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Progressief
nationalisme
p de Partijraad van de Volksunie
lichtten Bert Anciaux en Laurens
Appeltans hun kandidatuur toe
voor de funkties van VU-voorzitter en VUsekretaris. Zij zijn voor beide funkties de
enige kandidaat.
Bert Anciaux, die zichzelf als voorzitter wil opvolgen, bracht in herinnering
hoe hij in '92 verkozen werd tot opvolger
van Jaak Gabriels met een programma op
twee pijlers: een kommunautaire radikalisering en een radikalisering op maatschappelijk vlak. De twee pijlers van toen wil
Anciaux nu samensmeden : „De VU is geen
kartel tussen twee stromingen."
Volgens Bert Anciaux heeft de VU
slechts één streven: „de ontplooiing van de
Vlaamse gemeenschap, in al haar facetten,
op alle maatschappelijke terreinen, en dit in
verbondenheid met andere volkeren in Europa en de wereld." De senator wil daarom
de aanval inzetten tegen het vooroordeel
dat nationalisme automatisch in het reaktionaire en autoritair rechtse kamp plaatst.
„Ons Vlaams-zijn moet synoniem worden
van openheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid", vindt Anciaux.
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Hij wil bezielende ideeën aanreiken
voor de uitdagingen van morgen, en ziet de
Volksunie als „het symbool van wederopstanding en optimisme". Op het terrein van
de bestaansonzeker heid en armoede, waar
de VU de klemtoon moet leggen op de
mens achter de cijfers. Als progressieve partij moet de VU voor Anciaux ook openstaan
voor taboe-onderwerpen en uitdagingen als
drugs, seksualiteit, relatievorming en ethische problemen.
et Baskische echtpaar Luis MorenoGarcia wordt er door liet
Spaanse gerecint van verdacint onderdai<
te hebben verleend aan ieden van de
ETA, de Baskische afscheidingsbeweging. Sinds 1992 verbiijven de twee bij
ons, op 15 juni 1995 werden ze in Vilvoorde door de BOB aangehouden,
Man en vrouw bleven, zonder echt aanwijsbare redenen, een halfjaar in de cel,
kwamen einde '93 vrij en vroegen als
politieke vluchtelingen asiel in België,
dat werd ze in '94 door kommissarisgeneraal Bossuyt geweigerd. Dhr. Bossuyt stoelde zijn beslissing op het feit dat
een ETA-lid zou bekend hebben dat het
echtpaar inderdaad een ETA-kommando
in huis had genomen. Maar de bekentenis, zo verklaarde een Spaanse wetsgeneesheer, zou zijn afgedwongen na
folteringen, een nog steeds geliefde
praktijk in Spanje.
Na de asiel-weigehng liet minister Stefaan De Clerck (CVP) Luis Moreno aanhouden. De minister van Justitie ontmoet aldus zichzelf want eerder, in 1993,
had hij zich als volksvertegenwoordiger
tegen de uitlevering aan Spanje verzet
Het verhaal is pas rond als we weten dat
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Een
grote partij
hoeft de
VU voor Anciaux niet te worden. Maar
momenteel vindt hij de Volksunie wel te
klein. Een oplossing voor dit probleem
zoekt Anciaux in het socio-kultureel middenveld, dat de VU moet aanspreken als
aanbrenger van ideeën, niet in zijn funktie
van belangenbehartiger . En „we hoeven niet
de ondertekening van ons Vlaams-nationaal
programma te eisen vooraleer met kreatieve
mensen kan gepraat worden. De VU moet
die openheid echt kultiveren en waarborgen." Zo wil Bert met de partij „terug
gedegen en doordachte animo en opschudding brengen in politiek Vlaanderen."
In zijn beginselverklaring hamerde Laurens Appeltans ook op het herwinnen of
versterken van een levendige debatkultuur .
Hij vindt dat de interne partijkultuur en de
interne besluitvormingsprocessen in vraag
gesteld moeten kunnen worden. Hoe dat
moet gebeuren, wil Appeltans nog even afwachten.
Toch schoof hij al enkele aandachtspunten voor het partijsekretariaat naar voren : de ledenwerving dient aangezwengeld ;
WIJ moet wervend en fris van de lever zijn;
De Toekomst motiverend en geëngageerd;
VNOS aansprekend en doorleefd. Ook het
Dosfelinstituut en W M moeten zich verder
ontwikkelen. Algemeen gesproken meent
Appeltans dat de afstand tussen de basis en
"het Barrikadenplein" moet verkleinen. „En
de eerste stap in dit proces moet door het
partijsekretariaat worden gezet."
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in november 1993 premier Dehaene aan
zijn Spaanse kollega, Felipe Gonzalez had
beloofd in beroep te gaan tegen elke
beslissing om het echtpaar asiel te verlenen.
De middelen die de ETA gebruikt om

Moreno en
Garcia
onafhankelijk van Spanje te worden zijn
wreed, daar bestaat geen twijfel over. Zij
zijn niet goed te praten, net zoals de
wreedaardigheden van de Spaanse politiediensten onaanvaardbaar zijn.
De zaak van het echtpaar Moreno-Carcia
ligt toch wel even anders,
in 1993 kon kamerild De Clerck hun
dossier, opgesteld door de Kamer van
Inbeschuldigingstelling, inkijken en verklaarde toen zich achter de verdediging
van het echtpaar te kunnen scharen. Op
grond daarvan vroeg hij toen dat mi-

nister Wathelet de uitlevering zou weigeren.
Ondertussen raakte ook de betrokkenheid van Felipe Gonzales bij de oprichting van de Crupos Antiterroristos por la
Liberacion (GAL) bekend. De met officiële goedkeuring en middelen begunstigde anti-terreurgroep beantwoordt
niet alleen aanslagen van de Baskische
separatisten maar zaait zelf dood en
vernieling, Eén kluwen dus! Een onwaardige toestand in een zich rechtsstaat noemend land én lid van de Europese Unie
Wie niet overtuigd is van de GAL-terreur
raden wij aan te praten met Willy Kuijpers
of Walter Luyten, zij hebben lijfelijk ondervonden wat het wil zeggen enige
betrokkenheid bij de Baskische ontvoogdingsstrijd te tonen.
Als volks-nationale partij heeft de Volksunie ervaring met nationaliteitenkonflikten, reeds tientallen jaren is de partij
dé gangmaker van een vredevolle
staatshervorming. Blijkbaar heeft Felipe
Gonzales tijdens zijn studententijd in
Leuven met veel opgestoken van de
wijze waarop hier verschillende volkeren
binnen een staatsgrens (min of meer)

vredelievend kunnen samenleven. Is diezelfde Gonzales, die onder de Francodikatuur als ,,lsodoro" ageerde, nu een
nieuwsoortige Franco geworden? Premier Dehaene zou er goed aan doen zijn
Madrileense evenknie een lesje onbloedige staatshervorming bij te brengen
De zaak Moreno-Carcia legt nogmaals de
problematiek van de staten met meerdere volkeren bloot. De kranten van
vandaag: Tsjetsjenië, Corsika, Ruanda,
Burundi, Bosnië, Servië, Kroatië . Zovele
brandhaarden, lang geleden aangestoken, nooit ernstig behandeld Rekening
houden met mensen, hun kulturele, sociale en religieuze biotoop bestaat niet.
Machtige staten veroverden met geweld
en drongen hun wetten op. Om hun
gezag te handhaven blijven zij onderdrukken, folteren en verminken Onvermijdelijk roept hun brutaal geweld ander
geweld op, zodat de cirkel van ellende
nooit doorbroken wordt
Dat dit nog mogelijk Is, hier en nu, in ons
eigenste Europa, is een schande die ons
allen treft. ,
Hier is werk voor alle demokraten, in en
buiten het parlement!
Maurlts Van Liedekerke

Versplinterci
Uit een wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat het partij landschap na de
gemeenteraadsverkiezingen van '94
een beetje verder versplinterd raakte.
Er dienden zich 13,4% meer
kandidatenlijsten aan dan bij de
vorige verkiezingen van '88.
•

Spaarders kunnen beter hun
spaarcentjes opdoen: de ASLK en de Generale Bank verlaagden de basisrente
op de spaarboekjes van 3 naar 2,5%. Het
Gemeentekrediet volgde met een daling
van de rente op kasbons. Deze rente zakt
met minimum 0,4%. Voor kasbons van
één jaar betekent dit nog een rente van
3,15%. Hiervan moet nog de roerende
voorheffing en de Inflate afgetrokken
worden, zodat er een netto rente van
2,68% overblijft.

_ De oprichting van een Adviesraad van de Franstaligen in de randgemeenten door het College van de
Franse gemeenschapskommissie verscheen in het Staatsblad. O.m. VU-er
Etienne Van Vaerenbergh protesteerde
met klem tegen deze inbreuk op het
territorialiteitsbeginsel.
De fusie van de Brusselse gemeenten kwam aan bod In de Hoofdstedelijke gewestraad, vu-er sven Catz
verdedigde het meest verregaande scenario: een volledige fusie met de oprichting van een veertigtal wijkraden als
demokratisch tegengewicht. Door de fusie hoopt de VU de positie van de Vlamingen in de hoofdstad te versterken.
Voor wie daarover nog twijfels
koesterde, de nieuwe spelling blijft dezelfde nieuwe spelling als tevoren. Dat
kwamen de Vlaamse en Nederlandse ministers van de Taalunie overeen op voorstel van Vlaams minister Van den Bossche
(SP).
Op het ogenblik dat we dit schrijven houden Russische elitetroepen
grote kuis in Pervomajskaja, het dorp
op de grens van Dagestan en Tsjetsjenië
waar Tsjetsjeense terroristen dagenlang
meer dan honderd gijzelaars vasthielden. De Tsjetsjenen eisen het vertrek van
de Russen die hun land op koloniale wijze
en met militaire onderdrukking bezet
houden.

Het percentage gemeenten met een
homogene meerderheid nam in '94
slechts met 3,2 af tot 54,7. Een
gemeenteraad telt tegenwoordig
gemiddeld 3,78 frakties in België, en
4,11 in Vlaanderen.

DOORDEWEEKS

VEROORDEELD
De kontrolekommissie voor de verkiezingsuitgaven heeft vorige week VU-er
Vic Anctaux veroordeeld. Zijn naam en
foto prijkten in de voorwoordjes bij de
Vooroordelenbrocliure die hij liet herdrukken.
Anciaux benadrukt dat de vooroordelenbrochure welbewust na de verkiezingen gepubliceerd werd. Hij geeft toe dat
bij het voorwoord in de brochure een foto
van zichzelf, zijn naam en handtekening
prijken. Anciaux: „Mijn advieswerkgroep Migranten zei me dat de migrantengemeenschap van die aard is dat ze wil
weten wie politieke verantwoordelijkheid draagt voor hen, en die persoon ook
wil herkennen. Daarom staat mijn foto
erbij."
De VU-er is niet te spreken over deze
veroordeling : „Ik vraag me af of deze
kontrolekommissie even streng zal optreden tegen de Vlaamse en Waalse burgemeesters en schepenen die m hun informatiebladen ook bijna steeds een foto
van zichzelf afdrukken." De wet op de
beperking van de verkiezingsuitgaven
geldt inderdaad niet alleen voor de verkiezing van federale en regionale parlementen, maar ook voor de gemeenteverkiezmgen.
Anciaux: „Ik vind mijn veroordeling belachelijk, temeer daar de brochure verspreid wordt door de VGC. Die krijgt
dagelijks tientallen aanvragen, voor 90%
uit Vlaanderen en Wallonië, waar men
nooit meer voor mij zal kunnen stemmen."

ZANGFEEST
Het Vlaams-Nationaal Zangfeest vindt
dit jaar plaats in Gent in plaats van in
Antwerpen. Omdat het organiserende
ANZ van geen enkele instantie de garantie kon krijgen dat het Sportpaleis op
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Lech Walesa
terug naar de
scheepswerf
in Gdansic.
Met
gegarandeerde
veiiigheidi

„Op 20 februari zal het eenjaar geleden zijn dat mijn man werd
vermoord Wij zetten de stnjd op twee fronten voort enerzijds
tegen de hormonenmaffia, anderzijds tegen de mogelijke legalisenng van de vijf Amenkaanse hormonen "
Dat zei de weduwe van de vong jaar vermoorde veearts Karel Van
Noppen op een perskonferentie Er werd door de Stichting Dr
Karel Van Noppen een affiche gelanceerd met de foto van de
veekeurder, en de tekst Eén jaar na de moord, zijn stnjd gaat
voort De Stichting roept op om deze affiche massaal uit te
hangen, om de druk op de beleidsverantwoordelijken te vergroten De affiche kan op het adres van de Stichting verkregen
worden Postbus 1, 2275 Wectielderzande

•

In 2000 zal in Antwerpen niet
gevoetbald worden om de Europese landentitel. Het schepenkollege kwam niet
tot een akkoord over de inplantingsplaats van het Eurostadion. En de stad
kreeg geen financiële garanties van mogelijke Investeerders in het nieuwe stadion.
Dinsdag hervatte het Militair Gerechtshof de herziening van het proces
iram Laplasse. De auditeur-generaal
had eerder de vrijspraak gevorderd.
Deze week werden er getuigen verwacht uit Oostdulnkerke en Duitsland.
De Oostdulnkerkse getuigen, opgeroepen door de burgerlijke partijen die overtuigd zijn van de schuld van Irma, konden
gratis meereizen met een bus die ingelegd was door de plaatselijke oudstrijdersvereniging. Ook de Duitse getuigen zouden opgehaald worden.

Vleesloos

28 april wel beschikbaar zal zijn voor de
zingende Vlamingen, besliste de Raad van
Bestuur van het ANZ naar het Gentse
Flanders Expo uit te wijken.
De steunaktie die het ANZ op touw zette
om het Zangfeest te redden, heeft wel
resultaat opgeleverd. De beoogde 2,5
miljoen frank werd ingezameld. ANZvoorzitter Portier verklaarde aan Gazet
van Antwerpen dat Flanders Expo geschikt is als zaal voor het Zangfeest. Wat
toegankelijkheid en bruikbaar heid betreft
zou de Gentse Expo zelfs toegankelijker,
bruikbaarder en goedkoper zijn dan het
Sportpaleis.
Eind vorig jaar, toen het ANZ met zijn
steunaktie startte, had sekretaris Koenraad De Meulder aan WIJ al gezegd dat
Flanders Expo het enige alternatief voor
het Sportpaleis was in Vlaanderen. Toen
luidde het echter dat Flanders Expo ongeveer even duur was.

DEMOL
Het land wacht met spanning af of de
hoofdkommissaris van de Schaarbeekse
politie nu ja dan neen meer dan tien jaar
geleden even lid is geweest van het extreemrechtse Front de la Jeunesse. De
Morgen is al een paar dagen zoet met de
publikatie van verhalen van haar meest
gereputeerde onderzoeksjoemalist die
wijzen op "het zwarte verleden" van de
ambtenaar Johan Demol.
Het blijkt dat de kommissaris uit de
periode dat hij lid was van het Speciaal
Interventie Eskadron (de SIE-keurtroep)
van de Rijkswacht enkele kennissen heeft
overgehouden die bekendstaan als extreemrechts. En geef toe, de Starsky &
Hutch-melodsn waarmee het korps van
Demol in Schaarbeek met sukses de kriminaliteit en drugshandel van de straten
veegt, daar hangt toch een sterke extreemrechtse geur aan vast.
Bovendien had Demol een abonnement

op het rechtse tijdschrift Nouvelle Europe
Magazine. Dit heeft hij ook toegegeven.
Klap op de vuurpijl: Demol gaf ooit een
interview aan het partijblad van het
Vlaams Blok.
Dit heeft veel weg van een heksenjacht.
Zal men binnenkort misschien de abonnementenbestanden van De Rode Vaan,
het ter ziele gegane blad van de Kommunistische Partij, gaan uitpluizen ? In dat
geval moet ook de redaktie van WIJ, als
trouw abonnee van het KP-blad, het ergste gaan vrezen.
Erger nog: op onze leestafels zou men
zomaar, open en bloot, eksemplaren kunnen zien liggen van "rechtse" bladen als
Dietsland-Europa, Alarm, Berkenkruts, 't
Pallieterke, Broederband, Journaal, Nucleus, ja zelfs tijdschriften van o.m. Bretoense en Corsikaanse separatisten ! En
met de anestatie van het Baskische echtpaar in het achter hoofd, durven we nauwelijks toegeven dat ook Baskische tijdschriften hier een aantal jaren geleden
gretig gelezen werden...

GEEN DISKRIMINATIE
Vlaams minister Leo Peeters ziet zoals
verwacht geen graten in het woningbeleid
dat de provincie Vlaams-Brabant wil voeren. Eind vorig jaar had de Vlaamsbrabantse provincieraad voorwaarden
vastgelegd voor het toekennen van rentetoelagen voor nieuwe sociale woningen
in de provincie.
Kernidee vormt de notie "redelijke band"
met de gemeente. Kandidaat-bewoners
hebben zo'n redelijke band wanneer ze
aan een aantal voorwaarden voldoen:
tien jaar lang in de gemeente wonen, of
hun kinderen naar de Vlaamse school
sturen, of lid zijn van een Vlaamse sociokulturele verenigingen, etc.
Tegen dit reglement kwam protest van de
Franstaligen in Vlaams-Brabant, van de
VLD en van Agalev. Een verzoek tot

Se non e vero...

konservatieve katolieke krant kan men tegenwoordig grote
onvrede beluisteren over het "achtemalopen" van het VB.

V orige week werd een wetsvoorstel van het Vlaams Blok over
rituele slachtingen niet in overweging genomen. Over de rituele
slachtingen mag volgens een meerder heid in de Kamer geen debat
gevoerd worden. Dat moet een taboe blijven, zoals amnestie.
Alleen de VU en de VLD stemden (met het VB) voor de
inoverwegingneming. Terecht.

De verklaring ? Antwerpen is hét sterkste VB-bastion. En de GVA
besliste recent tot een "strategische terugtocht" in de Antwerpse
regio. De krant vormt sedert enige tijd het mikpunt van boze
brieven van Blokkers die omwille van allerlei redenen dreigen
hun abonnement op te zeggen. En de GVAplooit omdat ze in zo'n
slechte financiële papieren zit.

Maar het grootste VB-nieuws stond vorige week in de Gazet Van
Antwerpen Ie kzen. Niet toevallig. Bij bepaalde redakteurs van de

Het verbaast dus niet dat Gerolf Annemans in GVA de gelegenheid kreeg om breedvoerig uit te leggen dat hij zich

vernietiging werd ingediend bij minister
Peeters, die voogdijminister is van de
provincie.
De minister schaart zich nu achter het
standpunt van de deputatie : er is geen
sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel, noch van het grondwettelijk
recht op een behoorlijke huisvesting,
noch van het recht om z'n woonplaats vrij
te kiezen.

JOJO
Zoals steeds in kommunautaire debatten,
stelt de CVP zich bij de hervorming van
de Sociale Zeker heid op als een jojo. We
beschreven eerder al hoe de Vlaamse
kristendemokraten nu eens de konfederalistische kaart trekken, en dan weer
de unitaire toer opgaan. Het was de
voorbije week niet anders.
Op de nieuwjaarsreceptie van de partij
heette het dat de CVP de SZ wil hervormen zonder daar kommunautaire elementen bij te betrekken. Dat bleek enkele
dagen later toen uitlekte hoe een CVPwerkgroep de kinderbijslagen wil hervormen. De partij beschouwt het overheidsgeld voor kinderen, de kinderbijslag
en de fiskale aftrekken voor kinderen ten
laste, als een pot waarop niet mag bespaard worden, maar die wel herverdeeld
mag worden. Alle Vlaamse wensen die de
Franstaligen mogelijkerwijs op stang zouden kunnen jagen, werden uit dit voorstel
maar meteen geschrapt.
Een dag na de receptie, na enkele negatieve kommentaren in de Vlaamse pers,
kwam een "verduidelijking". Premier Dehaene (CVP) krijgt van zijn eigen partij
een half jaar de tijd om de SZ te moderniseren zonder dat de CVP kommunautaire eisen op tafel zal werpen.
Die modernisering moet voor Van Hecke
bovendien meer zijn dan een herschikking of het aanboren van nieuwe inkomsten of belastingen. Er moeten ook
echte besparingen komen.
En indien de CVP-premier aan die CVPvoorwaarden niet voldoet ? Dan zal de
CVP "voluit de splitsing en regionalisering van de Sociale Zeker heid eisen" zo
stelde haar woordvoerder . Dan zal Van
Hecke opnieuw de Vlaamse melkkoe uit
de gracht halen, waarop weer een verduidelijking zal volgen, die daags nadien
rechtgezet moet worden,...

