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VIMNDEREN
BUITENGAATS
P dit ogenblik toeren t w e e
delegaties m e t Vlaamse
ministers r o n d in ZuidAfrika. O v e r h e t feit d a t de
t w e e missies los v a n m e k a a r
o p e r e r e n k a n geredetwist w o r den, over h u n aanwezigheid
d a a r echter niet. Zuid-Afrika is
niet alleen m e t V l a a n d e r e n om
taairedenen v e r b o n d e n , h e t is
d a t o o k en vooral o m d a t e r z o n
29.000 landgenoten, vooral Vlamingen, leven en -werken.

O

W e l h c h t bezorgt d e nieu-we
staatsstruktuur
de
Vlciamse
overheid enige o n w e n n i g h e i d
bij h a a r buitenlands o p t r e d e n en
v a n d a a r deze gelijktijdige zendingen m a a r deze m o g e n geen
p r o b l e e m stellen.
• D e t w e e initiatieven moeten, zoals minster S a u w e n s in J o h a n n e s b u r g verklaarde,
mekaar
versterken.
D a t d e zendingen, later o p h e t
jaar, n o g eens \vorden a a n g e vuld d o o r een Belgische handelsmissie lijkt o n s p r o b l e m a tischer m a a r heeft alles t e m a k e n
m e t d e dubbelzinnigheid die h e t
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VLAAMS NATIONAAI WEEKBLAD

MAAR CVP EN SP LATEN
MINISTER AANBLIJVEN

DEHOUSSE BLIJFT
NEDERLANDS
WEIGEREN
In de Katnerkommiddie voor Binnenlandde Zaken werd
premier Dehaene geïnterpelleerd over de taalrel die federaal
minister van Wetendchapdbeleid J.M. Dehoiuide veroorzaakte. Verschillende partijen hadden zijn ontslag
geëist. Wat voorspeld kon worden, gebeurde: Dehousse mag
blijven.
V U - k a m e r l i d Paul Van Grernbcrgen v o n d d a t D e h o u s s e w e l
degelijk d e V l a m i n g e n bewxist
heeft
willen
uitdagen.
Hij
noemde de provokatie van D e h o u s s e b o v e n d i e n laf, o m d a t d e
minister over drie m a a n d e n de
regering verlaat om burgemeester te w o r d e n v a n Luik. Van
G r e m b e r g e n eiste h e t o n m i d dellijk o n t s l a g Vcin D e h o u s s e :
Minuter Dehoudéc nam doeWewiut
een inclvleke houding aan. Inclvleken kunnen geen deel uitmaken
van de regering! De houding van

federale België in h e t buitenland
handhaaft. Ofwel laat m e n d e
regionahsering t e n volle spelen
ofwel h o u d t m e n n a a r buitenuit
een strak unitair b u i t e n l a n d s
handelsbeleid a a n . H e t w o r d t
tijd d a t daarin klaarheid k o m t .
Wij tillen niet z w a a r a a n deze
m a n k e m e n t e n , zij zijn d e kinderziekten w a a r a a n een p a s gefederaliseerd land lijdt. Belangrijker is d a t onze regio zich
buitengaats manifesteert en bij
m a c h t e is kulturele en e k o n o mische jikkoorden af t e sluiten.
O p d a t vlak m o g e n wij o n s
v e r h e u g e n in de wederzijdse b e zoeken die w^erden afgelegd t u s sen Vlaamse en N e d e r l a n d s e r e geringsleiders. Z e k e r n a d e
k o m s t v a n de nieu^ve regeringstop uit N e d e r l a n d eind vorige
m a a n d . D e w o o r d e n die door
minister-president W i m K o k en
zijn Buitenland-minister H a n s
v a n Alierlo w e r d e n uitgesprok e n over d e t o e n a d e r i n g tussen
N o o r d en Z u i d moeten o n s verblijden. D e N e d e r l a n d s e b e windslieden zien zich als „ b u r e n
en als v r i e n d e n v a n V l a a n d e r e n "
en d a t is mooi. H o e v a a k h e b b e n
wij ons in h e t verleden niet
moeten ergeren a a n H o l l a n d e r s
die het steeds m a a r over België
en d e Belgen h a d d e n w a n n e e r

min'uter Dehouöse L> bovendien racuituch. Zij getuigt van minachting
voor onze taalgroep.
Namens
het Vlaams
Blok
t o o n d e Joru Van Hauthem zich
verheugd, omdat het optreden
v a n D e h o u s s e be^vijst d a t b e g r i p p e n als federale l o y a u t e i t
w o o r d e n in d e w i n d zijn: Hij
( D e h o u s s e ) bewijst dat 'ui België
nog steeds een Frarusprekende kaste
bestaat die de Vlamingen
minacht.
Met zijn welgemlkte
provokatie
maakt hij Vlaanderen duidelijk hoe

ze eigenlijk V l a a n d e r e n en de
Vlamingen bedoelden ?
W e g b e r e i d e r s als J o z e f D e l e u
{On.) Erfdeel) en Wilfried V a n
Daele {Algemeen Nederlands Congres) h e b b e n herhaaldelijk voorg e h o u d e n d a t N e d e r l a n d d e samenwerking met Vlaanderen
meer vanuit een handelsgeest
zien d a n Vlamingen die e e r d e r
in kulturele a a n g e l e g e n h e d e n
(zouden) geïnteresseerd zijn.
Wij delen d e m e n i n g d a t Vlaand e r e n en N e d e r l a n d v a n u i t h u n
t a a i - v e r w a n t s c h a p en h u n historische b a n d e n zoveel als m a a r
mogehjk s a m e n w e r k i n g , d u s
ook nut, moeten halen. D a t
daarbij meningsverschillen k u n nen rijzen is vanzelfsprekend,
deze m o g e n geen hindernis zijn
voor steeds v e r d e r e integratie.
W i e de zaak een beetje volgt
staat versteld over de vele d a gelijkse
grensoverschrijdende
k o n t a k t e n , zij k u n n e n m e t een
beetje verbeelding n o g v e r d e r
w o r d e n uitgebreid.
Wij hechten biezonder veel aand a c h t a a n w a t de bewindslieden
over d e b e s c h e r m i n g v a n h e t
N e d e r l a n d s in E u r o p a h e b b e n
gezegd. „Wij moeten e r alles
voor d o e n o p d a t de identiteit
van onze taal voluit g e h a n d haafd blijft in E u r o p a . Wij zul-

J. M. Dehoudje
blijven.

recidiveerde,

len niet a a n v a a r d e n d a t h e t N e d e r l a n d s in een t w e e d e r a n g s r o l
wordt geduwd."
D a t K o k en Van Alierlo een
goede relatie m e t de Vlaamse
regering zelfs belangrijker vinden d a n m e t d e D u i t s e en d e
F r a n s e regering wijst e r o p d a t
D e n H a a g d o o r heeft d a t d e
politieke s t r u k t u u r v a n België
fundamenteel is gewijzigd.
H e t zou d a a r o m wensehjk zijn
d a t beide landen zo vlug m o gelijk kulturele a k k o o r d e n afsluiten en w e r k m a k e n v a n een
N e d e r l a n d s - V l a a m s k o n t a k t - en
kultuurcentrum
in
Brussel.
W a n t w a a r beter d a n v a n u i t d e
hoofdstad v a n de E u r o p e s e
U n i e k u n n e n beide landen een
gezamenlijke en aktieve politiek
v o e r e n o m over d e eigenheid
v a n onze k u i t u u r en samenleving te informeren en t e w a k e n ?
Bovendien zou zo'n instituut
een b e k r o n i n g zijn v o o r d e grote
inzet en overtuiging w a a r m e e d e
vele v e l d w e r k e r s in N o o r d en
Z u i d sinds jaar en d a g p o g e n
V l a a n d e r e n en N e d e r l a n d w e e r
bij m e k a a r te b r e n g e n .
Wellicht k o m t e r d a n ooit een
d a g d a t h e t buitenland een d e legatie m a g o n t v a n g e n uit d e
Nederlanden!
Maurits V a n Liedekerke

maar

macht

van de CVP

niettemin

de machtsverhoudingen In dit land
Liggen. Op die manier werkt hij mee
aan het propageren van de onafhankelljkheldsgedachte.

FEDERALE LOYAUTEIT
V L D - e r Patrick Dewael v o n d h e t
optreden van Dehousse evene e n s d e o n t o l o g i s c h niet v e r a n t w o o r d . V o l g e n s d e liberaal leidt
het niet-optreden van D e h a e n e
ertoe d a t een bepaalde strekk i n g b i n n e n d e P S zich h o e
langer h o e meer veroorlooft.
Jos Geyseb v o n d o p zijn b e u r t
dat het incident-Dehousse geen
a a n l e i d i n g m a g zijn o m s e p a ratistische tendenzen te versterk e n . Het moet ons aanzetten om de
federale loyauteit te verstevigen. In
een federale staat maet elementair
respekt voor de andere gemeen,)chap
bestaan. Dat respekt maet ook zichtbaar zijn.
In zijn a n t w o o r d stelde D e h a e n e d a t d e hoffelijkheid d i e
m e n v a n e e n federale m i n i s t e r
v e r w a c h t , v e r o n d e r s t e l t d a t hij
d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t . Ik betreur
het dat de minuter zich niet, zij het
gedeeltelijk, 'm het Nederlands tot
zijn publiek gericht heeft. Een gebrekkige kennis van de andere lands(lees v e r d e r b l z . 8 )
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lORDEWEEKS
• Minister van Kultuur
Weckx (CVP) is niet gekant
tegen VTM2, op voorwaarde dat ook de BRTN
voldoende middelen krijgt
om een voWaardige zender
te maken van z'n tweede net.
Eerder sprak Weckx zich
•wel uit tegen VT4.
• Vijftien jaar na de eerste
klacht over de vervctlsing
van de Vlaamse gewestplannen, wordt het gerechtelijk
dossier tegen zes kabinetsmedewerkers van de gewezen
CVP-staatssekretarissen Luc Dhoore, Paul Akkermans en Mare Eyskens
gesloten. D e eksellenties zelf
werden nooit verontrust.
• H e t V o l t wordt wellicht
verkocht aan de Vlaamse
Uitgeversmaatschappij, die
al de kranten Het Nieuw^sblad, De Gentenaar en De
Standaard uitgeeft. De tijdschriften die Het Volk uitgaf
(Eos, TV-Gids, Zondagsblad), zouden naar Roularta
gaan.
• De rotatieregel bij Agalev zorgt voor toenemende
onrust bij de groenen, zeker
na de overstap van Staes en
Cox naar de CVP. Drie van
de zes parlementsleden die
een uitzondering moesten
vragen van de Stuurgroep,
werden gebuisd: De Vlieghere, Cuyvers en Dierickx.
J o s Geysels, Alieke Vogels
en Hugo Van Dienderen
krijgen wel de gevraagde
uitzondering.
• O p het uitstalraam van
een joodse kledingzaak in
Antwerpen kleefden onbekenden zelfklevers aan met
als opschrift: "koop niet bij
joden" en "-wi) zijn terug".
De uitgever van de klevers is
de N S D A P , gevestigd in
Lincoln, USA. De joodse
gemeenschap reageerde onthutst.
• Het studentenprotest in
het Franstalig onderwijs
blijft eianhouden. Het zwelt
zelfs nog aan. Heel de Franstalige
onderwijswereld
schreeuwt weer om refïnancement. PS-vice-premier Dl
Rupo bez^voer de onruststokers reeds om geen extra
geld te vragen aan de federale regering, "omdat de
Vlamingen dan de federaKsering van de Sociale Zekerheid gaan vragen".
• De uitvoering van het
dekreet-Lebrun,
w^aarmee
het protest deze keer begon,
w^erd in ieder geval door de
Franse gemeenschapsregering al tijdelijk opgeschort.
Er zal overleg gepleegd -worden met de studenten. Het
dekreet werd door de studenten
op
Allerheiligen
plechtig begraven.
• Steeds meer mensen betalen hun verkeersbelasting
niet. Tot eind augustus liepen al meer dan 31.000 bestuurders tegen de lamp. De
zondaars zouden vooral eigenaars van vracht-, bestelof aanhangwagens zijn. Zij
moeten zelf het initiatief nemen om de belasting te betalen.

STAES EN COX
De Agalev-ers Paul Staed en Leo
Cox houden Agalev voor bekeken en stappen over naar de
CVP. Alle kommotie over eerdere overlopers van VU naar
V L D en CVP ten spijt, werd er
op de perfekt georchestreerde
overstap van Staes en Cox met
vrij mud begrip gereageerd. Het
leek wel of het de schuld van
Agalev was dat de groene partij
twee van haar tenoren kwijtspeelde. Het heet dat beide heren de CVP van hervormer Van
Hecke w^at groener gaan kleuren. Van deze partij een heerlijke coktaU gaan maken zoals
pisang met sinaasappelsap er
een is. Daar moet men toch mee
oppassen: een eenvoudig eksperiment toont aan dat groen
(Agalev) met oranje (CVP) gemengd bruin geeft, en niet het
lekkere groen dat men krijgt
wanneer geel met groen gemengd wordt.
Er kan geredetwist worden over
de motieven die Staes en Cox tot
hun
overstap
inspireerden.
Staes was politiek uitgeteld. Hij
viel niet onder de rotatiehamer,
msiar w^as toch werkloos. Bij de
Europese verkiezingen trok
Magda Aelvoet immers de Agalev-lijst. Staes raakte niet verkozen. Staes zegt de indruk te
hebben dat hij sedertdien bij
Agalev op een dood spoor zit.
Het is het lot dat veel niet meer
verkozen politici boven het
hoofd hangt. Bij Agalev weet
men bovendien vooruit dat men
door de rotatiephcht beter afziet
van de ambitie om van politiek
bedrijven z'n beroep te maken.
Cox geeft dan weer een vetbetaalde job als sekretaris-generaal van de Groene fraktie in
het Europees parlement op.
Er kan evengoed geredetwist
worden over de eerlijkheid en
de edele bedoelingen waarmee
CVP-voorzitter Van Hecke de
vernieuwing van zijn partij en
zijn charme-operatie inkleedt.
Vergeet niet dat die charmeoperatie niet cJleen naar Agalev

gericht was, maar ook naar de
VU. Van een Vlaamsere CVP
hebben we nog niets gemerkt.
De CVP heeft nochtans al
mooie mogelijkheden gekregen
om haar Vlaams profiel aan te
scherpen: denk aan haar slappe
houding in de rel rond Dehousse, en denk aan de wegstenuning van de amendementen die Vandemeulebroucke in
het Europees Parlement indiende om het gemeentelijk
stemrecht voor EU-onderdanen
te korrigeren.
Al maakt men zich best niet
teveel illusies over de noodzaak
van een sterker Vlaams profiel
om de charme-operatie naar de
VU toe te laten lukken. De
ronde van Vlaanderen die CVPvoorzitter Van Hecke bij de
Boerenbond-afdelingen
af•werkt om de boeren ervan te
overtuigen dat de CVP hen niet
in de steek laat is bhjkbaar ook
niet van aard om de operatie
"groene verleiding" te laten mislukken. Er is meer aan de hand
dan de overstap van twee groenen naar de CVP. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

STEMBUS
Het Laatdte Nkuwd kwam na een
eksklusieve opiniepeiling tot de
bevinding dat drie op tien kiezers niet naar de stembus zou
trekken indien dit niet meer
verphcht zou zijn. De afhakers
zijn vooral arbeiders, mensen
met een lagere opleiding, en
gepensioneerden.
Van de mensen die in '91 voor de
VU kozen, zou bij de afschaffmg van de stemplicht nog 69%
gaan stemmen. Agalev en de SP
(78%) skoren op dit punt hoger
dan de VU, de CVP ongeveer
even hoog (71%). V L D en
Vlaams Blok trokken in '91 het
minst aantal kiezers die nog
zouden gaan stemmen indien
dat niet langer verphcht is: resp.
63% en 64%.

O—

Het VU-elektoraat is gemiddeld
w^el het sterkst voor de afschaffing van de stemphcht: 72% van
de VU-kiezers wil de stemplicht
afgeschaft zien. De VU-kiezer
laat de anderen ver achter zich:
62% van de VLD-kiezers is
voor afschaffing van de kiesplicht, 6 1 % van de Blok-kiezers,
60% van de groene kiezers. Van
CVP- en SP-kiezers is nauw^ehjks de helft (49% en 50%)
voorstander van de afschaffing
van de kiesplicht. Van de
Vlaamse partijen verdedigen alleen S P en Agalev nog de kiesplicht.
O p basis van hun stemgedrag
van '91 liet men berekenen
welke partijen zouden winnen
of verliezen met de afschaffing
van de kiesplicht. Volgens deze
peiling zou de VU nog 6% behalen. Vooral de V L D lijkt een
goede zaak te doen, en behaalt
bijna 25%. De liberalen blijven
echter achter de CVP, en ook
een stuk onder de monsterskore
van meer dan 30% die de partij
in de hoogdagen van de peilingen
achter
haar
naam
schreef.

ILLEGALEN
De nieu-we socialistische minister van Binnenlandse Zaken
Vande Lanotte wil strenger optreden
tegen
vervoermaatschappijen die illegalen naar ons
land brengen. Hij -wil deze
maatschappijen strenger beboeten. De hoogte van de boete
moet in ieder geval de kostprijs
van de repatriëring dekken,
plus een bedrag dat als afschrikking dient. Het systeem is al in
voege in andere landen. De ferrymaatschappij R M T moet bvb.
voor elke illegcial die zonder
papieren in Engeland van de
boot stapt onmiddellijk 100.000
frank boete ophoesten.
Er kwam onmiddellijk tegenwind voor het voorstel van de
minister. Sabena vindt dat de
overheid hêiar taak afschuift op

de vervoermaatschappijen. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen signaleerden dat ze geen
politiebevoegdheid hebben en
geen paspoorten mogen kontroleren. Ook de autobusondernemers willen hun chauffeurs
een bijkomende kontroletaak
besparen.
Organisaties als het Overlegcentrum voor Integratie van
Vluchtelingen en Amnesty International vrezen dat door de
maatregelen die Vande Lanotte
voorstelt échte politieke vluchtelingen uit de boot zullen vallen. De vervoerders zullen immers enkel passagiers meenemen wiens papieren in orde zijn.
Het ligt voor de hand dat pohtieke vluchtelingen in hun land
niet gemakkelijk aan een uitreisvisum zullen geraken.
Vande Lanotte verklaarde dat
hij tot dit voorstel gekomen is
nadat er vastgesteld werd dat
bepaalde vervoersmaatschappijen winst trachten te halen uit
het vervoer van illegalen. Ze
zouden bewxist niet kontroleren
of de papieren van kandidaatpassagiers wel in orde zijn, en in
ruil voor de niet-kontrole hogere tarieven dan de normale
aanrekenen.

VINDEVOGEL
Volgens minister van Justitie
MeLhior WatheLet (PSC) bestaat
er geen reden om het proces
tegen Leo Vindevogel te herzien.
Vindevogel was oorlogsburgemeester van Ronse, en werd na
de oorlog terechtgesteld w^egens
verklikking. Wathelet baseert
zijn oordeel op een rapport dat
hij het opstellen door de auditeur-generaal van het Militair
Gerechtshof, die het procesVindevogel bestudeerd heeft en
tot de vaststelling kwam dat er
"geen onregelmatigheden" in te
vinden zijn. O m een strafproces
te laten herzien, is er een "nieuw
feit" nodig. Dat ontbreekt volWOENSDAG 2 NOVEMBER 1994

Wathelet in het geval van
f ens
et proces Vindevogel.
Bij uitgeverij het Davidsfonds
verscheen onlangs Het proceó
Vindevogel. Dit boek, dat door
VU-stichter-voorzitter
Frans
Van der Eist in WIJ (19 oktober
jl.) besproken werd, is gebaseerd op het verslag dat een
sekretaresse van een van de
advokaten van Vindevogel opstelde. In zijn bespreking
noemde Van der Eist een herziening van het proces al "on•waarschijnlijk, hoezeer men ook
de uitspraak van destijds en de
uitvoering van het arrest kan
betreuren."
Het proces Laplasse, waar wél
een nieuw feit voorhanden is, nl.
de meineed van een van de
kroongetuigen die tot de veroordeling van Irma Laplasse geleid heeft, zal wel herzien w^orden. Het Hof van Beroep van
Gent zal waarshcijnhjk half november beslissen tot een heropening van het proces.

DOODSTRAF
Vlaanderen is als eerste gewest
in het federale België van plan
om de doodstraf af te schaffen.

De Vlaamse ministers Sauvsrens
en Van den Brande legden in
naam van de Vlaamse regering
een ontw^erp van dekreet neer.
Sauwens had zijn voornemen
om de doodstraf in Vlaanderen
af te schaffen al begin dit jaar
bekend gemaakt. Hij oogstte
toen wrevel bij de federale J u s titieminister Wathelet.

DAMIAAN
Stijn baron Coninx kondigde aan
dat hij een film wil maken over
pater Damiaan. De filmmiaker
die met Daens al een Oskarnominatie in de wacht sleepte,
gaat dus verder op het pad van
de bekende Vlaamse priesters.
Vermits de nieu-we film van Coninx een Amerikaans-Belgische
koproduktie ^vordt, gaat de film
Damien of Molokai heten.

