrechte.
Want hoe was de uitslag eigenlijk?
Het aantal VU&ID-gemeenteraadsleden is
sinds de verkiezingen van 1994 toegenomen van ongeveer 360 naar 400. Dat is nu
toch zo slecht niet als men weet dat
Agalev ongeveer 300 verkozenen heeft
en het machtige ACW precies geteld
1.052 gemeenteraadsleden verkozen ziet
in kartels met middenstanders en boeren
onder de naam CVP.
Voor de provincieraad zijn de verkiezingen ook niet zó dramatisch. In twee provincies gaan we vooruit: in Antwerpen
van 5,6% van de stemmen naar 6%, in
West-Vlaanderen van 6,5% naar 6,8%. In
twee provincies is er een licht verlies: in
Vlaams-Brabant van 6,8% naar 6,7% en in
Oost-Vlaanderen van 6,6% naar 6,3%. In
Limburg is er wel een grotere achteruitgang, nl. van 7,8% naar 6%.
Deze uitslagen vormen voor een kleine
partij toch een duurzame basis om als
democratische Vlaams-nationalisten met
een felle sociale bewogenheid ons verder
in te zetten voor meer welvaart en welzijn in Vlaanderen. Men krijgt soms de
indruk dat sommigen liever een uitgesproken achteruitgang gewenst hadden

tenwisseling tussen het verleden en het heden groeien misschien leuke initiatieven voor toekomstige TAK-acties.
Op 20 mei jl. organiseerden deze TAK-veteranen reeds een eerste samenkomst.
Wie nog adressen bezit van ex-Taktivisten kunnen deze bezorgen aan voormalig TAK-actieleider Erwin Brentjens, Ferdinand
Maesstraat 66 bus 4 in 2550 Waarloos, tel. 015/31.94.85 of via
GSM 0476/35.52.19.
Luc Van den Weygaert,
Hove

WEDERWOORD

om zo een verborgen agenda tot uitvoering te brengen.
Walter Deconinck,
Kortrijk

Modegril
In het jongste hoofdartikel (WIJ, 9 nov
jl.- 'Liefst geen catastrofe') staat een passage die wellicht de hele problematiek
van het VU&ID-gekrakeel blootlegt.
„Sinds de vernieuwing tot programma
werd verheven is nog nooit zo weinig aan
vernieuwing gedaan. Dat kan ook niet
anders, politieke partijen die de vernieuwing als hét na te streven doel beschouwen moeten naar elkaar toeschuiven en
verliezen onherroepelijk hun kleur. De
gevolgen daarvan zijn voorspelbaar: identiteitsverlies, oninteressant, inboeten aan
nuttigheidswaarde.''
Natuurlijk is niemand tegen vernieuwing, wat niet tijdig vernieuwt sterft af,
maar vernieuwen omwille van de mode,
heeft geen zin en breekt achteraf zuur
op. Ook in de politiek lonen stabiliteit,
overtuiging en vasthouden.
Bovendien zou ik graag vernemen wat er
fout is aan het VU-programma dat op tal
van congressen mee door hen werd
goedgekeurd?
Jan de Laet,
Antwerpen

•

Duidelijk profiel
Precies nu Wallonië een regionalist als
minister-president gekregen heeft en
resultaten kunnen geboekt worden, mits
afspraken tussen de twee deelstaten (zie
de afspraak Anciaux-Van Cauwenberghe
in verband met de splitsing van
Ontwikkelingshulp), barst het media-krakeel rond de Volksunie los.
Ik ga niet akkoord met senator Patrik
Vankrunkdsven wanneer hij in De
Standaard van 27 oktober beweert dat
,,het partijbestuur het werkelijk leidinggevend orgaan is".
In navolging van de 'VLD kozen de VUleden hun voorzitter. Geert Bourgeois
haalde het. Nu wordt, o.m. door dr
Vankrunkelsven, het beleid van de VUvoorzitter in vraag gesteld. Hebben de
leden dan werkelijk geen enkele inspraak
meer in het gevoerde partijbeleid?
De meerderheid van de leden wenst een
democratisch maar radicaal Vlaams
beleid. Een beetje groen, gemengd met
wat blauw en rood, maakt de Volksunie
wazig en niet aantrekkelijk. De kiezer
wenst een duidelijk profiel van de partij
van zijn keuze. Die wazigheid zal in de
toekomst afgestraft worden.
Albert Lepeer,
Kortrijk