GEEN VERZOENING?
Het satirische weekblad 't Pallieterke, dat
bekend staat om zijn rechts-konservatieve
Vlaamse refleks, verbreekt na maanden
de stilte over het konflikt rond de IJzerbedevaart. Volgens het weekblad moet
de IJzerbedevaart nu definitief afgeschre-

kandidaat stelt om VB-voorzitter Karel Dillen op te volgen.
Terloops laat Gerolf, die in zijn vrije tijd schildert (en wat is er
ongevaarlijker ?), zich kennen als een man waarmee te praten
valt.
De politieke konklusie van de GVA? „Met Filip Dewinter als
Blok-voorzitter zou er in het Belgische politiek landschap niet
veel veranderen. Met Gerolf Annemans misschien des te meer.
Vooral CVP en VLD zouden dan verplicht kunnen worden om
hun houding te herzien." Het lijkt wel of GVA daar zit op te
wachten...

ven worden "als radikale manifestatie van
de vlaamsgezinden".
Het artikel bevat naast een hoop harde
demagogische wind nauwelijks nieuws.
Waarop baseert het weekblad zich om te
besluiten dat de onder handelingen tussen
Forum en Komitee tot niets geleid hebben? Dat is uit het artikel niet op te
maken, 't Pallieterke schrijft slechts dat
"op de duur gebleken is dat die gesprekken onmogelijk waren. Men kan het
nog scherper stellen: het gesprek werd
geweigerd. Punt, en daarmee uit."
Dat klopt alvast niet. Vorige week meldde
een krant nog dat een verzoening binnen
handbereik ligt. Dat werd tegenover WIJ
door sommige betrokkenen dan weer
bevestigd en ontkend tegelijk, maar dat er
gesproken wordt is duidelijk.

was een geleidelijke "demokratisering"
van het Komitee inhoudt. Elk jaar zou een
aantal leden verkozen worden, totdat na
een aantal jaren de meerder heid van het
Uzerbedevaartkomitee uit verkozen leden zou bestaan. Over dit "kompromisvoorstel" worden op dit ogenblik,
zoals het demokratische verenigingen
past, de respektievelijke achterbannen geraadpleegd.

Intussen konden we vernemen dat het
"kompromisvoorstel" waarover sprake

Waarom verbreekt 't Pallieterke uitgerekend nu het stilzwijgen? Omdat het

De taalwetgeving dateert al van 1963, Ze
wordt min of meer nageleefd in Brussel
eerder min dan meer Zo kan men besluiten uit een lijvige VUB-studie van Anja
Detantüle vonge week aan de pers werd
voorgesteld, en waarop IW binnenkort in
extenso zal ingaan, Aan Vlaamse zijde
bestaat er al sedert de publikatie onvrede
over deze taalwetten. Ze bleven in Brussel
te vaak dode letter
De wettelijk voorziene tweetaligheid van
het personeel in openbare diensten en
het taalevenwicht voor de leidinggevende
funkties blijven 52 Jaar later fikties. Voor
lagere funkties in lokale besturen dient
minstens een kwart van de betrekkingen
door Nederlandstaligen ingevuld te wor-

weekblad eigenlijk van geen verzoening
tussen komitee en Forum wil weten.
Omdat het blad eigenlijk al lang de kaart
getrokken heeft van de Werkgroep Radikalisering IJzerbedevaart. En dat konglomeraat van extreemrechtse en separatistische die-hards, die tegelijk lid zijn
van het Forum, eist meer dan inspraak.
Het eist ook het ontslag van de huidige
Komitee-leiding, en vooral: een onomwonden keuze van het komitee voor
separatisme.

zelfs de taalvereisten voor de Brusselse
politie In dat Jaar geraakte een vijfde van
de vakatures In de politiekorpsen (900
banen) niet ingevuld, omdat te weinig
kandidaat-agenten slaagden voor het
taaleksamen.
De taalwetgeving wordt verder volop omzeild. De kontraktuele en tijdelijke statuten in de openbare dienst, die in de
Jaren zeventig hun intrede deden, vallen
niet onder de taalwetten. Van deze wettelijke leemte wordt door de lokale overheden in Brussel gretig gebruik gemaakt
om Franstaligen aan te werven: bij de
gesubsidieerde kontraktuelen bestaat
een "taalevenwicht" van 89,4F/10,6N,
De gemeenten hebben nog gaten in de

Geen respekt voor
de taalwet
den. De vastgelegde verhouding van één
op vier Nederlandstaligen wordt overtreden in de OCMW's van Ukkel, vorst.
Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node, en in de
gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Eisene, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node,
Bij de OCMW's stelt zich bovendien het
aanslepende probleem van de bikommunautaire ziekenhuizen. Daar is slechts één
tiende van het artsenkorps Nederlandstalig, voor één derde van de patiënten,
Hoe aan dit probleem gewerkt wordt,
leest U verder In het interview met Vic
Anciaux.
Ook in de politiekorpsen is het voor de
Vlamingen armoe troef, in 1994 versoepelde de minister van Binnenlandse Zaken

wet gevonden: via de oprichting van gemeentelijke vzw's voor kultuur, sport, toerisme, etc. worden de taalwetten eveneens omzeild. Momenteel bestaan er
meer dan 150 zulke vzw's.
En de kontrolemechanismen die in de
taalwetgeving voorzien waren om haar
toepassing af te dwingen? Er werd toch
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht opgericht? Jazeker, maar die kommissie kan
slechts vaststellingen doen, niet ingrijpen.
En er werd indertijd toch een vice-goeverneur aangesteld om te waken over de
naleving van de taalwetten? Jazeker, maar
die kan overtredingen slechts schorsen,
niet vernietigen
Vernietigen, dat blijft een politieke aan-

Het Europees
parlement wil
het invoer
verbod op
hormonenvlees uit de VS
handhaven.

gelegenheid. Dat hoort tot de bevoegdheid van de voogdijministers. Voor de
Brusselse gemeenten is de voogdijminister nu al Jarenlang de Brusselse minister-president PIcqué (PS), en die is
biezonder laks om uit de schorsingen van
de vice-goeverneur de logische konklusie
van de vernietiging te trekken
Voor de OCMW's is de voogdij wettelijk aan
een Franstalige én een Vlaming voorbehouden. Maar in de praktijk komen FDF
minister Gosuin en SFminister Grijp niet
tot overeenstemming wanneer het de
omzetting van een schorsing in een vernietiging betreft, met als resultaat dat er
nauwelijks vernietigd wordt: in 1992 werd
één schorsing op een totaal van 472
vernietigd, in 1993 vier op 735
Ofschoon ze niet toegepast worden, hebben de Brusselse Vlamingen volgens de
onderzoekster toch een goede zaak gedaan aan de taalwetten. Het principe van
de tweetaligheid van de lokale besturen
werd gesteld, er werden taaleksamens
opgelegd, de aanwerving van Nederlandstaligen en de pariteit voor de hogere
funkties werden verzekerd.
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Anne Van Asbroeck (SP)
verbond al enkele politieke konklusies aan
het studiewerk Ze deed een oproep tot
de federale premier, de minister van Binnenlandse Zaken (haar partijgenoot
Vande Lanotte), de Brusselse gewestre-.
gering en de Vaste Kommissie om de
huidige wette verstrengen. Dat kan zelfs
door een wet met een gewone meerderheid. Welk ekskuus hebben de Vlaamse
partijen in de Kamer nog?
(pdJ)
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stof tot spreken
Het parlement moet kontrole houden op de
regering en kan dat door het stellen van
vragen. Bijvoorbeeld over de 230.000
roodwangwaterschildpadjes die jaarlijks in
België ingevoerd worden. Agalev-kamerlid
Hugo Van Dienderen las in Het Volk dat 5%
van de beestjes het transport niet overleeft en
dat de overige 95% of door het toilet

gespoeld of gewoon gedumpt wordt. De
Agalev-man wil de invoer beperken zodat er
al zeker minder schildpadjes sterven bij

transport. 'Is deze problematiek u bekend?
Heeft u reeds maatregelen genomen om. deze
wantoestand te remediëren?' vroeg hij aan
Pinxten, federaal minister van Landbouw.
Deze was op de hoogte van de problematiek,
beschikte niet over precieze cijfergegevens
omtrent de 'Trachemys Scripta Elegans' en
zag een invoerverbod voor België niet zitten.

WETSTRAAT

e VU wil dat het arrest in de zaal< Bosman liaar
beslag zal krijgen in Vlaanderen. Kris Van Dijck
interpelleerde daarover Luc Martens.

Kris van
DUck

Rode kaart
voor Dehaene
Enkele maanden geleden ontwaakte de
voetbalwereld uit een zoete droom. JeanMarc Bosman, ex-voetballer van FC Luik,
kreeg toen van het Europees Hof van
Justitie gelijk in zijn aanklacht tegen de
transferregeling. Op het hoofd van spelers die in een andere EG-lidstaat willen
gaan voetballen mag sindsdien geen prijs
meer gezet worden. Klubs die enkele
maanden nog voor vele miljoenen in
voetbaltalent geïnvesteerd hadden, zagen
hun dure geld van de ene op de andere
dag verloren gaan. Protest van zowat alle
klubbesturen en ook - en dat is toch wel
zeer verrassend te noemen - van premier
Dehaene, Club Brugge- en Rode Duivelssupporter. De premier had iets willen
regelen op de Europese top van Madrid
daarbij argumenterend dat sport toch wel
een apart geval is.

Bosman en
zijn
advokaten
handelden
niet naar de
zin van de
premier.

Het nieuws was nog niet koud of Roger
Blanpain, oud-VU-senator en professor
Arbeidsrecht aan de KUL, bestempelde de
houding van de premier als 'Misplaatst,
onbetamelijk en een regeringshoofd onwaardig'. De Gids had duidelijk de verkeerde weg ingeslagen.

OBSTRUKTIE EN BUITENSPEL
Dat vindt ook de VU-fraktie in de
Vlaamse Raad die, in de persoon van
Vlaams volksvertegenwoord-'^er Kris Van
Dijck, Vlaams minister van jsultuur, Luc
Martens, interpelleerde. De VU pikt het
niet dat Dehaene zich inlaat met de
regelgeving rond sport, sinds 1980 een
eksklusieve aangelegenheid van de Gemeenschappen, al schijnen ook veel
sportbonden (voetbal-, wieier-, ...) dat
nog altijd niet begrepen te hebben.
Kris Van Dijck: „Laat ik het in voetbaltermen uitdrukken: de premier beging
een obstruktiefout en staat duidelijk buitenspel. Twee overtredingen waarbij tweemaal dit parlement gedupeerd wordt."
Het Vlaams parlementslid verzet zich
tegen de bevoegdheidsoverschrijding van
Dehaene, maar ook tegen het voornemen
van de premier om ook in de Europese
wetgeving één en ander naar eigen wens
aan te passen. „Yoor alles," aldus Van
Dijck, „dient het arrest te worden nageleefd. De door Dehaene voorgestelde
aanpassing veronderstelt daarenboven de
unanimiteit tussen de verschillende lid-

staten, iets wat niet voor de hand ligt."
De VU'er maakte zich ook zorgen over
het demokratisch bedenkelijke idee van
Dehaene van demokratie.
K. Van Dijck; „Het is bedenkelijk dat een
eerste minister fundamentele rechten, bekrachtigd door de hoogste juridische instantie in Europa, tracht op de helling te
zetten. Dit getuigt van een gebrek aan
eerbied voor de instellingen, voor de scheiding der machten en ondermijnt het geloof
in de rechtstaat. Bovendien is het even
bedenkelijk dat een voetbalbond met een
vingerknip de premier voor haar kar kan
spannen."
MENSEN TE KOOP
Van Dijck benadrukte dat het soort voetbal waarover hier sprake een ekonomische aktiviteit is en dus onder hevig aan
het vrij verkeer van personen en goederen. Hij maakte de vergelijking met
kuituur: „ Ook wat de kuituur in de strikte
zin betreft, dient het vrij verkeer van
personen te worden geëerbiedigd. Dit
wordt wel als vanzelfsprekend aanvaard.
Ooit van een transfervergoeding voor muzikanten gehoord? Een maximum aantal
buitenlanders in een toneelgezelschap?
Gelukkig niet!"
De VU eist dat het gevelde arrest naar de
geest en naar de letter haar beslag zal
krijgen in Vlaanderen. In die zin vraagt de
VU ook een afschaffing van het binnenlands transfersysteem dat strijdig is
met de Europese wetgeving en er nog
altijd schijnt van uit te gaan dat mensen
koopwaar zijn.
K. Van Dijck: „Het recht dat gesproken is,
moet nu nageleefd worden. Het wordt
hoog tijd dat de overheid daarop toeziet en
dat Zij de ruleving ervan bevordert."
(gv)

Dehaene Is een
fervent
supporter van
Club Brugge.

IN VRAAG GESTELD
Vü-kamerlid Hugo Olaerts
ondervroeg Maystadt, minister
van Financiën, over de mogelijkheid om het woon-werkverkeer met de flets, naar Nederlands model, fiskaal aantrekkelijker te maken. De eenzame
fletser mag op dit moment
evenveel verplaatsingskosten
inbrengen als de gebruiker van
het openbaar vervoer of als de
filerijdende automobilist. De
minister juichte enerzijds het
gebruik van de fiets in het
woon-werkverkeer toe, maar
was er anderzijds van overtuigd
dat nieuwe fiskale (voordeel) maatregelen op dat vlak
met zouden bijdragen tot een
gewijzigd
verplaatsingspatroon.
Kamerlid Fans Borginon
vroeg premier Dehaene wanneer deze werk zou gaan maken
van de aangekondigde verzoeningspogingen In het amnestiedossier. De eerste minister
had het over een erg moeilijk
probleem dat 'heel wat emoties
teweeg brengt aan beide kanten' en beloofde te zullen blijven zoeken. Borginon vond het
antwoord wel erg voorzichtig en
besloot in zijn wederwoord dat
de CVP zich weinig bekommert
om de haat die nog altijd leeft in
België.

re-ambassadeur Jan Adriaenssen las met
aandacht het boek 'Hersens op z'n
Vlaams' en vond in één van de stukjes een
aanleiding om Vlaanderens buitenlands beleid door
een andere bril te bekijken. Een vrijmoedige opinie,
een bijdrage tot debat.

Meertalig,
anti-klerikaal en
republikein
De bijdrage van Mark Heirman „Nooit
meer oorlog" in het boek Hersens op z'n
Vlaams getuigt van een biezonder luciede
kijk op de „problematiek" Vlaanderenbuitenlands beleid.
Wat hij schrijft i.v.m. de afgesloofde slogans en logo's uit de IJzerbedevaartmystiek is tekenend voor de overgang van
een periode van lijdzaam romantisme
naar een fase van aktieve inspraak. Het
kinderachtige pacifisme waarmee de
Vlaamse gevoeligheid soms wordt gelijkgesteld op internationaal vlak, is géén
programma en nog minder een leidraad.
Het weerspiegelt de mentaliteit van de
bevolkingsgroep die zich uitgesloten
voelt bij de aktieve besluitvorming en zich
koestert in druilerig gedweep. De boodschap van de IJzer heeft daarom nog
alleen zin voor zover ze wordt geinterprrteerd als een verwerping van de
Europese opdeling van vroeger. Daarmee
staat Vlaanderen op de voorpost van de
Europese eenmaking.
De Vlaamse identiteit kan dus alleen in
Europees perspektief worden gedefinieerd. Dat daartoe een volwaardig uitgebouwde Vlaamse deelstaat noodzakelijk is, lijkt vanzelfsprekend.
Terugkijkend naar het verleden stellen we
vast dat er nooit volgens de huidige
demokratische normen, een Vlaamse
konsensus heeft bestaan rond de rol van
België als waarborg van het „Europese
evenwicht" en nog minder m.b.t. het
samen met de dienstplicht (de „dood met
de kogel"!) opgedrongen Belgisch pattriotisme. De algemene dienstplicht dateert van 1913 en het algemeen mannelijk
stemrecht van 1921! De „fouten" van
vroeger moeten dus beschouwd worden
als toevalligheden uit de voltooid verleden tijd van de Europese burgeroorlogen.
Zowat 40 jaar geleden werd geprobeerd
aan de eis van Vlaamse aanwezigheid
tegemoet te komen door het invoeren van
taalrollen in de diplomatie. De verwachting was via een numeriek evenwicht in de
verschillende funkties tot een kwalitatieve inspraak te geraken. Zover is het
nooit gekomen omdat het Nederlandstalige landsgedeelte, bij gebrek aan eigen
beleidsorganen, geen eigen inbreng kon
doen. Met de Vlaamse Raad beschikken
we nu over een distilleerkolf om de eigen

opvattingen uit te kienen. Althans in
teorie want het gevaar blijft onverminderd bestaan dat bij gebrek aan de gepaste
mekanismen om op de centrale besluitvorming in te werken, de hele oefening
akademisch blijft en wereldvreemd als
vroeger. De bevoegdheden waarover de
Vlaamse instanties beschikken laten toe
in eigen zandbakje te stoeien en ons
enigszins af te zetten t.o.v. het federaal
gezag; ze verlenen ons géén toegang tot
de grote Europese opties waarvan de
toekomst afhangt. En die toegang is essentieel want de Belgische en de Vlaamse
visie's inzake buitelands beleid lopen,
zowel wat de vorm als wat de inhoud
betreft, duidelijk uit elkaar.
Het kon nuttig zijn deze verschillen even
uit te spellen.
Inhoudelijk is de verdere uitbouw van het
politieke Europa voor Vlaanderen een
volstrekte prioriteit. Het gaat om een
overlevingskwestie, kultureel en politiek.
Voor de Belgische diplomatie die zich

ijverig inzet voor Maastricht maar vaak
ondergronds wordt afgeremd, is de Europese konstruktie ondergeschikt aan een
bekommernis van zelfbehoud. Een lange
traditie van diplomatieke betutteling Brussels, monarchistisch, vroeger Brits en
nu Atlantisch - , blijft doorwegen op de
denkgewoonten.
Wat de vorm aangaat moet men vaststellen dat de Vlaamse instellingen op
republikeinse leest zijn geschoeid. Alle
gezag komt van het volk. Het Belgisch
model daarentegen kent aan de monarchie een aantal prehistorisch ogende
voonechten toe die vooral op het vlak
van de buitenlandse relaties voelbaar zijn.
De vorstelijke voogdij op de diplomatie is
gegroeid uit de bekommernis de al te
drieste Belgen van 1830 onder de kontrole te houden van de toenmalige grootmachten. De Belgische myte waarvan de
monarchie de draagster is, is vergroeid
met de voorstelling van België als splijtzwam in een verdeeld Europa. Sommige
praktijken zoals de kombinatie van de
koninklijke biechtstoel (le„colloque particulier '') met het benoemingsrecht van
ministers en ambassadeurs, druisen regelrecht in tegen de meest elementaire
regels van transparantie en demokratie.
De modemizering van het systeem, naar
Skandinaafs voorbeeld, is daarom een
absolute noodzakelijkheid, wil Vlaanderen meepraten op buitenlands vlak. Wil

de monarchie overleven dan moet ze de
loskoppeling aanvaarden van het Belgisch
instrument t.o.v. de Belgische myte.
We moeten pragmatisch te werk gaan
want politiek wordt gemaakt door mensen. Hoe de Vlaamse inspraak tot stand
komt hangt af van de kwaliteit van de
Vlaamse diplomaten en hun kontakt met
de Vlaamse instanties. Het zou interessant zijn indien de Vlaamse regering de
afschaffing kon bepleiten van de taalrollen in de diplomatie. Vroeger was de
taalrol een borstwering ; nu is het een
keurslijf geworden. Twee voorwaarden
nochtans: de tweetaligheid binnen de
buitenlandse dienst moet scherp worden
gekontroleerd en vooral: de Vlaamse regering moet mzage ontvangen in de benoemingspolitiek van Buitenlandse Zaken: de ambassadeurs van België zijn ook
ambassadeurs van Vlaanderen. De
Vlaamse Raad moet het recht hebben de
voorgestelde diplomaten op het matje te
roepen in het raam van hoorzittingen
naar Amerikaans model. Zo weten we
welk vlees in de kuip zit en wordt de
doorstroming bevorderd.

met zijn zware belastingen en alleenheerschappij van de koning in stand te houden. Een Fronde van adel en klein volk, dat
het daar niet eens mee was, antwoordde
met een voorsmaakje van wat er later met
de Bastille zou gebeuren. Maar Mazarin,
sluw als hij was, wist de Fronde te onderdrukken en het absolutisme nog ab-

Een beetje Godin
r r 3 I I Ki IJ K
de plaats in Champagne waar op 20 september 1792 de Franse revolutionaire legers de Pruisen onder de kanonnade legden. Waarna zij, wij zien het nog staan in
ons geschiedenisboek, met ,,de Marseillaise op de lippen" naar Jemappes trokken
om de Oostenrijkers te verslaan. Het begin
van een roemrijke veroveringstocht die
tot de verbeelding sprak, maar een komplete afgang beleefde in de brede velden
van het arrondissement waar dezelfde PSpoliticus verkozen is. Maar je kunt je kind
toch niet Waterloo heten!
Mazarin volgde Richelieu op als raadgever
van Louis Xlil en probeerde de oude tijd

bevoegdheden
Vlaanderen:
goed om in
zandbak te
stoeien.