In de Memorie van ToeUchting
leggen de ministers uit dat
Vlaanderen zich na de uitbreiding van de bevoegdheden door
de jongste staatshervorming De film w^ordt in het Engels
mag inlaten met kriminele straf opgenomen. De hoofdrol van de
fen, o.m. de doodstraf. De Tremelose priester gaat dus niet
Vlaamse regering -wil de dood- nciar J a n Decleir, maar naar een
straf afschaffen door in Vlaan- Amerikaanse vedette.
deren het zesde protokol van Over de historische ^vaarheid
het Verdrag tot bescherming van wat Conmx in z'n film wil
van de rechten van de mens en draaien w^erd al een aardig
de fundamentele vrijheden uit- rondje gebakkeleid. Coninx en
•werking te geven. Hierin staat zijn Amerikaanse kompagnons
o.m. de afschaffing van de dood- willen zich baseren op de Dastraf vermeld. Dit protokol miaan-biografie Molokai die de
^verd al wel ondertekend door Amerikaan
Ozie
Bushnell
België, maar -werd nog niet schreef.
goedgekeurd door de federale
K^mer en Senóiat. Er blijven wel Volgens de Vlaamse Damiaanuitzonderingen mogehjk voor biografe HiDe Eynikel {Het zieke
oorlogsmisdaden. De Raad van paradijd) kloppen scenes uit dat
State, die advies uitbracht over boek van Bushnell die Coninx
het ontwerp van dekreet, had op wil gebruiken „van geen kanéén kleine korrektie geen an- ten" met de waarheid. Coninx
dere opmerkingen.
stoort zich daar niet teveel aan.

Hij verklaarde Damiaan aan te
zullen pakken zoals Daens: Ik
zal hiótoriiich korrekt trachten te
zijn, zolang het dramatisch en cinematografisch interedéont id.
E3^nikel ziet dat allemaal niet zo
erg zitten. Zij verkocht daarom
een optie op de filmrechten voor
haar boek aan de Amerikaanse
producent Bud lüeser. Wie
w^eet komen er straks geen twee
Damiaan-films in de bioskopen.

ZUIVER WATER
O m tegen 2002 de Icwaliteit van
de •waterlopen in Vlaanderen op
een internationaal aanvaardbaar peü te brengen, zijn volgens het Vlaams Milieubeleidsplan Water nog voor minstens
200 miljard frank bijkomende
investeringen nodig in rioleringen en waterzuiveringsstations.
Daarbij zijn dan nog niet de
Lavesteringen gerekend die de
industrie zelf zal moeten doen
om het afvalw^ater te zuiveren,
en de inspanningen die van de
landbouwers gevraagd worden
in het kader van het Mestaktieplan.

Dit milieubeleidsplan ligt momenteel ter diskussie in de
Vlaamse Sociaal-Ekonomische
Raad (Serv). De Financieel Ekonomische Jljd, die het plan al kon
inkijken, meldt dat van het gigantische bedrag nog zeker de
helft gevonden moet worden.
' Dat geld zal grotendeels van het
Vlaams gev*rest en van de gemeenten moeten komen.
Men gaat er van uit dat 85% van
de gezinnen op de ^vaterzuiveringsinfrastruktuur Z2J ciangesloten worden. Momenteel is
dat nog maar 30% van de gezinnen. Wegens de verspreide
bebouwing is het niet kosteneffektief om de 15% andere w^oningen op de riolering aan te
sluiten.
Zij zullen op eigen kosten een
^vaterzuiveringsinstallatie moeten pleiatsen. In ruil daarvoor
\vorden ze wel vrijgesteld van
de waterzuiveringsheffing.
Voor nieu'we niet-aansluitbare
•woningen wordt vanaf '96 voorzien dat ze pas een bouwvergunning kunnen bekomen als
een goedgekeurde waterzuiveringsinstallatie wordt aangeschaft.

EUROPEEER WORDEN VOORALEER VLAMING TE ZIJN
Wie het interview dat professor E. Suy aan ons ^veekblad toestond gelezen heeft
{„Brtudel zal niet in Vlaanderen
liggen''), -werd \vaarschijnlijk
getroffen door het pessimisme
dat de gewezen diplomaat ten
toon spreidt ten aanzien van
de Vlaamse overlevingskansen
in Brussel én in Vlaams-Brabant. Suy verklaarde daarin
dat hij een Vlaams beleid
moeilijk de verdere verfransing van Vlaams-Brabant ziet
stoppen.

te integreren in de Vlaamse
gemeenschap, voor hen een te
grote inspanning is. Zij zullen
hun kinderen niet naar de
Vlaamse scholen sturen. Zij
zuilen zich niet aansluiten bij
de Vlaamse socio-kulturele
verenigingen die historisch in
de Vlaamse parochies hun
voedingsbodem vonden. De
katolieken onder hen zullen
waarschijnlijk zelfs niet naar
de Vlaamse mis gaan. En zeg
eens eerlijk; w^aarom zouden
ze?

Hij stelt vast dat veel gemeenten rond Brussel langzaam gefranciseerd worden, niet zozeer door de Walen of de
Franstalige Brusselaars, maar
door de Europese ambtenarij.
Suy schat de kansen om die
Eurokraten voor de Vlaamse
zaak te winnen op nihil: „Probeer eeihi die Europese ambtenarij
te winnen voor ck Vlaajnse beweging? Probeer ze eens te winnen
voor bet gebruik van het Nederlandé 7 Gaat niet." De professor
geeft toe dat hij zeer pessimistisch, defaitistisch denkt
over de toekomst van VlaamsBrabant en Brussel. Maar hij
wil zijn gehoor geen rad voor
de ogen draaien. Hij meent dat
we de realiteit onder ogen
moeten duiden zien.

Verleden \veek werd het
nieuw^s gedomineerd door
J . M . Dehousse. Vlaanderen
stond op z'n achterste poten in
de rel rond een Wallingantische federale minister (en
een meerderheid van Vlaamse
vertegenwoordigers in het
parlement maakte haast voorspelbaar een buiklanding).
Nog nieuws, zij het al wat
ouder: Vlaamse en Nederlandse ministers werden het
eens over een nieuwe speüing
van het Nederlands. Ergens
op de binnenbladzijden van
onze dagbladen kon een geinteresseerde lezer het verslag
lezen van een debat in het
Europees parlement. Daaruit
kon men vernemen dat alle
amendementen van J a a k Vandemeulebroucke om korrekties aan te brengen op het
gemeentelijk stemrecht voor
EU-onderdanen van tafel geveegd werden, ook door Vlamingen. Is dat, het pessimisme
van Suy in het achterhoofd,
niet kras ?

Suy is niet zomaar de eerste de
beste om zulke uitspraken te
doen. Hij -weet waarover hij
spreekt. Hij heeft jaren doorgebracht in kringen van internationale ambtenaren en diplomaten. Hij was zelf een
internationaal ambtenaar in
den vreemde. Hij weet hoe
men in deze milieus denkt,
handelt, ...en welke talen men
er spreekt en niet spreekt. Hij
weet uit eigen ervaring dat de
inspanning die wij Vlamingskes van de Europese ambtenaren in Vlaams-Bpabant
gehuisvest vragen, nl. om zich

Zeker sedert de verkiezingen
van 9 oktober toch bewezen
dat dit pessimisme gewettigd
is. In Brussel en zeker in
Vlaams-Brabant verzwakt de
positie van de Vlamingen. De
volgende gemeenteraadsverkiezingen dreigen bovendien
de balans met een rake tik nog

verder in het nadeel van de
Vlamingen te doen omslaan.
Zoals de zaken er vandaag
voorstaan, krijgen in 2000 immers de EU-onderdanen gemeentelijk stemrecht.

de Raad van Ministers die bij
unanimiteit moet beslissen.
Anders gezegd: een Belgisch
veto zou daar het stemrecht
voor EU-onderdanen kunnen
tegenhouden.

Niet alleen zal dit waarschijnlijk impliceren dat de Vlaamse
meerderheid in enkele gemeenten in de jongste Vlaamse
provincie teloor gaat, en dat de
Franstalige minderheid er
overal versterkt uit de stembus
komt. O p langere termijn zou
dit ongekorrigeerd stemrecht
voor EU-onderdanen effektief
heel het Vlaamse karakter van
Vlaams-Brabant en Brussel
kunnen ondergraven, zoals
Suy vreest.

Zou. Want het debat in het
Europees Parlement laat vermoeden dat België van dat
veto-recht geen gebruik zal
willen maken. Zoals we hierboven schreven, zelfs de
Vlaamse vertegenwoordigers
van CVP, V L D en Agalev
veegden de amendementen
van Vandemeulebroucke van
tafel. De SP-parlementsleden
onthielden zich. D e Vlamingen spreidden in het Europees
Parlement w^eer hun schitterende interne verdeeldheid ten
toon. Waarom zou de Belgische regering nu nog moeite
moeten doen om iets uit de
brand te slepen in de Europese
Raad van Ministers ?

Bovendien richt men in kringen van de Europese Unie
volop de ogen op de jonge
demokratieën achter het gevallen IJzeren Gordijn. Veel
van deze staten staan nu al in
de wachtkamer van de E U te
dringen. Tel daar de Skandinavische landen bij, Oostenrijk en misschien ook Zwitserland, en je ziet welke supplementaire legers Europese
ambtenaren, lobb3dsten en andere buitenlandse w^erknemers aangetrokken door de
magneet van de Europese
hoofdstad
mogelijkerwijze
hun tenten zullen komen opslaan in de glooiingen van
Vlaams-Brabant.
Hoewel een straffe motie in de
Vlaamse Raad een ander besluit liet vermoeden, blijken de
meeste Vlaamse partijen, op de
Volksunie en het Vlaams Blok
na, toch ziende blind voor deze
evolutie. Verder in dit blad
leest U het verslag van de
diskussies in het Europees
Parlement over het Europees
stemrecht voor EU-onderdanen. Het Europees Parlement
heeft terzake slechts een raadgevende bevoegdheid. Het is

Vergeet bovendien niet dat indien een deel van de Vlamingen aan dit stemrecht voor
Europese onderdanen, dat zoals een studie o.l.v. prof. De
Schouwer aantoonde vooral
de frankofonie en de tweetahge lijsten (dus evengoed de
frankofonie) ten goede zal komen, nog w^at korrekties wil
aanbrengen, daarover eerst
onderhandeld moet worden
met de Franstalige Belgen.
Het Verdrag van Maastricht
laat geen splitsing van de stemmen van een Kdstaat in de
Raad van Ministers toe. België
moet dus uit één mond spreken: ja, neen (een veto) of
onthouding (wanneer Vlamingen en Walen het niet eens
geraken). En waarom zouden
de FranstaHgen in België,
wanneer de mogelijkheid om
hun eigen positie in dit land te
versterken voor het grijpen
hgt, zomaar aan de Vlamingen
gunnen wat een meerderheid

van Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees Parlement zelf heeft w^eggestemd ?
Men zal zeggen dat we overdrijven. Het EU-stemrecht zal
toch slechts voor de gemeenteverkiezingen
toegekend
worden? Dat klopt. Maar
door een ongekorrigeerd EUstemrecht voor de gemeenten
toe te staan, krijgt men versterkte Franstalige frakties in
de Brusselse en Vlaams-Brabantse gemeenten die de roep
om de grenzen van Brussel te
doen herzien zullen doen toenemen. Hoe zullen de Vlamingen kunnen blijven -weerstaan aan randgemeenten met
meerderheden van meer dan
70% inw^oners die bij Brussel
wiüen gevoegd worden? En
2 ^ na het gemeentestemrecht
voor de EU-onderdanen ook
niet snel het debat gevoerd
worden over het gemeentestemrecht voor niet-EU-onderdanen, en het debat over
stemrecht voor E U - en nietEU-onderdanen voor de parlements- en gew^estraadsverkiezingen 1
We menen dat het ongekorrigeerd
gemeentestemrecht
voor EU-onderdanen
een
doos van Pandora opent,
•waarvan de eerste, meest voor
de hand liggende ramp ons al
voldoende reden lijkt om er
een veiligheidsslot op te plaatsen. We vrezen dat -we hierin
niet gevolgd zullen worden.
D e dwaze Europese zendelingendrift van een meerderheid Vlaamse pohtici zal ervoor zorgen dat de Vlamingen
Europeeër worden vooraleer
ze ooit Vlaming geweest zijn.
Waar komt de eigen uitverkoop die de meeste vertegenwoordigers van dit volk met
het EU-stemrecht organiseren
anders op neer?
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LESSEN NEDERLANDS VOOR
MIGRANTENJONGEREN
Onlangs werd door de Vlaamse
Gemeenschapskommissie van
Brussel het jeugdwerkbeleidsplan 1995 voorgesteld. Werken
met jeugd in Brussel is alleszins
veel moeilijker dan in kleine
gemeenten. De inventarisatie
van het bestaande jeugdwerk
was dan ook een hele klus. O p
basis van deze inventarisatie
•werd voor 1995 een aantal prioriteiten vastgelegd. Het Brusselse jeugd^verk zal zich richten
tot jongeren met een duidelijk
Nederlandstalig profiel. Daarnaast w^orden tal van subsidiekanalen vereenvoudigd. Er zal
steun worden gegeven aan jJle
jeugdwerkvormen, met bijzondere aandacht voor de ondersteuning van het vrijwilhgerswerk en de kadervorming. Verder zullen nieuwe initiatieven
mogelijk worden in de sektoren
van de jeugdateliers, de jeugdwerkhuizen en de jeugdbewegingen. De professionele ondersteuning van het jeugdw^erk
is noodzakelijk. Rekening houdend met de heterogene samenstelling van de Brusselse jeugd
werd binnen de Raad van de
Vlaamse
Gemeenschapskommissie, gepleit voor bijkomende
kleinschalige sportinitiatieven
in kansarme wijken. Sport blijkt
een uitstekend werkmiddel met
lage drempel.

worden op de deelname van hoofdzakelijk migrantenjongeren. Deze
jongeren moeten weten dat zij gebruik maken van Vlaamse instellingen en dat zij deelnemen aan
Nederlandstalige aktiviteiten. We
stellen vast dat het beheer Nederlands is maar dat de doelgroep dat
niet is. Inde praktijk zal er dus vaak
Frans gesproken worden maar moeten initiatieven genomen worden om
deze migrantenjongeren ook Nederlandse lessen te geven. Men moet de
sociologische realiteit durven aanvaarden. "

NIS DRINGEND
AAN
HERSTRUKTURERINGTOE

Het gaat niet goed met het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), gebruikers kunnen dat elke dag vaststellen.
Sommige statistieken zouden
met 15 tot 20 jaar vertraging
worden afgeleverd en zijn voor
ramingen en zeker voor begrotingen totaal onbetrouwbaar.
Zo w^ou men tijdens de Golfoorlog (januari 1991) de invloed
van de prijsstijging van aardolie
berekenen op basis van een
huishoudkorf samengesteld in...
1981!
DRUGGEBRUIK IN
VLAAMS-BRABANT
In de senaat werd voluit over
Uit het antwoord op een schrif- het probleem gedebatteerd. Natelijke vraag bleek dat het aantal mens de VU mengde Bob Van
drugmisdrijven in het arrondis- Hooland zich in het gesprek.
sement HaUe-VUvoorde bijna Volgens de Gentse senator zijn
verdrievoudigde in de periode er maar drie mogelijkheden om
1989-1992. Heel wat Vlaams- de werking van het N I S te
brabantse gemeenten zijn ge- optimaliseren. 1. Het managestart met informatiekampagnes ment, de organisatiestruktuur
en preventieve akties. Toch en de uitrusting meer profesvindt Etienne Van Vaeren- sioneel maken; wat in het verVix: Anciaux: "Migrantenjongeren in BruddeL richten zich hoofd- bergh dat er grote nood is aan leden tevergeefs werd gepromeer gekoördineerde hulp voor beerd. 2. Regionaliseren of fezakelijk naar de dominante taal, het Fraru)."
de druggebruikers.
deraliseren van de instelling. 3.
Een gedeeltelijke of gehele pri„Bovendien moet de hulp beter worvatisering.
den
aangepast
aan
de
behoeften.
Ik
Vic Anciaux: „Zij vormen een en dpreken de taal van de dtreek,
moeilijkeffroep.Hun uuchakeling ió vrijwel uitsluitend Franj. Ze richten denk aan een opsplitsing in psy- B. Van Hooland: „Een federaal
moeilijk evenwichtig te houden om- zich hoofdzakelijk naar de domi- chiatrische en sociale hulp. Limburg Instituut voor de Statistiek blijft
dat in de sociale realiteit de grote nante taal en alhoewel een kleine staat op dit vlak heel wat verden Met m.L aangewezen want als iedere
aanwezigheid van kan^iarmen vooral verbetering mogelijk ia blijft het provinciale kredieten werken de deelstaat gegevens volgens eigen kribij migranten ligt. In de kansarme fenomeen beótaan. De besteding van plaatselijke besturen er intens sa- teria gaat verzamelen is er geen
KANSARME JONGEREN
wijken .itelt men vaat dat de ouderen de middelen in het plan gebeurt met men om drugpreventie en huiver- objektieve vergelijking meer mogeBelgen
zijn en de jongeren migran- het oog op de verbetering van het lening beter op elkaar af te stem- lijk. Het is wel denkbaar dat beOok stciatssekretaris Vic Anpaalde opdrachten door regionale
ten.
Ik
dpreek niet graag over mi- aamenlevingaprofiel van de Vlaamse men."
ciaux had bijzondere aandacht
instellingen worden overgenomen als
Gemeenschap
en
moet
nu
gericht
grantenjongeren, ze zijn hier geboren
voor de kansarme jongeren.
(ge) zij maar volgens federale normen
worden uitgevoerd."
En de senator verwees daarbij
naar Duitsland waar eenzelfde
werkwijze w^ordt gevolgd, hij
besloot zijn tussenkomst met de
wens dat struktuur en beleid
van het instituut eindelijk zouden vi'orden geprofessionaliVaak hoor je iemand de vraag stellen fraai genoeg is om op het strand te tonen. niet meer dan blote sensatie, meer enseerd. Het N I S opsplitsen om
,,Waar zijn wij in Gods naam mee bezig?" Wat graag zou hij „het" volwassener zien tertainment dan informatie!
het management-probleem op te
Daarmee wordt dan bedoeld: •wij vullen zodat hij, naar eigen zeggen, fier als een
De vraag of mensen zich tevreden moeten
lossen zou een vergissing zijn,
onze tijd met dwazigheden terwijl er zo- pauw onder de mensen kan komen. Een
stellen
met w^at de natuur hen (maar) heeft
aldus Van Hooland.
ijdelfluit dus.
veel belangrijker zaken aan de orde zijn.
bedacht kwam daarbij nauwelijks ter
Minister Wathelet maakte een
Ook ik stelde mij die vraag toen op V T M Moet iemand die zich misdeeld voelt de sprake. En daar gaat het uiteindelijk toch
planning bekend om tot „een
de jongste aflevering van het informatieve vrijheid gegeven w^orden om aan dat ge- om. Het deed een beetje denken aan de
vernieuwd statistisch instruprogramma Telefactd liep. Telefacts is een brek te laten sleutelen ? WelUcht wel, als volkse wijsheid dat „men vaak trotser is op
ment" te komen. Volgens hem
programma dat onder de rubriek Info- z o n ingreep hem of haar van een on- zijn gebreken dan op zijn kwaliteiten".
moet „de statistiek een taak van
tainment, een nieuwsoortig begrip voor een geneeslijke minderwaardigheid kan beDe w^etenschap is een mooie zaak en de
de uitvoerende macht blijven".
hedendaags soort teevee-programma's, vrijden, gelukkiger kan maken.
grenzen van chirurgische ingrepen verHij maakte zich bovendien sterk
valt. Daarbij worden informatie en enover de nodige materiële en fitertainment door mekaar gehaald met de Als kind leed R.Asmus een tijdje onder z'n leggen wekt verwondering en bewondenanciële middelen te beschikbedoeling de kijker op handige wijze eian vrijd uitstaande oren, niet zo zeer omdat ze ring. Maar moet dat vraagstuk op televisie
ken om dit alles naar behoren te
de buis te kluisteren. De formule bew^ijst zo wijd stonden maar omdat iedereen er zo als tijdverdrijf behandeld worden ?
laten werken.
haar populariteit. En de hoge kijkcijfers gemakkelijk bij kon. Maar goddank ont- V T M is niet aan zijn proefstuk. Eerder
trok de ongebreidelde haargroei van de werd aan borsten geknoeid, werd pedofilie
doen de kassa luid rinkelen.
zestiger jaren dit mankement aan de grijp- in kwalijke omstandigheden uit de doeken
De zgn. praatprogramma's zijn een ongedaan, werd S M getoond, enzovoort.
derdeel geworden van hedendaags radioen televisiemaken. FUosolle achter infoOns hoor je niet zeggen dat een TV-station
tainment zou het holume zijn, weer zo'n
die problemen niet mag aanpakken, om de
nieuwsoortig begrip. Holisme is de teorie
wijze waarop is het te doen en daar mag nu
die zegt dat alles, ook de mens, bepaald
onderhand wel eens over nagedacht w^orw^ordt door alles •wat leeft en dat die
den; zeker bij VTM. N a verloop van tijd
onderlinge verbondenheid de samenhang grage vingers van kwaje nonnen en reblijft een zender nog slechts goed voor
is die de zin van het leven uitmaakt.
genten.
kipkap met het nodige bloed overgoten, en
In Gods naam, R. Asmus, waar ben je mee Maar keren wij terug naar Telefacts. Met met lefgozers die zichzelf als fiere pau"w
bezig ?
uitgestreken gezicht kaartte ankerman zien.
E^n van de zaken w^aar „we" mee bezig Danny Verstraete het probleem aan, om- Er werd in het programma ook eventjes
zijn vormen de lichamelijke gebreken die ringd door doktoren en een seksuologe. over centen gesproken, eventjes w^ant de
elk van ons wel ergens vertoont. Zo ook de Nadat de messen gewet waren kon de chirurg in kwestie ^vou er duidelijk niet
jongeman die Ln Telefacts een diep geheim kipkap beginnen. De misdeelde Ollander over praten. Maar dat 1 centimeter penis
kwam vertellen. Zijn geslachtsdeel was werd op het kapblok gelegd en zijn edel méér handenvol geld kost kun je ^vel
namelijk een paar centimeters te kort. Niet deel werd als een boestring gevild.
raden. En dat terwijl nog steeds moet
tot ongenoegen van zijn levensgezel, maar De chirurg, die ook deel uitmaakte van het geschooid worden, ook door VTM, om
van hemzelf. Een geval van penisnijd geleerde pannel, gaf tekst en uitleg bij de onderzoek naar astma, kanker, Aids, M S
dus.
stroperij. De kijkers die dat w^Uden kwa- en andere k'walen vooruit te helpen.
Bob Van Hooland: "NIS moet
Waarover bekreunt de man zich dan wel ? men tussendoor aan de telefoon en het Waar zijn wij mee bezig? In Gods
Zijn ongenoegen ligt hem in het feit er pannel antwoordde, cJdus kreeg het prodringend geherstruktureerd worbeschaamd over te zijn dat zijn „edel deel", gramma de indruk van ernst mee. Maar
den'
R. Asmus
zoals hij zijn schamelheid omschreef, niet dat was het natuurlijk niet, het stuk -was

PENISNIJD
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EUROPEES PARLEMENT AANVAARDT ONTWERP-RICHTLUN

AKTIEF EN PASSIEF KIESRECHT
VOOR EU-BURGERS
Met 354 étemmen voor, bij 41 tegeiutemmen en 37
onthoudingen nam het Europees Parlement het rapport
van het Spaande EuroparlementtfLid Palacio VelLeler^undi
(Partido Popular) aan dat de modaliteiten regelt inzake
het verlenen van het aktieve en podt^ieve étemrecht aan EUburgerö voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van de 14
Vlaamöe Europarlementsleden stemden Volksunie en
Vlaams Blok tegen de ontwerp-rlchtlljn. Agalev, CVP en
VLD stemden voor De SP onthield zich.
n Vlaanderen rees nogal wat
bezorgdheid omtrent de toepassing van deze richtlijn.
Jaak
Vandemeulebroucke
diende reeds in de kommissie
Juridische
Zaken
dertien
amendementen in die de zaak
met betrekking tot de situatie in
Brussel, de faciliteitengemeenten en Vlaams-Brabant probeerden te regelen. De Vlaamse
socialisten van hun kant hadden
aangaande de
fiskaliteitsvereiste ook een amendement ingediend. Al deze amendementen werden echter verworpen.
Agalev, CVP, V L D en het
Vlaams Blok namen geen enkel
parlementair initiatief.