Afhalen van palinggerechten mogeli)k
Openingsuren:
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\T laanderen krijgt een eigen gelaat in België, maar
heeft dat nog niet in de wereld. Deze uitspraak is
geplukt uit een commentaar van Manu Ruys, ongetwijfeld geschreven nadat nog maar eens een staatshervorming was doorgevoerd. Ondertussen werd dat eigen
gelaat in België scherper geprofileerd; maar in de
wereld? Het blijft een groot vraagteken.

VLAANDEREN
EEN GOED BEWAARD GEHEIM!

0

i

• UITSMIJTER •

Sinds een Vlaamse regering actief is,
gebeurt er wel wat buitengaats; maar of
dat voldoende is om 'een eigen gelaat'
scherp te stellen? Zo wordt door de
Vlaamse regering een promotietijdschrift
in het Engels en het Frans uitgegeven,
maar de grafische kwaliteiten van het
blad ten spijt hebben wij niet de indruk
dat Vlaanderen het daarmee zal redden.
SPELDENPRIK
Zoveel is duidelijk: er bestaat een leemte
om de regio (of noem het deelstaat)
Vlaanderen in het buitenland een gelaat te
geven. Dat promotiewerk heeft vele facetten. Zo kan een folder voor nazaten van uit
Vlaanderen geëmigreerde volksgenoten
bijzonder nuttig zijn, maar reikt wellicht
niet verder dan de naar hun wortels zoekende kleinkinderen. Verder is er het nietaflatende werk van Stichting Ons Erfdeel
dat zijn prestigieuze jaarboek The Low
Countries, nu reeds voor de achtste keer
op rij, uitgeeft.
Maar wie vertelt de wereld waar speldenprik Vlaanderen ligt, welke mensen daar
leven, hoe ze bestuurd worden, wat hun
arbeid en hun zorgen zijn, waarin zij uitblinken en waarin niet, enz...
Maar er is meer. Sinds Brussel de draaischijf van Europa (en van de wereld in
Europa) aan het worden is, hebben steeds
meer buitenlandse journalisten er hun
vaste stek. Hoe berichten zij over het leven
in België? Hoe kleuren zij de nieuwsfeiten?
Hoe ervaren zij de culturen? Hoe vinden
zij hun weg in de wirwar van gewesten,
gemeenschappen, federatie en hun parlementen? Er bestaat een persoverzicht
(Focus on Flanders) met uit het
Nederlands vertaalde krantenartikels, uit
de praktijk blijkt niet altijd begrip en doorzicht.

jS^rA
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Zeker is dat commentaren bepalend zijn
voor de wijze waarop het buitenland over
ons denkt. Dat daar al eens een uitschuiver
tussenzit mag geen drama zijn, maar wanneer jarenlang foute informatie verspreid
wordt, krijg je een hopeloos vertekend
beeld dat nooit meer goed komt.
Onze alerte medewerker Karel Jansegers
bezorgde ons een persknipsel uit LepeupIe Valdótain, een weekblad uit Aosta. De
bijdrage, gepubliceerd op 8 juli 1982,
heeft het over 'Bruxelles: 2000' en werd
geschreven
door Chades-Frangois
Becquet, vice-president van 'Wallonië
libre'. Het artikel is om tal van redenen
interessant. Ten eerste was het bestemd
voor buitenlandse lezers, ten tweede blikt
de auteur naar het jaar 2000.
Zo houdt de man zijn lezers voor dat
Vlaanderen dank zij zijn bevolkingsaantal
België domineert en de bedoeling koestert
Brussel te heroveren. En de auteur zegt
ook hoe. „Door de oprichting van een uit-