Het is goed vóór het slapengaan nu en
dan even te herhalen: een Vlaming is eerst
volgroeid wanneer hij meertalig is, antiklerikaal en republikein.

• ACH ZO •
Heeft de naam van Mitterands natuurlijke
dochter wat te maken met Mazarin? Nergens in de bericlntgeving is een antwoord
te vinden op deze vraag. Nu willen bevlogen lieden wel eens meer hun kinderen
namen van idolen en simbolen geven.
Zo werd de Waalse socialist Féaux door zijn
vader begiftigd met de voornaam Valmy,

Buitenlandse

soluter te maken. Of Mazarin de waterdrager dan wel de koning in de feiten was,
blijft een vraag voor histonci. Dat hij dé
verdediger was van een staatsvorm waarbij in de persoon van de vorst alle macht
zat samengebald en rechtstreeks van God
kwam, staat buiten kijf. Maar na elke
Mazarin staat een nieuwe Mazann klaar,
ook tijdens een totale revolutie waarin de
macht niet meer van God kwam maar van
het Volk,
Mitterand, die de geschiedenis als z'n
broekzak kende, liet er geen twijfel over
bestaan waar zfjn macht vandaan kwam.
Van het Volk, maar uit al zijn manieren en

Jan Adriaenssen
ere-ambassadeur
woorden bleek dat hij zich met Frankrijk
vereenzelvigde. Dat mocht dan een variante op De Gaulle zijn, de generaal wès
Frankrijk, Mitterand kon dus geen trap
hoger. Speelde hij dan maar Mazarin?
Velen hebben zich afgevraagd waarom de
socialist Mitterand een kerkelijke uitvaart
heeft gewild. De president heeft herhaaldelijk gezegd dat hij „als kristen was
geboren en ongetwijfeld zo zou sterven".
Maar hij voegde er steeds vlug aan toe „in
tussentijd,,."
in tussentijd is hij Mitterand geweest, een
beetje God in Frankrijk, Op alles een antwoord, voor alles een verklaring; het leverde hem ontelbare merkwaardige petites phrases op. Toen een joernalist hem
uitleg vroeg naar het bestaan van een
natuuriijke dochter antwoordde Mitterand gevat, „Et alors?" Spijtig dat hem
nooit gevraagd werd waarom ze Mazarine
heet.
De 21-jarige vrouw is ondertussen uitgegroeid tot een ster daar hebben de
Mitterands zelf voor gezorgd door haar
tot ,,une Mitterand " te adopteren.
Geschiedschrijvers zullen nog een kluif
aan haar hebben, achterhalen wanneer
het kind verwekt werd doen ze ooit wel.
Als Mitterand zo erg op simboliek gesteld
was, gebeurde dét ongetwijfeld in Le
temps des cérises
Rjvsmus
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ie Anciaux weerlegt de kritiek op de "nieuwe
transfer" van 320 miljoen van de Vlaamse
Gemeenschapskommissie naar het Brussels
hoofdstedelijk gewest.

^

BRUSSEL

^

De verscheurende
keuzes van
Vic Anciaux
vic Anciaux:
„We kunnen
niet doen
alsof alleen de
Vlamingen
ons aangaan."

Er bestaat volgens de Vlaamse politici uit
Brussel een opvallend verschil in de wijze
waarop de Franstalige en de Vlaamse
media berichten over Brussel. In de Franstalige pers staat Brussels nieuws (nog
steeds) vooraan. Op de "nationale" bladzijden van de Vlaamse kranten is het vaak
zoeken naar Vlaams nieuws uit Brussel
dat het anekdotische (bvb. de veroordeling van Vic Anciaux door de kontrolekommissie voor de verkiezingsuitgaven, zie Doordeweeks) overstijgt.
Een uitzondering vormt het verhaal over
wat in sommige kringen "de schat" van
320 miljoen genoemd wordt. In een lang
vraaggesprek met de redaktie nuanceert
VU-staatssekretaris Yic Anciaux dit indianenver haal vanuit een politiek realisme dat rekening houdt met de specifieke Brusselse situatie.
TREKKINGSRECHTEN
Vic Anciaux: „In Brussel moet er steeds
opnieuw gediskussieerd worden, gedialogeerd worden. We leven hier samen
met anderen. We kunnen in Brussel niet
doen alsof alleen de Vlaamse gemeenschap ons aangaat. Op het politiek niveau
zitten we samen met de Franse gemeen-

De Vlaamse gemeenschap in Brussel kent
verschilllende specifieke problemen. Een bekend probleem bvb. is het ontbreken van
speciale wettelijke omkadering in het Nederlandstalig onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, waar Brussel onder ressorteert,
voor anderstaligen van Belgische origine.
Deze speciale omkadering is wél geregeld
voor scholen met veel migranten.

Specifieke
Brusselse
problemen
De aanwezigheid van Franstalige Belgen in
het Nederlandstalig onderwijs is slechts problematisch in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Om toch het niveau van het Nederlands
enigszins op peil te houden voorziet de VGC
in die extra omkadering. Volgens Vic Anciaux
volstaat die extra inspanning echter niet om
het probleem op een bevredigende wijze op
te vangen.

é

ÓCMW-ZIEKENHÜIZEN
. Volgens uw politieke tegenstrevers keurde U zonder slag
of stoot een Vlaamse financiële
injektie voor de gewestbegroting goed. Terwijl er nog zoveel
zaken op het Vlaamse verlanglijstje staan: de OCMW-ziekenhuizen, de verfransingsdruk
vanuit de gemeenten, om er
maar twee te noemen.
Vic Anciaux: „Het probleem van de
Brusselse gemeenten is één van de teraa's
die we op de federale regeringstafel moeten leggen wanneer de financieringswet
herzien moet worden, in 1999. Deze
onder handelingsronde zijn we nu al aan
het voorbereiden.
En ik ontken niet dat er in de Brusselse
ziekenhuizen schandalige toestanden blij-

De
Franstaligen
moeten ons
respekteren
zoals w|J iien.

schap in hetzelfde bootje. De Franstaligen
moeten het respekt voor ons willen opbrengen dat wij voor hen opbrengen."
„Als Vlaams politikus sta ik in Brussel
voortdurend voor een verscheurende
keuze: het Vlaams radikalisme dat me als
Vlaams-nationalist
door de aderen
stroomt volgen, of ook oog hebben voor

FM BRUSSEL
Een tweede specifiek Brussels probleem
werd vorige week aan de orde gesteld: FM
Brussel, de Vlaamse studentenradio van de
VUB. Vlaams mediaminister Van Rompuy
(CVP) weigerde de frekwentie-aanvraag van
de zender omdat er geen plaats meer is.
In Brussel moeten de lokale zenders gebruik
maken van de frekwentieband boven de
102.4 Mhz, die echter eivol zit. Bovendien
worden de Vlaamse zenders daar gewoon
weggeblazen door de Franstalige, die genieten van een liberale regelgeving van de
Franse gemeenschap: zij mogen veel sterker
en in stereo uitzenden.
FM Brusselriepde beleidsverantwoordelijken
daarom vorige week op om de studentenzender de uitzondering toe te staan beneden
de 102.4 Mhz uit te zenden. De frekwentie
99.7 is vrij.
Vic Anciaux steunt de oproep van de studenten; ,,Als de politieke wil er bij de Vlaamse
regering is, moet het toch mogelijk zijn om
voor dit specifiek Brusselse probleem een
oplossing te vinden."

de gevolgen van zo'n standvastige houding voor de zwakkeren in het gewest."
De kwestie van de trekkingsrechten was
voor Anciaux zo'n verscheurende keuze.
Maar hij vindt ze te verrechtvaardigen.
Weinig Vlamingen weten waar het eigenlijk om gaat. De Brusselse gewestbegroting kampt met een struktureel tekort van tien miljard. Dankzij het SintMichielsakkoord (zie tabel) kenden de
middelen van de gemeenschapskommissies in het hoofdstedelijk gewest een
exponentiële groei. Om de financiële put
van het gewest te dempen, verklaarden de
Vlaamse
Gemeenschapskommissie
(VGC) en de Franstalige Gemeenschapskommissie (COCOF) zich akkoord om
een deel van de trekkingsrechten die zij
krachtens dit Sint-Michielsakkoord op de
gewestbegroting hebben, niet op te nemen.
De VU-staatssekretaris beklemtoont dat
het verzaken aan de trekkingsrechten en
aan de wettelijk voorziene super-indexering daarvan (zie kader: schat offabel), op
de begroting '96 samen goed voor 174,8
miljoen, eenmalig is.
Vic Anciaux: „De super-indexering lossen we niet, die trekken we volgend jaar
op. Het énige wat we definitief kwijt zijn,
is de 100 miljoen trekkingsrechten die we
verzaken. Alleen over die eenmalige 100
miljoen op een totaal van 2,5 miljard kan
geredetwist worden. En vergeet niet dat
die honderd miljoen via het gewest ook
de Vlamingen ten goede komt."

ven bestaan waar de Vlamingen het
slachtoffer van zijn. Maar in de openbare
ziekenhuizen moeten de minst kapitaalkrachtigen terecht, onder wie heel wat
Brusselse Vlamingen. Vanuit een ivoren
toren in Vlaanderen kan men gemakkelijk
stellen dat wij geen geld meer moeten
geven aan de OCMW-ziekenhuizen, zolang ze de taalwet niet respekteren. Wie
zal daarvan het slachtoffer zijn?"

Dus mogen de Franstaligen rustig de wet naast zich blijven
neerleggen?
Vic Anciaux: „Dat is nog wat anders
natuurlijk. De diskussie over de OCMW ziekenhuizen werd ongeveer gelijktijdig
gevoerd met die over de gewestbegroting.
De grote principes van de herstrukturering werden al een tijdje geleden goedgekeurd. Bij de uitwerking ervan hebben
we nog een aantal belangrijke garanties
voor de Vlamingen uit de brand gesleept:
de aanwezigheid van een Vlaamse kommissaris met veto-recht in de superstruktuur; deze kommissaris moet alleen verantwoording afleggen en verslag uitbrengen bij de Vlaamse minister die deel
uitmaakt van de voogdij-over heid; er
werd een grotere aanwezigheid verkregen van Vlaamse dokters, vertegenwoordigers van de VUB, in de medische kommissies; en maandelijks moet er verslag
uitgebracht worden over de toepassing
van de taalwetgeving in de OCMW -ziekenhuizen."

Peter Dejaegher

m de schuld van de Brusselse gewestbegroting
aan te zuiveren, beslisten de
gemeenschapskommissies in het gewest een steentje
bij te dragen. Waarheid en verzinsel over "de schat
van 320 miljoen".

O

Schat of fabel?
Door het Sint-Michielsakkoord wordt de
gewestbegroting jaar na jaar wat verder
leeggepompt via de trekkingsrechten ten
voordele van de gemeenschapskommissies. Vanzelfsprekend wordt het opstellen
van die gewestbegroting zo een steeds
moeilijker klus.
Daarom doen de gemeenschapskommissies een inspanning, met een verdeelsleutel van 80-20 in het voordeel van de
Vlamingen. Voor de VGC komt dit neer
op 320 miljoen frank.
Wanneer men de zaken een beetje aandachtiger bekijkt, komt men tot het besluit dat de verloren schat van 320 miljoen bijlange zo groot niet is. Het bedrag
moet eigenlijk opgesplitst worden in verschillende delen.
De bijdrage die de VGC levert voor de
uitgaven die de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad doet voor de werking van de Raad
van de VGC vormt een eerste deel. De
drie gemeenschapskommissies nemen samen één derde van de werkingskosten
van deze Raad voor hun rekening.
Deze eerste bijdrage van de VGC omvat
52,8 miljoen. Ze werd berekend op basis
van volgende verdeelsleutel: de Gemeenschappelijke
Gemeenschapskommissie
levert 20%, en de COCOF en de VGC
samen 80%. Van die 80% wordt 20%
bijgedragen door de VGC (of 16% van
het totale bedrag dat de drie gemeenschapskommissies bijdragen): 52,8 miljoen. De COCOF draagt voor de werking
van haar Raad 211,2 miljoen bij (64% van
het totaal).
Een tweede onderdeel van de "schat" is
het bedrag dat overeenstemt met de overname door de VGC van de DAC-ers van
de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling BGDA (de Brusselse
tegenhanger van de Vlaamse VDAB) die
tewerkgesteld zijn in de Vlaamse gemeenschapscentra en jeugdlokalen. De
VGC draagt op dit onderdeel 17% (30,4
miljoen) bij van het totaalbedrag dat door
de drie gemeenschapskommissies wordt
overgenomen (GGC 18%, COCOF
65%).
Deze eerste twee onderdelen van de 320
miljoen frank zullen dus jaarlijks terugkeren. Maar wie eerlijk is, vindt ze volkomen te verrechtvaardigen.
Een derde onderdeel vormt de terugbetaling door de gemeenschapskommissies van inkomsten die ze verwierven uit
provinciale belastingen. De gemeenschapskommissies hadden die als een van
de erfgenamen van de provincie Brabant
geïnd, terwijl het geld eigenlijk voor het
gewest, een andere erfgenaam van Brabant, bestemd is. Voor de begroting '96
draagt de VGC 16,5 miljoen bij. Dat is
één derde van het totale bedrag waarvan
twee derden al in '95 terugbetaald werden. Deze transfer is bijgevolg eenmalig

Budget van de Vlaamse
Gemeenschapskommissie in het Brussels
hoofdstedelijk gewest
(in miljoen fr.)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

426
528
558
664
1.241
2.550
2,450

(procentueel
verschil met het
jaar voordien)
+24,0 %
+ 5,7 %
+19,0 %
+87,0 %
+106,0 %
-4,1 %

en evenzeer terecht, vermits het om onrechtmatig verkregen middelen ging.
De twee volgende, éénmalige onderdelen
van de 320 miljoen liggen politiek het
gevoeligst. De VGC verzaakt immers ten
vierde aan de in 1996 wettelijk voorziene
superindex ering van 18,8% van de SintMichielstrekkingsrechten.
Het bedrag
dat de VGC niet opneemt komt overeen
met het verschil tussen de superindex van
18,8% en de normale index van 4,4% en
bedraagt 74,8 miljoen. Dit bedrag is 20%
van het totale terug te storen bedrag.

waarvan de COCOF 80% betaalt.
De superindex ering is wettelijk slechts
éénmaal voorzien, nl. in '96. De VGC zal
de 74,8 miljoen in '97 ontvangen. Het
gaat dus eerder om "verdagen" dan om
"verzaken".

ting sinds '90, het jaar van de oprichting,
tot en met de begroting '96. De opvallende cijfers voor '94 en '95 zijn te
danken aan het Sint-Michielsakkoord, en
aan de erfenis van de oude provincie
Brabant.

Tenslotte neemt de VGC nog een deel van
de mogelijke trekkingsrechten van het
Sint-Michielsakkoord, ter waarde van
100 miljoen, in '96 niet op. Die honderd
miljoen komt overeen met 20% van het
totale bedrag, verminderd met 60 miljoen
die de COCOF aan de VGC zal betalen
o.m. voor diensten die gepresteerd werden door Vlaamse personeelsleden.
De laatste drie, éénmalige elementen van
de "transfer " bedragen samen 191,3 miljoen. De VGC-begroting '97 zal hierdoor
al meteen met hetzelfde bedrag verhogen.
De tabel illustreert verder de relativiteit
van de VGC-transfer. Hier ziet men de
fenomenale stijging van de VGC-begro-

Kritici kunnen tegenwerpen dat de COCOF gelijkaardige stijgingen van haar
middelen heeft gekend. Maar men mag
niet vergeten dat de COCOF, in tegenstelling tot de VGC, in Brussel instaat
voor de bevoegdheden van de Franse
gemeenschap.
De VGC genoot daarentegen van de
weelde haar middelen fenomenaal te zien
stijgen zonder dat daar bijkomende bevoegdheden tegenover stonden. Eindelijk
zal de VGC een sociale politiek kunnen
voeren om de enorme Vlaamse achterstand op het vlak van welzijn en gezondheid in te lopen.

drijft zij hen naarde Franse gemeenschap.
Over de overlevingskansen van een
Net zoals de uitgeweken Viaamse arbeiVlaamse genneenschap in Brussel toont de
ders en middenstanders van tientallen
gewezen voorzitter van de Volksunie zich
jaren geleden in Brussel uiteindelijk veralgemeen gesproken genuanceerd opfransten. "
timistisch. Hij wijst op het internationale
karakter van de Vlaamse hoofdstad, waar
Wanneer de Vlaamse gemeenschap de
160 nationaliteiten samenleven, en waar
migranten krachtig, met voldoende mid30% van de Inwoners van buitenlandse
delen en inspanningen tegemoet treedt,
origine Is. De autochtonen, Vlamingen én
ziet Anclaux de toekomst van een Vlaamse
Franstaligen, ontvluchten de stad In grogemeenschap In Brussel niet zo zwart In.
ten getale Niettemin blijft de bevolking
VIc Anclaux: „Al zal die Vlaamse gemm of meer stationair, dankzij de nameenschap van de toekomst er in Brussei
tuurlijke aangroei van de migrantenpoanders uitzien dan de gemeenschap van
pulatie die voor de helft van het aantal
bloed- en bodem-Vlamingen van vangeboorten in het gewest tekent
daag. "
VIc Anclaux: „Of Je dat nu graag hebt of
niet, de migranten worden de Brusselaars
van de toel<omst Het is sedert jaren mijn
overtuiging dat wij ais Viaamse gemeenschap in Brussei onze verantwoordeiiJl<heid voor die migrantengemeenschap
moeten opnemen, zowel vanuit humanitair als vanuit strategisch oogpunt
Het aantal migranten dat Nederlands leert
en (cent stijgt elke dag Door de verhuis
van migranten uit Vlaanderen naar Brus- ONDERWIJS
sel. En door de sociale emancipatie van de
migrantengezinnen in Brussel, die begin- Een voorafbeelding daarvan ziet men vannen in te zien dat het nuttig is Nederlands daag al in het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel, dat meer en meer kinderen uit
te icennen."
migrantengezinnen aantrekt. Anclaux
Volgens Anciaux is het een verkeerde
geeft grif toe dat dit samen met de
voorstelling van zaken te denken dat de
toevloed
van Franstalige kinderen dan
migranten In Brussel automatisch zullen
weer
ernstige
problemen oplevert voor
opteren voor het Frans, omdat zij met of
het
Nederlandstalig
onderwijs,
veel minder gehypotekeerd zijn door de
kommunautaire kwestie.
VIc Anclaux: „Daarom druk ik momenVIc Anclaux: „Maar èls de Vlaamse ge- teel met de grootste hardnekkigheid de
meenschap haar verantwoordelijkheid
volgende prioriteit door ais verantwoorvoor de migranten In Brussel ontloopt, delijke van het migrantenbeleid in het

(pdj)

De migranten
worden de
Brusselaars
van de
toekomst

1

VCC-koilege: dat het hanteren en aanleren
van de Nederlandse taai een van de belangrijkste knteria wordt bij de toekenning
van subsidies voorsamenievingsprojekten
op het vlak van integratie "
Op onze vraag of dat dan niet evident is,
antwoordt Anciaux dat de voorwaarde van
het Nederlands voor het eerst expliciet als
beleidsaksent van de VGC geformuleerd
wordt
VIc Anclaux: .,,Het is immers van het
allergrootste belang dat de Nederiandstaligheid bij de migranten ook buiten het
schoolmilieu bevorderd wordt Hoe wil Je
migrantenjongeren anders motiveren om

Het Brussel
van de toekomst
Nederlands te leren, wanneer dat slechts
de taai in de klas is, voor hen niet meteen
het aantrekkelijkste milieu, en ze thuis
Arabisch spreken en op straat overwegend Frans honen? Dat gaat met Met ais
gevolg dat het niveau van het Nederlands
op school ook voor de andere leerlingen
zakt Hoeveel logopedisten, taakieraars of
andere omkadering je voorde migranten
ook voorziet ais ze ook niet buiten de klas
gemotiveerd worden om Nederlands te
leren, zal er met veel van in huis komen."
(PdJ)

Zaïre en het
Vlaamse
geweten
< LANDUIT <>
RUANDESE GENOCIDE

België draagt
In Zaïre ook
een morele
verantwoordelIJklield.

Jef Maton: De
Vlaamsnationalisten
die Inzake de
herneming
van de hulp
aan Zaïre op
de rem
stonden
zouden zich
moeten
schamen.