I

Met de steun van de Europese
Radikale AUiantie diende het
Volksunie- Europarlementslid
tijdens de plenaire vergadering
één sleutelamendement in dat
erop gericht wjis drie bijkomende voorwaarden in te schrijven met betrekking tot het toekennen van het stemrecht aan
EU-burgers.

demans, Thyssen, Neyts, Kestelijn en De Clercq. Wülockx en
Van Lancker onthielden zich.
De -week nog voor de plenaire
vergadering probeerde J a a k
Vandemeulebroucke
de
Vlaamse Europarlementsleden
op één lijn te brengen. Deze
poging strandde op de onwil
van de kristen-demokratische
Europarlementsleden die tot
geen gemeenschappelijke aktie
bereid waren.

— EU-burgers mogen maar één
keer kunnen stemmen. Kiezen
ze voor hun verblijfplaats dan
moeten ze hun stemrecht opgeven in hun plaats van oorsprong en/of omgekeerd;

O p het einde van de stemming
haalde
NCMV-Europarlementslid Marianne Thyssen
overigens op een gemene vsajze
uit naar J a a k Vandemeule— EU-burgers moeten blijk ge- broucke. Ze verweet hem terven van een aktieve kennis van zake onkunde en valsheid (zie
de officiële taal van de plaats kader). Deze uitspraak is vanwaar ze hun kiesrecht willen zelfsprekend geheel voor rekening van mevrouw Thyssen.
uitoefenen,
— EU-burgers moeten evenzeer
voldoen aan de belastingsplicht
ten aanzien van de gemeente
waar ze hun kiesrecht uitoefenen.

ONWIL
Dit amendement w^erd verworpen met 360 tegenstemmen, bij
58 stemmen pro en 15 onthoudingen. Van de Vlaamse
parlementsleden stemden De
Coene
(SP),
Vandemeulebroucke (VU), Dillen en Vanhecke (VB) voor dit amendement. Het w^erd verworpen
door Chanterie, Alartens, Tin-

De beslissing ligt nu in de handen van de Belgische federale
regering die over een veto-recht
beschikt in de Raad van ministers. Vraag bUjft hoe de CVPSP-strekking erin zal slagen de
mogelijke schade die deze richtlijn aan Vlaams-Brabant kan
berokkenen te kanaliseren. De
houding van de SP-Europarlementsleden bewijst alvast dat
de SP zich bewust is van het
probleem. Dat kan alvast van de
CVP niet gezegd worden.
Bart Staes

MINISTER SAUWENS
IN ZUID-AFRIKA
Johannesburg — Aan het hoofd van een meer dat
vijftigkoppige delegatie Is minister Johan Sauwens zondag
zijn rei) door Zuld-Afrlka begonnen. De minuter en zijn
gevolg kwamen 's morgens vroeg In Johannesburg aan met
een Jumbo van de Suld-Afrlkaanse Lugdlent). Zij werden
op de luchthaven Jan Smuts verwelkomd door leden van het
diplomatieke korps van België.
onsul-generaal Alarc Gedopt heette het gezelschap
overigens ook welkom met
een middagmaal in de residentie, die aan de rand van de
goudstad ligt. O p een seminarie
zetten de minister en Hans De
Belder, direkteur-generaal van
de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH), het
doel van het bezoek uiteen. Dat
zal in de eerste plaats het bevorderen van de handelsbetrekkingen tussen Zuid-Afrika en
Vlaanderen inhouden. Daartoe
bezoekt Sauwens niet alleen J o hannesburg, maar ook havensteden als Durban, Port Elisabeth, Kaapstad en Richardsbaai. De laatste twee zijn voorsJ
belangrijk voor Antwerpen,
Zeebrugge en Gent.' In Richardbaa.i (de grootste haven
van Zuid-Afrika en gelegen aan
de Indische Oceaan) worden
kolen en ertsen verscheept die
afkomstig zijn uit Transvaal.

K

Kaapstad heeft als vanouds
goede betrekkingen met Antwerpen. Vooral het laden van
fruit en wijn is hier belangrijk.

HANDELSBEURS
Bij de delegatie van J o h a n Sauwens bevinden zich dan ook
vertegenwoordigers van de drie
havensteden in Vlaanderen.
Voorts zijn er afgevaardigden
van banken, van bedrijven allerhande uit de vijf Vlaamse
provincies en van instellingen
als de Kamer van Koophandel
van Antwerpen en de Gewestelijke Investerings Maatschappij Vlaanderen. Vertegenwoordigers van al bestciande Vlaamse
bedrijven in Zuid-Afrika kwamen de delegatie begroeten. Dat
was onder meer het geval op
Saitex, de grote handelsbeurs in
Johannesburg, die dinsdag
openging. De V D B H heeft er
een eigen Vlaamse stand, waar
w^ordt verwezen naar het voor-

beeld van bedrijven als AgfaGevaert en Jansen Pharmaceutica, die reeds in Zuid-Afrika
gevestigd zijn.

KAAPSTAD
Een belangrijk deel van de reis
van minister Sauwens is voorbehouden eian een bezoek aan
Kaapstad. Samen met schepen
J a n Devroe van Antwerpen
neemt hij er kontakt met de
havenautoriteiten en met het
stadsbestuur. Dat moet later leiden tot een verzustering tussen
Antwerpen en Kaapstad. Die
verzustering houdt het instellen
van kulturele betrekkingen in
en een samenwerking tussen de
twee steden op het gebied van
onderwijs, geneeskunde en havenopleiding.
Met ministers van de (federale)
regio Westkaap zal Sau^vens ten
slotte besprekingen voeren over
de hogergenoemde aangelegenheden en over samenwerking op
handelsgebied. In de Kaap zal
hij tot besluit van zijn reis de
historische plekken bezoeken
die Afrikaanders nauw aan het
hart liggen. Daar is onder meer
het Taalmonument in Paarl bij
dat hulde brengt aan het Afrikaans en cian het Nederlands,
waaruit deze dochtertaai is ontstaan.

(MvdB)

WAAROM ZIJ HET
AMENDEMENTVANDEMEULEBROUCKE
WEGSTEMDEN
Raf Chanterie (CVP) : „ D e
richtlijn stelt op het vlak van
de taalwetgeving en het taalgebruik geen enkel probleem.
13e taalwetten bhjven volledig
van toepassing. In de Vlaamse
gemeenten blijft het Nederlands de ene gangbare taal
voor bestuurszaken in de gemeente- en OCMW-raad. (...)
Sommigen hebben voorgesteld om het kiesrecht te koppelen aan voorwaarden, meer
bepaald op het vlak van verblijfsduur en fiskaliteit. De
invoering van deze voonvaarden botst op onoverkomelijk
juridische bezwaren.
Het
Unieverdrag erkent het beginsel van de gelijke behandeling van de burgers van de
Unie ongeacht of zij al dan
niet onderdanen zijn van de
lid-staat %vaar zij verblijven."
Annemie Neyts ( V L D ) : ,,De
Belgische regering die nochtans dit voorstel van richtlijn
mede heeft goedgekeurd is
het debat tot nog toe systematisch uit de ^veg gegaan
en heeft uitdrukkelijk gew^eigerd de Belgische grondwet te
wijzigen. Zij gaat er namelijk
van uit dat richtlijnen van de
Unie tot een hogere rechtsorde behoren dan de eigen
grondwet en grijpt dat aan als
een excuus om het debat voor
zich uit te schuiven. Ik zou dat
ook kunnen doen door als het
ware stilzwijgend, zonder iets
te zeggen, dit voorstel voor
een richtlijn goed te keuren.
(...) Ik geloof dat integratie
van burgers een fundamenteel
pohtiek proces is dat moet
uitmonden in het verwerven
van politieke rechten en plichten. Een van die phchten bestaat erin de openbare orde en
de wetten die haar regelen te
eerbiedigen. In mijn land is
het taalgebruik in bestuurszaken dus het taalgebruik in
de gemeenteraden van openbare orde. Ik betwijfel niet dat
alle burgers van de Unie, zo
zij zich verkiesbaar stellen, de
openbare orde in dit land zullen eerbiedigen."
M a r i a n n e Thyssen ( C V P ) :
,,De taal'wetgeving in bestuurszaken in ons land moet
gerespekteerd worden ook
wanneer Euroburgers kunnen kiezen of verkozen worden, maar in geen enkel opzicht staat de richtlijn de toepassing van de Belgische taalwetgeving in de weg. Amenderen met het oog op taalkennis als verkiesbaarheidsvoorwaarde was dus overbodig, wie anders beweert kent
ofwel de -wet niet, of is te
kw^ader trouw.
Het betaalprobleem is van een
andere orde. De logika en de
rechtvaardigheid lijken aangetast als mensen aktief of passief kunnen deelnemen aan
een bestuur ^vaarvan zij de
fiskale beslissingen zelf niet
volledig moeten dragen. Maar
daarom hoeven we nog geen
postmoderne versie van het
cijnskiesrecht in te voeren.
(...)

Volgeiu mevrouw Thy<fsen
(CVP) is bovenstaande mens
een voorbeeQ van onkunde en

val)held...

Om al die redenen, hebben
waj geen amendementen ingediend, nu niet en ook niet
voor de verkiezingen en om
dezelfde redenen hebben wij
gestemd tegen het amendement-Vandemeulebroucke. Ik
heb geprobeerd te w^aarschuwen voor we aan de stemmingen begonnen zijn. Dit
amendement is misleidend,
bevat juridische nonsens, is
puur voor de galerij ingediend
en in een Parlement dat in de
toekomst een vol-waardige
wetgever wil worden vind ik
dat zeer betreurens-waardig.
Ik nodig tot slot de Europese
burgers alvast uit zoveel mogelijk ook in ons land, van hun
kiesrecht gebruik te maken en
ik kan onze lijsten daarvoor
aanbevelen."
Magda Aelvoet (Agalev):
,,Politieke rechten zijn een onvervangbare
voorwaarden
voor reële integratie en participatie van mensen in een
samenleving. Om die reden
vinden Wj het een echte blunder dat op dit ogenblik waar
de Europese Unie gemeentelijk stemrecht toekent aan
EU-ingezetenen, dat zij dit
niet geeft aan burgers die wettelijk in Europa wonen. Wij
vinden dat daardoor de kloof
in onze samenleving groter
gaat worden. Wij wensen ervan uit te gaan dat buitenlanders die stemrecht verwerven ook de wetten van het
land moeten respekteren en
uiteraard ook de taalwetten.
Daarom hebben wij het
amendement-Vandemeulebroucke verworpen omdat
men hier een amalgeian maakt
van stemrecht met taalkennis
en belastingplichten. Wij weten dat zeer goed en we zijn
bekommerd om de naleving
van taalwetten. Wij \'inden
ook dat de belastingvraagstukken moeten onderzocht
worden, maar die moeten op
een andere manier geregeld
worden en niet vermengd met
een fundamenteel recht als
stemrecht.'
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VOORZIHERVAN HET IJZERBEDEVAARTKOMITEE LIONEL VANDENBERGHE:
/ /

DE VLAAMSE STAAT BESTAAT AL'
' 7,U..A.^

Het VlaanuBloke'utzijnonULag.HetKVHV,
het VNJen
tal van andere radikaU verenigingen en verenigingéke,)
be^chuQigen hem ervan hetFronterétedtament te verraden,
't PaLLieterke degradeert hem wanneer het daar maar de
gelegenheid voor krijgt tot marionet van de Volkdunie. Een
groep binnen het IJzerbedevaartkomitee aangevuld met
enkele gezaghebbende leider,) van andere Vlaanue <itri)dverenigingen eiöten een radikalL^ering van zijn toespraak
in öeparatiöti)che zin. Zijn naam: Lionel Vandenberghe,
de voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee.
lechts één persoon in de
Vlaamse beweging staat
meer ter diskussie dan Vandenberghe: zijn ondervoorzitter Paul De Belder. Deze
gewezen joemalist en persattaché van ex-VU-vice-premier
Hugo SchUtz wEiagde net immers samen met Herman d'Espalher en Rob Eykens te pleiten
voor een scheiding in de
Vlaamse beweging tussen een
demokratische vleugel en een
vleugel rond het Vlaams Blok.

S

Deze partij kan het niet velen
dat op de Vlaamse massamanifestatie die het meest voUc
trekt, de IJzerbedevaart in
Diksmuide, haar separatistisch
programma (nog?) niet als alleenzahgmakend
doel
voor
Vlaanderen bestempeld wordt.
In het IJzerbedevaartkomitee
zijn de separatisten in de minderheid. Het komitee bestaat uit
een algemene vergadering, een
raad van beheer en een dagehjks
bestuur. Zoals elke vzw^ heeft
het IJzerbedevaartkomitee statuten en een huishoudehjk reglement.

STATUTEN
Die statuten werden in februcU-i
1991 en in mei 1992 herzien.
Artikel 3 van die statuten handelt over het doel van de vereniging. Het komitee heeft volgende doelstelhngen: 1) het patrimonium in stand houden en
verder uitbouwen. Dit houdt
o.m. de restauratie van de toren
in en de uitbouw van een vredessite, het komitee dacht hierin
de Dodengang te kunnen integreren, langs de I J z e r ; 2) de
nagedachtenis van de Vlaamse
gesneuvelden in ere houden. Dit
gebeurt bvb. door de jaarlijkse
bedevaart, het museum enz; 3)
de graven in de IJzerkrypte
piëteitsvol bewaren; 4) naar het
programma van de Frontbeweging, nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede, te streven
naar vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Lionel Vandenberghe beklemtoont dat de wijziging van dit artikel 3 van de
statuten dateert van februari
1991 en eenparig goedgekeurd
werd.
De drie slagwoorden met de
beginletter v vormen een hedendciagse hertaling van het I J zertestament. Vandenberghe:
,,Men moet nu niet afkomen dat
w^e stiekem de doelsteUing van
de IJzerbedevaart hebben gewijzigd."
B Houdt de hertaling geen
verruiming van de doelstellingen in?
Vandenberghe: „We hebben al
verschillende keren benadrukt
dat de drie idealen onverbrekehjk met elkjiar verbonden

sterk gemotiveerd om de zaak
kordciat en efficiënt aan te pakken. En zelf kunnen we niet
meer doen."
• Zou het kunnen dat men
vanuit bepaalde kringen de IJzerbedevaart in Diksmuide beWTist in een neo-fascistisch
daglicht wil houden ?
Lionel Vandenberghe: „Dat
kan, dat weet ik niet. Het perverse is dat de buitenlandse pers
en de buitenlandse televisiezenders beelden van 's zondags vermengen met beelden van de
gebeurtenissen vrijdagavond en
zaterdagavond. O p de IJzerbedevaartweide kan men dergelijke beelden niet schieten."

zijn. Maar bhjkbaar heeft iedereen het nog niet gehoord.
Dciarom liet ik in mijn toespraak
op de jongste bedevaart de zin
"aan allen die tenminste willen
luisteren" voorafgaan aan de
uitleg over de verbondenheid
van de drie frontersidealen. En
ik vraag me af wat er verkeerd is
aan de vaststelling dat elk zelfstandig volk een vrij volk moet
zijn. Dat is geen verraad aan het
Zelfbestuur.
Verleden week nog w^as ik bij
Seppe Coene. Hij herinnerde er
mij aan dat de eerste eisen van
de Fronters
'Vlaamse en
Waalse regimenten" waren, en
dat we 'Vlaanderen minnen in
België zoals moeders hoekje in
vaders huis". Om maar te zeggen dat er in de loop van de tijd
steeds nuances en schakeringen
aangebracht w^erden. We moeten voorzichtig zijn met de interpretaties. Daarom heb ik alle
speechen van de voorzitters van
de IJzerbedevaarten oplettend
gelezen. Wij proberen vanuit de
traditie de drie idealen op een
bevattehjke manier te vertalen
naar vandaag. De middeleeuw^se godsvrede hield het afleggen van de wapens in 's zondags, volgens de enen om naar
de mis te gaan, volgens de anderen om de wapens te poetsen
en 's maandags des te harder te
kunnen vechten. 1994 is anders
dan 1980, en is anders dan tijdens het interbellum ? Als we de
idealen niet begrijpelijk maken
voor de huidige generatie, schieten we in onze opdracht te
kort."
• Is de Bedevaart een kollektief bezit van de Vlaamse
beweging, en haar onderscheiden strijdverenigingen?
Lionel Vandenberghe: ,,Het
IJzerbedevaartkomitee is van
in het begin een onafhankelijk
komitee geweest. Wie deel uitmaakt van het Komitee, doet dat
als individu, niet als vertegenw^oordiger van een vereniging.
Ik heb het IJzerbedevaartkomitee ooit de Leopoldsorde van
de Vlciamse beweging genoemd.
Iedereen met naam en faam
werd erin opgenomen, in de
eerste plaats de oudstrijders, de
Vossen. Van doorslaggevend
belang voor de leden van het
IJzerbedevaartkomitee, is dat
zij zich kunnen scharen achter
de idealen van de Frontbeweging-"
• Wordt de speech van de
voorzitter van het Komitee op
de Bedevaart door gans het
Komitee goedgekeurd?
Lionel Vandenberghe: ,,Statutair is voorzien dat de Algemene
Vergadering, de Leden van het
IJzerbedeveiartkomitee,
het
hoogste orgaan is. D e Algemene

• Was het verbod om partijvlaggen en -propaganda op
de w^eide te brengen dat het
Bedevaartkomitee
uitvaardigde een eenmalig verbod, of
wil U het gehandhaafd zien
voor de volgende Bedevaarten?

Lionel Vandenberghe: "Er u) nog een lange weg te gaan vooraleer onsx
menden en hun vertegenwoordigend voldoende zelfbewuótzijn zullen
hebben."