gebreid maar onnodig scholennet. Daartoe
hebben de Vlamingen een affichecampagne ontwikkeld waarop in het Frans te
lezen staat dat de toekomst in Brussel
tweetalig is. En dat dit het best in het
Nederiandstalig onderwijs gebeurt."
Verder zegt de auteur uit de geschiedenis
van de voorbije jaren te hebben geleerd
dat er een onbetwistbare Vlaamse agressie
tegenover Bruxelles bestaat, en dit zowel
politiek, economisch als cultureel.
„Het ligt in de bedoeling van Vlaanderen
om Brussel op de knieën te krijgen en het
vervolgens zijn wetten op te leggen."
En dan komt het; „En l'an 2000, Bruxelles

kleine stap om 'Vlaanderen Wereldwijd'
op te richten.

Maar volstaat de overheidsinformatie niet?
Bruno Valkeniers: „Verschillende instanties informeren over Vlaanderen, maar het
gaat
telkens
om
deelinformatie.
Vlaanderen Wereldwijd heeft deze gefragmenteerde informatie gebundeld en in een
gids voor buitenlanders samengevat. Zo
hopen wij hen een globaal beeld van
Vlaanderen te geven en helemaal niet de
zoveelste poging om een communautair
robbertje uit te vechten of de Franstaligen
nog maar eens in het verdomhoekje te

voor buitenlands
gebruik

sera-t-elle la capitale d'une België entiérement gemanisée ou la ville libre internationale que préconisent les Wallons en les
Bruxellois indépendentistes?"
De lezer weet beter, maar ondertussen zitten de Valdötains toch maar met een beeld
van die agressieve Vlamingen. En wie
maakt dit ooit goed?
GEHEIM?
Volgende vragen zijn dan ook terecht:
- Zijn Vlamingen ego'isten die een noodlijdend Wallonië aan zijn lot willen overlaten?
- Zijn de Vlamingen racisten die zich hardnekkig venetten tegen stemrecht voor buitenlanders?
- Zijn de Vlamingen een zootje ongeregeld
dat zich moet behelpen met een duister en
onverstaanbaar dialect?
- Willen de Vlamingen het einde van
België?
Deze en andere vragen krijgen een antwoord in een recent uitgegeven gids onder
de titel 'Vlaanderen. Een goed bewaard
geheim!'
Het is geen overheidsdienst die daartoe het
initiatief nam, maar het onlangs opgerichte
'Vlaanderen Wereldwijd'. Een vzw die als
voornaamste opdracht heeft Vlaanderen
als internationale partner te promoten in
binnen- en buitenland. De stichtende leden
hebben in Vlaamse bewegingskringen een
naam: André Bollen, Richard Cells, Sooi
Daems, Koen Dewulf, Jaak Peeters, Daniel
Petit, Jan van Dooren, Jan Veestraeten,
Bnmo Valkeniers.
Deze laatste, beroepshalve vaak in het buitenland, stelt herhaaldelijk vast dat
Vlaanderen er onvoldoende bekend is. De
leemte is een gemiste kans, weet
Valkeniers, bovendien worden zij die meer
over Vlaanderen willen weten vaak fout
ingelicht, wat even erg is.
Vanuit deze vaststelling was het maar een

schrijven. Onze betrachting is buitenlanders duidelijk maken dat het echte
Vlaanderen iets anders is dan de clichés
waarmee het zo vaak in het buitenland
wordt afgeschilderd."
De fraai geïllustreerde gids (meer dan 200
kleurenfoto's) bestaat uit vijf hoofdstukken: het sociaal-culttirele leven, de economie, de taal hier en in Nederland, de staatshervorming met zijn structuren, de situatie
in Brussel. De auteurs gaan, zeker in het
hoofdstuk over de staatshervorming, geen
moeilijke problemen uit de weg. Ook de
voor buitenlanders nauwelijks vatbare
onderwerpen: de randgemeenten, Brussel,
de financiële transfers en de inkomensparadox, de toekomst van het koningshuis,
komen aan bod.
ONAFHANKELIJKHEID
Wie de hoofdstukken leest zal erkennen dat
gestreefd wordt om objectief te informeren, zo wordt naast de tevredenheid van de
Vlamingen (90%) over de goede gang van
zaken ook gewezen op de 5% volksgenoten
die op het bestaansminimum beroep moeten doen.