Afrika is er slecht aan toe. Het kontinent
sterft terwijl de rest van de wereld toekijkt. Vredeseilanden zamelde het voorbije weekend 50 miljoen frank in, maar
dat is de spreekwoordelijke druppel.
Zaïre, ooit het paradepaardje van de
Belgische ontwikkelingshulp, kan nog
nauwelijks een staat genoemd worden.
De overheid kan de basisvoorzieningen,
bvb. de gezondheidszorg of het onderwijs, niet meer verzekeren. Schaars zijn de
instellingen die nog werken.
Professor }ef Maton ziet het allemaal met
lede ogen aan. AlsVlaamsgezinde, hij was
jarenlang een van de intellektuele steunpilaren van de Volksunie, treurt Maton
over dit onrechtvaardig lijden van mensen waarvoor we een historische verantwoordelijkheid dragen.
De alom gerespekteerde Zaïre-specialist
begrijpt niet hoe de politieke partijen het
met hun geweten in overeenstemming
brachten om in de coulissen van het
parlement maandenlang taktische spelletjes te spelen in verband met de herneming van de indirekte (humanitaire)
hulp aan de voormalige Belgische kolonie.
Op de Ministerraad van 23 december jl.
werd door de regering eindelijk een reeks
beslissingen genomen. Deze trein maatregelen gaat in de juiste richting: via de
niet-goevemementele
organisaties
(NGO's) en de universiteiten kan de
indirekte hulp hernemen. Het gaat in zijn
geheel om een bedrag van 650 miljoen
voor '96.
Een groep van 6 koördinatoren, gestationeerd in Zaïre, zal pogen het geheel in
goede banen te leiden. Maar daarmee is
het gevaar voor touwtjestrekkerij nog
niet geweken. Want nu zal het geheel van
NGO's en drukkingsgroepen elk van zijn
kant een graantje van deze hulpstroom
trachten mee te pikken. Elk denkt daarbij
in eerste instantie aan de projekten gepatroneerd door zijn organisatie, of dit nu
scholen, hospitalen of losstaande projekten zijn op het domein van de plattelandsontwikkeling.
Vele van deze organisaties zijn niet scheutig om zich in te schakelen in een groter
geheel, dat een nieuw elan moet bezorgen
aan bepaalde steunpunten en ontwikkelingspolen in Zaïre. Vergeten wij hierbij niet dat Zaïre een oppervlakte heeft
van 80 keer België. Zoutstrooierij van
150 losstaande projekten over dit gebied
heeft weinig zin.
De humanitaire hulp moet niet alleen
gekoördineerd worden maar bovendien
geruggesteund door- plattelandsontwikkeling in de landbouwstreken en een

herstel van het ekonomisch weefsel in de
steden. Een projektkeuze die het gevolg is
van een marchandage tussen NGO's is
hierbij niet noodzakelijk de juiste keuze.
Bovendien is het ABOS voorlopig totaal
verlamd. Het kan zijn normale beheersfunktie momenteel niet vervullen. Deze
week startte de "Bijzondere Kommissie
belast met de opvolging van de problemen van het Algemeen Bestuur voor
Ontwikkelingssamenwerking"
haar
werkzaamheden.

TAKTISCHE SPELLETJES
In een vraaggesprek met de redaktie wijst
Maton erop dat (naast anderen) ook de
Vlaams-nationalisten hierbij een morele
verantwoordelijkheid dragen: „Om zogenaamd principiële redenen draalde ook
de Volksunie met een hervatting van de
hulp aan Zaïre. Ik merk op dat geen enkel
volk en geen enkel land in Afrika zo
gestraft werd omdat zij tegen hun zin
bestuurd worden door een slechte chef of
diktator. Waarop wachten de VlaamsNationalisten : één grote epuratie onder
de aanhangers van het Mobutisme ? Was
dat de voorwaarde om de hulp te hernemen ?
De Vlaams-nationalisten zouden volgens
Maton beter moeten weten vanuit de
kennis van hun geschiedenis: „Wij hebben er als Vlamingen 500 jaar over gedaan om "demokraat" te worden volgens
de normen van het Westeuropees model", aldus de professor.
Maton overloopt de Vlaamse geschiedenis. Hij noemt het Vlaamse gildensysteem uit de middeleeuwen geen parlementaire demokratie, maar toch een
voor zijn tijd waardevolle vorm van medezeggenschap, die andere steden ons
benijdden. De Frontpartij noemt hij demokratisch, het autoritair -korporatistische VNV niet. De eerste demokratische
partijleider in de Vlaams-nationalistische
geschiedenis was Frans Van der Eist, de
stichter -voorzitter van de Volksunie.
Maton: „In de Westvlaamse kolleges van
het Interbellum aanvaardde men niet eens
de Franse revolutie. Welnu, in de Zaïrese
juvenaten en pensionaten waren het dezelfde leraars als in West-Vlaanderen. De
leraars van "Kom eens op mijn kamer".
En diezelfde burgers van Zaïre, het land
dat voor vele Vlamingen een tweede
vaderland is, kregen na de val van de
Berlijnse Muur precies zes maanden de
tijd om de Aufklarung te verwerken én
om een partijsysteem op te zetten naar
westers model. En als ze dat niet konden
in zo'n korte tijdsspanne, moesten ze
maar verhongeren."

Maton legt zelfs een deel van de verantwoordelijkheid voor de Ruandese genocide bij de Belgische en Vlaamse politici.
Maton: „Deze genocide had door een
Frans-Belgisch ingrijpen kunnen vermeden worden. In april '94 hebben de
Belgische para's hun blanke soortgenoten
manu militari gered en de Tutsi-vrouwen
en -kinderen laten afslachten voor de tvkamera's van gans de wereld. Dat is
racisme van het meest bedenkelijke allooi : ik sluit de ogen, zucht en zap. Plaats
U eens één minuut in de schoenen van een
zwarte Afrikaan."
Wat moet er dan volgens Maton wél
gebeuren ?
Er moet voor gezorgd worden dat de
Zaïrese staat opnieuw een minimum aan
bestaansmiddelen kan verwerven zodat
opnieuw een minimale staat aanwezig is
op het politieke veld. Dat kan niet zonder
buitenlandse hulp en zonder een herstel
van de koperwinning. Om de koperwinning te herstellen dient het privatiseringsproces van de mijnen een oplossing te krijgen.
Wat de buitenlandse hulp betreft blijft
België een grote verantwoordelijkheid
dragen. In de eerste plaats omdat het deel
uitmaakt van een Unie die grenst aan het
Middellandse Zeegebied. Het lot van
Europa is sinds mensenheugenis met dit
gebied verbonden. Strikt ekonomisch gezien heeft Europa geen boodschap meer
aan Afrika, maar wel geopolitiek.
Maton: „Op geopolitiek vlak vormt
Zwart Afrika de zwakke gordel tussen
zuidelijk Afrika enerzijds, en het islamitisch Middellandse Zee-gebied anderzijds. Vermits de Nijl ontspringt in de
streek van de Grote Meren (Ruanda,
Burundi, Kivu), kan Europa niet afzijdig
blijven bij de konflikten in het stroomgebied van de Nijl en in West-Afrika. Zo
zal Europa vroeg of laat toch moeten
tussenkomen in de brandhaarden van
Zwart Afrika."

KONSENSUS
Volgens Maton spreekt het voor zich dat
als Europa iets te zien heeft met Zwart
Afrika, België vanuit zijn geschiedenis een
speciale verantwoordelijkheid
draagt
voor Zaïre, Ruanda en Burundi. Niet
alleen omdat wij die streken, de mensen
en hun gebruiken beter dan de andere
Europeanen kennen. België draagt ook
een morele verantwoordelijkheid.
Maton: „Er mag ook eens gezegd worden
dat België de jongste 50 jaar voor ongeveer 400 miljoen karaat aan Zaïrese
diamant heeft verhandeld, 350.000 kilo
goud en 10 miljard ton koper. Deze drie
grondstoffen samen zijn alleen al goed

voor 1.200 miljard Belgische frank. De
Zaïrese mijnwerkers, die net zo min
schuld dragen aan het regime in Kinshasa
als welke doorsnee Europeaan ook, hebben daarvan niet veel gezien."
Konklusie: de Belgische staat moet haar
verantwoordelijkheid nemen inzake de
buitenlandse hulp. Hiervoor is een politiek akkoord nodig dat steunt op een
minimale konsensus tussen de politieke
partijen en de sociale partners in België.
Het voornemen om de humanitaire hulp
aan Zaïre te hernemen via de niet-goevemementele
organisaties (NGO's),
vindt Maton onvoldoende : „Dat belooft
een bijzonder moeilijke opdracht te worden. Deze NGO's zouden immers werken
in een land, waar de korruptie en het
machtsmisbruik zich elke dag verder uitbreiden en de verloedering steeds verder
om zich heen grijpt. Zonder de rugdekking van een Belgische staat optomen
tegen een groep gehaaide politici en handelaars in Kinshasa, is een moeilijke opdracht. Als er een politieke krisis uitbreekt, staan de NGO's zonder bescherming. Hetzelfde geldt nog méér voor hun
lokale partners. Bovendien is de werking
van de NGO's aan de basis verioren als
niet gelijktijdig een doelmatige politiek
gevoerd wordt op het makro-ekonomisch
vlak."
De Zaïre-kenner vindt de oprichting van
een groep van 6 koördinatoren een goed
idee, op voorwaarde dat zij over de
nodige deskundigheid en vrijheid van
handelen beschikken zodat zij niet de
speelbal kunnen worden van de politieke
klasse in Kinshasa.
Principieel is er verder niets dat volgens
Maton een ogenblikkelijke hervatting van
de universitaire koöperatie in de weg
staat. De professor vindt dit het domein
bij uitstek waarin kan samengewerkt worden tussen Afrikaanse en Europese elites.

MENSENRECHTEN
Pleit Maton dan simpelweg voor een
hervatting van de Belgisch-Zaïrese samenwerking,
zonder
voorwaarden ?
Neen. „Het demokratiseringsproces in
Zaïre moet gepaard gaan met het invoeren van minimale normen op het vlak
van de mensenrechten. Die normen moeten toetsbaar zijn. Ze moeten in een
kalender gegoten worden waarover rekenschap moet afgelegd worden."
De Belgische politieke konsensus over het
Zaïre-beleid dient volgens Maton tevens
een luik over de mensenrechten te bevatten. Van Belgische zijde dient hierin
gestipuleerd te worden wat men intern
aan korruptie en tijdelijke afwijkingen
over de regels kan gedogen, en wat men
wil verdedigen tegenover de achterban.
Peter Dejaegher

vu-partiJraad
kiest nieuwe
voorzitter
• UIT DE REGIO

•
didaat-algemeen voorzitter (Bert Anciaux) en de kandidaat-algemeen sekretaris
(Laurens Appeltans) intentieverklaringen
af. De verkiezing van deze funkties gaat
door tijdens de partijraad van zaterdag 27
januari a.s.

Zaterdag j.1. hield de nieuwe partijraad
van de Volksunie drie stemmingen. Een
eerste diende 19 leden te koópteren.
Werden verkozen: Frans Baert, Veerle
Bettens, Erik Broeckx, Lutgart Decoster,
Frans De Leeuw, Inge Faes, Danny
Hoome, Petrus Joosten, Robin Jordan,
Koen Kennis, Jan Puype, Bart Roose,
Annemie Roppe, Bart Staes, Aimé Van
Avermaet, Pieter Vandenbroucke, Frans
Van Den Heede, Sandra Van Opstal, Karl
Vermaercke.

VROUW

Met deze aanduidingen is de nieuwe
partijraad voltallig, 220 leden.
Een tweede stemming stelde het bureau
van de Partijraad samen. Daarvoor werden verkozen: Greet Claes, Joris Giebens,
Petrus Joosten.
Ten slotte diende ook een voorzitter voor
de partijraad te worden aangesteld. Deze
laatste funktie ter vervanging van Paul
Van den Bempt die gedurende 12 jaar de
hoogste vergadering van de Volksunie
voorzat, de Bierbekenaar ontving voor
zijn inzet terecht alle dank en lof.
De VU is voorstander van het behoud van
open ruimten, van de bescherming van de
natuur en van een goede ruimtelijke ordening. De gang van zaken rond de bouw
van een nonnentjesklooster op het koninklijk domein van Opgrimbie is een
schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.
Ter herinnering : wijlen koning Boudewijn stelde het natuurgebied ter beschikking van de kontemplatieve Zusters van
Betlehem, die er een optrekje zouden
mogen neerpoten. De bouvergunning
werd afgeleverd door Theo Kelchtermans, toenmalig Vlaams minister van
RO, zonder dat de plannen voldeden aan
de wettelijke vereisten. Protest van omwonenden noch een procedure bij de
Raad van State konden de bouw tegenhouden. Van de 15 ha die het domein
groot is zullen binnenkort 2 ha ingenomen zijn door kloostergebouwen.
VU-Limburg was er als eerste bij om deze
wantoestand aan te klagen. Daar was durf
voor nodig. Na de taferelen van massahysterie bij het overiijden van Boudewijn, was het immers niet zeker dat de
bevolking sympatie zou kunnen opbrengen voor een aktie die zich tegen de
uitvoering van het vorstelijke testament
verzette. Ook Kelchtermans begreep dat
en sprak dan ook steevast over de 'laatste
wens'. Later zou in het Belang van Limburg evenwel een peiling verschijnen
waaruit bleek dat de vervulling van de
'laatste wens' niet op de steun van de
Limburgers kon rekenen. 70% verzette
zich ertegen.
De VU, met op kop toenmalig Vlaams
minister van Leefmilieu johan Sauwens,
bleef steeds de bal spelen. Koning of niet:

Greet Claes
Er lagen twee kandidaturen voor: Greet
Claes en Joris Giebens. Met een overtuigende meerder heid van stemmen werd
Greet Claes verkozen.
In dezelfde vergadering legden de kan-

V

Voor het eerst in het bestaan van de
Volksunie is de voorzitter van de partijraad een vrouw. Sinds 1989 is Greet
Claes (32 en juriste) voorzitter van de VUafdeling Liedekerke en sedert 1992 sekretaris van het arrondissement HalleVilvoorde. Binnen de partij is zij ook lid
van het zgn. Beheerskomitee. Bij de jongste pariementsverkiezingen werd ze verkozen tot eerste opvolger voor de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.
Beroepshalve is Greet Claes gewestelijk
inspekteur bij het Fonds ter herstrukturering van de Gemeentelijke Thesaurieën, zij is ook ondervoorzitter van RingTV, de regionale televisie van Halle-Vilvoorde.

U-Limburg hield op 23 decemberji. een ludieke
kerstwake in Opgrimbie om te protesteren
tegen de bouw van een nonnenklooster in een
natuurgebied.

Met habijt en
paraplu tegen
bouw van klooster
bij het verlenen van de bouwvergunning
waren grove fouten gemaakt tegen de
regelgeving rond R.O., leefmilieu en natuurbehoud. 'Het koninklijk domein
heeft een bijzonder statuut', weerlegde de
moedige Kelchtermans.

om de bouw alsnog te verhinderen. Aktie
geslaagd en dat zonder tussenkomst van
de rijkswacht die op dat moment waarschijnlijk veel liever thuis aan de boom
had gezeten.

TIJD VOOR AKTIE
Na een voorstel van VUJO-Limburg werd
ook het Limburgse VU-bestuur bereid
gevonden voor een aktie. Het moest iets
speels worden met toch voldoende impakt. Besloten werd om over te gaan tot
een 'stille wake' bij de poorten van het
domein. VUJO besloot de habijt aan te
trekken en - zonder bouwvergunning een tent op te trekken alwaar bij een
glühwein liederen gezongen zouden worden.
In de gietende regen gaf Sauwens voor
een 60-tal simpatisanten een korte toelichting over de stand van zaken in het
dossier. De burgemeester van Bilzen herhaalde zijn kritiek op Kelchtermans en
voegde daaraan toe dat niets huidig minister van R.0. Baldewijns in de weg staat

De regionale vu-krant

Uilenspiegeleremerk '95 voor
Jaak Cuppens
De 18de Uilenspiegelavond, georganiseerd door het IJzerbedevaartkomitee-gewest Maaseik, was een voltreffer met veel volk en een deugddoende stemming.
In de mooie parochiekerk werd er gebeden en gezongen
voor vrede in Vlaanderen en overal ter wereld. Pastoor
Goossens van Dome hield een mooie homilie. De zang
werd verzorgd door het Donatuskoor o.l.v. E. Cuppens.
Enkele jonge muzikanten van de Harmonie De Voortgang
brachten Instrumentale muziek o.l.v. Marlt Klerkx.
Na de misviering werd er verder gefeest in de Oase. Meer
dan 120 aanwezigen waaronder meerdere parlementsleden en mandatarissen, zoals Hugo Olaerts, Johan Sauwens en Frieda Brepoels, genoten van een sfeervolle,
gezellige avond.
Het hoogtepunt van de jaarlijkse Ullensplegelavond is de
uitreiking van het Uilensplegel-eremerk, deze keer toegekend aan Jaak Cuppens, oud-gemeenteraadslid en
schepen van Maaseik.
De levensloop van Jaak, van In de wieg tot nu, werd op een
ludieke manier belicht door zijn broers Evert en Leo.
Jef van Bree belichtte de enorme Inzet van Jaak voor
Voeren en Zwartberg. Evrard Raskin ging In op de politieke
loopbaan van Jaak. Voorzitter Wllfried Roslers typeerde
Jaak als mens, voor wie Inzet en trouw geen Ijdele
woorden zijn. Jam Jambonvan de Vlaamse Volkst)eweglng
hield een felgesmaakte toespraak over het Vlaanderen
van vandaag.

Vader Stijn en
moeder An
houden het
heilige vuur
erin.

Realistisch en ter zake werden door spreker de krijtlijnen
uitgezet voor het Vlaanderen van morgen. Jan Jambon
overhandigde de laureaat het eremerk en de bloemen.
Ook zijn echtgenote werd in de hulde betrokken. Het
minutenlang applaus van de aanwezigen was een getuigenis van dank en waardering.
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OCMW-beleid in Wommelgem

Jacht

• It

profiteurs
• UIT DE REGIO

Een sociaal
man als ward
Herbosch
(rechts)
vertoeft ook
graag onder
vrienden.

Reeds 16 jaar is Ward Herbosch OCMW raadslid te Wommelgem. Ward heeft
meerderheid- en oppositiewerk meegemaakt en steeds vanuit de sociale bewogenheid die hem eigen is. Met wat hij,
sinds een nieuwe bestuursmeerder heid
aan de macht is, nu gekonfronteerd wordt
heeft hij het zeer moeilijk.
Toen in 1982 VU en CVP samen het
beleid gingen uitoefenen was een van de
eerste punten die zouden verwezenlijkt
worden het toekennen van een tegemoetkoming aan kinderen, kleinkinderen
of anderen die een hulpbehoevende bejaarde thuis verzorgen.

bevolking. 'En wat zien we nu? Voor de
CVP moeten deze „profiteurs" eruit en de
10.000 fr. van het Kinderheil ook."
Maar er is meer. Reeds jaar en dag
verstrekken gezins- en bejaardenhelpsters
hulp aan mensen die problemen hebben.
De tussenkomst van het OCMW die in
het verleden werd betaald is afgeschaft.
Gingen al de partijen dan akkoord met
deze werkwijze ?
W. Herbosch: „Indien de groene partij
juist (?) had gestemd en het Vlaams Blok
voor één maal eens aanwezig was geweest
dan wat het nog mogelijk geweest om iets
positievers uit de bus te laten komen."

Wat betreft de vluchtelingen uit Afrika
heeft het OCMW altijd getracht, met alle
wettelijke middelen waarover het beschikt, de sukkelaars van de profiteurs te
scheiden. Waar we echter machteloos
tegenover stonden zijn de profiteurs die
aan woekerprijzen studio's, appartementen en huizen verhuren. Dan wordt er niet
gekeken naar eigen volk eerst!"