Vergadering kiest beheerders,
die onder elkaar een voorzitter
en een ondervoorzitter kiezen.
Traditioneel en volgens de statuten wordt de toespraak van de
voorzitter goedgekeurd door de
leden van de Raad van Beheer.
Ik stel dus een tekst op, die
vervolgens grondig besproken
wordt in de Raad van Beheer, en
desgew^enst bijgewerkt."
• In de rand van de IJzerbedevaart voeren extreemrechtse groepjes traditioneel
graag w^at show op. Ze paraderen in de IJzerlaan, verkopen stickers of boekjes met
een bedenkelijke inhoud, lopen met hun rechterarm al
eens stijf omhoog. U heeft zich
dit jaar duidelijk verzet tegen
hun aan'wezigheid.
Lionel Vandenberghe: „Niet
alleen dit jaar. Er bestaat een
verklaring van het IJzerbedevaartkomitee die dateert van ergens eind jaren zeventig, begin
jaren tachtig, Paul Daels was
nog voorzitter, waarin zeer duidelijk steüing werd genomen
tegen de aanw^ezigheid van extreemrechts en neo-fascistische
groepjes. Dsiarin staan letterlijk
de volgende drie punten: "1)
Neo-fascistische groepjes die bij
gelegenheid van de IJzerbedeVciart naar Diksmuide trekken,
worden niet uitgenodigd, doch
integendeel als ongewenst beschouwd. 2) Hun motieven en
doelstellingen zijn niet in overeenstemming te brengen met
deze van de IJzerbedevaarten.
3) De IJzerbedevaarten zijn

fundamenteel gericht op de integrale bevrijding en het volwaardig bestaan in eigen staatsinstellingen van onze volksgemeenschap - en van alle volkeren ter w^ereld - en op de
vestiging van een duurzame
vrede tussen de volkeren, en dit
in een geest van waarachtige
demokratie, oprecht pluralisme
en eerhjk pacifisme." Deze verklaring werd in verschillende
talen vertaald, zelfs in het Esperanto. We hebben die tekst dit
jaar naar de Duitse regering
gestuurd."
• Wat heeft U dit jaar precies
gedaan om de neo-fascistische
groepjes te w^eren?
Lionel Vandenberghe: „We
hebben voor de Bedevaart een
onderhoud gehad op het kabinet van toenmalig minister
van Binnenlandse Zaken, Tobback. O p een bepaald moment
hebben we daar eventjes op
tafel moeten kloppen: "Uw minister mag het niet bij woorden
laten, maar hij moet ook iets
doen". We hebben drie voorstellen geformuleerd: I. De neofascistische groepen aan de
grens tegenhouden. 2. Indien ze
toch zouden over de grens geraken, in Diksmuide terstond
ingrijpen. 3. D e literatuur die ze
in Diksmuide verspreiden, in
beslag nemen. We hebben dit
jaar helaas moeten vaststellen
dat van deze drie voorstellen
niet veel in huis is gekomen. De
politieke
verantwoordehjken
voor de ordehandhaving op federaal vlak waren blijkbaar niet

Lionel Vandenberghe: „Wat
op straat gebeurt, op de I J zerlaan, valt niet onder onze
verantwoordelijkheid. Dat is de
verantwoordelijkheid van de
burgemeester en de gemeenteraad van Diksmuide. Het verbod op psirtijvlaggen op de
w^eide valt wel onder onze verantwoordelijkheid. De overgrote meerderheid van bedevaarders keurde dat goed. En de
partijen hebben het begrepen.
De Bedevaart moet in alle sereniteit kunnen plaatsvinden.
Ze is er voor alle Vlamingen.
Laat dus die partij symbolen
a.u.b. voor andere gelegenheden."

SEPARATISME
• Op voorwaarde dat ze het
Ijzertestament
respekteren
heette U in uw^ toespraak zowel federalisten, konfederalisten als separatisten w^elkom.
Het lijkt wel of U voor Vlaanderen's toekomst niet durft
kiezen.
Lionel Vandenberghe: „ U w
vraag verrast me een beetje.
Alsof aan de toekomst van
Vlaanderen alleen een staatkundig aspekt gekoppeld is. Vrede
en vrijheid vormen even belangrijke aspekten voor ons. Ik
hoop dat we het daarover straks
verder zullen hebben, maar wil
op uw vraag ^vel antwoorden.
Ik geloof dat het een illusie bij
velen is te streven naar onafhankelijkheid, terwijl iedereen weet dat geen enkele staat
nog onafhankelijk is in de voUe
betekenis van het w^oord. Vlaanderen bezit al flink wat eigen
bevoegdheden. Belangrijke bevoegdheden, toekomstgerichte
bevoegdheden: onderwijs, kuituur, leefmilieu, ekonomie. Die
klok kan niet meer teruggedraaid worden. En de trend
naar meer bevoegdheden voor
de deelgebieden zal zich verderzetten. Ik geloof dat we ervoor moeten ijveren om steeds
meer van het Vlaams niveau
rechtstreeks naar het Europees
niveau over te stappen. Maar
we moeten de mensen niet misleiden. Men mag niet vergeten:
de Vlaamse staat bestaat al.
Welisw^aar met onvolkomenheden. Alle elementen voor een
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staat zijn er: eigen grondgebied,
zij het met gekibbel aan de
grenzen; een eigen taal; eigen
wetten die op hetzelfde niveau
staan als de federale wetten; een
eigen administratie, een eigen
regering die straks gekontroleerd zal worden door een rechtstreeks verkozen parlement.
Wat hebben w^e niet ? E^n eigen
leger en eigen middelen. Het
eerste hoeft niet, het tweede, de
fiskale en financiële autonomie,
moeten •we nog venverven.
Het
IJzerbedevaartkomitee
heeft al lang gekozen voor de
meest nuttige en efficiënte vorm
van zelfbestuur. Nuttig en efficiënt in funktie van welzijn en
welvaart van alle Vlaamse mensen. Dit zelfbestuur moet er
komen op een demokratische en
legale weg. Dit is de langzame
w^eg van de parlementaire demokratie. Ik wil het benadrukken : zonder ge^veld. Ik blijf er
persoonlijk van overtuigd dat
het samengaan van nationalisme
en federalisme, zoals het voorgesteld is door mensen als Maurits Van Haegendoren, de ideale
weg het meest benadert. Ik vind
niet dat men de bakens moet
verzetten om ze te verzetten.
Zoals men niet hoeft te splitsen
om te splitsen. Geen opbodpolitiek. Pas op, ik heb geen
dogma's. Wat voor mij telt, is het
Vlaamse belang, het belang van
de Vlaamse mensen, van onze
kinderen en kleinkinderen. Als
moest blijken dat dit belang het
meest gediend is met separatisme, dan heb ik daar als zodanig geen problemen mee.
Maar hic et nunc geloof ik niet
dat separatisme het Vlaams belang dient. We moeten het wel
als een stok achter de deur
houden."
• Waarom dient het separatisme hier en nu het Vlaamse
belang niet?

waarschijnHjk als de tweede
grootste stad van de Francité
zullen willen beschouwen? Ik
denk dat Frjtnkrijk Brussel te
hulp zal willen snellen."
• In separatistische kringen
aanvaardt men het argument
Brussel niet meer aangezien
Vlaanderen in dat geval de
sleutel voor zijn onafhankelijkheid in Franstalige handen
zou laten zitten. En intussen
moeten -we dingen slikken als
de affaire Van Hooi, gaat de
Vlaamse
aanvs^ezigheid
in
Brussel nog verder achteruit,
krijgen de Walen hun zin als ze
met institutionele atoombommen dreigen, -weigeren ze het
debat over sociale zekerheid
en anmestie, en zo kunnen w e
nog een tijdje verder gaan.
Konklusie: in België gaan de
Vlamingen nooit krijgen •waar
ze recht op hebben.

bhjven bewust maken. Niet zelfgenoegzaam, maar zelfbewust.
En zover zijn we nog niet!
Sommigen pleiten er nu voor
dat de Vlamingen in de amnestiekwestie het heft in eigen
handen nemen. Alaar bent U er
zo zeker van dat w^e over het
w^eg\verken van de gevolgen
van repressie en epuratie in
Vlaanderen overeenstemming
zullen bereiken ?

van de slechte resultaten op 9
oktober, niet alleen in Brussel
maar ook in de rand. Hoe komt
het toch dat de Franstaligen
vi^aar nodig wel allemaal op één
lijn staan? Wanneer gaan ^we
het eens leren om over alle grenzen heen eerst het Vlaams belang te bekijken? Al-weer moeten w^e dus de handen in eigen
boezem steken."

Toch ben ik niet pessimistisch
voor de toekomst. Wie had indertijd ooit gedacht dat het onderwijs zou gefederaliseerd
•worden ? Dat leek toen ook een
uitzichtloze zaak. J e mag niet
vergeten van hoe ver w^e wel
komen. Er is nog een lange weg
te gaan vooraleer onze mensen
en hun vertegenwoordigers voldoende zelfbewustzijn zullen
hebben."

• Hoe evalueert U de huidige
•werking van het O W ?

• Het tema van de jongste
Bedevaart was Brussel. Na de
gemeenteraadsverkiezingen
gingen de Vlamingen in de
hoofdstad -weer een beetje achteruit. Zijn -we Brussel aan het
verliezen ?

Lionel Vandenberghe: „Dat
geloof ik niet. Het bhjft steeds
bij h3?pothesen. Langs verschillende zijden is men profeet aan
het spelen. Ik hou niet van die
dogma's, orakels en goeroe's.
Eerst en vooral: de feiten die U
opnoemt zijn toch minstens gedeeltehjk ook de schuld van de
Vlamingen zélf, die toegegeven
hebben? Kijk naar Vandenbroucke en de socialisten met
hun gebroken geweer: het zijn
zij die in de affaire met de
w^apenverkopen door de knieën
zijn gegaan. Het voorspelt weinig goeds nu Vandenbroucke
minister van Buitenlandse Zaken is. We zouden de Vlamingen zover moeten krijgen dat ze
niet door de knieën gaan voor de
Waalse dreigementen. Laat de
Walen hun bedreigingen eens
uitvoeren!

Lionel Vandenberghe: „ D e
Vlciamse aanwezigheid in Brussel blijft een ernstig probleem.
Vandaar dat we een ge-waarborgde vertegenw^oordiging van
de Vlamingen op alle niveaus in
de hoofdstad eisen. Nu, -we kunnen van de Vlamingen in Brussel niet eisen of verwachten dat
ze in Brussel blijven wonen. Het
gevaar bestaat echter dat er op
zeker ogenblik in Brussel te
weinig Vlamingen zullen overblijven. Ik mag geen mensen
met een schuldkompleks opzadelen, maar de stadsvlucht is
een feit.

Ik geloof nogal sterk in het
rechtstreeks verkozen Vlaams
parlement. We moeten in de
eerste plaats onze eigen mensen

Het is toch weer spijtig te moeten vaststellen dat de Vlamingen
vaak verdeeld aan de strijd beginnen. Dit verklaart al een deel

Lionel Vandenberghe: „Ik heb
me, zoals velen, indertijd bezondigd aan vergelijkingen met
de vreedzame splitsing van Tsjecho-Slovakije. Het waren de armere Slovaken die de meest
vragende partij ^varen voor onafhankelijkheid. Ik heb sedertdien veel kontakten met Tsjechen en Slovaken. En ik moet
vaststellen dat veel ge^vone
mensen ginder niet zo gelukkig
zijn met de sphtsing. Bovendien
had Tsjecho-Slovakije Praag en
Bratislava, maar geen Brussel.

Lionel Vandenberghe: „Het
O W zoals het opgericht ^verd
bestaat vandaag niet meer. De
oorspronkelijke bedoeling van
het Overlegcentrum v/as middels een bundeling van krachten
uit de verschillende ideologische opinies zoveel mogehjk
druk uit te oefenen op de poHtieke partijen.
Ik heb tot twee keer toe binnen
het IJzerbedevaartkomitee gevraagd aan één van de stichters
van het O W om het IJzerbedevaartkomitee daar te vertegenwoordigen. En hij heeft
twee keer geweigerd."
• Wie -was dat dan?
Lionel Vandenberghe: ,,Clem
De Ridder. Dat was een ontgoocheling voor mij, maar tegelijk een veeg teken. Het huidige O W is niet meer het O W
zoals het oorspronkelijk bedoeld was. N u vertegenwoordigt J a a k Van Waeg het I J zerbedevaartkomitee in het
OW."
• Wat scheelt er dan aan het
huidig O W ?
Lionel Vandenberghe: „Iemand heeft onlangs verklaard
dat de voorzitter van het O W
moet rekening houden met de
diverse ideologische strekkingen en hun respektieve gevoeligheden. Zo moet hij beseffen
dat die gevoeligheden verschillend liggen bij de overtuigde
Vlaams-nationale verenigingen
dan bij andere verenigingen. Hij
moet dus kunnen inschatten w^at
haalbaar is en wat niet om te
komen tot een konsensus. Men
heeft nu een heel ingewikkeld
huishoudelijk reglement opgesteld w^aar eigenlijk niemand
nog goed cian uit kan."
• U meent dus dat het O W
geen Vlaamse speedboat moet
zijn, maar op de snelheid moet
varen van het traagste schip?

Het is mijn grote vrees dat een
Vlaamse onafhankehjke staat
Brussel zal verliezen. Brussel
verliezen, ons venster op de
wereld, zou de grootste nederlaag zijn die de Vlaamse beweging ooit te verteren heeft
gekregen. Ik vind dat sommigen
met vuur spelen wanneer ze
nogal lichtzinnig beweren dat
het arme Brussel slechts zal
kunnen overleven als het zich in
de armen gooit van het rijke
Vlaanderen. Dat is een hypothese zoals er zovele zijn, mjiar
volgens mij nogal naïef en op het
randje af demagogisch.
Volgens mij is het veel waarschijnlijker dat Frankrijk middelen zal willen stoppen in
Brussel. We kennen de missioneringsrol van onze zuiderbuur voor de Francité. De Fransen investeren miljarden in de
Franssprekende landen. In het
verankeringsdebat hebben we
duidelijk gezien hoe Frankrijk
de greep op de Vlaamse ekonomie
heeft
verstevigd.
Waarom zien de separatisten
niet in dat de Fransen Brussel

OW

Op Je IJzerbedevaart, de nuudamanifeétatle
van de Viaanue
beweging die het meeste volk trekt, wordt het öeparatitme niet aié het
alleenzaligmakend doel voor Vlaanderen voorgedteld.

Lionel Vandenberghe: „WH
het O W nog -wat te betekenen
hebben, dan moet het rekening
houden met de diverse strekkingen die aanw^ezig zijn. Men
zal mij waarschijnlijk tegenspreken, maar ik stel vast dat
het huidig O W bestaat uit verenigingen met een min of meer
sterke Vlaams-nationale overtuiging in de ruime betekenis
Vein dat woord. Twee van de drie
grote kultuurfondsen hebben
afgehaakt, een aantal verenigingen werkt op laag profiel
mee, en een aantal andere verenigingen is aan het uithollen.
Men probeert daar elkaar te
overtuigen, w^at eigenlijk niet
nodig is. Of men doet aan opbodpolitiek, of men maakt ruzie.
Maar met het bewegende
Vlaanderen heeft het allemaal
nog weinig van doen. Het maatschappehjk draagvlak van het
O W is veel te eng geworden
om nog te kunnen -wegen op de
ublieke opinie en op de potieke beshiitvorming. Ik heb
enige tijd geleden gepleit voor
een nieuwsoortig OVV. Maar ik

E

werd ongenadig afgeschoten.
De tijden zijn er nog niet rijp
voor."
• Vindt U dat de Vlaamse beweging zich ook moet bezighouden met andere zaken dan
de staatkundige?
Lionel Vandenberghe: „Absoluut. De inhoudeUjke opvulling
van Vlaanderen is voor mij minstens even belangrijk dan de
staatsstruktuur, het geraamte.
We krijgen straks een rechtstreeks verkozen parlement.
Dat vind ik heel belangrijk. De
Vlaamse beweging moet zich
bezighouden met wat daar besproken vv^ordt. Struktiu-en zijn
steeds een middel, nooit een
doel. Men vergeet dat veel te
gemakkehjk. Ik ben het grondig
oneens met zij die beweren dat
de rol van de Vlaamse beweging
is uitgespeeld eens er op institutioneel vlak orde op zaken
is gesteld. Hugo De Ridder zei
enige tijd geleden: "we zijn teveel bezig met grond, geld en
macht, en te w^einig met kuituur
en ontplooiing van individu en
gemeenschap." Ik denk dat hij
gelijk heeft.
In 1989 was het O W toch ook
al met inhoudelijke elementen
bezig. Kijk naar het manifest
"Meer autonomie. Betere demokratie", een basisprogramma
voor het nieuwe Vlaanderen.
De nieuwkomers in het O W
zijn de vier laatste punten van
dat programma duidehjk vergeten : een offensief beleid in de
Vlaamse rand en elders; vooral
verdraagzaamheid in Vlaanderen met afremmen maar stimuleren ; eigen instellingen, motor voor minder vevreemding
tussen burger en politiek; meer
Vlaamse bevoegdheden en verfijnde omgang met de Vlaamse
macht."

LUCHTLEDIG
• Moet de Vlaamse beweging
rekening houden met de politieke haalbaarheid van haar
standpunten ?
Lionel Vandenberghe: ,,De
Vlaamse beweging heeft geen
zin wanneer zij in het luchtledige bezig is. Luchtledigheid
kan een nuttige toestand zijn
voor bepaalde laboratoriumeksperimenten in de fysika, nuaar
niet voor wie zich met enige
maatschappelijke relevantie op
het politieke veld waagt. Vlaanderen hgt niet op de maan. De
Vlaamse be-weging moet zich
natuurlijk ook niet in de plaats

GESPREKKEN MET
VLAAMSE BEWEGERS
De reeks gesprekken met
Vlaamse bew^egers treedt
volgende week een beetje
buiten zijn oevers. Dan
komt geen voorzitter of andere vooraanstaande uit een
Vlaamse verenigiging aan
het woord, maar een kontroversieel speciahst die het
grootste deel van zijn professioneel leven wijdde aan
de studie van de Vlaamse
be-weging, de zopas op emeritaat gegane
professor
Lode
Wils.
Sommige
Vlaamsnationalisten aarzelen niet Lode Wils te omschrijven als een "vijand
van de Vlaamse beweging ".
U bent gewaarschuw^d!
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stellen van de politici, en bij
voorbaat al kompromissen uit•werken. Maar zij moet beseffen
dat enkel in diktaturen, en dan
nog, kompromisloos gewerkt
wordt. Ik neb er moeüijklieden
mee w^anneer men vanuit de
Vlaamse beweging, zoals het
jongste jaar meermaals gebeurd
is, voorhoudt dat bepaalde eisen
gehaald kunnen worden via de
illegale weg.
Het wordt ook tijd dat w^e een
nieuwe houding aannemen ten
aanzien van de politici en de
politiek in het algemeen. Vlamingen hebben altijd, en terecht, achterdochtig gestaan tegenover Brussel, waar meestal
tegen de Vlamingen geregeerd
werd. Dat kunnen we vandaag
niet meer zeggen. Er moet een
veel positievere houding ontstaan tegenover onze pohtici.
Onverschilligheid is trou-wens
een groot gevaar. Het maakt bij
de grote massa de weg vrij voor
anti-politiek, en uiteindelijk
voor kleine of grote diktators."
• In een vrije tribune pleitte
o.m. uw ondervoorzitter Paul
D e Belder voor een scheiding
tussen een
demokratische
Vlaamse beweging en een beweging rond het Vlaams Blok.
U kon zich daar toen enigszins
in terugvinden. Nu nog?
Lionel Vandenberghe; „Ik zou
iedereen willen aanraden het
boek van Bruno De Wever over
het VNV te doorworstelen. Wat
me daarbij getroffen heeft, is dat
bepaalde VNV-leiders, zij het
met de dood in het hart, bereid
gevonden werden om de demokratie eventjes opzij te zetten
met het oog op de verwezenlijkmg van het doel. Ik merk
vandaag dat er opnieuw niet
•weinigen verkiezen een andere
kant op te kijken als er bepaalde
racistische theorieën worden
verkondigd, of wanneer er psychische of fysische terreur uitgeoefend wordt. De gelijkenissen tussen toen en nu zijn frappant."
• Zijn er politieke partijen die
d r u k uitoefenen op het Bedevaartkomitee ?
Lionel Vandenberghe: ,,Iedereen heeft kunnen vaststellen dat
de enige politieke partij die druk
uitoefent op het Bedevaartkomitee en zijn voorzitter het
Vlaams Blok is. Wat ik persoonlijk in augustus te verwerken heb gekregen, grenst smn
het ongelofelijke. Het was toen
al de derde keer dat het Vlaams
Blok mijn ontslag eiste. Ik begin
er immuun voor te worden.
Maar wat me -wel stoort, is dat
vanuit Vlaams Blok-hoek en
vanuit w^at men aanverwante
publikaties kan noemen, een
sfeertje gekreëerd wordt door
middel van insinuaties, halve
•waarheden en hele leugens. Dat
•we op een slecht blaadje staan
bij het Vlaams Blok deert me
niet, dat zal op termijn misschien wel in ons voordeel spelen, maar het probleem is dat •we
toch zoveel tijd en energie moeten steken in het telkens opnieu'w •wegnemen van die twijfels bij goedgelovige en goedmenende mensen uit onze achterban. Het is zo vermoeiend te
moeten •weerleggen dat ^ve gedirigeerd •worden door de
Volksunie. Kan ik er •wat aan
doen dat Bert Anciaux zegt dat
het VU-programma gebaseerd
is op de Frontidealen?"
Peter Dejaegher

DEHOUSSE BLIJFT
NEDERLANDS
WEIGEREN
(vervolg van blz. 1)
taal mag daarbij geen belemmering zijn. Dehaene zei dat hij
onmiddellijk de cirkulaire inzake de ministeriële deontologie
heeft gewijzigd. Dehaene las tegelijk minister Delcroix, zijn
partijgenoot, de levieten: Ik heb
de heer Delcroix herinnerd aan de
bepalingen van de cirkulaire betreffende de minióteriële deontologie.
Van Grembergen replikeerde
dat Dehousse de avond voordien, bij de opening van het
Filmcentrum in Brussel, aWeer
geen Nederlands gesproken
had. Van Hauthem noemde de
houding van Dehaene het zx)veeLte voorbeeld van de lafheid van
Vlaamse minuterd tegenover de
frankofone arrogantie. Ook Dewael betreurde dat de minachting die Dehousse voor de federale loyauteit betoonde niet
gesanktioneerd •werd.
De CVP liet Paul Tant opdraven. Hij stelde vast dat Dehousse met dit incident niet aan
zijn proefstuk is. Dat hij een
gebrek aan goede •wil en respekt
toonde voor de Vlaamse gemeenschap. Dat hij de federale
loyauteit heeft geschonden. Dat

WEST-VLAANDEREN

NOVEMBER
Di. 8 BLANKENBERGE: Maandelijke samenkomst van V W G Blankenberge. Om 14u. in de Reisduif. Inleg 120 Fr. Om 15u. toont
dhr. Rouzeré dia's van Blankenhij de koUegialiteit binnen de berge. Nadien boUing - koffietafel.
regering aan zijn laars lapte. Wo. 9 IZEGEM: V-Club voor kinDat hij blijk gaf van een schrij- deren: Kerstboom om nieuwjaarsnend gebrek aan deontologisch kaarten in op te hangen. Om 13u.30
besef. N a dit veelbelovende be- in de Ommegangstraat 5 te Izegem.
gin sprak Tant de historische Inkomt 50 fr. Meebrengen: schaar,
woorden: De heer Dehouóde L) voor lijm, stiften. Org.: Jeugddienst Vlanajo vzw.
onó derhalve geen kruiui waard.
Kommentaar van de zeer ernstige samenstellers van het Beknopt Verslag van de Belgische
Kamer van Volksvertegen^woordigers: Gejoel in de zaal. Voor de
CVP moet dit "het laatste incident" zijn. E^n gelijkaardig
verhaal bij SP-kamerlid Leo
Peetere, die vond dat het incident
het vertrou^ven in de regering
niet in het gedrang brengt.
Zaterdag 28 oktober 1994.
Over de lippen van J e a n Maurice Dehousse k^wam verleden
•week alweer geen gebenedijd
•woord Nederlands. Of toch: in
de •wandelgangen begroette Dehousse volgens De Standaard zijn
Franstalige streek- en partijgenoot Laurette Onkelinx, de voorzitter van de Franse Gemeenschapseksekutieve, op volgende
•wijze Mevrouw Onkelinx, hoe
maakt u het ? En in een antwoord
op een mondelinge vraag van
Paul Van Grembergen, slaagde
hij er zelfs in opnieu-w een Engels zinnetje te plaatsen.