Zal zo'n gids volstaan om de beeldvorming bij te spijkeren?
Jan Veestraeten:
„Daarom
zoekt
Vlaanderen Wereldwijd niet alleen contact
met buitenlandse journalisten in ons land,
maar ook met buitenlanders die hier voor
korte of lange tijd verblijven. Dit kan door
het organiseren van contactdagen, door bijdragen in binnen- en buitenlandse media,
het deelnemen aan en oi^aniseren van colloquia en het uitgeven van objectieve publicaties over Vlaanderen."
Om objectiviteit te behouden wil
Vlaanderen Wereldwijd eigen middelen
aanspreken, in volle onafhankelijkheid van
wie dan ook. Tal van bedrijven en organisaties waren snel bereid om met de vereni-

ging samen te werken. Grote ondernemingen met poten in het buitenland kochten
voor hun relaties exemplaren aan zodat de
Engelstalige versie (2.500) vlot de deur uitging. Agfa Gevaert, Basf, Hessenatie, de
Antwerpse Haven en anderen nemen wat
graag een boekje mee over het land waar ze
vandaan komen.

Klaprozen.
Dit moet
Vlaanderen
zIjn...

En de toekomst?
B. Valkeniers: „Van de Nederlandstalige en
Engelstalige editie werden evenveel exemplaren aangemaakt. Het spreekt vanzelf dat
herdrukken nodig zijn, o.m. om het cijfermateriaal te actualiseren. Maar wij hopen
dat er edities in het Duits, het Frans, het
Spaans en het Japans komen. Het is bovendien niet uitgesloten dat wij ten gerieve van
de bij ons verblijvende Marokkaanse en
Turkse gemeenschappen vertalingen worden uitgeven. Want wie zegt dat zij voldoende ingewijd zijn in dat goed bewaard
geheim dat Vlaanderen heet?"
(mvl)

Vhanderen. Eea goed bewaard gebeim.
Uitg. Vhanderen Wereldwijd, Baron
Dbanislaan 20 bus 5,2000 Antwerpen.
152 bh., 680 fr.
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Een Fonds voor
Vlaanderen
Op het eerste zicht leek het een ietwat schimmige bedoening
maar bij nader toekijken werden we een stuk wijzer. Een elftal
min of meer vooraanstaande Vlamingen heeft een Fonds voor
Vlaanderen opgericht met de bedoeling geld te verzamelen om
mensen of verenigingen met goede ideeën te steunen.
Verwacht wordt dat ze initiatieven aanbrengen die het Vlaamse
zelfbestuur bevorderen, de 'S^aamse bewustwording bij het
brede publiek promoveren of Vlaanderen als deelstaat in
Europa kenbaar maken. De oprichters hebben niet de bedoeling
zelf initiatieven te nemen, ze zien hun taak beperkt tot het verwerven van fondsen om de voorstellen te (helpen) verwezenlijken. Een bijdrage bedraagt 10.000 fr. en is fiscaal aftrekbaar.
Eind oktober waren er 43 steunende leden. Andere schenkingen inbegrepen beschikt het fonds over 630.000 fr. werkingsmiddelen, maar de zoektocht gaat verder. De hierbij besproken
gids 'Vlaanderen. Een goed bewaard geheim.' werd mee door
het fonds gefinancierd.
Mo: Fonds voor Vlaanderen, Beemden 34,
Londerzeel. Tel.: 052/30.64.36. Fax: 052/30.57.32.
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