TE NEMEN OF TE LATEN
De bezorgdheid van de Volksunie over de
huidige politiek die momenteel in Wommelgem tegenover het OCMW wordt
bedreven, leeft ook zeer sterk binnen de
diensten van het OCMW zelf. Als bewijs
geven wij een korte opsomming van op-

merkingen door de maatschappelijk
werksters zelf geformuleerd.
- de barema's van de aanvullende steun
zijn zo drastisch omlaag gehaald dat sommige kliënten tot 8.000 fr. per maand
dienen in te leveren, en dit op een minimuminkomen.
-de tarieven van de klusjes- en poetsdient
zijn eveneens „herzien", maar dan op een
zodanige wijze dat vrijwel alle kliénten
meer bijdragen dienen te betalen, sommigen zelfs meer dan zij aan een privépoetsvrouw of klusjesman moeten betalen.
- de dienst warme maaltijden onderging
dezelfde ingreep waarbij vooral de ge-

HAKBIJL
Ward Herbosch: „De VU heeft dit altijd
beschouwd als een waardering voor degenen die de dikwijls zware taak op zich
nemen om vader of moeder zolang als
mogelijk in hun vertrouwde omgeving te
laten vertoeven. Het voorstel werd uitgewerkt en een 20-tal gezinnen ontving
hiervoor de bescheiden vergoeding van
2.000 fr."
Tot zolang de VU mee het beleid kon
bepalen bleef deze tegemoetkoming gehandhaafd, de tijden veranderden echter.
Enkele CVP-bonzen slikten hun sociaal
engagement in en lanceerden de slogan
„de profiteurs moeten er uit!" Het gevoerde sociale beleid werd afgebroken en
in de plaats kwam een sociaal afbraakbeleid.

En de CVP zag nog andere „profiteurs"!
W. Herbosch: „Iedereen kent de vrijwilligers van Kinderheil. Dikwijls in moeilijke omstandigheden hebben deze vrouwen week in week uit, jaar in jaar uit ten
dienste gestaan van de Wommelgemse

(360 fr) traditioneel ledenfeest met Gentse
Waterzooi van kip. Tafelrede: Karel Van
Hoorebeke. Inschrijven: 09/231.19.41.
Vr. 2 feb. CERAARDSBERCEN: Jan
Brouwers geeft diamontage over „Indonesië, eilanden van goden en demonen".
Om 20u. in het Koetsenhuis, Abdij, Geraardsbergen. Org.: Vlaams Socio Kultureel
Centrum Geraardsbergen. ledereen welkom.
. Za. 10 feb. MELLE: Valentijntjesbal
van vu-Meile in de Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-centrum. Aanvang om 21u.
Muziek: La Squadra. Inkom 150 fr, vvk., 100
fr Happy hour: 1 gratis consumptie vóór
22u.

Door deze brutale besparingsmaatregelen
zijn de hardwerkende sociaal assistenten
heel hard op hun tenen getrapt, zodanig
dat deze een zeer boze brief in de krant
hebben laten verschijnen. Niet echter
nadat een triomfantelijke OCMW-voorzitter in de krant verklaarde dat hij alles in
het werk zal stellen om het OCMW van
Wommelgem om te bouwen tot een hedendaagse organisatie. Met minder geld
efficiënter werken, luidt de boodschap.
Maar terwijl hulpbehoevende mensen
een tussenkomst moeten ontberen ontsnappen de echte profiteurs aan de hakbijl.

W. Herbosch: „Indien men onze zwijgplicht zou ombuigen in spreekrecht dan
kunnen er namen genoemd worden van
kinderen-steuntrekkers met rijke ouders,
W. Herbosch: „Zonder blikken of blozen
verdedigde de voorzitter van het OCMW, van arme ouders met rijke kinderen, van
Louis van de Voorde, reeds 18 jaar raads- een vader of moeder die moeten geplaatst
lid, deze afbraakpolitiek. Dat hij hiermee worden en alles uitgedeeld hebben aan
regelrecht ingaat tegen het meer sociaal hun kinderen en kleinkinderen maar
gerichte beleid van zijn voorganger, CVP- waarvoor de gemeenschap nu opdraait.
Van de steeds toenemende 18-jarigen die
er Fons Van Craen, zal hem een zorg
het thuis aftrappen, een gemeubelde kawezen. Ook op de post financiën was het
mer huren en zonder blikken of blozen een
de CV? die in de vorige legislatuur de
beroep doen op het OCMW.
centen uitdeelde. Nieuweling Dierckx
heeft duidelijk problemen met de gevoerde Gaat men nu met evenveel entoesiasme
sociale politiek van het voorbije bestuur
de profiteurs aanpakken die de belasen ook hij lapt alles wat door zijn voortingen ontduiken, die onterecht gaan
ganger Herregodts, ook CVP, werd opstempelen en toch werken, die in de
gebouwd aan zijn laars. Deze houding is ziekenkas zijn maar niets mankeren, maar
mee te verklaren door het feit dat de CVP
vooral diegenen die onterecht de plaatsen
plat op de buik is gaan liggen voor de
innemen die voorbehouden zijn aan geVLD."
handikapten ?"
Dan is er nog het probleem van de
vluchtelingen en asielzoekers.
W. Herbosch: „Deze mensen hier een
menswaardig bestaan laten leiden is onze
plicht. Spijtig zijn het niet allemaal topvoetballers anders was er geen enkel probleem.

•

X Vr. 1 maart SINT-CIUIS/DENDER-

OOST-VLAANDEREN
Vr. 19 Jan. SINT-AMANOSBERC:
Nieuwjaarsreceptie van VU-Sint-Amandsberg. Om 20u. in de raadszaal van het oud
gemeentefiuis, Antwerpse steenweg. Castsprel<er: Jaak Taglion. Iedereen welkom.
vr. 19 jan. DENDERMONDE: Nieuw-

jaarsfeest van VU-Dendermonde met als
eregast Paul Van Grembergen. Om 19u.30in
zaal 't Klokske, wijk 't Keur Pijnderslaan. Met
aperitief; toast met gerookte zalm; kalkoengebraad, peren, bosbessen, witloof,
kroketten; dessertbuffet. Deelname: 500
fr.p.p. Inschrijven en info: L. De Beul
(052/21.32.67).
WO. 24 Jan. CENT: Welk nationalisme voor Vlaanderen? Debat met Peter De
Roover (WB), prof. Eric Defoort (historicus)
en Antoon Roosens (advokaat). Moderator:
Bruno De Wever. Om 20u., Blandijnberg,
Aud. D. Cent. Org.: VUJO-RUC.
vr. 26 Jan. CAVERE: Nieuwjaars-

receptie van VU-Croot-Gavere, met als
gastspreker Karel Van Hoorebeke. Om 19Ü.
in 't Oud Asper, Kapellestraat 21 te Asper
Om 20U.30 gevarieerd kaas- en vleesbuffet
(deelname 300 fr., kind 150 fr.) inschrijven
en info: Denise Goethyn (384.21.61).
zo. 28 Jan. GENTBRUCCE: Van 11
tot 12U.30 in Dienstencentrum, Braemkasteelstraat: Gratis nieuwjaarsdrink voor alle
leden en simpatisanten van VU-Gentbrugge-Ledeberg. Om I3u. tegen betaling

MONDE: Hutsepotavond van VU-Sint-GillisDendermonde. Aperitief om 19u.30. Om
20u.: Hutsepot. In De Schuur Torrestraat,
St.-Gillis. Spreker: Bert Anciaux. Deelname:
300 fr

WEST-VLAANDEREN
Do. 18 Jan. BRUGGE: Evrard Raskin
houdt lezing over Gerard Romsee, een ongewoon man. Een ongewoon leven. Om
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand te Brugge.
Org.: Informativa.
, za.20jan. ROESELARE: Viering van
40 jaar VU-Roeselare. Om I8u. in 't Laag
Plafond. Noordstraat 211. Progr: huldiging
oud-voorzitters, oprichting, ,Orde van 't Dul
Bertje", huldiging oud-pariementairen,
opening arr sekretariaat, toespraat door
Bert Anciaux, receptie en muzikale omlijsting, ledereen van harte welkom. Org.:
vu-Roeselare en Arr bestuur vu-KortrijkRoeselare.
WO. 24 Jan. IZEGEM: Grafische kunsten (2de deel). Door Willy Le Loup (adj.
conservator Brugse musea). Om 19u.30 in
de Plantijnzaal, Stadsbiblioteek, Grote
Markt 20. Org.: VSVK.
WO. 31 Jan. IZEGEM: Grafische kunsten (3de deel) Door Willy Le Loup (adj.
conservator Brugse musea). Om I9u.30 in
de Plantijnzaal, Stadsbiblioteek, Grote
Markt 20. Org.: VSVK.
DO. 1 feb. IZEGEM: Mensenrechten
in de Kerk. Causerie door prof. Rik Torfs. Bar
Muziekakademie, Kruisstraat 15. Toegang:
50 fr Abo's gratis. Org.: VSVK.
zo. 4 feb. BRUGGE: 6 jaar Vlaams

De feiten zwart OP wit
Het Pajottenlands Jongerencentrum
organiseert een tentoonstelling te Dilbeek van 17 tot 26 januari 1996: ,,De
feiten zwart op wit".
Deze tentoonstelling wil de jongeren
sensibiliseren rond hettema alconol en
weekendongevallen.
De tentoonstelling wordt aangevuld
met allerlei informatie rond deze problematiek, deze kan gratis worden
meegenomen.
Plaats: Lokaal Vorming en Gemeenschap aan de Ninoofsesteenweg 230 te
Dilbeek.

bruikers van dieetmaaltijden
moeten betalen.

nu meer

- de bejaarden voor wie het OCMW
tussenkomt in de kosten van hun verblijf
in een rusthuis, zagen hun maandelijks
zakgeld ingekrompen.
- de „nieuwe" service van de bankwaarborg is nieuw in zijn huidige vorm,
maar ook in het verleden werden kliënten
systematisch bijgestaan met het verlenen
van huurwaarborgen indien hun budget
niet toeliet dit te betalen. Het „nieuwe"
systeem heeft dit zeker niet vereenvoudigd, nu moet gerekend worden op de
goodwill van eigenaars om een bankwaarborg al dan niet te aanvaarden, en de

Ontmoetingscentrum. 25 jaar Informativa
vzw. Feestmaaltijd in De Gulden Spoor. Om
I2u. receptie/apero; 13u. feestmaaltijd;
17u. feestrede. Deelname: 925 fr inschrijven bij Rony& Daise (344.30.82).
WO. 7 feb. IZECEM: Grafische kunsten. Atelierbezoek voor de kursisten bij
kusntschilder en grafikus Geert Devos. Om
19u.30.Org.:VSVK.
Dl. 15 feb. IZECEM: De rol van het
OCMW, door Frits Herreman. Om 20u. in De
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.:
FVV
WO. 14 feb. IZECEM: Grafische kunsten (4de deel). Door Willy Le Loup (adj.
conservator Brugse musea). Om I9u.30 in
de Plantijnzaal, Stadsbiblioteek, Grote
Markt 20. Org.: VSVK.
.. Vr. 16 feb. ROESELARE: Themaavond door Mevr. Borremans over Euthanasie. Om 20u. in 't Leeuwke, Hugo Verrieststraat 5. Deelname: 50 fr Org.: VUJOZuidwest m.m.v. VLCD.
Dl. 20 feb. IZECEM: De relatie
Grootouders-kleinkinderen. Om 15u. in De
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.:
WVO.
Vr. 23 feb. WEVELCEM: VU-ledenfeest van Croot-Wevelgem, in de Gouden
Fazant, Grote Markt 18. Aperitief om 20u.
Deelname: 600 fr, kind. 300 fr Inschrijven
vóór 17/2 bij Lieve Vanoverbeke-Declercq
(056/41/30.38), G. Daem (056/42.53.60) of
c. Debels-Vervenne (056/41.17.19).
vr. 1 maart BiSSECEM: Varken aan
het spit-festijn. Tussen 20 en 22u. in Taverne Bijenhof, Moraviestraat 32. Deelname: 500 fr (aperitief en 1 cons, gratis).
Nadien gezellig samenzijn met muziek en
dans. Org.: VU-Bissegem. Kaarten bij André
Vlieghe (056/35.08.75).

VLAAMS-BRABANT
vr. 26 Jan. LENNIK: van 17 tot 26

jan. organiseert Pajottenlands Jongerencentrum tentoonstelling: De feiten zwart
op wit. Over alkohol en weekendongevallen. Open: weekdagen van 9 tot 16u. za. en
zo.: van 14 tot 16u.

ANTWERPEN
vr. 19 Jan. TONCERLO-WESTERLO:

Om 15u. in Kapellekeshoef: jaarvergadering

Openingsuren: weekdagen van 9 tot
I6u., zaterdag en zondag van 14 tot
16u.
Voor geïnteresseerde jeugdbewegingen, jongerenorganisaties en individuele jongeren die meer inlichtingen
wensen: Pajottenlands Jongerencentrum, Kroonstraat 1 te 1750 Lennik, tel.
02/532.14.41.
Een stripverhaal rond weekendongevallen en drugs zijn te koop tegen 100
fr en video's rond dit onderwerp kunnen geleend worden op bovenstaand
adres.

woning dus al dan niet te verhuren.
W. Herbosch: „Voor de Volksunie is het
OCMW steeds een belangrijke dienst geweest, wat in de voorbije bestuursperiode
resulteerde in een opwaardering van de
gemeentelijke bijdrage. Van 14 miljoen in
1988 steeg de gemeentelijke bijdrage tot
26 miljoen in 1994.
Een duidelijker bewijs kan moeilijk geleverd worden. In alle sereniteit de mogelijkheid geven om deze raad goed te
laten funktioneren was steeds onze betrachting. Onmiddellijke inlevering is de
politiek van de nieuwe bewindsploeg, 5
miljoen of 19,2%, te nemen ofte laten.
Echt sociaal zijn is anders!"

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het VU-partij bestuur van
maancjag jl. werd volgencje persmededeling
verspreid:
De Volksunie protesteert met klem tegen de
opsluiting en mogelijke uitwijzing van Morena en Garcia, de twee vermeende ETAsympathlsanten, aan Spanje.
Het is onaanvaardbaar en een demokratische
rechtsstaat onwaardig dat men ook maar
overweegt mensen uit te leveren die om
louter politieke motieven in hun land vervolgd worden. Het is duidelijk dat de feiten
waarvan de twee beschuldigd worden met
zwaarwichtig zijn en dat de bezwarende getuigenissen hierover tijdens een 'verdacht
hard' politieverhoor werden afgelegd.
Het is voor de VU onaanvaardbaar dat het
Baskisch paar zou uitgeleverd worden aan

een land, waarvan vaststaat dat systematische foltering van politieke opponenten en
voorvechters van de Baskische onafhankelijkheid er tot vandaag schering en inslag
zijn
Uit tal van getuigenissen blijkt dat Felipe
Gonzales zelf mee verantwoordelijk is voor de
opnchting en de praktijken van de GAL
Getuigen spreken van folteringen en zelfs
van politieke moorden door deze "anti-terroristische "bevrijdingsgroepen.
Toenmalig volksvertegenwoordiger, Stefaan
De Clerck, verzette zich In 1993 tegen een
mogelijke uitlevering van het Baskische koppel. Wij verwachten van hem dat hlJ deze
visie, in zijn huidige functie van Minister van
Justitie, handhaaft bij het nemen van zijn
beslissing, VU-voorzltter Bert Anciaux zal
hem hierover In de Senaat ondervragen.

Gerard en Maria

Ze leerden elkaar
kennen tussen de
getouwen

van het SMF-Kempen. Gratis etentje voor
alle aanwezigen.
za. 20 jan. LINT: Nieuwjaarsrecep-

tie van VUJO-am Antwerpen. Om 19u.30 in
zaal De Witte Merel, Uersestwg. 25. Toespraak door Johan Sauwens. ledereen is
welkom.
info:
Mark
Andnes
(03/366.20.76).
Za. 20 Jan. BOECHOUT: Nieuwjaarsreceptie van 20 tot 24u. in feestzaal De
Lelie, Van Colenstraat 9. Org.: vu-Boechout.
Za. 20 Jan. EDECEM: Om 20U.1S in
Drie Eiken: kaartavond. Inschrijven op voorhand. Tel. Karel Degryse (03/449.82.12).
Org.: VNSE.
Zo. 21 jan. EDEGEM: Om 17U.30 in Drie
Eiken: Worstenbrood. Inschrijven tot 19/1
bij Karel Degryse (03/449.82.12). Org.:
VNSE.
Zo. 21 Jan. MORTSEL: Nieuwjaarsreceptie van VU-Mortsel, om 11u. in Hoeve
Dieseghem, w. Volcaertstraat te Mortsel.
zo. 28 jan. WIJNECEM: Aperitiefconcert in aanwezigheid van Bert Anciaux.
Om 10U.30 in zaal De Leeuw, Kasteellel 69.
Na koncert: Brunch aan 450 fr p.p. (voorinschrijven bij M. Mees, 03/353.94.64). Org.:
vu-Wijnegem/Schilde/Schoten.

f
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Ma. 29 jan. ANTWERPEN: Samen

met VU-Antwerpen: bijwonen van distriktsraad. Afspraak om 19u.45 aan Café Den
Engel (hoek Grote Markt/Braderijstraat).
vr. 2 feb. BORCERHOUT: Een gezellige winteravond met worstenbroden en
appelbollen voor de hele familie. Om 19u. in
zaal De Vesper, Te boelaarlei 9 (naast de
kerk). Deelname: 150 fr Org.vu-Borgerhout
i.s.m. VU-Groot-Antwerpen. Inschrijven: M.
De Coninck (03/322.08.06).
za. 5 feb. EDECEM: Kwisavond, om
20u. in Drie Eiken. Nog enkele plaatsen
beschikbaar. Info en inschrijven: José Poppelaars (449.79.01) of Hilde Dewit
(449.17.66). Org.: FW-Edegem.
zo. 11 feb. EDECEM: Boswandellng. Bijeenkomst Keri<plein, Elzenhof, om
13U.15. Info: Karel Degryse (03/449.82.12).
Inr: VNSE.
Vr. 16 feb. TONCERLO-WESTERLO:
Om I5u. in Kapellekeshoef: videovoorstelling van film uit 1942 ,,De begrafenis van
Staf De Clercq ". Nog nooit vertoond voorheen. Opname van 45 min. Org.: SMF-Kempen.

in de textielgemeente Vichte vierde
het echtpaar Gerard Vandoorne en Maria Van De Velde zijn diamanten bruiloft.

schilderij aangeboden. Er waren ook
nog gelukwensen van het koningspaar
De erewijn werd aangeboden en het
gulden boek ondertekend.

Gerard is geboren en getogen Vichtenaar en zag het levenslicht op 21
november 1912 in een gezin van 3
kinderen. Hij werkte als textielarbeider
en in zijn vrije uren was hij muzikant in
Bekaerts Fanfare", waar hij werkzaam was.

Geen uitzonderiijke gebeurtenis ware
het niet dat Gerard en Maria reeds 40
jaar lid zijn van de Volksunie. We mochten Gerard kennen als bestuurslid en
stuwende kracht, eerst in de afdeling
Vichte en na de fusie in de VU-afdeling
van groot-Anzegem. Van hem hadden
we veel te leren inzake doorzettingsvermogen en dinamiek. Het paar
mocht ook nog gelukwensen en bloemen ontvangen van VU-voorzitter Bert
Anciaux. Onder de vele aanwezigen
was ook pariementslid Chris Vandenbroeke van de partij.

De wieg van Maria stond in het Oostvlaamse Ooike waar ze werd geboren
op 6 maart 1915, in een gezin van 7
kinderen. Maria verhuisde naar Vichte
waar ze als spinster werkte. Samen
met Gerard kreeg ze een zoon en een
dochter Inmiddels zijn er zes kleinkinderen en één achterkleinkind.
Het echtpaar werd samen met familie
en vrienden op het gemeentehuis ontvangen. Naast het traditionele geschenk kreeg het diamanten paar van
burgemeester Standaert ook nog een

Omringd door
schepenkoiiege
en vele vuvrlenden:
Gerard en
Maria.

J. Hellln
Onze redaktie sluit zich graag aan bij de
gelukwensen aan het adres van Gerard
en Maria, zij zijn ook trouwe WlJ-lezers!
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Nijlen herhaalt roep
om verzoening
De Nijlense gemeenteraad keurde tijdens zijn
laatste zitting van 1995 bij eenparigheid een
kerstmotie goed met een oproep tot verzoening. Het was de zoveelste herbevestiging van
een initiatief dat voor het eerst in 1972 genomen werd door Walter Caethoven
De goedgekeurde motie stelt vast dat Belgié
het enige West-Europese land is waar men,
meer dan een halve eeuw na het einde van WO
II, nog niet tot bezinning en verzoening kwam.
De raadsleden wijzen erop dat de wil tot verzoening een belangrijke stap is in de richting

van een nieuwe en betere samenleving. Wrok
en haat zijn dat zeker niet. De lessen van het
verleden mogen evenwel niet vergeten worden.
In die geest doet de Nijlense gemeenteraad met
zijn kerstmotie een oproep tot allen die van
goede wil zijn om alle sociaal onaanvaardbare
gevolgen van de oorlog op een menselijke
manier weg te werken. De verkozenen van
Nijlen richtten zich ook opnieuw met een plechtige oproep tot de Kamer en de Vlaamse Raad
om de nodige maatregelen te treffen.

DEZE W E E K IN

Knack
SOCIALE ZEKERHEID
De rooms-rode koalitie moet bij afnemende ekonomische groei
de sociale zekerheid moderniseren, en tegelijkertijd 60 tot 80 miljard
snoeien in de begroting.