Ooit zag hij me op het perron
staan en ^venkte. Hij hees me in
de stuurkabine van zijn machtige dieselloc. Vragen en een
half protest •werden wegge^wuifd
met het gebaar van „hier ben ik
de baas, verantwoordelijk voor
trein en reizigers, meester na

God".
Terwijl hij z'n gevaarte rustig op
gang bracht, begon hij, honderd-uit, na te •vragen en te
vertellen: over de malaise bij het
spoor en in de politiek, over de
bedreiging van vervroegde pensionering, over de elektrifikatie
en de ontdubbeling van de lijn
tussen Brugge en Kortrijk, over
hoe men van thuis uit een overtuiging meekrijgt en — monkelend — over •wel en •wee bij Guido Vonck, °Brugge,
kinderen, schoonkinderen en 21.9.1926, tl8.10.1994.
kleinkinderen.

EEN
ADVERTENTIE
IN WIJ EN DE
TOEKOMST
RENDEERT
02/219.49.30

Wo. 23 IZEGEM: Het inpakken
van geschenken. V-Club voor volwassenen. Om 19u.30 in de Ommegangstraat 5. Inkom 60 fr. Meebrenge: restjes inpakpapler, lintjes,
schaar, lijm, plaklint. Org.: Vlanajo

IZEGEM:
IN MEMORIAM
JAAKVANSTEENKISTE

IN HERINNERING
AANGUIDOVONCK

Zo, hoog en kalm boven de
snelschuivende sporen, demonstreerde
machinist
Guido
Vonck de vanzelfsprekendheid
van zijn levensvisie en over-

Do. 10 BRUGGE: Het groene hart
van Frankrijk: Auvergne, Tarn,
Herault, Cevennen. Door de finailie Beelen. Om 15u. in De Gulden
Spoor, 't Zand 22. Org.: Informativa.

tuiging. Later, toen de bitterheid
van de vervroegde opruststelling enigszins was verteerd,
ging Guido Vonck zich nog intenser inlaten mat alles •wat zijn
Brugge en Loppemse gemeenschap beroerde. Tot onverwacht
en veel te vroeg, de ziekte hem
velde.
In de uitvaartmas w^erd vader en
grootvader Guido Vonck vergeleken met een rijpe boom bij
wie het goed schuilen is.
Wij zullen hem herinneren als
de vjiardige machinist die gelijk
wie mag uitnodigen om, voor
een snelle reis naar heldere en
betere horizonten, achter hem
plaats te nemen.

(vig)

De grote Izegemse Sint-TiUokerk was barstensvol met •vrienden die afscheid namen van
J a a k Vansteenkiste.
Samen met zijn echtgenote
Lieve Pjmket, hield hij bijna 20
jaar het bekende Oud Stadhuis
open op de Korenmarkt. Hij
•was in zekere zin een uniek
figuur. Ik noemde hem „kastelein" omdat de term, getooid
met traditie en waarden, hem
meer recht deed dan het gewone
•woordgebruik.
Toen hij van Lendelede naar
Izegem kwam wonen, vestigde
hij zich als banketbakker op de
Grote Markt. Het •werd een
bloeiende zaak, omdat hij zoals
in alles de beste wilde zijn. In
1975 ruilde hij dat beroep voor
de uitbating van het café Oud
Stadhuis; met dezelfde ambitie.
Intussen had hij zich in Izegem
al laten kennen als een fervent
en onverschrokken VU-man.
Hij behoorde tot de stichters
van het Vlaams Huis, •was op het
einde van de jaren zestig en in
het begin van de jaren zeventig
afdelingsvoorzitter en maakte
herhaaldelijk deel uit van het
plaatselijk
VU-afdelingsbestuur. In 1982 en in 1988 •was hij
kandidaat op de VU-lijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit jaar ging het niet meer. De
ziekte had hem al te zw^aar aangetast. Maar zijn echtgenote
Lieve Pynket nam met sukses
zijn plaats in. Al die keren, maar
ook bij elke nationale verkiezing, kon je niet naast het Oud
Stadhuis kijken: dit was een
VU-burcht, in het hart van de
stad, met VU-affiches aan alle

ramen, en zoals altijd, dag en
nacht, de leeuwevlag, z^wart op
geel. Het bleef daar niet bij,
^vant elke klant, en iedereen
trouw^ens, kon van J a a k vernemen dat hij VU-man •was. En
daar k^wam altijd een gekruide
en originele motivering bij te
pas.
Want J a a k •was onder vele oogpunten uniek.
Zijn scherpe intelligentie ging
gepaard met het vermogen om
raak en treffend te formuleren.
Als het over zijn politieke overtuiging ging, kon hij bijw^ijlen
scherp zijn. J a a k heeft in alle
omstandigheden de VU trou^w
gediend en hij is in alle omstandigheden de VU trouw gebleven, ook na 9 oktober, tot in
zijn laatste gesprekken... En
J a a k is moedig en bewust gestorven.
Als hij al eens kort van stof kon
zijn, dan •was dat eigenhjk om
zijn groot en gevoeüg hart te
verbergen; een hart voor zijn
•vrouw^ en kinderen, voor zijn
klanten, voor alle mensen. En
•we hebben het dan nog niet over
de •wielersportfanaat die J a a k
ook was: een hoofdstuk apart!
Jaak, voor je Lieve en voor je
kinderen, blijf je voortleven,
maar ook voor ons.
Jaak, trou'we Vlaams-nationalist en trouw^e VU-man.
Ook voor ons valt het afscheid
z^waar.
E.V.

STAD DIEST

Concessie uitbating
cafetaria
SPORTHAL laAI

VU:
363 GEMEENTERAADSZETELS
Uit Buggenhout (arr. Dendermonde) •werd ons meegedeeld
dat de VU er over een tweede
gemeenteraadszetel
beschikt.
Naast J e f Verhaeghe zal ook
Jan Jacobd zetelen.
Deze aan^winst brengt het totaal
VU-gemeenteraadszetels
op
363 (306 mannen, 57 vrouwen).
Lezers •worden verzocht mogelijke •wijzigingen mee te delen,
net zoals nog steeds nieuwe bestuursakkoorden •worden inge•wacht.

Het College van Burgemeester en
Schepenen van de Stad Diest deelt
mede de uitbating van de cafetaria
van de Sporthal KTA1, Nijverheldslaan z/n, :n concessie te geven vanaf
1 januari 1995

De
concessievoorwciarden
en het inschrijvingsformulieer zijn te bekomen op het
stadssecretariaat van 9 tot 12
uur of worden toegestuurd
op telefonische aan^vraag
(0I3/3I.2I.21,
binnenpost
280).
Kandidaturen dienen per
aangetekend schrijven gericht te •worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen, Grote Markt I,
3290 Diest vóór 25 november 1994.
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ITÜE REGIO
Om 20u. in Kapellekeshoef. Org.:
SMF-Kempen.

ANTWERPEN
NOVEMBER
Za. 5
ZANDVLIET-BEREND R E C H T : Herfstwandeling van
Davidsfonds
Zandvliet-Berendrecht. Begin en einde aan streekmuseum De Zilverreiger (14 km).
Vertrek om l l u . te Berendrecht.
Info: Bertha Dierckx (568.83.01),
Ludo
Hendrickx
(568.08.67).
Deelname leden 50 fr., niet-leden 70

fr.
D o . 10 D E U K N E : V W G bezoekt
Scheepvaartmuseum. Bijeenkomst
aan het Steen, om 14u.
Info bij voorzitter Heyndrickx
(321.76.95).

Org.: DF-Zandvliet-Berendrecht.

Za. 19 E D E G E M : O m 20u. in
Drie Eiken: Kaartavond. Inschrijven op voorhand. Org. V N S E .

D o . 2>4 D E U R N E : V W G sluit het
wandeljaar af met etentje. Belangstellende senioren zijn welkom.
Info bij Heyndrickx, 03/321.75.95.

W c . 16 E D E G E M : O m 20u. in
Drie Eiken: voordrcht over astrologie door Michel Demey. Org.:
FW.

Z o . 20 T U R N H O U T : Om 20u. m
De Warande: De honden in het
zegekoor (over Irma Laplasse).
Kaarten aan 200 fir. op tel.
014/41.45.79.

D o . 24 E D E G E M : Drie Eiken om
20u.: info-avond over opvang en
begeleiden van patiënten door Helene Niessen. Org.: Kulturele
Kring.

Vr. 18 T O N G E R L O : Videovoorstelling door Leo De Decker over
de reis van Wikingers naar het
Miusfront en Wolgagrad (Stalingrad). Daarna video van Yvonne &
J a n over hun jubileum te Nijlen.

Wo. 23 Z A N D V L I E T : De J o d e n
in Vlaanderen. Spreekbeurt door
Ludu Abicht. O m 20u. m de vrije
basisschool Noordland
Begijnhoeve 6. Inkom DF-leden: 100 fr.,
niet-leden 120 fr. 60+ en C J P 50 fr.

D l . 15 E D E G E M : Van 20u.30 tot
21u.30 in Drie Eiken: Vlamat.

DECEMBER
Ma. 5 D E U R N E : De VWG-afdehng geeft Miei het woord om de
reizen van 1995 voor te stellen. Om
14u.30 in zaal Rix. Info: voorzitter
Heyndrickx (321.75.95).

LIMBURG
NOVEMBER
Z o . 2 7 HASSELT-KZEWTT: Herdenking ,,Limburgs offer voor
Vlaanderen". Om 14u.: herdenkingsmis in de St.Lambertuskerk,
Kempischestwg, Kie\vit. O m 15u.:
Getuigenissen door repressieslachtoffers, tijdens koffiemaaltijd in Ontmoetingscentrum De Binder, Vijverstraat, achter de kerk. (inschrijven aan 350 fr.p.p. op rek. 4569578921-04 van Herdenkingskomitee, Lisbloerastr. 31, 3500 Hasselt,
vóór 18/11).

BRABANT
NOVEMBER

Yé.0

Za. 5 R U I S B R O E K : Boerenkermis met stoemp, gegarneerd varkensgebraad en andere boerenkomst. Van 17 tot 22u. in Parochiekring, Kerkstraat 31. Ook op
6/11 van 12 tot 19u. Org.: VURuisbroek.
Vr. 11 D I E S T : 11 novemberherdenking door V O S i.s.m. het Plaatselijk IJzerbedevaartkomitee. O m
l l u . mis in de parochiekerk SintMartha. N a de mis is er een feestmaal in Resto-Diest, Halensebaan
143. Statutaire vergadering om
15u. Deelname: 500fr.p.p. Inschrijven vóór 6/11 bij P. Maes
(013/31.24.93),
A.
Peeters
(013/31.14.86)
of
M.
Sels
(013/31.23.66).

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
GENEESKUNDIG
PERSONEEL
Volgende bedieningen worden
openverklaard tegen 111995

ALGEAAEEN ZIEKENHUIS
AAIDDELHEIM
DIENST VOOR INWENDIGE GENEESKUNDE (Prof Dr Mahler)
- 2 plaatsen van geneesheer-stafspecialist (groep A-3) voltijds
DIENST VOOR ALGEAAENE HEELKUNDE (Dr Gerard)
- 1 plaats van geneesheer-specialist
(groep B) halftijds
(plastische chirurgie)
DIENST VOOR GYNAECOLOGIE
EN VERLOSKUNDE (Dr J Gerns)
- 1 plaats van geneesheer-specialist
(groep B) halftijds vorr een gynaecologsich-oncologisch chirurg

ALGEMEEN ZIEKENHUIS
JAN PALFIJN
DIENST
VOOR
/MEDISCHE
BEELDVORyVUNG (Dr De AAaeyer)
- 1 plaats van geneesheer-stafspecialist (groep A-3) voltijds
De kandidaturen dienten op het
Secretariaat Lange Gasthuisstraat 39
te 2000 Antwerpen toegekomen te
zijn, uiterlijk op 14.11.1994.
Inschrijvingsformulier en volledige
voorwaarden te bekomen op de 7e
Directie/Personeelszaken,
Lange
Gasthuisstraat 39 te Antwerpen (tel
03/2235711)
In
inschrijvingsrecht
bedraagt
400 fr

De GSM van Alcatel. Neem de toekomst in de hand.
Bijna 2 0 Europese landen hebben het GSM-systeenn (Global System
for M o b i l e C o m m u n i c a t i o n ) reeds
ingevoerd. Dit nieuwe systeem biedt u
totale mobiliteit. U kunt internationaal
bellen of opgebeld worden op om het
even welke GSM-terminal, met behulp
van uw persoonlijke SIM-kaart.
O m van al deze voordelen te genieten, hoeft u enkel te kiezen uit het
G S M - g o m m a van Alcatel. Zo bent u
zeker van een ongeëvenaarde klankkwaliteit en een rimpelloze communicatie.

De Transmobile Alcatel 9 1 0 9 DA 8 W is
ontworpen om zich voortdurend a a n te
passen aan het gebruik dat u ervan wil
maken: in uw wagen of op uw bureau.
De Alcatel 9 1 0 9 HA Handheld 2 W
weegt nauwelijks 3 9 0 gram en gaat
prat op een compact en elegant design. Bovenal staat hij borg voor autonomie en sterke prestaties.

V o o r a l l e inlichtingen belt u
02/771,21.71.
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DE POËZIE VAN
GABRIELLE DEMEDTS

laatste grens..." Maar niet steeds
is de dood die laatste grens.

ZONDAGNACHT

EEUWIG IS NU

Het U zo'n vijftig jaar geleden dat wij voor het eerdt een
gedicht van GabrieLU Demedtd lazen in „De Jonge Bang dat zijn ogen (die bruin zouden zijn,
de kleur die ik zo teder en wisselend w^eet)
Vlaanue Lyriek" van Paul de Ryck, Marnix Gijnen
besprak de debuutbundel „De gevangene zingt" in zijn
zich vullen zouden, met begrip eenmaal,
bekende poëziekroniek van De Standaard, en zo poé
tranengroot vullen met spot en spijt en pijn.
herlazen wij dit „Ruétig Lied" in de jongste bundel van Ogen van u geërfd: koud van hoon voor mij.
Gabriëlle Demedts „Eeuwig is nu". Gijsens receruiies O fluwelen kindje, o mijn grote zoon,
getuigden van een grote liefde voor de poëzie en een eerlijke ik heb u niet gelaafd, heb u niet gezoend.
benadering, een grote belezenheid en een scherp anaHet is zondagnacht, ik ben mezelve moe.
lyseringsvernwgen. Bij de bundel van GabrieUe Demedts
Gabriëlle
stelde hij zich de vraag of er een mannelijke en een
vrouwelijke poëzie bestaat en hij verwees daarbij naar
„mannelijke"aksenten o.m. bijHenriette Rolund Hobt.
aarbij stipte hij ook het
veronderstelde meer-vertrouwd zijn van de vrouw
met gemoedsuitingen en
haar natuurhjke welbespróiaktheid aan, die als een handikap
beschouwd worden voor een
direkte pregnante uiting. We
laten deze be^veringen over aan
de recensent: hij schrijft ze trou•wens met distonguos neer en
met een kristisch afstand-nemen
van „de verwarring tussen poëzie en zinnelijkheid die vooral
voorkomt waiar het de uiting
van vrouwelijke erotische gevoelens betreft"...
Verwarring die men bij GabrieUe Demedts niet hoeft te vrezen. Zij is ongetwijfeld een poëtische natuur en heeft het gevaar van die verwarring vermeden: haar gedichten stammen uit een vrouwelijke gevoelswereld maar zijn nergens
week of slap, ze zijn eenvoudig
en fijn. Gijsen sprak van tucht,
gematigdheid en distinktie. Hij
vroeg zich verder bij dit debuut
af, of het maken van gevolg-

D

trekkingen voor de toekomst
niet voorbarig zou zijn ?
Wij verwijzen naar de recensie
van Gijsen, juist omdat zijn inzichten grotendeels van toepjissing zijn op het héle poëtische
oeuvre van Gabriëlle Demedts.
De stylistische kwaliteit van
haar -werk heeft de debuutbelofte ingelost. Naar de vorm
aanleunend bij de expressionistische en post-expressionistische lyriek van het interbellum,
de klassieke vorm doorbrekend
maar evenzeer afwijkend van
een vaak gezochte gebaldheid
en een Spielerei met het beeld in
het na-oorlogse modernisme, is
haar afstandnemen en afwijzen
van die gezochtheid in beeld en
zinsbou\v van die aard, dat -wij
voor heel het oeuvre kunnen
herhalen wat Gijsen schreef:
eenvoudig, fijn, gematigd en
met distinktie.
Mettertijd, bij de verdere evolutie en het aangroeien van de
poëtische produktie zien wij
deze gepaard gaan met een ver-

BOEKENWEEK VOOR VLAANDEREN
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Het Boek in
1994-1995

Vlaanderen
Nu in uw erkende boekhandel:
Het Boek in Vlaanderen,
de ideale gids voor najaars- en
eindejaarsaankopen.
272 vierkleurenpagina's over
de nieuwste boeken.

SBe

voor Vlaanderen
BouwcentrumAntwerpen
dagelijks van 10 tot 18 uur,
donderdag 3 november tot
22 uur.

der boren in de diepte, voortvloeiend uit een verrijkende levenservaring.

LIEFDES TEDER DOEN
Wat is nu de bron ^vaaruit de
dichteres put, de tematiek, en de
geestehjke fundering van wat
Eugene van Itterbeek in zijn
voorwoord tot de bundel het
„waardengeheel"
noemt ?
Waaruit put zij haar inspiratie
en hoe benadert zij die ?
Zeer sterk ligt de klemtoon op
twee levendragende facetten.
Ook Van Itterbeek noemt ze:
het religieus-etische enerzijds,
het gesprek met God, met de
schepping en de natuur — en
anderzijds de liefde in haar
breedst-mogelijke
zijn.
De
Duitse dichter Herbert Böhme
noemde in „ReKgion und Kultur" het religieuse ,,die unbegreifbare Mitte unserer Esixtenz". Naar dit etisch religieuze
en naar die ,,Existenz" richt
Gabriëlle Demedts zich in een
belijdenispoëzie die echter nooit
dor of belerend w^ordt.
In die existentie is de hefde, „dit
gevoel van elkaar toeneigen" in
al zijn facetten — van eros tot
agape, van de twee-eenheid
man-vrouw tot de veelvuldigheid van de vriendschap — het
dragende en schragende, het levenspositieve. Liefde: met al
haar verwachtingen en ontgoochelingen, met al haar vreugden
en diep verdriet, met al haar
verworvenheden en haar vergissingen, want ,,op heel de wereld is er niet / een enkel die
meer bedied: dan liefdes teder
doen.."

ASUS

Demedts

1933 en de verzen na 1980. Wel
is er een groei en tevens een
stihstisch versoberen in de belijdenis: getekend door leed en
levenservaring, uit de diepten
van gevoels- en gedachtenrijkdom, scheppend het leven overschouwend van af de vitale
jeugddrang tot de ouderdom.
De soberheid, de gebaldheid,
het eliptische spreken is nooit
gezocht maar een gevolg van
een voortschrijdend en voortdurend onthechtingsproces en
een afstandnemen. Zo worden
vreugdE en verlangen, opstandigheid tegen het lot om de
eigen onmacht, en de twijfel, de
bitterheid en de berusting uitgedrukt met een verrassende
openheid, met op het laatst als
een kreet: „laat nood over aan
nood. Onttrek u niet langer, niet
verder. „Eeuwig is nü".
Zoals Eugene van Itterbeek
schrijft:
„Het
levenseinde
neemt zoveel illusies weg en de
mens staat oog in oog met de
naakte werkehjkheid. Er is
moed nodig om het schrijverschap te blijven beoefenen tot de

Hoew^el haar broer André Demedts niet
zóveel
poëzie
schreef, bleef zij geruime tijd in
diens schaduw^. Ten onrechte.
Naast haar werk als dichteres
moeten wij ook nog haar kulturele aktiviteit vermelden. In
de pioniersperiode van de naoorlogse aktie voor FransVlaanderen w^as het bij haar
thuis — ze woonde toen met haar
moeder in Waregem — waar de
eerste vergaderingen gehouden
werden en -waar kunstenaars uit
Vlaanderen
en
Nederland
steeds welkom waren. Vanaf
1984 nam zij samen met Bertien
Buyl de hoofdredaktie w^aar van
het algemeen kultureel tijdschrift Handen dat vooral werk
van en over vrouwen wilde
brengen.
Tot besluit willen wij citeren
wat Luc Verbeke over haar
werk schreef in de KÏV-Mededelingen:
,,diepmenselijke
waarachtige
belijdenispoëzie
die o.i. heel w^at geprezen eigentijdse gedichten in •waarde
overtreft.".
Jos Vmks
<=& Eeuwig L) niu Gabriëlle Demedtó. Uitg. Leuveiute Schryver^aktie, P. CoutereeLttraat 76 te
3000 Leuven. 112 bl:c., 450fr.