EX-JOEGOSLAVIE
Hoe reageren Moslims, Kroaten en Serviërs op de huidige situatie?
Reportages en berichten uit Sarajevo, Zagreb en Belgrado.

SPECIAL VAREN
• AANBEVOLEN HUIZEN

•

Knack Weekend neemt u mee op het water tussen Hong Kong en
Singapore, en vaart met een luxe cruiseboot rond in de Caraïben

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK
EN TALENT, NU TE KOOP!

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

~f -i<

Vlaams
Ontmoetingscentrum

WIJ hebben hart en tijd voor U
Gordijnen en Overgordijen
De beste merken, maken en plaatsen
20 jaar ervaring

^ De Gulden Spoor
baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
>.baan brugge-oostkamp.

't Zand 22 Brugge
tel. 050-34.30.82

S.

050 35 74 04

Advies voor uw interieur
Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
Tel. 052/41.15.73

/

* dranken * restaurant
* snacks * zaal voor 50 pers

Brood- en
banketbakkerij

B.V.BA

HERENKLEDING

rmees

Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

Tel: 03/231.35.83

— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijftiuizen)
Tel. 053/70,06 64

Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

HETSEN

Wl
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Specialiteiten: Visfondue 10 soorten
J «• 10 k m Oostende
Visassortiment 7 soorten
De Haan
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft.

VLOER en MUURTEGELS

• •

Alle stortingen van
abonnementen en
redaktie op prk. 0000171139-31 van WIJ,
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel.
Tel. 02/219.49.30
Fax. 02/219.97.25

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te

tonen (zie toonbank ingang)

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hoofdredakteur:
Maurits Van Liedekerke
Redakteuren:
Peter Dejaegher
Geert Vranken
Sekretariaat:
Hilde De Leeuw

NV JAN BREYDEL
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten

U bent van harte welkom bij

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

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

TAVERNE-RESTAURANT

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice

^ DEVRIESE ^
woonverlichting

rechtover uitgang parking

WOONIDEE

Jaarabonnement 1.200 fr.
Los nummer
35 fr.
Verantwoordelijk
uitgever:
Bert Anciaux
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/467.26.76
Fax. 02/463.11.61

M U r ^
press V

Fijne midweek
superweekend
3 Nachten
Luxe kamer, stilte gratis,
3x gastronomisch
half pensioen, bierdegustatie,
Normandische pannekoek
met koffie,
tevensfietsenter beschikking etc...
6.500fr.per persoon
de laatste dag uw kamer
tot IS.OOu.

ZAKENKANTOOR

G
R
A
T
i
§

MARTENS-DE KEGEL
N.V.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

10 Km van
Brugge &
Oostende

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

Love Arrangement 1 Nacht

4

Knip me uit =
fles champagne

Luxe kamer met dubbele
whirlpool,
Aperitief, Gastro-menu,
champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot IS.OOu.
4.950 fr. per persoon.
iotel De Stokerij Oudenburg

jg>^RGENTK
<B|y uw oppeiijc ma <ae aori

GELDPLAATSINGEN
LENINGEN

Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35

s

Bel voor folder maar,wees er vlug bü !!!
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VERZEKERINGEN

OOSTENRIJK

-j» -- e? Oostenrijk komen nog zes volkeren mee in
IVX
de Europese Unie. Het gaat om kleine
groepen, zo klein dat zij weinig kans maken op een
vertegenwoordiger in het Europese Parlement. Wie
zijn ze en waar wonen ze? En wat is het begrip
'nationale minderheid', ook in België?
•

LANDUIT

Nieuw volk In huis
Door toe te treden tot de Europese Unie is
Oostenrijk niet alleen een stap dichter
gekomen bij Duitsland, lioe ongewild
ook. Samen met de overgrote Duitse
meerderheid van Oostenrijks bevolking
zijn ook enkele kleine volksgroepen meegekomen die tot op heden in de EU niet of
nauwelijks vertegenwoordigd waren. Zij
vormen als het ware de voorhoede van
hun hoofdgroepen die om verschillende
redenen tot deze rijkelandenclub (nog)
niet toegelaten worden.

SLOVENEN
De sterksten van deze groepen zijn de
Slovenen. In de buurt van Trieste, langsheen de staatsgrens die het Italiaanse
Frioelie van Slovenië scheidt, wonen er
een zestigduizend. Die worden nu in
Europa versterkt door de Slovenen van
Karinthie. Zelf geven die hun getalsterkte
aan als ongeveer 35.000 (minder dan de
helft van de Belgische Duitsers). Het cijfer
is betwistbaar omdat de Slovenen zich
niet willen laten tellen en wegens de
„Windischen".
Dezen zijn helemaal of half verduitste
maar in elk geval duitsgezinde Slovenen,
die een verbeulemanst Duits spreken.
Windische en echte Slovenen bewonen
drie van de zuidelijkste van west naar oost
lopende valleien, evenwijdig met het Karawankengebergte, de grens met Slovenië: die van de Gail (Zila), de Jaun
(Podjuna) en Rosenthal (Roz). In geen
enkele vallei, stad noch dorp vormen zij
een meerder heid.
De Sloveense volksgroep is zeer zelfbewust. Op het einde van de eerste wereldoorlog heeft zij geprobeerd Karinthie, of althans het zuiden ervan, bij het
kersverse Joegoslavië te doen inlijven. Na
gevechten tussen eenheden van het Joegoslavische leger en inder haast gevormde
vrijscharen („Freischutze"), later na een
referendum, is dat mislukt.
Tijdens de tweede wereldoorlog hebben
plaatselijke partizanen, gesteund door
Sloveense van over de grens (toen geen
grens meer omdat een sluk Slovenië aangehecht was bij de „Grossdeutsche Ostmark") daar heel wat teneur gezaaid;
niet tegen Duitse troepen maar tegen
afgelegen boerderijen.- Na de kapitulatie
heerste er een kommunistisch-Joegoslavisch schrikbewind ; totdat Engelse troepen een tweede poging tot inlijving verhinderden.
Dit alles legt uit waarom in Karinthie veel
zenuwachtigheid heerst tegenover de Slo-

venen. De Duitse nederlaag heeft zonder
twijfel bijgedragen tot het opmaken van
een gul minder heidsstatuut. Het zestigtal
Sloveens kulturele organisaties geniet
vele toelagen. Wenen toont zich tegenover hen veel inschikkelijker dan tegenover de Duitse Karinthiers; maar de
Slovenen blijven inspelen op het bekende
na-oorlogse Duitse schuldkompleks door
steeds nieuwe eisen te stellen.
Voor onze begrippen gaan ze hierbij zelfs
agressief te werk. Daar waar de Vlamingen vb. tientallen jaren lang hebben
gesmeekt, betoogd en bedreigd om een
eentalig onderwijs te bekomen, weigeren
de Slovenen een Sloveens scholennet. Ze
hebben een tweetalig geëist en bekomen.
Zodoende kunnen zij een meerderheid
van Duitse kinderen in tweetalige scholen
dwingen, die meestal door Slovenen bestuurd worden en deskundig Sloveentaligen voortbrengen. Nu beschikken zij
zelfs m Karinthie's hoofdstad Klangefurt
- ver van het Sloveense taalgebied - over
sekundair onderwijs. Verder verschijnen
er drie Sloveense weekbladen en verschillende tijdschriften. Dagelijks is er een
half uur zendtijd op televisie en 50 minuten op de radio.
Van enige verduitsingspolitiek is zeker
geen sprake, zelfs niet vanwege de strijdbare „Kamtner Heimatdienst". Uiteraard nochtans kan, voor een zo gering
aantal Slovenen in een overweldigend
Duitse staat, een sociologisch verduitsingsgevaar niet uitgesloten worden.

KROATEN
Kan men het woongebied van de Slovenen nog vrij duidelijk aanwijzen, voor
de Kroaten is dit moeilijker. Zij leven
weliswaar in Burgenland maar verspreid
in taaieilandjes, hun aantal zou ongeveer
35.000 bedragen. Zij kwamen daar als
grenswachter toe in de 16de eeuw, toen
zij deel uitmaakten van het Habsburgse
Oostenrijk.
Hun toestand is veel ongunstiger dan die
van de Slovenen. Kroatische scholen zijn
er niet, wel tweetalige lessen of Kroatisch
als keuzevak.
Op de radio is er dagelijks 42 minuten
Kroatisch te horen, op de televisie een
half uur per week (sic). Kroatische dagbladen verschijnen er niet, wel af en toe
andere publikaties. Er schijnt wel wat
kulturele bedrijvigheid te bestaan op het
gebied van muziek, letterkunde, schilderkunst en grafiek. Er zijn enkele kul-

turele organisaties, met de „Krvatsko
Kultumo Drustvo" (Kroatische kulturele
vereniging) als belangrijkste.

HONGAREN
In Oostenrijk wonen ook Hongaren, in
dezelfde deelstaat als de Kroaten. Zij
kwamen, samen met hen en met de
protestantse Duitsers, streken bewonen
die door de verslagen Turken totaal verwoest en mensen-leeg waren. Net zoals
de Kroaten, wonen de 15.000 Hongaren
in (vier) taaieilandjes verspreid.
Op onderwijsgbied is hun toestand vergelijkbaar met die van de Kroaten. In de
media hebben ze niet veel te brokken : een
half uurtje televisie per jaar (!) en helemaal geen radio. Af en toe verschijnt
eens een Hongaars blad. Tijdens de eerste
wereldoorlog
zorgden godsdienstige
groepen voor veel steun aan de Hongaarse kuituur. Tijdens WO II had deze
het moeilijker.

TSJECHEN EN SLOVAKEN
En dan zijn er Tsjechen en Slovaken.
Eigenlijk horen zij niet thuis in Oostenrijk. Zij zijn gewoon inwijkelingen, zij
het dat inwijking, van mdividuen dan,
reeds sporadisch in vorige eeuwen voorkwam. Men kan hen niet op gelijke voet
plaatsen met de Slovenen die even autochtoon zijn als de Bajuwaanse Duitsers.
Toch werd de Slovaakse volksgroep, zonder nader aangeduid woongebied, m
1976 als zodanig erkend door de staat
Oostenrijk; de Tsjechische (nog) niet,
voor zover wij weten.
Het is, hoe dan ook, een gevaariijk voorgaande. Het gaat de omgekeerde richting
uit van integratie. Inwijkelingen als groep
erkenen betekent in feite een stap achteruit zetten als volk, zonder vechten

Zigeuners
hebben in
Oostenrijic
niet veei
suicses met
hun
integratiepogingen

Sedert 1968, toen volksdansgroepen en
andere kulturele verenigingen ontstonden, bloeit het kulturele leven er op.
Hongaars wordt tegenwoordig ook bevorderd als geschikte taal voor het zakenleven.

ZIGEUNERS
Zoals overal in Europa lopen ook in
Oostenrijk zigeuners rond. In de 16de en
17de eeuw kwamen Sinti en Roma Burgenland binnen. Minder dan de helft van
hun vooroorlogse aantal (11.000) overleefde de tweede wereldoorlog. Zij wonen m afgezonderde gemeenschappen en
trachten, met weinig sukses, zich m de
Duits-Oostenrijkse maatschappij te integreren. Vandaar hun neiging om naar
Wenen en andere grote steden te trekken,
waar ze hopen als individuen hogerop te
geraken.
In 1991 werd te Wenen een kulturele
vereniging van Oostenrijkse Roma en
Sinti opgericht. In 1992 werden deze
zigeuners officieel als inheems volksgroep erkend. Hun taal, het Romanes,
kan in geen enkele school geleerd worden
en verschijnt praktisch niet in de media.
Toch is ze, evenals hun muziek, springlevend. In Burgenland is men buiten
schoolverband Romanes-leergangen aan
het organiseren. Twee kulturele verenigingen doen hun best om het weinige
kulturele erfgoed dat de oorlog overleefd
heeft, op te sporen en te bewaren.

plaats ruimen voor een ander volk. Het is
deze interpretatie van het begrip „nationale minderheid" die de FDP-leider
Clerfayt hanteert wanneer hij het over
„de demokratische rechten van de Franse
minderheid in Vlaams-Brabant" heeft.
Nu Oostenrijk zich samen met ons m de
EU bevindt, bestaat het risiko dat naar dit
voorgaande verwezen wordt. Daarom
ware het meer dan wenselijk, in de keure
van Europese minderheidstalen het vage
woord „minder heid" zorgvuldiger te bepalen. Bv. als „autochtone en op een
bepaald grondgebied sedert eeuwen wonende volksgroep" of iets van die strekkmg. België heeft de keure nog niet
ondertekend en bengelt hierdoor aan het
staartje van de Raad van Europa; tot
ontstemming van volksvertegenwoordiger Clerfayt, die zelf aankondigt daarin
een breekijzer te zien tegen de Vlaamse
stellingen. Misschien is beduchtheid voor
een nieuwe Vlaams-Waalse twist inderdaad de reden waarom de Belgische regering deze boot afhoudt.
Karel Jansegers
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Volwassenen
niet
toegelaten
•

BOEKEN

•

ls jongeren al minider zouden lezen (Jan ligt (dat
:el<er niet aan het beperkt aanbo(d van geschikt
leesvoer. Jaarlijks verschijnen er talloze kinder- en
jeugdboeken die het lezen meer dan waard zijn. En
uit de selektie die de WIJ-redaktie maakte, mag dat
blijken.

A

Wat er allemaal kan gebeuren als een
doodgewone tekening uit het raam valt
en bij iemand anders op het buro terecht
komt, lezen kinderen in Een tekening op
reis van Paul Verrept. Dit kijkboek over
een wel zeer toevallige ontmoeting zal
vooral de kleinsten aanspreken.
Jan is boos, verschrikkelijk boos. En dat
zullen zijn ouders geweten hebben ! Morgen ga ik naar China, zegt hij bij zichzelf
en als iedereen zal ontdekken dat ik weg
ben, dan gaan er heel wat mensen spijt
hebben. Maar: zelf gezocht! Want China,
zo meent Jan, is het Beloofde Kinderland.
Auteur Imme Dros en illustrator Harrie
Geelen leverden een prachtig kinderboek
af. Of Jan zijn doel bereikt, moet de lezer
zelf ontdekken.

IEDER DIERTJE

De Wellandse wezel (+11 jaar) is het
nieuwste kinclerboel< van de Ameriloan Tor
Seidler. Na Het Ratteplan liet de auteur zich
opnieuw door de dierenwereld inspireren en
schreef hij een prachtig verhaai waarin ook
de nodige humor niet ontbreekt. De illustraties van Fred Marcellino maken dit boek
ook erg aangenaam om kijken.

wel dat hij haar haat. Op een avond neemt hij
zijn Oosterse, magische dolk, en is vastbesloten wraak te nemen voor de vernederingen die zij hem heeft doen ondergaan.
Alles loopt nochtans niet zoals hij het zich
voorgenomen heeft. Een 'apart'jeugdboek,
waann gewerkt wordt met flash-backs en
waarin stijl toch iets teveel overheerst op het
verhaal.

„Hoi, Benjamin, en. een beetje leuke begrafenis gehad?' De andere doden lachten
VOOR DE JEUGD
ongegeneerd om zo'n goede mop. Ging wel,
Je bent 12 jaar en je wil de keizer wel eens
zei Benjamin. Het is allemaal nog zo nieuw."
ontmoeten. Dat is alleszins de grootste wens
Precies die dag is Benjamin begraven. Willy van Willem: de keizer van Duitsland in leSchuyesmans schreef met Stilstaan (-f10 vende lijve ontmoeten. Dolf Verroert heeft
jaar) een niet alledaags verhaal over doodmet Wachten op de keizer een intrigerend
gaan en rouwen. Benjamin is 10 als hij aan
jeugdboek geschreven over de jaren '30.
een hartstilstand overlijdt. Maar zo erg lijkt hij
Fiktie en feiten lopen daarin door elkaar,
het allemaal niet te vinden. Zijn geest is nog
geïllustreerd door autentieke foto's, o.a. van
klaarwakker en zit naast zijn dode lichaam te
het Huis Doorn, waar de keizer verbleef en
kijken naar wat er allemaal gebeurt. Hoe de
dat ook nu nog te bezoeken is.
verpleegsters hem wassen, hoe traag de
c=»De Wellandse wezel, Ton Seidler,
lijkwagen rijdt, hoeveel mensen er naar zijn
Uitg. Ploegsma - Amsterdam, 1995,
begrafenis komen, ... Inderdaad, een erg
700 fr.
luguber uitgangspunt voor een kinderboek.
coStllstaan,
Wiily Schuyesmans, uitg.
Wat volgt is evenwel een sereen, bij wijlen
Aitorla
Averbode,
1995,100 biz., 395
ontroerend maar altijd optimistisch verhaal
fr.
over afscheid nemen. Een dikke pluim voor
c^De dolk, Ed Franck, Uitg. Clavls Schuyesmans!
Hasselt, 1995, 56 biz., 395 f r.
c^Wachten op de keizer. Dolf verroen,
De Dolk (-1-13 jaar) van Ed Franck doet het
Uitg. Leopold - Amsterdam, 135 biz.,
vreemde verhaal van Balder en Freya. De
550 fr.
jongen weet niet of hij verliefd is op haar dan
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„Oké, oké. Ik heb die vogel vermoord. En
wat dan nogf Ik ben een kat, verdorie!"
Aan het woord is Tuffy, de kat des huizes.
De lezertjes maken kennis met dit zeer
humeurig beest in Dagboek van een
moordkat van de Britse Anne Fine. En wat
heeft Tuffy in hemelsnaam gedaan met
Kloppie, het konijn van de buren ? Hapklare (katte)brok voor jonge kinderen
met illustraties van Steve Cox.

Hoe kan een vogel vliegen? En een jumbojet? En hoe kan een vliegtuig op het
water landen ? Allemaal vragen die beantwoord worden in Vliegen, verschenen
in de informatieve Telescoop-ieeks. De
uitgave gaat stapsgewijs in op zowat alle
aspekten van de luchtvaart, te beginnen
bij Icarus om voorlopig te eindigen met
de toekomstverwachtingen van de luchtvaart in de volgende eeuw. Zonder Sabena, zonder Agusta, maar toch ontzettend leerrijk, zeker voor de oudere
kinderen.
De sterkere karakters zullen veel plezier
beleven aan George Hulskramers Tarot
voor jonge magiërs, dat de jeugd moet
inwijden in de beginselen van dit eeuwenoude kaartspel. En dat vergt toch
meer dan de gewone aandacht, ook al
heeft de auteur - zelf onderlegd in het
Tarotspel - het werkje geschreven met
zijn eigen kinderen voor ogen. De interpretaties van de kaarten (bijgeleverd!)
zijn dan ook geschreven naar de leefwereld van tieners zodat 'De Dood' niet
noodzakelijk het allerergste hoeft te betekenen. Iets wat trouwens ook waar is
voor de kaart 'Rad van Fortuin'. De
kaarten hebben natuurlijk maar de
waarde die de legger eraan geeft.

Op verjaardagspartijtjes worden vaak
heel veel gasten uitgenodigd, maar niemand heeft zoveel vrienden als de eekhoorn. Op De verjaardag van de eekhoorn is immers de hele ark van Noach
paraat. En of ze er met z'n allen een feest
van wisten te maken. Lekker ouderwets
dierenbos-ver haal van Toon Tellegen, rijkelijk geïllustreerd door Geerten Ten
Bosch.

c»Een tekening op reis, Paul Verrept,
Uitg. Clavis - Hasselt, 1995, 495 fr.
o»Morgen ga ik naar China, Imme
Dros & Harrie Geelen, Uitg. Querido Amsterdam, 1995, 500 fr.
c»Dagboek van een moordkat, Anne
Fine, Uitg. Fontein - Baarn, 1995,148

SCHILDEREN. VUEGEN EN
VOORSPELLEN

fr.

Ouders die een aspirant-Van Gogh in huis
hebben, zullen hun kleine kreatieveling
zeker kunnen plezieren met Schilderen.
Gids voor de kleine kunstenaar. Dit - hoe
kan het ook anders! - uiterst kleunijk
boek bespreekt de kunst van het schilderen in al zijn facetten en geeft tips en
oefeningen om zelf mooiere prenten te
kunnen maken. Wel oppassen met behang
en tafellaken natuurlijk!

fr.
c»De verjaardag van de eekhoorn,
Toon Tellegen & Geerten Ten Bosch,
Uitg. Querido-Amsterdam, 1995,499
c»Schilderen. Gids voor de jonge kunstenaar, Elizabeth Waters & Annie
Harris, Uitg. Gottmer - Haarlem,
1995, 45 biz., 499 fr.
c&Vliegen, Uitg. LannoolSesam Junior
- Tielt, in de Telescoop-reeks, 1995, 64
biz., 595 fr.
c»Tarot voor jonge magiërs, George
Hulskramer, Uitg. Becht - Haarlem,
1995, 155 biz., 699 fr. Kaartenset
bijgeleverd.

erard Bodifée is in de perswereld snel even
beroemd geworden als Frans Boenders. De
Boenders van het wetenschapsfilosofisch verhaal.
De astrofysicus
heeft een nieuw boek uit.

G

In dialoogvorm (Plato achterna) laat
Gerard Bodifée een aantal toevallige
gesprekspartners op de lezer los, zij
treffen mekaar op een stakingsdag in het
lege station. Daar beginnen de overpeinzingen.
Stefaan is psycholoog. Hij zweert bij de
empirische metode, het proefondervindelijke. Zijn model van de kennis is het
mechanisch raderwerk, de machine.
„Uiteindelijk zal blijken dat elk gedrag
(...) verklaarbaar is vanuit de moleculaire mechanismen die in het lichaam
werkzaam zijn." Geluk is instemmen
met dit objektief gegeven. Het is een
geschenk van de aanvaarde natuurlijkheid, het vrede nemen met de realiteit en
haar wetmatigheden.

Bijeen

treinstaking
OERKNAL
De meeste plaats is voorbehouden voor
de stellingen van Jacob. De oerknal heet
hij een onooglijke gebeurtenis. Hij ziet
nauwelijks verschil tussen de toestand
vlak ervoor en onmiddellijk erna.
Hij ziet veeleer het verschil tussen het
vóór en het na het ogenblik waarop een
kind zijn eerste woordjes uitprobeert.
„Er is een lange en zich steeds maar

uitbreidende reeks gebeurtenissen aan
de gang waarvan het produkt de wereld
is die we kennen. Het is een verticale
beweging (...). Steeds hoger klimt die
wereld, steeds feller voert zij de inspanningen op en steeds gewaagder zijn
de ingevingen die opkomen. Wat zich
onderaan bevindt, voedt en ondersteunt
het bovenliggende, ook al realiseert het
zich niet wat zich hogerop afspeelt. Wat
zich bovenaan bevindt, nodigt uit en

geeft kracht." Over de hoogste trap van
de ladder spraken de wereldreligies. Jacob denkt daarbij onmiddellijk aan het
,,Zalig de zachtmoedigen..." van Jezus.
God staat aan hun zijde.
Wie Jacob's thesis vollediger ontplooid
wil vinden kan altijd terecht in Bodifée's
„Aandacht en Aanwezigheid", totnogtoe zijn meest voldragen essay

Gerard
Bodifée

(me)
c» Dialoog over de verbeterbare staat
van de wereld. Gerard Bodifée. Uitg.
Pelckmans-Kok Agora, Kapellen, 112

blz.,498fr.

BERGBEKLIMMER
Frederik stelt dat het niet de mechanische processor zijn, die de richting
bepalen, wel de wil. Omdat iemand door
Spanje wil rijden, zet hij de motor op
gang. Hij rijdt niet door Spanje omdat de
motor draait. Het leven is kreatief en
konservatief. Het resultaat niet zo maar
als een onveranderlijk gegeven. „Het
innoveert, evolueert, schept op een onvoorziene wijze." Zo overleeft het leven.
Mare behoort niet tot het toevallig gezelschap. In deze metafysische dialoog is
hij de stoorzender. Sinds Petrarca en de
latere Renaissance denkt de mens zich
bevrijd te hebben uit de kluisters van een
teocratisch model. Het heet dat de mens
net als de bergbeklimmer bij Petrarca
alleen in de eigen mogelijkheden geïnteresseerd is. Hij wil de top van een
zinnebeeldige Ventoux bereiken. Hij wil
heersen. Die schaamteloze zelfverheffing van de mens woedt vandaag zoals
nooit tevoren. De schepping gaat er
kapot aan. Zowat alles is ontregeld.
Petrarca's relaas van de bergbeklimming
bekoort als ouverture tot een vernietigend tijdvak.
Laura is de enige vrouw in het gezelschap. Om één of andere reden
schuwt ze het metafysisch discours.
Waarom? Laat ze dit intellektueel
machtsvertoon graag aan mannen ? Is het
leven voor haar consistenter en konkreter dan een reeks algemene bespiegelingen? Bodifée zegt het niet. Laura
heeft het aan de hand van de Bosnische
aktualiteit over misdaad, rechtvaardigheid en vergiffenis. Tegenover de konkrete misdaad past enkel een rechtvaardige vergelding. Tot vergiffenis is de
mens niet in staat, ze botst met het
rechtsgevoel. Alleen een God kan zijn
moordenaars vergiffenis schenken.
Daarom hebben de kristenen van Jezus
een God gemaakt.

Het boek van de hand van Jef van
Dingenen over Staf De Clercq
roept nogal wat bedenkingen op.
De auteur overleed op 12 juni
1995, dit boek verschijnt dus posthuum. Het is daarenboven samengesteld uit bijdragen die jaren geleden (tussen maart 1977 en mei
1984) verschenen in het maand-

een lange periode (1977-1984)
verspreid geschreven en gepubliceerd werden.
Het eerste gedeelte van het boek
gaat over de neutraliteltsperiode
van de Jaren dertig en is vooral
bedoeld om aan te tonen dat het
VNV en Staf De Clercq in het biezonder de neutraliteitspolitiek van

het berucht verslag over sabotagedaden gepleegd door de MO
tijdens de kortstondige oorlog in
ons land in mei 1940. De auteur
doet zijn best om de beschuldigingen te weerleggen. Veel nieuws
brengt hiJ echter niet bij.
Dit boek is geen echt hlstorischwetenschappelljkwerk, maar het is

Doel en middelen van
Staf De Clercq
blad Broederband waarvan Van
Dingenen hoofdredakteur was, Dit
betekent dat de auteur toen geen
weet had van belangrijke publikaties over zijn onderwerp die later
verschenen zijn, o.m. biografie van
Staf De Clercq door Bruno De Wever (1989) en het boek van dezelfde auteur over het VNV
(„Greep naarde macht", 1994).
VOLKSBEWEGING
Jef Van Dingenen heeft dus vanzelfsprekend geen rekening kunnen houden met deze en andere
belangrijke bijdragen over zijn onderwerp. Hij reageert vooral op de
TV-uitzendingen van Maurice De
Wilde over de kollaboratie. Jef Van
Dingenen was geenszins een beroeps-historikus, maar reageerde
als trouw VNV'er, die zijn visie
wenste te geven. Het gaat hier dus
om een levensbeschrijving van
Staf De Clercq, maar alleen over de
neutraliteltsperiode vóór de oorlog en de oorlogsjaren. De titel
luidt dan ook- Staf De Clercq, het
VNV en de collaboratie. Het geheel is tamelijk onsamenhangend
omdat het een bundeling is van
afzonderlijke bijdragen die over

koning Leopold gesteund hebben.
Daarna volgt een uiteenzetting
over de evolutie na de kapitulatie
en het begin van de kollaboratiepolitiek. Veel belang hecht de
auteur aan het initiatief van het
VNV om te starten met een „grote
volksbeweging". Op 11 augustus
1940 deed Staf De Clercq een oproep tot de Vlamingen om aan te
sluiten bij dit initiatief. Er verschenen in de pers in totaal vijf lijsten
met namen van vooraanstaande
Vlamingen die gehoor gaven aan
deze oproep. Toen greep de Duitse
overheid fn en verbood in feite
verdere publikatie van namen.
Toch is het interessant vast te stellen dat vele vooraanstaande figuren uit de Vlaamse beweging
toen bereid waren een initiatief
van Staf De Clercq en het VNV te
steunen.
MILITAIRE ORGANISATIE
Van Dingenen besteedt ook veel
aandacht aan de zogenaamde Militiare Organisatie (MO) van Staf De
Clercq, de relatie van Staf De Clercq
met de Duitse Abwehr (spionagedienst van de Wehrmacht) en

interessant als een bijdrage post
factum van een trouw volgeling
van Staf De Clercq en een overtuigd VNV-er, een retrospektieve
visie op de rol van het VNV en meer
in het biezonder van Staf De
Clercq, een soort verantwoording,
zonder dat de auteur de kollaboratiepolitiek verdedigt of goedkeurt.
Belangstellenden zullen het graag
lezen, maar het boek brengt weinig nieuws, het is, zoals gezegd,
verouderd na de meer recente publikaties.
F.v.d.Elst

Staf De Clercq

c» staf De Clercq, het VNV en
de collaboratie. Jef van Dingenen. 448 biz., 1995. 895 fr.
(+100 fr. postkosten) op rek.
979-3896583-01 van Broederband te iMerksem.
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oao Havelange regeert de voetbalwereld. Primo
Nebiolo is baas in atletiekland. Beiden zijn
goed bevriend met Antonio Samaranch, de peetvader
van de Olympische Beweging. De Latijnen beheersen
de topsport.

Heren van stand
of niet?
Samaranch

Opmerkelijk blijft dat de drie hoge omes
gelijkardige metoden aanwendden om de
macht te grijpen en te behouden. De
(talrijke) ontwikkelingslanden zijn hun
basis. Het één man-één-stem principe
werd door hen maksimaal benut. De
ontwikkelingslanden werden en worden
nog steeds gepaaid met ontwikkelingsgelden. Zij kochten als het ware hun
voorzitterschap.
Daar staat wel tegenover dat de respektievelijke bonden sinds hun aantreden
onzindelijk rijk zijn geworden. Havelange, Samaranch en Nebiolo haalden de
sponsors en de kommercie binnen. Coca
Cola, Adidas, Philips, Gilette zijn hun
vertrouwder dan de topsporters zelf.
Daarom ook vermeerderden zij het aantal
topkompitities. De Grand Prix in de
atletiek. De WK's. Havelange gaat er prat
op dat hij het aantal kompetities in de
vierjaarlijkse cycli van twee naar elf heeft
opgetrokken.

16
Omstreden
figuren: van
Himst en
Havelange

Karakteristiek is dat deze bobo's vooral
last hebben met hun Europese onderdanen, die zich op wereldvlak schandelijk
miskend en ondervertegenwoordigd wanen. Havelange wordt gekontesteerd
door de Uefa die, als puntje bij paaltje
komt, nagenoeg onveranderlijk moet inbinden. Nebiolo zette afgelopen zomer
nog op onwaarschijnlijk arrogante manier de verkiezingen voor de EAA (Europese atletiekassociatie) naar zijn hand.

Schaamte is de heren onbekend. Nebiolo
kwam herhaaldelijk in opspraak. Zijn
voorganger, de oude, wijze en doodeerlijke Adriaan Paulen verweet hem destijds het voorzitterschap te hebben gekocht met giften en beloften. Nebiolo
kwam in Italië tot tweemaal toe in opspraak in fraude-affaires. Hij zou goed
geld hebben verdiend aan de bouw van
voetbalstadions voor de wereldbeker
1990. In 1987, op de WK in Rome, zou
hij medeplichtig geweest zijn aan de vervalsing van de kompetitie verspringen.
De Italiaan Evangelisti, wirmaar van het
brons, sprong 38 cm minder ver dan
officieel werd opgegeven. Voor een voorzitter kan dat tellen.
BOSMAN?
Havelange werd door zijn landgenoot
Pele openlijk bekritiseerd. Het maakte
niets uit. De Fifabas, die bevriend zou zijn
met de maffiabaas van Rio, sloeg hard
terug.
Onlangs ontving Havelange in zijn Braziliaanse residentie enkele buitenlandse
korrespondenten. Ineke Holtwijk van de
Volkskrant was er bij toen de grote baas
zijn licht liet schijnen over de voetbalwereld. Wij citeren uit haar artikel van 6
januari. „Bosman? Wie?... Twaalf landen
kunnen 193 landen aangesloten bij de
Fifa niet de wet voorschrijven."
Hier blijkt natuurlijk wel één grote rea-

Nebloio
liteit: wat indien de rest van de wereld
Europa in deze niet volgt? en die kans is
zeer groot. Overigens redeneert iedereen
over de nieuwste ontwikkelingen vanuit
eigenbelang. De Engelse voetbalbond
heeft al laten weten dat het de bepalingen
van het Europese Hof onverkort zal naleven. Dat mag niemand verwonderen.
Het Engelse voetbal loopt over van
Schotten, Welshman en buitenlanders.
Op de eilanden heeft men redenen genoeg om zich te verheugen over het
arrest.
Toch staat het vast dat Havelange de
konfrontatie met de Europese wetgeving
niet blijvend uit de weg kan gaan. Niets
wijst er op dat de klok echt zal kunnen
worden teruggedraaid en als de machtigste vleugel van het wereldvoetbal door
de wetgever wordt belaagd kan de Fifa
niet vertellen dat er niets aan de hand is.
Havelange, inmiddels 79, zal zich waar-

Onze toonaangevende voetbalklutDS zochten in de voorbije weken in het buitenland naar de
gewenste konditie. De mildere
temperaturen rond de Middellandse Zee brachten met noodzakelijk soelaas. Ook nu weer is
gebleken hoe erg het met ons
voetbal is gesteld. Anderlecht bestond het in Griekenland met 5-0
van Panathinalkos te verliezen.
Dat wil wat zeggen... Veelbetekenend was ook dat deze „levensbelangrijke" oefenpartij door
de BRTN rechtstreeks werd uitgezonden. Maar goed. De vele
verklaringen en binnenlandse suksesjes ten spijt blijft Anderlecht
vechten tegen de ontreddering.
Er was een tijd dat de landskampioen zijn Griekse tegenstander
(01. Pyraeus) met 5-1 afdroogde in
de Europacup I. Dat is dus lang
geleden al werd die prestatie zeker niet neergezet door de beste
Anderiechtploeg ooit. Vandaag
zijn de Brusselaars op het internationale vlak figuranten geworden.
VERDUIVELD
5-0. Nu weten we wel dat we niet
negatief mogen oordelen, dat ons
voetbal er volgens Michel Verschueren en Michel D'Hooghe
veel beter voorstaat dan we met
onze eigen ogen zien, maar desondanks.. Welke uitleg men ook
verzint het zou voor een vijftal Jaar
onmogelijk en ondenkbaar zijn
geweest. We geloven trouwens
dat er bij Anderlecht meer aan de
hand is dan het samenspel van

schijnlijk opnieuw kandidaat stellen voor
het voorzitterschap. Zijn tijd van gaan is
volgens hem nog niet gekomen. Hij lag al
wel enkele keren onder vuur maar hij gaat
geen enkel kompromis uit de weg. Daaraan hebben we het te danken dat we in
1998 naar een eindronde van het wereldkampioenschap met... 32 deelnemende landen zullen mogen (of moeten)
kijken.
Nebiolo en Havelange hebben veel gemeen met peetvader Samaranch. De
Spanjaard, die zelf niet de minste moeite
heeft met zijn Francqistisch verleden,
vindt baas spelen doodgewoon. Bijna een
natuurlijk recht. Zover heeft dit gezelschap het weten te brengen. Het zegt wat
over de tijdsgeest en over de problematiek van de grote internationale sportbonden.
Flandrien

toevallige omgevingsfaktoren. De
struktuur en het beleid van de
klub zal eerder vroeg dan laat in
vraag worden gesteld, Er schort
wat zoveel is duidelijk. De financiële overmacht blijkt sportief
nergens uit, Onrustwekkend ook
zijn de kontroverses rond de nationale ploeg, Paul Van Himst en
Wilfned Van Moer trokken met
hun manschappen op stage naar

De
figuranten
In het
zonnetje
Aix-en-Provence. Niet iedereen
was daar gelukkig mee, Klubtrainers hebben in deze periode van
het jaar andere belangen dan
bondscoaches Bovendien liggen
de Rode Duivels momenteel niet
goed in de markt, Paul van Himst
is niet langer de onomstreden opvolgervan Guy Thijs. Paul is tegelijk
behoudsgezind en wisseivaiiig HIJ
verandert nogal vlug van gedacht
maar aan enkele spelers houdt of
hield hij verdacht lang vast. De
nagenoeg in elke kompetitiematch blunderende Georges Grun
was er zo een. Ook Scifo kon maar
moeilijk iets misdoen. Het is natuurlijk allemaal menselijk maar
van de baas van de nationale
ploeg wil men nog wel eens een
ander profiel schetsen.

Saterdag

AHASVERUS
„ Biechten via
Internet"
las Ahasverus
Oneline met God?

Werkloosheid niet om te LAGgen
©
Zetduivel:
Kind &C Gewin

Liberale partijen in een cordon bleu gezet
©
A W . W K op de linkeroever,
A W . W C op de rechteroever?

©
God ziet mij
hier zapt men niet

©
Clintons bijna failliet
Hillary teit!

©
Gratis vermelding van de meisjesnaam,
kan toch alleen maar door mannen zijn bedacht

©
SabeSwiZair
©
EddyWally:
„Zit m'n jasje goed?"

©
Vlaams Blok-voorstel ritueel geslacht
y MENGELWERK

.

Vlaams Plakboek

De postzegels van
Felix Timmermans
Op 4 januari 1936 kreeg Felix Timmermans een postzegel. Geen echte, maar
bij wijze van grap. Op die datum verschenen in het populaire weekblad Ons
Land twee „Postzegels voor binnen 50
jaar ".De ene was gewijd aan Jefke Bruyninckx, de hoofdrolspeler van de film De
Witte en had een waarde van 70 centiemen. De tweede droeg de beeltenis van
Felix Timmermans en was 5 centiemen
meer waard. De postzegels maakten deel
uit van een wedstrijd door het blad uitgeschreven.

APRILVll
Wellicht geïnspireerd door door Ons
Land was er een postbeambte in Lier die
met behulp van schaar en lijmpot een
eigen Timmermans-postzegel in mekaar
had geknutseld. Mil Lambrechts verzorgde in zijn vrije tijd briefwisseling en
agenda van zijn stadsgenoot en vriend, als
de Fé niet thuis was diende hij de bloemen
en planten van zijn lievelingsauteur het
nodige vocht toe.

-t4-3B.1

Lambrechts paste een fotootje van Timmermans in een bestaande postzegel van
2fr., kleefde die op een brief die hij in
schoonschrift adresseerde aan Den Heer
Felix Timmermans Letterkundige Lier.
De postbeamte sloeg er een stempel op,
zodat de geadresseerde duidelijk kon lezen: 1-4-36-12. Een smakelijke aprilvis,
op het middaguur uitgezet.
In het jaarboek 1987 van het Timmermans Genootschap vult Ignaas Dom dit
verhaal met een andere anekdote aan.
„In de meidagen van 1940 was Lier enige
weken een veriaten, onbewoonde stad.
Alle inwoners werden verplicht op de
vlucht te slaan. Terugtrekkende geallieerde troepen hadden niet alleen alle
bruggen opgeblazen, maar ook eerst hier
en daar ingebroken.
Kennelijk hadden ze het niet alleen op de
wijnkelders gemunt: een goed gevulde
postzegelalbum zal voor een kenner nét
niet te zwaar geweest zijn om mee te
nemen..."

OPGAVE 55
HORIZONTAAL
3 Op deze wijze van betalen doelt
de zegswijze „boter bij de vis"
(7)
9. 'n Politieke zaak' wat maatschappelijk vast dient te staan
(7,9)
10 Dit moet met sloten en meren
gebeuren vooraleer Hollanders
en Friezen kunnen gaan schaatsen (12)
11. Hierbuiten weet je van mets
meer (6)
12 Fiskaal hondje (4)
14 In dit deel van het huis woon je
nieti (7)
15 Anderhalf paar (4)
16 Al spoedig is deze baan verdwenen (7)
18 Rijk aan smakelijk vocht (6)
VERTIKAAL
1 Onvruchtbaar (7)
2 Beeldekensvertelsel (5)
4 Wie deze eigenschap bezit IS met
te plooien, maar wel te vertrouwen (15)
5 Indianenkleur die je in de zomer
kunt opdoen (12)

Ondertussen is de voorspelling van Ons
Land uitgekomen. In 1986, dus 50 jaar
later, heeft Timmermans zijn officiële
postzegel gekregen, in een oplage van 24
maal
honderdduizend
exemplaren,
waarde 24 fr. per stuk. Dit ongebruikelijke bedrag is wellicht de reden
waarom de zegel nook echt populair
geworden is bij het grote publiek. Het
literaire en grafische werk van Tinmiermans echter wel, zijn hele oeuvre is
onlangs door het Davidsfonds opnieuw
uitgegeven.

GEPIKT
En zo'n verzameling werd ten huize Timmermans ontvreemd. Op 9 oktober 1940
deelt Timmermans in een brief aan Lambrechts mee: „Ge weet, ik had nog al een
schone verzameling Belgische Gelegenheidszegels. Die zijn gepikt. Ik moet nu de
waarde aangeven bij de schadevergoedingscommissie."
Daarom vraagt Timmermans de postbeamte : „Kunt ge mij omtrent zeggen,
hoeveel ik moet aangeven."
Verdere briefwisseling over het probleem
bestaat er niet weet Ignaas Dom.