REDMOND

'^ M / / / ^

Het religieuze, Godzoekende
met alle zekerheden en twijfels,
zijn centrale plaats in onze existentie en daaruit volgend ook de
centrale plaats van al wat w^ij
onder het begrip ,,liefde' verstaan, al •wat daardoor dit bestaan verlicht of verzwaart, verbhjdt of ontgoochelt, over de
oevers van leven en dood, naast
een bestendig-groeiende konfrontatie met de enige levensbron van deze poëzie. Een poëzie die zachtsprekend en toch
indringend is, romantisch en
toch realistisch, aards en metafysisch, opstandig en berustend, intiem en open. ,,Liefdes
teder doen": dat is de kern van
haar gesprek met zichzelf, met
de anderen, met de gans-andere.

HANDEN

©m^MF

N a haar debuut volgden nog
verscheidene bundels o.m. „Een
twijg in de wind" (1939), „Morgen is alles uit" (1940), „Verloren thuis" (1946), „ D e doorgang" (1957), „Levensberichten en üederen" (1972). In 1979
gaf Orion het verzameld w^erk
van Gabriëlle Demets uit. Daar
dit w^erk uitverkocht is, werd nu
samen met een reeks nieuw^e
gedichten uit de periode 19801993, ook een selektie uit de
gedichten tussen 1933 en 1979
gebundeld in „E^u^vig is nu".

Waarom gaf ik mezelf geen kind ?
Alijn vadertje, was het om uwentwil ?
Was het om u'wentwil, mijn broeders ?
Ik heb geen kind.
Of was ik bang ?

/^OioMy -io-9t -

Stilistisch is er geen breuk tussen de selektie uit haar gedichten uit de eerste periode vanaf

^
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EEN ANDER KINDERBOEK

WIE IS DE DADER?
In een groot landhuis ontvangt
gravin De la Nix weekendgasten. De gravin bezit een zeer
kostbare edelsteen: de Russische Robijn, 's Nachts wordt de
robijn gestolen. Iedereen in huis
heeft motieven en is verdacht. Is
het de butler die geldschulden
heeft ? Of het dienstmeisje dat o
zo graag rijk en beroemd wil
worden ? Of de professor, of de
kolonel die eigenlijk geen kolonel is ?
In de nieuwe Snoeckd vind je o.m. een portret van Gabriel Garcia
Marquzz.

DE NIEUWE SNOECKS
IS UIT
Zopas rolde de editie '95 van het
jaarboek Snoecks van de persen. Dit werk vormt al jaren een
absolute bestseller tegen het
jaareinde. De editie '95 bevat
alweer enkele erg lezenswaardige reportages in de domeinen
van toerisme, literatuur, beeldende kunst, architektuur, fotografie, film, design en mode.
Enkele blikvangers: reportages
voeren de lezer over 's wereld
langste rivier de Mississippi en
langs de mysterieuze zijderoute,
naar het Mekka van de marmerindustrie in het Italiaanse
Carrara,
een
professionele
school voor butlers in Londen,
en de diepste diepten van de
wereldzeeën. Interessant is ook
het tweeluik over de ontwakende Chinese reus, waarin
aandacht wordt besteed Jian de
hedendïiagse Chinese beeldende kunst en de opmerkelijke
wereldwijde opmars van de
Chinese film.
Wie van beeldende kunst houdt
komt aan zijn trekken met een
portret van Paul Cézanne,
maakt kennis Imet de Italiaanse

schilder en illustrator Umberto
Brunelleschi, de Engelse portretschilder Lucian Freud en de
Franse muurkunstenaar Ernest
Pignon-Ernest. De letteren komen aan bod met een interview
met Michael Crichton, de auteur van o.a. Jurassic Park, een
profiel van de Colombiaanse nobelprijswinnaar Gabriel Garcia
Marquez, en kortverhalen van
Joost Zwagerman en Kamiel
Vanhole. ZojJs gebruikelijk ook
dit jaar een omstandig overzicht
van de hteraire prijzen, overleden auteurs en kronieken van
de Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse literatuur.
En dan zouden w^e nog de cjirtoons vergeten van de Oostenrijker Gerhard Haderer, en de
artikelen over striptekenaar
Jacques Tardi, architekt Rem
Koolhaas, de countiy-muziek,
de videoclip, reklamemaker
Jean-Paul Goude, filmmaker
Robert Altman en sterakteur
Clint E ^ t w o o d .
c» Snoecks 95, Uitg. Srweck-Ducaju SZn, Gent, 1994, 648 blx,
380fr.

Dit zijn de ingrediënten van een
ingenieus detektive
pop-up
boek. Het raadsel van de Russische robijn, -wjiarin maar liefst
drie verschillende aanwijzingen
en oplossingen verborgen zitten. Door flapjes op te lichten en
uit te trekken, aan schijQes te
draaien — je kan zelfs door deuren en ramen loeren — is het
mogelijk de dader te vinden. De
auteur, Iain Smyth, vond zelfs
één oplossing niet genoeg. Als je
de dief bij de lurven hebt, kan je
opnieu-w beginnen. Gegarandeerd dat dan iemand anders de
misdadige toer opgaat.
De uitgave is zeer verzorgd,
geen enkel detail is vergeten.
Toch zullen de detektives-in-spe
goed moeten uitkijken om de
oplossing te vinden.
Het boek is bestemd voor kinderen vanaf 8 jjiar, hoe^vel wij
dat wat jong vinden. Kinderlijke
argeloosheid kan fataal zijn
voor de mooie opmaak van dit
boek dat uitgegeven is door Uitgeverij Ploegsma.

In dit boekje kunnen kinderen
zelf op zoek gaan naar Poekie en
zien hoe en waar hij zich verstopt, hoe hij bij Ronald Rat
belandt en wat hij daar allemaal
beleeft. Want Ronald Rat heeft
stoute plannen...
Dit boekje is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, en als men
het verhaaltje voorleest kunnen
kinderen vanaf 4 jaar er zeer
veer plezier aan beleven.

WAAR IS MAX?
Heeft er iemand Aïax gezien?
Hiermee bedoelen ^ve uiteraard
niet dé Max, Jacques Vermeire,
maar een nieuw pop-up boekje,
uitgegeven door Clavis.
Wie is Max en wat doet hij/zij ?
Dat kan je pas weten nadat je
het ganse spookkasteel hebt
doorzocht. Door middel van
valluiken, poorten, raiamluiken,
kom je oog in oog te staan met
allerlei monsters, spoken, spinnen, muizen, kortom alles wat
griezelig is. Tot je bij Alax komt.
En dat bhjkt dan nog een leugenaar te zijn...
lïen grappig-griezeUg boekje
waar men meer dem eens in
bladert en aan klepje trekt.
Ook dit pop-up boekje werd -

Bij dezelfde uitgever verscheen
ook Waar is Poekie Poes ?, van
Beatrix Potter. Het is een klapopen-boek (met klepjes en verborgen stukjes) en gaat over...
poesjes.
Poekie Poes en zijn zusjes zijn
ondeugende katkindjes. O p een
dag is Poekie verdwenen, zijn
moeder kan hem nergens vinden.

Die Noordnederlandse vertahng van Rob van Moppes mag
er wezen, maar wie voldoende
Engels onder de knie heeft raden we toch de originele versie
aan.
The Snapper is immers hoofdzakelijk een aaneenschakeling
van dialogen doorspekt met zoveel typische krachttermen en
uitdrukkingen, dat een vertaling daarvan, zeker in het begin,
eerder storend werkt. Woorden
en uitdrukkingen als "godkolere", "pissig", "daar ben je mooi
klaar mee", "maffe klootzak",
"de mazzel", of "lazer op" zijn

hij toch zijn oudste dochter niet
kwijt wil, besluit hij zich maar
neer te leggen bij die Spaanse
matroos waarvan hij diep in zijn
hart weet dat hij niet bestciat.

Toch kan ook De Bastaard voldoende bekoren. Het verhaaltje
is gauw^ verteld. De familie Rabbitte wordt getroffen door een
ramp wanneer de oudste dochter Sharon zwanger blijkt te
zijn. Ze weigert bovendien bekend te maken wie de vader is.

Gaandew^eg brengt de zwangerschap van zijn dochter bij
Jimmy Rabbitte Sr. een -ware
metamorfose teweeg. Hij werpt
zich niet alleen op als de grote
verdediger van Sharon in de
pubs van Bariytovi^n, hij begint
zich ook te interesseren voor het
w^onderlijke leven dat in haar
buik groeit. Jimmy Rabbitte Sr.
wordt een ander mens, een vader met zoveel verantwoordelijkheidszin dat hij zelfs het gras
begint te maaien.

De ramp -wordt nog groter wanneer het hardnekkig gerucht de
ronde doet dat de vader van één
van Sharons vriendinnen de
schuldige is. Schandjial in Barrytown. Jimmy Sr. durft nog
amper de deur uit na -wat Sharon de famUie aangedaan heeft.
Sharon ziet geen andere uitweg
dan staalhard blijven ontkennen, en vindt ten einde reiad een
Spaanse matroos uit. Maar een
dikbuüdge, kalende oude zak
als M r Burgess is natuurhjk
zoveel geiniger voor de buitenw^ereld.
Wanneer Jimmy Sr beseft dat

In vlijmscherpe dialogen leven
^ve het drukke leven van de
familie Rabbitte mee. De uitjes
in de pub van Jimmy Sr, de
dansoefeningen van de tweeling
Linda en Tracy, de wielerambities van Darren en de D J dromen van Jimmy Jr, de intrede van de hond Larrygogan,
de pogingen van moeder Veronica om de chaos toch een
beetje binnen de perken te hou-

^

^

Van katten naar honden is maar
een kleine stap. Of toch niet ?
Andrew en Janet McLean vertellen over Herman, Kees, J o han, LeUe en J e t . Vijf lieve,
grappige, stoute en slimme honden...
Andrew is schilder en illustrator. J a n e t geeft les in een kleuterschool. Samen hebben ze al
heel wat prentenboeken voor
jonge kinderen gemaakt.
Allemaal honden vertelt £ian de
hand van mooie tekeningen het
dagelijkse leven van de vijf honden. Over hun neus, en hun
oren, hun staarten, en wat ze er
mee doen. Hoe ze graven en
krabben en knagen. Kunnen
honden ook spelen? En vechten? Hoe gaan ze met katten
om? Hoe maken ze zich zo
vuil ? En dan -weer bad-schoon.
Zijn honden bang? En slim of
snugger ?
Kortom de kleine dierenhefhebber is verloren als hij dit boekje
in handen krijgt. De tekeningen
alleen al, zonder de tekst, zijn
een verhaal op zichzelf. Beslist
de moeite, als je van honden
houdt...
c» Het raadttel van de Riuitiuiche
robijn. Iain Smyth. Uitg. Ploegdma, Amsterdam. I De Vrie^Brouwerd, Antwerpen. 1994. 699

POEKIE POES

voor ons nu eenmaal onvergelijkbaar met het levendige
straat-Engels dat zo van de
bladzijden in The Snapper afspringt.

ALLEMAAL HONDEN

(hdl)

o» Waar L) Poekie Poe^? Beatrix Potter. Uitg. Ploeg.^ma,
Anuterdam. / De Vrie^-Brouwer^,
Antwerpen. 399 fr.
c» Heeft er iemand MAX gezien ?
Peter Harrit en Korky PauL
Uitg. Clavis, Hagelt, 1994. 495

frc» Allemaal bonden. Andrew e3
Janet McLean. Uitg. J.H. Gottmer, Haarlem I Singel 262, Antwerpen. 1994. 459 f r.

EEN BASTAARD IN BARRYTOWN
Roddy Doyle is een fenomeen in
Ierland. Zijn boeken vliegen de
boekhandels uit. Met zijn roman Paddy Clarke Ha Ha Ha,
over een tienjarig jongetje wiens
ouders gaan scheiden, won hij
verleden jaar de Booker Prize.
N a The Commitment), over opkomst en ondergang van een
blues-groep in Dublin, werd
ook The Snapper snel verfilmd.
Deze ha*ist onvertaalbare laatste roman werd in het Nederlands vertaald als De Bastaard.

net zoals de voorgaande — ,,ineengestoken" in een van de lageloon-landen. Wat enkel de prijs
ten goede komt...

den, het gepoch van Sharon's
vriendinnen over hun vriendjes.
O p de achtergrond zien we een
typisch Iers stadje, w^aar de
w^erkloosheid hoog is, en veel
mensen moeten improviseren
om de eindjes aan elkaar te
knopen. Maar wat een levenslust straalt uit dit Barrytown !
Wie niet graag in verlegenheid
gebracht wordt, leest dit boek
bij voorkeur niet in publieke
aangelegenheden. Niets is immers vervelender dan die onbegrijpend starende gezichten
wanneer je bij het lezen van De
Bastaard op de trein of zo plots
in een onbedaarlijke lachbui
schiet. Een heerlijk boek.
(Pdj)

c» De Bastaard. Roddy Doyle.
Uitg. Nifgh e3 Van Ditmar, Amsterdam, 1994, 205 blx, 599 fr.

EENANDERE
AGENDA
Het -wordt tijd om je voor
volgend jaar een nieuwe
agenda aan te schaffen,
niet? Voor uitgeverij De
Fontein maakte de werelberoemde Engelse illustrator Quentin Blake een speciale 1995-agenda. O p vnj
groot formaat (19,5 X 13
cm) k^vam een erg originele
agenda tot stand, met tekstjes en versjes van John Yeoman. Voor wie dat interesseert, ook de geboortedatum Vcm jeugdboekenauteurs en enkele interessante
data voor -wie zich verdiept
in jeugdliteratuur, staan
erin vermeid. Elke -week
wordt uitgesmeerd over
twee naast elkaar liggende
bladzijden.
c» Agenda 1995.
Quentin
Blake. Uitg. FonUinJWedtland. Schoten, 1994, 360fr.

WOENSDAG 2 NOVEAABER 1994

HOOG SPEL

ONDERHANDELEN DOOR DE EEUWEN HEEN
Oorlog u de voortzetting van de
politiek met andere middelen, luidt
het gevleugelde woord van de
Pruisische generaal Karl von
Claujewitz. Alaar voor het zover
komt, worden gewoonlijk betere middelen geprobeerd. En
zelfs na de oorlog, moet er in de
meeste gevallen nog onderhandeld worden, al was het maar
over de overgave-voorwaarden
van de verliezende partijen. In
Hoog jpeL Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen geeft
Charleé L. Mee in zeven hoofdstukken het relaas van historische onderhandelingen. Alle
valkuilen waarin toponderhandelaars kunnen vallen komen
daarbij aan bod, aldus de auteur,
elk van de zeven hoofdstukken
•wordt zelfs opgevat als het typevoorbeeld van valkuilen van de
meest banale en venijnige in hun
soort.

Lloyd George op het vredesoverleg van Parijs in 1919. Er is
slechts één ding erger dan van
de fouten uit het verleden niets
te leren, zegt Mee, en dat is er
wel iets van te leren, en dan de
verkeerde lessen op het verkeerde moment op de verkeerde
gebeurtenissen toe te passen.
Het Verdrag van Versailles dat
Duitsland opgelegd -werd na de
eerste wereldoorlog, legde de
kiem voor de opkomst van Hitler, en de tweede ^vereldoorlog.

De zesde valkuil noemt Mee de
-wet van de onbedoelde gevolgen. Ditmaal bevinden we ons
in Jalta, waar Roosevelt, Churchill en Stalin de wereldordening voor na 1945 bespreken.
Al-weer wilden de leiders na een
oorlog ieder voor eigen land
Stalin, Trurruttt eit Churchill op de konferentie van Potddam in 1945. Door de eeuwen heen blijken zoveel mogelijk buit binnenhalen en een zo aantrekkelijk mojtaatdUiderd in toponderhandelingen vaak in valkuilen te trappen. Omdat ze de ledden uit de gedchiedenid
gelijke -vrede sluiten. De onniet leren? Onder meer. Maar ook omdat ze vaak de verkeerde ledden uit de geéchiedeni^ trekken. Of de bedoelde gevolgen w^aren de
ZEVEN VALKUILEN
Juidte ledden toepadden op de verkeerde dituatied. Of...
Koude Oorlog, maar ook anlïen boek dus waaruit de lezer
dere. In een poging zijn land
heel wat lessen uit de geschiemaksimaal te beschermen en in
denis maar voor het oprapen
stand te houden, stuurde Stalin
heeft, denkt u. Opgepast: „Ook wijdheid van gedchiedenid een on- paus Leo I, die in 452 Rome van vergezeld van de koninklijke het de ondergang tegemoet:
grijpbaar
ietd,
schrijft
Mee
(blz.
vernietiging
en
plundering hofhouding (twee hertogen, een Stalin kon Oost-Europa -wel inal zou iedereen het erover eend zijn
redde door Hunnenleider Attila markies, 1Ö graven, 5 bisschop- nemen, verpletteren en verwelke led er uit een bepaalde hid- 128).
pen, 20 baronnen, vier ridders, w^oesten, maar niet behouden.
toridche gebeurtenid valt te trekken, Over welke zeven valkuUen (en af te troeven.
echte, en dan met name dpecifieke historische onderhandehngen) Een tweede valkuil waarin lei- -vier landsadvokaten, 12 kape- Churchill voorzag alles om het
ledden, van toepodding op dpecifieke gaat het? De eerste handelt ders makkehjk trappen, bestaat laans, 12 ceremoniemeesters, Britse imperium in stand te hougebeurtenidden, lijken niet te be- over het probleem van de fei- erin dat ze hun handelen laten 200 koninkhjke gardisten, 2087 den, maar moest niettemiin lijd205
stalknechten, zaam toezien op de lik-widatie
dtaan. Omdat alle hidtor'uche ogen- tenkennis. Hoe moet je onder- bepalen door de schijn die we paarden,
blikken eenmalig zijn, omdat de handelen als je vrijwel niets met voor de werkelijkheid houden. 1175 bedienden) plus de hof- van de koloniale Engelse hegedchiedenid zieh niet herhaalt, id de zekerheid -weet ? Het overkwam In juni 1620 stak Hendrik VIII houding van de koningin het gemonie. En de VS koersten na
Kanaal over voor een ontmoe- Jalta af op een Koude Oorlog
ting met Frans I op het Goud- en wapenwedloop waarin ze
lakenkamp. Ook Frans I het zichzelf een heersersrol aanmaniets aan het toeval over om zijn ten die een aantasting betemacht en rijkdom ten toon te kende van de konstitutionele
spreiden, en de -wereld te over- vrijheden en gebruiken -waartuigen van de -vredes-wil van voor velen juist hun leven hadEngeland en Frankrijk. In april den geriskeerd.
1522 marcheerden
Engelse
strijdkrachten vanuit Kales opnieuw het Franse platteland ...VERLIES
Bob Mended heeft zich zo'n door de Cosa Nostra met een tergrond van een door en door
binnen, ditmsial niet om de
beetje gespecialiseerd in een Luikse Parrain \vaar duidelijk korrupte Belgische samenlevrede te bewaren. De spekta- Onder de titel "Het illusoire
oeuvre dat hij faction-thrdierd André Cools model voor ving.
kulaire vredeskonferentie op realisme" behandelt de auteur
noemt. E^n waar gebeurd stond.
het Goudlakenkamp w^as een de mislukte poging van Gornieuwsfeit vormt de aanleiding Mendes laat er in zijn naam- Het beeld dat Mendes van dit
spektakulaire
schijnvertoning batsjov om de G7-leiders in
om een thriller te schrijven keuze en de w^aar gebeurde landje ophangt is er een van
gebleken. Europa was opnieuw^ Londen in '91 te overtuigen met
financiële steun het uiteenvallen
waarin Mendes zijn verbeel- feiten waaraan hij herinnert een bedrijfswereld w^aar elke
in oorlog.
van de Sovjet-Unie, met al zijn
ding de vrije loop laat. Met ook geen twijfel over bestaan onderneming een zw^arte boekEen derde valkuil noemt Mee gevolgen voor de stabiliteit in
faction-thrillers
als
"Het dat Gérard Ie Sphinx, Gerard houding heeft, waar het gehet
toeval dat steeds een rol Europa en de -wereld, te verrecht
en
de
media
zich
op
Chunnel S3aidroom", tegen de Ie Prince en Gérard Thomat
speelt in de menselijke aange- hinderen. Het slothoofdstuk
achtergrond van de aanleg van respektievehjk herinneren aan kruciale momenten beïnvloedlegenheden. Hij schetst de aan- moet illustreren hoe moeilijk het
de kanaaltunnel, "De vierde de drie Guy's Spitaels, Coëme baar tonen, en waar politici
eenschakeling van verrassin- is om te handelen op een juiste
soera", over zwendel met kern- en Mathot. De auteur dekt gedreven lijken te -worden
door de -wil om het algemeen
gen, toevalligheden en onvoor- interpretatie van de "echte" weafval, "De fraudejagers", over zich in door in een voorwoord
belang niét te dienen. Dit beeld
spelbaarheden die tot de on- reld. Want minder dan zes -webelastingfraude en de strijd er- te schrijven dat alle personages
van de normvervaging in de
dergang leidden van een ganse ken na de G7-top -werd in Mostegen door de BBI, "Vergel- in zijn boek uit zijn verbeelpolitiek, het gerecht, de media,
bescha-ving. N a de landing van kou een staatsgreep gepleegd
ding", over w^apenhandel e n ' ding ontstaan zijn. AU dedon- het bedrijfsleven, de ambteCortez in 1519 ^vas keizer Mon- die mislukte; Jeltsin nam de
het superkanon voor Saddam dankd iemand zich in één van mijn narij,... is biezonder somber en
tecuzoma
in geen tijd zijn leven, macht over van Gorbatsjov; de
Hoessein,
"Rassen/Rellen", figuren meent te herkennen, dan naar onze smaak een tikje te
zijn hoofdstad Tenochtitlan en So-vjet-Unie viel uiteen in een
over het proces tegen de herkent hij niet zichzelf maar een eenzijdig negatief.
verzameling onafhankelijke regans zijn Azteekse rijk kvvdjt.
blanke politieelgenten die in komplex van dymptomen, schrijft
publieken; en dit alles gebeurde
Los Angeles Rodney King af- Mendes, de normvervaging die het Link is aWeer een voltreffer,
VERDEEL EN...
zonder al te veel bloedvergieten,
tuigden, vestigde hij een ij- ziektebeeld van onze damenleving mciar toch geen nieuvi^e Goumaar
de nieuw^e leiders van de
Het principe van de wissel-werzersterke reputatie. Voor "Ver- Li geworden.
den Strop. Mendes heeft zich
U S S R zaten nog steeds met
king,
\vaarbij
alles
met
alles
te
gelding" kreeg Mendes verzoals -we van hem gewoon zijn
maken heeft, vv^ordt uitgelegd dezelfde oude problemen. N a al
leden jaar terecht De Gouden Met het genre van de faction- uitstekend gedokumenteerd.
thriller geeft Mendes een beaan de hand van de gebeur- die bijna-rampen te hebben aanStrop.
paalde, verzonnen, interpreta- Hij sleiagt er echter niet geheel
tenissen op het Kongres van gezien, kw^am de G7 in april '92,
in
de
spanning
in
het
verhaal
te
In Link, de jongste in de reeks tie aan bepaalde nieuwsfeiten.
Wenen in 1815. We volgen de al-weer acht maanden later, over
Mendes-thrillers, krijgt het Zo fantaseert de auteur in houden. Enkele uitweidingen
voetsporen van Mettemich, de brug. Ook vandaag valt nog
over de Luikse mafia--wereld
tsaar Alexander I, keizer Frans niet te zeggen of de reaktie van
verpakkingsbedrijf Foodpack Link o.m. over wie Cools veren een einde dat men al van ver
I, Castlereagh, Talleyrand, en de G7 te leiat ofte mager was, of
het bezoek van de Bijzondere moordde en w^aarom, wat de
ziet aankomen leveren een
alle vertegen-woordigers van de voormalige SovjetrepublieBelastingsinspektie. BBI-in- achtergrond is bij de zaak van
spanningsboog op die naar het
kleinere mogendheden, die stuk ken op voorhand nog te redden
spekteur Neels gebruikt niet- de gestolen aandelen en welk einde eerder verslapt dan versvoor stuk, en met wisselend vielen, of het verschil gemaakt
alledaagse metoden om de verband die zaak heeft met tijft.
sukses, de belangen van hun had.
boekhouding van het bedrijf Van der Biest etc. Tot daar is er
eigen staat zo goed mogelijk
uit te vlooien. Mendes schil- mets aan de hand, feiten en
(Pdj)
proberen te verdedigen na de
dert een verhaal over geniale verbeelding kunnen geschei(Pdj)
ineenstorting van het rijk van
programmeurs en meester- den gehouden worden. Wat
c» Hoog dpeL Onderhandelen op
Napoleon.
hackers, komputerkrakers, en ons een beetje tegen de borst c» Link. Bob Menden. Uitg.
topniveau door de eeuwen heen.
stoot
is
dat
Mendes
heel
zijn
Meulenhoff/Manteau,
Antwerde wijze -waarop de Belgische
Hoe
bedrieglijk
de
lessen
uit
het
Charles L. Mee. Uitg. H.J.W.
samenleving geïnfiltreerd is verhaal ophangt tegen de ach- pen, 1994, 279 bic 695fr.
verleden kunnen zijn, onder- Becht, Haarlem, 1994, 255 blx,
vonden Wilson, Clemenceau en 799fr.

COMPUTERMISDADEN
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MENGELWEl
EDDY VAN VLIET BLOEMLEEST LIEFDESPOËZIE

EEN LIEFDESVERS VOOR ELKE DAG
„ Want liejde en het belief
van liefde daaraan ont/teken
qaen en étemmen hun Licht
daarin ontbloeien de lippen
daaruit ontstaat het geducht"
(blz 300)
Wat hier voor Ellen Warmond
geldt, hebben duizenden dichters, groot en klein, ervaren én
uitgeschreven. Want leven is
hercle en liefde is leven. En als
poëzie voor dichters een levensnoodzaak is, dan moet het vi'el
dat „liefde en het besef van
hefde" voor hen een nooit opdrogende bron van inspiratie

blijft.
Maar naast het besef is er ook
het gebrek. En die bron lijkt nog
veel groter te zijn. Een bladzijde
verder in deze nieuwe bloemlezing van liefdesgedichten luidt
het bij Hans Warren: „We gaan
de weg die jij vroeger al zag: /
elk voor zich. Elk met zijn gespelen. / Maar wat houd ik nog
van je, wat gaf ik je graag / nog
een zoen voor het laatste adieu."

(blz. 301)

Eddy Van Vliet blijft niet ötiidtaan bij de evergreens.

de grenzen van de woorden van
de dichter.

Tussen de „w^armte" van Wctfmond en het ,,vaarwel" van
Warren liggen eindeloos veel
schakeringen van liefde en
scheiding die in een bloemlezing
cJs deze van Van VHet in een
ononderbroken stroom op de
lezer afkomen. De samensteller
mag dan \vel be-weren dat Geen
dag zonder liejde om een voor de
hand liggende reden evenveel
gedichten kent als er dagen zijn
in een jciar.

ODIETAMO

Mij komt het voor dat de lektuur van een bloemlezing
meestal in golven gebeurt, en
precies daardoor voelt de lezer
het best de veelheid van stemmen en stemmingen aan. Van
Vliet heeft niet toegegeven aan
de verleiding van veel bloemlezers om zijn selektie tematisch
te ordenen. Zo'n ordening (bijv.
van verliefdheid tot voor bij de
scheiding) zou de verzen in een
al te voorspelbaar dwangbuis
vastzetten. Maar vooral zou dat
de autonomie van het gedicht
schaden. Nu staat elk gedicht er,
zo maar, en de lezer heeft de
vrijheid het te situeren binnen

Tussen Aafjes en Zw^agerman
botst Bloem met Boon, staat
Van Eyck naast Faverey, Nolens naast Van Nijlen en volgt
Rogi Wieg op Weremeus Buning. Toenadering en vervreemdiing, vervoering en ontnuchtering, liefde en haat, speelsheid
en ernst, verwachting en weemoed, eros en thanatos, verovering en onbereikbaarheid.
Deze en nog vele andere accenten botsen tegen elkaar aan
in de opeenvolging van gedichten. Uiteindelijk zijn veel verzen
een zachte variante op het wanhopige vers van Andreus „Ik
ben die liefde en ik ben die haat"

SATERDAG

Zetduivel:
Opel-deurdagen

Eddy van Vliet opteert voor een
alfabethische volgorde en dat is
om een dubbele reden een gelukkige keuze. Die veelheid van
stemmen en stemmingen komt
op die manier het best tot uiting.
Door het grUig spel van dichtersnamen komen uiteenlopende benaderingen en ervaringen tegenover elkaar te
staan.

©
Het doelwitte Huis
©
E U trekt staalsubsidie in:
Cockerill Sombre?

©
Russisch leefmilieu in
Barentsz-nood

©
V U M wint Omloop Het Volk

©
AGALEV coxhalst van
overloperij
AHASVERUS
„Groenen naar CVP",
las Aliasverus
Cox orange

©
Filmkarrlère van
Stijn Coninx:
allemaal leprozengeur
en Damianeschijn!

uit zijn bekende Ik heb je lief, een
duidelijke echo van het aloude
„odi et amo" van Catvdlus.
Daartegenover staat de zachte
zekerheid van iemand als Mensen die hoopvol dicht: „Mocht
gij nabij zijn, vrouw, wanneer ik
sterf..." of het weemoedig verlangen van Gerhardt in de bekende verzen: „kon uit de dood
ik die éne doen keren. / Zeven
maal over de zeeën te gaan — /
zeven maal, om met zijn tweeën
te staan." Ook het standpunt
van -waaruit over liefde w^ordt
geschreven verschilt. Natuurlijk overwegen de jij-gedichten
w a a n n de dichter zich zeer
kwetsbaar opstelt en de lezer in
zijn relatie tot de andere betrekt.
Soms dekt de dichter zich in
door de afstandehjke hij- of zijvorm. E^n enkele keer krijgen
we een liefdesgedicht uit een
onverwachte hoek wanneer Van
Wilderode in Rome voor de
sarkofaag met het Etruskisch
echtpaar staat.

EEN EIGENZINNIGE
SELEKTIE
ZATERDAG 5 N O V E M B E R

TEN TO MIDNIGHT
Net zoals in zijn Death IP&«^-fllms neemt Charles Bronson het
hier in zijn eentje op tegen de misdaad. lïen erg gewelddadige
politiefilm van J a c k Lee Thompson uit 1982. (VTM, om
23u.30)
ZONDAG 6 NOVEMBER

FLASHDANCE
Amerikaanse zang- en dansfilm (1983) met Jennifer Beals en
Alichael Nouri. De 18-jarige Alex Owens werkt overdag als
lasser en 's avonds treedt zij op als danseres. Zij droomt van een
carrière in de showwereld en blijft gedurig tróiinen. (VTM, om

Mu.)

NOORD-ZUID
Anderzijds wordt door de alfabetische ordening onge-wild
en zijdelings ook een konfrontatie van poëtikale visies mogelijk. De oudste opgenomen
dichter is Der Mouw (°1862),
de jongste is J o Govaerts
(°1973). Daartussen defUeren
tal van dichtvormen en zeggingswijzen. Zo maakt men het
mee dat de laatste verzen van
Lkfdte van Weremeus Buning
(„Waar zijn haar ogen, uwe
bleke, gouden / En waartoe
zwelt genezen in het hart?")
overlopen in „ J e hebt mooie
ogen, nee, zo mag je dat niet /
zeggen, zoiets is al lang voorbij...", de cianvang van Gedicht
van Wieg.
In zijn keuze van liefdesgedichten is Eddy van Vliet niet blijven
staan bij de evergreens uit de
jongste honderd jaar van onze
letteren. De bloemlezing bevat
tal van namen en verzen die bij
het grote publiek vrijwel onbekend zijn. De verhouding
Noord-Zuid is respektabel: verspreid tussen de verzen van zowat honderdvijftig Nederlandse
dichters zijn er gedichten van
een zestigtal Vlamingen. Van de
meeste dichters zijn in beide
gevallen een of twee gedichten
opgenomen. Goed voor vijf geselekteerde
liefdesgedichten
zijn Achterberg, Andreus, Campert, Claus, De Coninck, Kemp,
en Morriën (intussen heeft deze
Iciatste zelf een bundel met liefdespoëzie uit de wereldliteratuur samengesteld voor Bert
Bakker onder de titel Liefde,
altijd de liefde). Van Vliet nam
vier gedichten op van o.m.
D'haen, GiUiams en Gruwez.
Geen dag zonder liefde is een
smaakvol uitgegeven boek voor
verliefden en geliefden, voor
minnaars en minnaressen, voor
\vie lijdt cian de liefde. Wie zich
laat meedrijven op de wisselende golven van deze liefdesverzen, leest in zichzelf.
Patrick Lateur
c» Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en zuid. Samengesteld en ingeleid door Eddy
van Vliet. Uitg. De Bezige Bij I
Poëziecentrum, Amsterdam. I
Gent. 1994. 798 fr.

^

Jennifer Beals in de Amerikaanse zang- en dansfilm
dance. Zondagmiddag op VTM, om 14u.

Flash-

INTERNAL AFFAIRS
Psichologische triller van Mike Figgis uit 1990 met Richard
Gere en Andy Garcia, over een politiedetektive die een
onderzoek instelt naar de -walgeUjke praktijken van een
kollega. (VTM, om 20u.30)
MAANDAG 7 OKTOBER

FOR ATT INTA TALA OM ALLA DESSA
KVINNOR
Eerste in een korte reeks Ingmar Bergman-films op BBC 2. In
zijn eerste kleurenfilm (1964) gaat Bergman m de tegenaanval
op de kontroversen in de pers rond zijn persoon en zijn ^verk.
Volgen nog: En lektion LKarlak (1954) op dinsdag, Djdvidens oga
(1960) of woensdag en Kvmnoré vantan (1952) op donderdag.
(BBC 2, om l u . )
WOENSDAG 9 NOVEMBER

BIRDY
Intrigerende anti-oorlogsfilm naar de roman van William
Wharton, over de vriendschap tussen twee jonge mensen,
beiden Vietnamveteranen. Via flashbacks wordt hun jeugd in
het arbeidersmüieu van Philadelphia gerekonstrueerd. Amerik. film van Alan Parker (1984) met schitterende vertolkingen
van Matthew Modine en Nicolas Cage. De mooie muziek is
van Peter Gabriel. (TV 2, omi 20u.)

ER KOMEN ANDERE TIJDEN
Eric Strieleman en Mare Deschuyter praten met Boudewijn de
Groot over zijn carrière n.a.v. zijn vijftigste verjaardag. Een
portret van een van de grootste kleinkunstenaars uit de Lage
Landen. (TV 1, om 22u.)
D O N D E R D A G 10 N O V E M B E R

DE ONTVOERING VAN EEN TOFFE
JONGEN
J o s Van Hemelrijck méiakte voor Panorama een reportage over
de ontvoering van Anthony De Clerck op 4 februari 1992.
Naast de rekonstruktie van de feiten, wordt ook achtergrondinformatie gegeven over de daders, met o.m. een verbijsterend interview met de ontvoerder, dat vijftien jaar voor de
feiten werd opgenomen voor het programma „Tienerklanken".
(TV 1, om 21u.l5)
VRIJDAG II NOVEMBER

RAMBLING ROSE
Amerik. film van Alartha Coohdge (1991) met Laura D e m ,
Robert DuvcJl en Diane Ladd. De Rose uit de titel komt als
dienstmeisje terecht bij een familie, in het Zuiden van de VS
omstreeks 1935. Door haar losse levensstijl brengt zij leven in
het oertraditionele gezin en w^ordt snel het meest begeerde
meisje VcUi het dorp. (TV 1, om 22u.05)

WOENSDAG 2 NOVEA.ABER 1994

LEGAAL
W I J van 19 oktober 1994 stelt
dat de Raad van Beheer van het
Davidsfonds in een persbericht
opening laat voor illegale middelen om de Vlaamse zelfstandigheid te verwerven. Als bewijs van deze interpretatie haalt
W I J aan dat in een zin de
•woorden „demokratische" en
„parlementaire" het woordje
„legale" ontbreekt.
De titel van het persbericht was
nochtans duidelijk: „Geen illegaliteit". Verder staat dat het
Davidsfonds steeds geopteerd
heeft voor „de demokratische
en legale weg" en dat de Raad
van Beheer wenst „dat deze
weg ook in de toekomst gevolgd
wordt".
Aangezien dat voor W I J blijkbaar nog onvoldoende duidelijk
is, stelt de Raad van Beheer
hierbij uitdrukkehjk en ondubbelzinnig wat hij reeds bedoelde
met het persbericht en wat door

Deze week in
Vragen bi| de gioei van een, wetenschap

K«!»»»«'<?*"S«idi«"««»' 1

Mare Degiyse vertelt genuanceerd over
zichzelf en zijn toekomst, over Anderlecht,
Club Brugge en de nationale ploeg, over
Josip Weber en Philippe Albert. Een
gesprek, deze week in Knack.

Blake en Mortimer
Tien jaar na de dood van hun schepper
bereiden de striphelden Blake en Mortimer
hun come-back voor. Een gesprek met de
opvolger van Edgar P. Jacobs, deze week in
Weekend Knack.

En verder..
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D e Raad van Beheer van het
Davidsfonds

DE TOEKOMST
Maurits Van Liedekerke hoopt
( W I J , 19 okt. j.1.) dat de VU
met een toekomstprojekt uitpakt dat ,,geloof, bezieling en
inzet" kan opwekken. De
hoofdredakteur stelt terecht dat
het zelfbestuur meer inhoud
moet krijgen. „Welk Vlaanderen willen wij ?", is de vraag die
hier op volgt. De diverse VUtenoren zullen hier wel elk hun
eigen kijk op hebben. Als men
meent dat met de realisatie van
het Sint-Michielsakkoord, de
VU haar hoofddoel heeft bereikt, leidt dit tot explosieve
toestanden en tot allerhande
wilde verkavehngsplannen. De
„extreem-rechtse" en „liberale"
vleugel zijn reeds vertrokken
naar resp. het Blok en de V L D ;
centrum lonkt naar de CVP, de
„groenen" naar Agalev en anderen naar een verruimde S P a
la De Batseher. E^n w^ezenskenmerk van een Vlaams-nationale partij is toch dat men een
maximaal zelfbestuur nastreeft.
De volksnationale emancipatiegedachte bhjft het bindende element voor alle frakties en individuen in een nationalistische
partij. Hieruit volgt logischerwijze dat het afzwakken of opgeven van het kommunautaire
luik van het VU-programma automatisch leidt tot politieke zelfmoord, zoals senator
Jan
Loones onderstreept. O p de
drempel van veertig jaar Volksunie, bevindt de partij zich op
een scharniermoment in haar
bestaan. Een toekomstgerichte
drastische aanpak dringt zich
op, want de uitdagingen van
1954 zijn niet dezelfde als die
van 1994:
1. Het federalisme was nooit een
doel op zich, wel een middel om
een zelfstandig
Vlaanderen
dichterbij te brengen. Een eerlijk federahsme in Belgisch
staatsverband bhjkt onmogelijk
te funktioneren. Het wordt integendeel misbruikt ten nadele
van de Vlaamse numerieke
meerderheid in dit land. Dit
doet niets af van de waarde van
het federahsme als levensfilosofie, maar zegt alles over België.

Zin in iets anders

• Paul Staes naar de CVP • Het incidentDehousse • Philippe Maysladt over de
financiering van de wereld • Bericht uit
het Europees parlement • De nieuwe
Hugo Claus • Paul Gauguin in Lak • De
j computer wordt baas • Ruimtefoto's van
%
de aarde • Ruanda: de verzwegen
I volkerenmoord • Opiniepeiling in Rusland
• Maleisië; het tropisch woud

de kontekst toch vanzelfsprekend was: voor het Davidsfonds blijft de demokratische,
parlementarie, legale weg de
enig verdedigbare om te komen
tot Vlaamse zelfstandigheid.

leen een onafhankelijk Vlaanderen biedt de garantie dat -we
hiervoor helemaal onze handen
zullen vrijhebben, zonder de
kunstmatige Belgische tussenschakel en gehinderd door kommunautaire
achterhoedegevechten.
4. De VU moet, zoals W I J stelt,
een bezielend projekt kunnen
uitdrjigen. Het streven nsiar
Vlaamse onafhankelijkheid, gekoppeld aan een vooruitstrevend solidaristisch samenlevingsmodel beantAvoordt hiercian.
WH de VU-leiding nu eindeijk
de lessen trekken uit de opeenvolgende elektorale sanktioneringen van de kiezers en een
projekt uittekenen dat „geloof,
bezieling en inzet" kan opwekken? „E^n zelfstandig Vlaanderen in een konfedraal demokratisch Europa" is zó'n projekt. Het is, om enkele VUtoplui te parafraseren ( W I J 12
okt. j.1.), „een recept voor de
toekomst" (Hugo Schiltz), biedt
,,duidelijkheid en authentieke
geloofwaardigheid"
(Frieda
Brepoels), geeft ons de kans om
optimaal „het integraal-federalisme als streefdoel operationeel
te maken in Vlaanderen" (WUly
Knijpers) en biedt ons de ruimte
om ons opnieuw sterk als
Vlaams-nationalisten
zonder
identiteitsschaamte te affirmeren, ,,want wie ophoudt zichzelf
te zijn, houdt op belangrijk te
zijn" (Walter Luyten).
(ingekort)
Kxis Verguit, Sint-Niklaas

LODE WILS
In De Financieel-Ekorwmuche Tifl
(zat. 15 okt. j.1.) verscheen een
hatelijk artikel over de Vlaamse
beweging en het Vlaams-nationahsme. Dit n.a.v. het emeritaat van de in Vlaanderen erg
omstreden geschiedenisprofessor Lode Wils.
Onder de titel ,,De Vlaamse
onafhankelijkheid is evenveel
waard als de Russische, niet
veel dus", staan op één enkele
bladzijde zoveel onwaarheden
over onze nationale beweging,
dat een proces wegens laster
niet misplaatst zou zijn.
Het is Vciak moeilijk uit te maken wie in het artikel aan het
woord is: prof. Wils of de redakteurs van de
financiële

krant. Ik kan namelijk niet geloven dat dhr. Wils in één keer
zoveel onzin zou hebben verteld.

ontkennen. Maar nog dommer
is het ,,dé" Vlaamse beweging
gelijk te stellen met het antidemokratisme.

Wat moet je denken van een
uitspraak als de volgende:
,,Door België op te blazen zal
het gewicht van Vlaanderen in
de wereld enkel maar verminderen". En dat, terwijl een
,,krant op uw niveau" nog héél
onlangs breedvoerig schreef dat
Vlaanderen in de wereld niet
gekend is, maar verborgen zit
onder de frankofone schaduw
van België. Vlaanderen is zelfs
in het naaste buurland Duitsland nauwehjks bekend.

Wils doet hier niets anders dan
het officiële Belgicistische discours nog eens luidop deklameren:
Vlaams-nationalisme
staat gelijk met rechts-extremisme en anti-demokratisme.
Wie de Vlaamse bew^eging eerlijk observeert zal meteen merken dat er w^einig bewegingen
bestaan waarin zoveel geruziet,
afgescheurd en versnipperd
•wordt.

Hoe kan een Vlaanderen dat uit
de schaduw van België treedt,
en zichzelf aan de wereld bekend móiakt, daardoor achteruitgang boeken? Wils beweert
dat Vlaanderen sedert de „kommunautarisering" al aan gewicht verloren heeft. Dat is een
bewering die de prof nergens
staaft en die ook nergens op
slaat. Ook het dimensieverschU
tussen België en Vlaanderen is
op die schaal niet langer relevant (dixit Hugo Schiltz).
Zwitserland, Finland, Denemarken, Noorwegen, Ierland
zijn stuk voor stuk onafhankelijke staten, die internationaal
erkend en gerespekteerd zijn.
En voor Vlaanderen zou zulks
niet gelden ?

Maar Wils — en in zijn voetspoor
de FET-redakteurs — gedraagt
zich ronduit schandelijk, door
onze natioucde be'weging „extremistisch" te noemen. Extremistisch? E^n nationale be-weging die er zelfs niet in geslaagd
is Brussel voor onze kuituur te
bewaren. Waarom noemt Wils
niet veeleer de frankofonie extremistisch, want die heeft het
toch altijd weer op andersmans
gebied gemunt? Wie zich verdedigt is extreem, wie diefstal
pleegt is buiten schot, op voorwaarde dat zo het ondemokratisch gestichte België behouden
bhjft. Dat, en niets anders, is,
brutaal geformuleerd, de -ware
inhoud van het belgicistische
vertoog dat Wils mee helpt verspreiden.

Wils vindt het ook nodig de
Vlaamse beweging achterlijk,
bekrompen, rechts en reaktionair-klerikaal
te
noemen.
Heeft de professor dan nooit
van het Daensisme gehoord, of
van de haat van de volgens hem
zó met de Vlaamse bew^eging
verankerde kerk tegen het
AKVS ? Heeft hij nooit gehoord
over de wegzendingen van flaminganten van kollege en universiteit, zoals Lieve Gevers in
heiar Bewogen Jeugd zo uitvoerig
heeft beschreven ?

Het is vanzelfsprekend WUs'
goede recht géén voorstander
van Vlaanderens soevereiniteit
te zijn. Alleen: a|s die Vlaamse
onafhankelijkheid zoveel betekent als de Russische, dan wil ik
daar meteen voor tekenen! Wat
graag zou ik zien dat Vlaanderen naast Slovenië, Tsjechië
of Litouwen in de V N zitting
zou hebben. Heel snel zou dan
duidelijk •worden hoe stompzinnig het verhaaltje is, dat
Vlaanderen zonder België niets
betekent.

De heer Wils schijnt ook nooit
te hebben gehoord over de kommunist Van Extergem, noch
over de J o o d Maarten Rudelsheim. Weet hij niet dat overal in
Vlaanderen duizenden niet-gelovige flaminganten stilzwijgend hun plicht tegenover hun
volk hebben gedaan ?

En dan is er nog het oude
sofisme •waarvoor ook WUs niet
terugschrikt. Zoiets als: de
Vlaamse herweging is begonnen
als een be'weging voor gelijkberechtiging van de Vlamingen
binnen België. Die gelijkberechtiging is bereikt, en dus is
de taak van de demokratische
Vlaamse beweging — dus ook
van de Volksunie — voorbij. Rest
nu nog alleen de voortzetting
van het rechts-extremisme in
het Vlaams Blok. Nou, wat
heeft die partij met de Vlaamse
beweging te maken, als Wils

Weet de professor dat alles niet,
of wil hij niet dat anderen het
w^eten ?
Zit er een anti-demokratische
tendens in de Vlaamse beweging? Het zou dom zijn dat te

2. In Europa, zoals het nu vorm
krijgt, geniet Vlaanderen geen
enkele erkenning als natie.
Meer en meer groeit het besef —
ook in linkse kringen — dat het
verlies van de nationale soevereiniteit onvermijdelijk leidt
tot een verhes van demokratische kontrole, sociale afbraak
en bedreiging van de kulturele
eigenheid. Vlaanderen moet als
een staat Europa kunnen binnentreden en niet als deelnemer
aan de „cortege des misérables
(Van Gerven), die de raad van
regio's is. Dit is geen misplciatst
staatsnationalisme, mjiar een reahstisch vrijheidsnationalisme.
3. Ik twijfel er niet aan dat de
VU een bezielend maatschappijmodel kan voorleggen en
moet uitdragen. Ook de Fronters vrilden een zelfstandig
Vlaanderen om een beter Vlaanderen te kunnen opbouw^en. Al-

^1^
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erkent dat het kiespubliek van
het Blok - naar zijn bronnen
hem zeggen — van diezelfde
Vlaamse zaak niet wakker ligt ?
Wciarom dan het Vlaams Blok
erbij sleuren? Laten we duideUjk zijn: Wils haalt het
Vlaams Blok voor de dag, omdat dit hem een middel lijkt om
de Vlaamse beweging in diskrediet te brengen. En dat is
precies dezelfde strategie die de
belgicistische
machthebbers
van dit land gebruiken. Men
leze er de recente studie O dierbaar België van Bart Maddens
maar eens op na.
Maar het sofisme zit hier: aangezien de Vlaamse bew^eging bedoeld was om het Nederlands
gelijkwaardig te maken, en dit
laatste bereikt werd, is ze overbodig, en kan wat thans als
„Vlaamse bew^eging" w^ordt
aangediend, alleen maar slecht
zijn, anti-demokratisch, w^ant
anti-Belgisch. Alsof niet elke
beweging met de jaren evolueert ! Zijn de konkrete doelstellingen van de sociale beweging vandaag dezelfde als
deze in de I9de eeuw, toen de
tijden helemaal anders waren?
Waarom zou dan de Vlaamse
beweging niet méé mogen evolueren met de tijd, en andere
bew^egingen wel ?
Overigens: de doelstellingen
van de Vlaamse beweging zijn
helemaal niet bereikt, zoals onlangs zéér onverdachte AgsJev-

bronnen bevestigden m.b.t. het
tfialgebruik in Brusselse ziekenhuizen.
Het kan niet zijn dat iemand als
Wils niet beter weet. Wat bezielt
hem dan ?
Hetzelfde, denk ik, wat een hele
generatie hedendaagse Vlaamse
intellektuelen bezielt. Het is n.1.
bon ton geworden om de eigen
nationale beweging te misprijzen, terwijl men de nationale
bewegingen in de ex-Westerse
kolonies in de watten legt. Wij
zitten in Vlaanderen opgezeideld
met een generatie omhooggevallenen die er een pervers genoegen in schept de beweging,
die er mee heeft voor gezorgd
dat zij haar universitaire bul in
handen kreeg - in haar eigen
moedertaal — na te trappen.
Mensen als WUs weten heel
goed dat de weg die onze
„Vlaamse" inteUigentsia thans
bevi'andelt heilloos is en uitzichtloos. E^n volwassen mens
deinst niet terug voor zijn verantwoordelijkheden: hij neemt
ze moedig aan. Dat betekent:
Vlaanderen naar de volwaardigheid voeren, als volwaardig
lid van de volkerengemeenschap. Als men desondanks dergehjke onzin aan het papier toevertrouvrt zoals in de Financieel
Ekonomische Tijd gebeurde
dan geldt slechts één woord:
kvsfaadwilligheid.

Het Vlaams-nationalisme is wezenlijk demokratisch. Het heeft
op de meest rechtstreekse manier van doen met emancipatie,
in de breedste betekenis. Emancipatie, niet alleen van sociaalekonomische heersers, maar
ook van politieke machthebbers. Emancipatie ook van de
eigen donkere kant, de eigen
kleinheid. Het Vlaams-nationalisme beoogt de vorming van
een eigen, relevante staatsstruktuur, om dit volk, dit deel van de
Nederlanden, op te trekken tot
op een niveau waarop het op een
volwassen manier méé zal kunnen gevoerd worden in de vaart
van de volkeren. Ons Vlaamsnationalisme, dat derhalve ook
een Nederlands nationahsme is,
beoogt rechtstreeks de volwaardigheid van de Vlaamse mens,
de erkenning van zijn autentieke zijnswijze, w^aaraan — dit
weze gezegd — nog veel te verbeteren valt.
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opgeheven hoofd in te gaan tegen het heersende belgicistische
discours, dat Vlaanderen wil
onderdrukken en aan zijn eigen
belangen ondergeschikt maken.
Liever zich opsluiten in een
kleinburgerlijk, veihg coconnetje, elke zweem van revolutionair elan angstvaUig verbergend, en ostenatief meeheulend
met het belgisch estabhshment,
om zelf toch maar zeker geen
enkel risiko te lopen.

een kleine kliek een staat gesticht. Die kliek vormde géén
,,nationale beweging" (zoals
Wils tegen beter ^veten in stelt),
doch slechts een asociale, rijke
bovenlaag, die vooral héiar eigen
profijten zocht. De werken van
zulke kliek opruimen kan nooit
,,extremisme" zijn, maar is een
demokratische opgave en een
zedelijke phcht. En daarom is de
soevereiniteit van Vlaanderen
evenmin ,,onzin" als deze van
Slowakije, Oostenrijk of Koeweit. Die soevereiniteit, dat is de
voorwaarde tot ons Nationale
Projekt - met een hoofdletter.
Het Projekt dat ons deel van de
oude Nederlanden
omhoog
moet stuwen tot volwaardigheid
en menseUjke én kulturele voornaamheid. Dciar is niet aüeen
niets verkeerd aan, dat is een
plicht. E^n zedehjke opdracht.
En dat, door de onwil van traditionele politieke figuren, deze
soevereiniteit op heel korte termijn nog niet haalbaar is (onder
meer omwille van het Brusselprobleem), doet daar wezenhjk
niets van af.
Er is nog veel, héél veel werk
voor de Vljiamse beweging.
J a a k Peeters, O l e n
Red. Ond weekblad id op bezoek
gewecöt bij prof. Lode Wib en brengt
volgende week een uitgebreid vraaggesprek met hem.
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60 JAAR EN WEER IN DE BIOSKOOP

DE WIHE IS ALTIJD DE MOEITE WAARD
Eindelijk wil Niske haar zoenen, maar de Witte verstoort
hun idylle. De vriend van Mijnheer Boon, een tenor, geeft aan
de Witte een brief voor de onderwijzer.

In 1992 verscheen bij uitgeverij Pelckmatu de 124dte druk
van De Witte. Dit, wellicht beroemdste boek van Ernest
CUieö, rolde in 1920 voor het eerst van de persen. Het boek
was verlucht met ongeveer dertig pentekeningen van Felix
Timmermans. In 1954 werd het boek verfilmd met in de
hoofdrol Jefke Bruyninckx, voor de muziek zorgde Renaat
Veremans. De film werd toen aangekondigd aU „de beste
f dm van bij on^ " en dat id hij (misschien) nog steeds.
60 jaar later is de eerst gefilmde Witte opnieuw in de
bioskoop.
WIJ's filmmedewerker Willem Sneer zocht uit hoe de
eerste Vlaamse geluidsfilm tot stand kwam.
et is in de tijd, toen de
overheid in gouden letters
op de gemeentescholen de
leuze liet aanbrengen: Voor
onze wlkdkuideren, dat de eeréte
Vlaanue dpreekfdm (eigenlijk de
tweede — maar de eerste is totaal
vergeten) werd gemaakt. We
schrijven 1934 en De Witte verschijnt op het Vlaamse bioskoopscherm. O p 13 september
was het publiek in de Antwerpse bioskoop Coliseum er
getuige van hoe het toen reeds
bijna veertien jaar oude boek
van Ernest Claes beeld en geluid werd. Hiermee kreeg de
Vlaamse literatuur van die tijd
een
flinke
opstoot,
want
Vlaamse mensen die nooit een
boek hadden gelezen, maakten
nu kennis met Vlaamse romanfiguren die reeds in 1930 de
Duitse grens •waren overgestoken, ^vaar De Witte Der Flach^kopf •werd gedoopt, en in 1931
had hij ook al de Franse naam
Filadde meegekregen.

H

Ondertussen plaagt de Witte de
muldersvrouw en gaat zw^emmen met zijn makkers. Maar
moeder neemt zijn kleren weg
en nu moet hij naakt naar huis
lopen. Moeder vindt de brief en
brengt hem naar de hoofdonderwijzer. Het is een brief van
een zekere Alarie-Louise. Maar
Lieske ontdekt dat de brief voor
Hein is en dat zij dus niet de
enige vrouw in het leven van de
onderwijzer is.

aankocht, van Nederlandse onderschriften te voorzien en om
reklamekampagnes in elkaar te
boksen. Edith die altijd al had
willen regisseren zag een miogelijke toekomst in die richting
en toen ze merkte dat in Vlaanderen geen films werden gedraaid, "was zij het die J a n Vanderheyden op de idee bracht.
Haar ervaring gebundeld aan
zijn kapitaal, betekende de start
van de Vlaamse kommerciële
film.

Hein achterhaalt dat de schaduw op het raam van Lieskes
kamer de Witte was. Hij probeert Lieske voor zich te winnen, maar nu wil zij niets meer
van hem weten.
Maar waarom verder vertellen,
de lezer kent het verhaal. Verwarrend? Helemaal niet als je
het op de film ziet met echte
mensen van vlees en bloed.

VOOR DE
GESCHIEDENISBOEKEN
Va^d^rheyren°''m^r kenne^l-s D'^jongetje uit Buffel werd uit 1.200 andere gekozen om de Witte
DeteBelgische filmkeuring gaf de
Tot aan W O U staan bijna alle

Hfrm

weten dat Edith de grootste
inbreng had in de regie.

-fpelen.

O p 11 april 1934 boden zich
tijdens een massale auditie ongeveer 1.200 kandidaten aan om
de rol van de Witte te spelen,
J e f Bnryninckx uit Duffel werd
de meest ideale gevonden.
De opnamen konden beginnen
en Jefke Bruyninckx, wiens
naam nu nog Uinkt als een Uok,
In het cinemaprogramma dat bij
deze gelegenheid werd aange- kreeg enkele gerenommeerde,
boden, stond de opvoering in de bekende en minder bekende
Vlaamse Schouwburg van Me- medespelers naast zich, zoals
njntje Gy<)en aangekondigd en dit daar zijn : M a g d a J a n s s e n s , J e f
met de sterren van de film, de van Leemput sr.. Gaston Smet,
tekst zei: „ONZE Vlaanuche Nora Oisterwijk, Ferdinand
Scliouwburg, evenzeer aL ONZE Buyl, Wrni De Gruyter, Ida
Vlaanuche film, verdient tenzelfden Wasserman en Willem Benoy.
titel uw <iteun en hedchermlng. De
Vlaamóche Kurut moet op U kunnen rekenen."

Deze laatste, akteur en direkteur van de KNS, zou al vlug
ook ander werk op zich nemen,
Reden was dat Vanderheyden,
die enkel een beetje regie-er^^^ing had opgedaan in het
amateurteater, al snel begreep
^at hij het fihnwerk met aankon,
^^ ^«"«y vroeg om hem bijte
f^aan voor de spekegie. Edith
Kiel, tektvol zoals alleen vrou^ « " ^^^^ kunnen zijn zorgde
onopvaUend voor de fihnregie
^ P ^^, generiek echter hield
Vanderheyden de eer aan zich^®

LIEFDESVERHAAL
Het was Edith Kiel die een rode
dróiad in de film aanbracht, dat
werd het liefdesverhaal van
Wiske en de nieuwe onderwijzer.

Daarnaast ziet men dan Franstalige advertenties staan van de
Orfèvrerie Wiskemann in Anvers, van Pedicure-Masseur
Wafelman in de rue Osy, Anvers en -werd de D K W voor
21.900 fr. eveneens eentalig
Frans ciangeboden.

Het verhaal: moeder roept de
Witte op. Die morgen valt alles
hem — zoals gew^oonlijk — tegen.
Gelukkig is er toch een meevaller: hij moet voor zijn broer
Niske iets meenemen voor
Lieske, de herbergiersdochter,
w^aarop Niske heimehjk verliefd
is. Treske, de meid van zijn
ouders, is erg verliefd op Niske,
maar deze wil niets van haar
w^eten.

1.200 WIHES
In 1933 vroeg de filmmaatschappij Internationale FUmdistributie IFD, waarvan J a n Vanderheyden de grote promotor
was, aan Claes of ze De Witte
mocht verfilmen. De auteur
twijfelde niet lang. Vanderheyden was op het boek attent
gemaakt door de Antwerpse
schepen Willem Eeckeleers, die
later ook een straat naar hem
genoemd kreeg — maar dat was
zeker niet om dit wapenfeit.
J a n sprak een zekere Edith Kiel
(°1904) aan om het draaiboek te
schrijven. Kiel was een Berhjnse
die in de UFA-studio's haar sporen had verdiend o.m. als dialoog-supervisor van buitenlandse regisseurs die Duitse
films draaiden. J a n had Edith
leren kennen op het einde van
de jaren twintig, toen hij als
filmverdeler
in Berhjn films
ging aankopen. Hij vroeg haar
mee om de Duitse films die hij

De buitenopnamen w^erden in
Zichem en in Averbode gedraaid, de binnenopnamen gebeurden in de studio's van Jofa
Tobis Ton Films in het Duitse
Johannistal, omdat Uankfilm in
Vlaanderen toen nog met mogeli;k was.
g^.^^^^^ Q ^ ^ ^ ^^^ j ^ ^ ^ ^ . schrijven
j ^ ^ j ^ j^j^^^.^ ^^^ j ^ Zichemse
interieurs zo echt waren, dat hij
^-^j^
j ^ ^^^ -^ ^^^ ^^j^^^
Zichem waande. Van bij de eer^^^ opname tot aan de première
^g^hepen er nauwelijks vijf
maanden.

Lieske van haar kant is erg
verliefd op de jonge onderwijzer
Hein. Mijnheer Boon, de muziekleraar van het dorp, heeft de
muziek voor een liefdeshed gekomponeerd. Hein maakt een
edicht. Met deze tekst hoopt
ij Lieskes hart te veroveren.
Na schooltijd moet de Witte dit
* iiMiiiniiHl gedicht aan Lieske overhandigen. Als Hein de herberg wil
binnengaan, ziet hij tegen het
raam van Lieskes kamer een
f- schaduw^ en hij vermoedt dat
K Niske bij haar is. Hij vertrouwt
m rfto
p Lieske niet meer. Mijnheer
%. Boon w^eet de hand te leggen op
Heins gedicht en vindt dit de
De Witte aan de dlag, tot grote ergernis van de motenaarsvrouw.
meest geschikte tekst voor zijn
hed. Treske is overgelukkig.

< ^

film een KNT mee, wilde men
KT krijgen moest er één scène
w^orden uitgeknipt. Hetgeen gebeurde. De film werd een gouden sukses en gaf het tweetal
J a n en Exhth genoeg financiële
middelen om nog 12 andere
films te realiseren.
De Witte werd regelmatig vertoond tot en met zondag 23
maart 1980, de volgende dag
ging De Witte van Sichem van
Robbe de Hert in première.
Gelukkige bezitters van de filmaffiche die na W O II werd
gebruikt, zullen bemerken dat
de naam van J a n Vanderheyden
er niet meer op voorkomt. J a n
•wcis „stout" geweest tijdens de
oorlog en dat 'was reden genoeg.
O p de enkele nog bestaande
affiches werd de naam met een
bruin papier overplakt. Of
waarin een klein land klein kan
zijn.
Als men de brochure doorbladert die de Vrienden van het
Vlaamse Filmmuseum en -archief maakten naar aanleiding
van de retrospektieve Edith
Kiel, Vlaamse kineaste van 1934
tot 1961, ziet men J a n Vanderheydenfilms staan tot in
1943, om pas in 1952 terug te
starten met de eerste Exlith Kiel
film, getiteld: Uit Itetzelfde rwdt.
En nu ging De Witte opnieuw in
première. E^n nieuwe kopie
w^erd getrokken van de ouwe
nitraatfihn — die nu voor e e u w g
kapot is en een nieuwe klankband. Het was verdeler RetroFilms financieel niet mogelijk
om vele kopieën £ian te maken,
en het is daarom dat de film
voorlopig enkel wordt uitgebracht in Century Antwerpen,
Plaza Duffel, Sfinx Gent, Focus
Turnhout
en
Multiskoop
Boom.
De Witte is altijd de moeite
waard!
Willem Sneer
c» De Witte wordt verdeeld door
Retrofünd, Bergloon 15 te 3001
Heverlee,
teL
en
fax.
016M0.45.75.
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