6. Dit meubel had een funktie als
fluisterhokje (11)
7 Géén sportlieden, maar geluidsproducenten (13)
8. Heeft de kracht van metaal (9)
13 Dit voedsel geeft het bevel om
een tik uit te delen (3)
17 Totaal uitgeput (2)

(mvi)
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OPLOSSING OPGAVE 54
Horizontaal: 1 ontwerp, 4 beheerd, 7. zomersport, 11 tussenrapport; 14 Zeeuws-Vlamingen; 15.
hogesnelheidslijn
Vertikaal: 1 overheidsdwang, 2.
wier, 3 redder, 5 voortleven, 6 as,
8. overhalen, 9 wervels, 10 spui,
12 orgels, 13. tenen, 14 zoom, 16
du
Uit de juiste inzendingen werd Mane-Louise Vanhecke-Thiebaut getrokken ZIJ woont in Fazantendal 20
te 1910Berg-Kampenhout Binnenkort wordt haar prijs haar toegestuurd.
De gele briefkaarten met de oplossing van opgave 55 dienen in
ons bezit te zijn ten laatste op
maandag 29 Januari, op ons
adres: Barrikadenplein 12 te
1000 Brussel.

Links de
Timmermanszegel uit Ons
Land,rechts
de zegel van
IMil
Lambrechts.
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Nieuw in de bios

SHANGAI TRIAD
Deze film van de Chinese cineast Zhang Yimou doet het
verhaal van
van LiXiao's roman „Bendewetten ". Het beschrijft acht dagen
uit de wederwaardigheden van een der machtigste triads in
Shanghai. Dit alles is gesitueerd m het Shanghai van de jaren
dertig. Hoofdrolvertolkster Gong Li steelt de show als een vals
zmgende nachtklubzangeres die het aanlegt met diverse mannen. (****)

SHOWGIRLS
Stel je voor: je loopt met je vrouw (man) over de straat, en ziet
daar een mooi stuk mens lopen, waarop je de opmerking

Stockard Channing, John Leguizamo, Wesley Snipes en Patrick
Swayze zijn de sterren van To wong fa. Thanks, For Everything! Julie Newmar, het Amerikaanse antwoord op de
Australische hit „Priscilla, queen of the dessert". Drie heren in
rond travestie zijn goed voor diverse lachsalvo's. Swayze en
Snipes winnen een schoonheidswedstrijd en krijgen een vliegticket naar Hollywood. De plannen worden echter gewijzigd
ten voordele van Leguizamo, een arme Latijnse travestie, die er
z'n hele leven al van droomde om iets te winnen. De tickets
worden ingeruild voor een Cadillac en daarmee gaat men op
weg. (**)

maakt: „Waw, wat een stuk". Dan heb je de kans dat de andere
zegt: „Ja, maar je zou hem (haar) eens zonder kleren moeten
zien". In de nieuwe film van Paul Verhoeven, Showgirls, vraag
je je af, hoe die vrouwen er zouden uitzien met kleren.
Showgirls gaat immers over de glitterwereld van Las Vegas,
waar het naakt-paaldansen erg in is.
De film werd een erg mager verhaaltje, keihard en onnoemlijk
vulgair. Je slaagt er -niet in je ook maar met één van de
personages te vereenzelvigen. Maar misschien is dat juist de
kwaliteit van deze film. Verhoeven heeft een beeld gegeven, dat
alleen maar de weerzin kan opwekken. (**)

Willem Sneer

MEDIALANDSCHAP

'ïbr^ï^ God Wil het zo Deze Deense dokumentaire
(1995) toont hoe een gezin moet leven in de Gazastrook, een bezet gebied dat vrijwel dagelijks het
nieuws haalt, maar waar weinig verandert aan de
levensomstandigheden. TV 2. zon. 21 Jan.,

Jabadabadoe-badaba!

Het gaat goed met de radio

19U.50

1fer=# Huren b|j de buren m Sint-Truiden worden
onbewoonbare huizen tegen woekerprijzen verhuurd. NV De M/iereW volgde het geval Pierre Knapen, een man die op zijn krot het bordje mag
aanplakken „Onbewoonbaar verklaard"... TV 1,
zon. 21 Jan., 22u.l5

•Sfer^ Palestina tussen terreur en vrede Op 20
januari worden In Palestina de eerste verkiezingen
gehouden. Deze reportage bericht over de dagen
voor de stembusgang. Arte, maan. 22 Jan.,
19U.30

^^^ Het zaad van de haat Spaanse reportage
(1995) over fascisme en uiterst-rechts in Spanje.
Gelegenheden als de begrafenis van Léon Degrelle
worden er aangegrepen om zich te tonen. In dit
dokument ook een gesprek met Otto Ernst Remen
oud-medewerker van Hitler, die in Spanje ondergedoken leeft. Arte, dins. 23 Jan., 19U.30

Michael caine en
Slgourney Weaver In
'Half Moon Street'
Woens. 24 Jan., om
20u. op TV 2

Ierland, de grote hongersnood 1845-1850
Duitse dokumentaire over de grote hongersnood
die Ierland midden vorige eeuw trof. Driekwart van
de bevolking leed eronder en ruim anderhalf miljoen leren emigreerden. Een triest gevolg van de
Britse koloniale politiek. Arte, woens. 24 Jan.,
20U.45

i s J ^ Big Brother in Singapore werden de beste
elementen van het westers kapitalisme gekombineerd met het beste uit de planekonomie. Singapore werd een van de rijkste staten ter wereld.
Een dokumentaire van Jan Neckers en Jean-Pierre
Van den Broucke voor Boulevard. TV 1. woens. 24
Jan., 21U.40

9 Panorama Op 23 januari begint het proces
tegen de moordenaar van Yitzak Rabin. In deze
BBC-reportage maken we kennis met de familie van
de dader, Yigal Amir Ook Leah Rabin, de weduwe
van de vermoorde president, komt uitgebreid aan
bod. TV 1, don. 25 Jan., 22u.l5

De marketeer van '95 komt uit een onderneming waarvan niemand nog wist
dat er zoiets als een marketingdienst
bestond: de BRTN. Piet Van Roe, want zo
heet de man, is direkteur van de BRTNradio en die laatste doet het bijzonder
goed. 75% van de Vlamingen luistert
dagelijks bijna 4 uur radio, in hoofdzaak
naar die van de BRTN. Over de BRTNradio verscheen een brochure 'Wat doet
de radio voor de muziek in Vlaanderen ?'
waarin zij voorgesteld worden.
Meest in het oog springende vaststelling
is het grote aandeel van muziek van
Vlaamse bodem. In meer dan 1 op 5
muziekjes hadden één of meerdere
Vlaamse muzikanten de hand. Daaronder
niet alleen charmezangers type Tura op
Radio 2 en Radio Donna, maar ook het
stevigere pop- en rockwerk op Studio
Brussel, kleinkunst op Radio 1 en klassiek
op Radio 3. Radio Vlaanderen Internationaal spant de kroon wat het Vlaamse
werk betreft: liefst 40% Vlaams werk.

De gastheer had de dokumentaire
Boekarest: verminkt geheugen in
de video gestoken. Daarin werd het
hallucinante verhaal gebracht van
Nicolaï CeaucescUs stedebouwkundig beleid: Boekarest zou een
model voor de wereld worden.
Liefst 20% van de stad - zowat de
helft van de gemeente Brussel werd daartoe met de grond gelijk
gemaakt.
De Roemeense dikator had in 1977
het geluk aan zijn zijde toen een
aardbeving brokken maakte in het
stadscentrum. De grote schoonmaak kon beginnen. Met de afbraak wilde Ceaucescu het Roemeense volk het geheugen wissen
en het plaats laten maken voor de
kommunistlsche ideologie. En al
kon de bouwwoede mogelijks nog
uit hoofde van ideologie verklaard
worden, geen zinnige teorie kan
het aangerichte menselijk leed blijvend verdedigen.
De metode was simpel: de staat liet
de burgerwoningen - waarvan ze
eigenaar was - verkrotten. De bewoners trokken weg en hun plaats
werd ingenomen door zigeuners.
Die laatste groep kwam Ceaucescu
goed van pas: doordat hij de krotten innam had de diktator hét argument om de buurt af te breken.
De werkelijkheid week niet een
klein beetje af van wat de Roemeense overheid de burger in propagandafilmpjes beloofde. Aan de

VI. orig.

1995
Radio 1
Radio 2
Radio 3
Studio Brussel
Donna
Nachtradio
RVIntemat.

21.8%
30.0%
24.4%
9.4%
21.2%
22.3%
41.3%

Gemiddeld

22.3%

IVIuzlek van
Vlaamse
origine op de
BRTNradionetten.
Vlamingen waar ook ter wereld maken
langs deze weg kennis met zowel 'Hij
speelde akkordeon ' [Luc Steeno) als met
'Not an addict' (K's Choice). Vergeleken
met de totale verkoop van Vlaamse mu-

lekken en de schimmels in de appartementen te oordelen was de
romantiek ver zoek. Dat alles stond
in schril kontrast met de megalomane bouwkunst in het centrum
van de stad. Het Paleis van het Volk,
orgelpunt in Ceaucescu's plannen,
had zijn naam niet gestolen.
60.000 mensen werkten dag in dag
uit om het gebouw te maken tot
wat het nu is: het op één na grootste in de wereld. Elke dag lieten 6
van hen het leven. Toch vond de
architekte het werkende 'mierennest' een mooi schouwspel.

ziek wordt het aandeel ervan op de radio
nog indrukwekkender . Van elke 10 CD'
die verkocht worden is er één van
Vlaamse makelij, op de radio is dat het
dubbele. Langs die weg strijken de
Vlaamse artiesten ook een aangenaam
bedrag aan auteursrechten op.
De openbare radio beperkt zich niet enkel
tot het afspelen van CD's, maar neemt
ook ruim de tijd om Vlaamse artiesten
levende lijve op te voeren. Elke dag van
het jaar wordt een koncert opgenomen,
elke dag van het jaar zijn minstens 3 liveoptredens te horen. De luistercijfers bevestigen dat het publiek daar wel oor naar
heeft.

(gv)
c» De brochure Wat doet de Radio
voor de muziek in Vlaanderen?' is aan
te vragen bij BRTN-Radio - Externe
Abiviteiten, tel. 02/74L38.73. Meer
informatie over de radio via de Radio
Infotelefoon, 02I74L47.47.

alle andere gebedshulzen - monument of niet - werd de kogel
gehaald. Opmerkelijk was de geestelijke die aan het woord werd gelaten. „De kerk kon niet meer doen
dan vragen dat de afbraak zou
worden verhinderd. "De schijnbare
inhaligheid waarmee de pater
nieuwe bouwplannen aan het keuren was, doet vermoeden dat de
spijt om verlies niet echt diep zat.
Want al zag Ceaucescu zijn laatste
kogel, het nieuwe Roemeense bewind lijkt mets geleerd te hebben.
Sinds kort is de bouw van 50 kerken

Kogel door de kerk
De keuze van Dekeyzer, zondag 14 Januari 1996, TV2
Van Ceaucescu's architekten vernamen we wel meer vreemde dingen. Natuurlijk wisten ze niet waar
ze mee bezig waren, natuurlijk konden ze zich niet verzetten, natuurlijk deden ze gewoon hun werk We
hebben het nog gehoord.
De diktator had het ook niet begrepen op gebedshuizen. Bij voorkeur moesten ze worden vernietigd. In het andere geval mochten
ze verplaatst worden: ,,Proöeerhet
maar!" had hij gezegd. En alzo
geschiedde. 10 kerken werden op
wieltjes gezet en daar geparkeerd
waar ze de plannen van de Grote
Bouwheer niet hinderden. Door

een toppnoriteit. Enkele verkeerd
geparkeerde godshuizen zullen
zelfs op hun oorspronkelijke plaats
worden teruggezet. Dat daar opnieuw gebouwen moeten worden
voor afgebroken schijnt de overheid niet te deren.
De reportage besloot met een plattelandsvrouw die, met bevroren
handen, een mengsel van modder
en stro tegen het houten geraamte
van haar toekomstig huis aan het
smeren was. Ze wilde opnieuw kippen houden. Dat heet dan gelukkig
zijn...
Krik

Kolonisatie
Vanuit een politiek-ekonomische gezichtshoek IS een kolonie een gebied dat
door een ander politiek en ekonomisch
wordt overheerst Sociaal gezien is een
kolonie een gebied waar het sociale,
ekonomische en politieke leven van een
bevolking wordt bepaald door een qua
sociale kenmerken afwijkende minderheid
Tot hier enkele begripen uit een encyclopedie onder de rubrieken kolonialisme en kolonisatie.

Als we deze begnppen toetsen aan wat er
gebeurt in Vlaams-Brabant, vooral In de
zes randgemeenten en ook aan wat er
gebeurd is met Brussel-Hoofstad, zien we
duidelijk dat heel veel kenmerken van
kolonisatie en kolonialisme aanwezig
zijn
We kunnen hier spreken van een vestigingskolonie of volksplanting Kolonisten trokken uit sociaal-ekonomische motieven, gedreven door de mogelijkheden
van onze gebieden weg uit hun streek
om zich hier permanent te vestigen
In de plaats van zich te integreren in de
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Amnestie (1)
In Wederwoord van de laatste WIJ van
1995 verscheen een bijna volle bladzijde
rond het amnestieprobleem en het Irma
Laplasse-dossier.
Dat Irma Laplasse opkwam voor haar
verdwenen zoon lijkt me niet meer dan
normaal. Welke ouder zou dit niet doen ?
Of de Oostduinkerkse verzetslieden goed
hebben gehandeld om (te snel!) voor de
dag te komen tegen een ingesloten Duitse
legertroep is de andere vraag. Beide vragen relativeren de hele zaak. Kan dit niet
rustig én eerlijk gezegd worden na een
halve eeuw?
Maar er is meer. Het aan opbod doend
Vlaams Blok zou volgens de lezersbrieven
van de familie Hiers (Overijse-Bertem)
het hier bij het rechte eind hebben. Is
algehele onvoorwaardelijke
amnestie
vragen wel juist? Kan een zinnig mens de
uitgsproken nazi-kollaboratie o.l.v. Jef
Van de Wiele met „DeVlag" (waarvoor
VNV-leider H. Elias op 17 okt. 1942 het
dubbele lidmaatschap met het VNV verbood) goedpraten ? Anderzijds mogen we
met vergeten dat Elias reeds einde mei
1943 de Vlaamse Wachters aangeraden
had de fameuze „Eed van Trouw aan de
Fuhrer" af te leggen! 73% van de
Vlaamse Wachters zou dit gedaan hebben.
Met welke gevolgen voor hen na de
oorlog ? En nog eerder: op 10 nov. 1940,
een half jaar na de nazi-inval, proklammeerde VNV-leider Staf de Clercq namens het VNV: „Wij hebben vertrouwen
in de Fuhrer. Wij twijfelen er niet aan of
wat hij zal doen, zal goed gedaan zijn." En
verder na een aanval tegen „...mogelijke
sabotagedaden, ploetocraten en Joden..."
zegt hij dat het de Vlaamse taak is om
„...alle volksgenoten in nationaal-socialistische geest op te voeden."
Noch in die tijd, noch in deze tijd kan men
dergelijke naïeve maar tragische leidersdaden goedpraten. De familie Hiers raad
ik overigens aan om „Greep naar de
Macht" door Bruno De Wever, en „Staf
de Clercq, het VNV en de collaboratie"
door Jef Van Dingenen te lezen. Het
eerste is een wetenschappelijk werk, het
tweede een getuigenis. Bruno De Wever is
een historicus en de zoon van een repressieslachtoffer. Oud-VNJ'er Jef Van
Dingenen was oud-VNV-gewestleider en
jarenlang de Broederband-bezieler . De
familie Hiers kan dus beiden niet beschuldigen van vooringenomenheid of
gebrek aan vorming of kennis.
Sta me toe te besluiten dat voor de
ontvoogding van Vlaanderen de kollaboratietijd nefast geweest is. En dat ze een
verwarde opbodpolitiek inhield die met
opportunisme en zooUikkerij van de nazibonzen voorbijtrok aan eerlijk idealisme. Noch min noch meer. Deze ver-

keerde „marsrichting" openlijk betreuren en zelfs veroordelen is logisch. Ook
en zeker voor volksnationalisten. Dit
standpunt innemen stelt hen boven het
Duitse nazi-staatsnationalisme en het imperialisme. Twee kenmerken waarvan het
Derde Duitse Rijk toch overliep. Dit
standpunt houdt geenszins enige goedkeuring in voor de repressie achteraf. Wel
integendeel! Deze was gruwelijk. Dergelijke
geschiedkundig-verantwoorde
houding zal trouwens de weg effenen om
de „sociale gevolgen van een onaanvaardbare repressie" in een goed bepaalde amnestiewet weg te werken. Dit
VU-standpunt werd m.i. goed verwoord
door de VU-fraktie in de Vlaamse Raad
n.a.v. het jongste kerstfeest. Op enkele
socialisten, liberalen en één Agalev'er na,
werd dit standpunt door de overgrote
meerder heid gelukkig gedeeld.
Jvl, Leuven

Monopolievorming
„In het verleden ligt het heden, m het nu
wat worden zal", zo schreef Willem Bilderdijk (1756-1831) in zijn tijd. Ik moest
weer eens aan deze gevleugelde woorden
denken toen ik vorige week las dat Europarlementslid Willockx zich tegen het
monopolie van Electrabel verzet.
Geen zinnig mens zal betwijfelen dat
monopolievorming uit den boze is. Maar
het protest komt, lijkt mij, rijkelijk te laat.
Enkele voorbeelden uit de energiegeschiedenis van de provincie Antwerpen
om dit te illustreren.
In de dertiger jaren bouwde het provinciebestuur een eigen hoogspanningsnet (met bijhorende diensten) uit, nadat
gebleken was dat het door sommigen zo
geroemde privé-imtiatief de Kempense
zandboerkens geen elektriciteit bracht, de
investering was voor die privé-sektor onvoldoende renderend. Meteen konden de
bedrijfskosten in gemengde intercommunales zoals IMEA met kennis van zaken
„door de toezicht houdende overheid"
beoordeeld worden. Bravo dus, provinciebestuur .

hun naam te noemen door konsekwent
te verwijzen naar kolonisten als we inwijkelingen bedoelen die zich met integreren Kolonist heeft een voldoende
pejoratieve betekenis om schuldgevoelens op te wekken bij degenen die als
dusdanig worden bestempeld
Het geeft ook de mogelijkheid om bona
fide inwijkelingen te scheiden van deze
die zich als kolonist gedragen van welke
nationaliteit of oorsprong ze ook mogen
wezen
Culdo Simons,
zaventem

oorspronkelijke bevolking gaan zij over
tot onderwerping van deze door o m
het opdnngen van hun taal en kuituur
Dat zij ook agenten zijn van hun moederland IS te bewijzen door hun voortdurende vraag tot integratie van de gebiedsdelen waar zij denken genoeg
macht veroverd te hebben bij hun moederland
Als de oorspronkelijke bevolking eindelijk
eens zou beseffen wat er gebeurt zal het
gemakkelijker worden om zich te verdedigen
We kunnen beginnen met de zaken bij

WEDERWOORD

schappij (VEM) presenteerde toen aan de
37 betrokken gemeenten een voorstel tot
volledige overname (infrastruktuur én
personeel) van IGAO. De aldus bekomen
resultaten zouden steeds een grotere
winst opleveren voor de gemeenten, volledige inspraak en volledige eigendom
van de netten waarborgen. Uiteindelijk
stapten slechts 5 gemeenten over naar de
zuiver-openbare sektor, de overigen gingen zeil met Electrabel. En weer eens
lieten de gevestigde partijen betijen of
steunden de facto Electrabel. Ondertussen houdt Electrabel zich niet alleen bezig
met gas- en elektriciteitsbedeling en kabeltelevisie, maar biedt ze ook haar diensten aan voor waterdistributie... en zelfs
verkeerssignalisatie.
Dat Electrabel zich aldus een bijna-monopoliepositie verwierf in voor de bevolking levensbelangrijke sektoren is zonder meer ongezond. Dat de Vlaamse
verankering via een door Parijs gekontroleerd bedrijf verloren gaat is even
betreurenswaardig.
Het is ondertussen duidelijk dat een
privé-bedrijf niet zonder slag of stoot een
quasi-monopoliepositie zal prijs geven.
De Europese „common carrier ", waarbij
elektriciteitsproducenten, onder welbepaalde voorwaarden, vrij transport over
de bestaande hoogspanningsnetten moeten toelaten en waardoor, in principe, de
gemeenten-bedelers hun elektriciteit aan
de voordeligste voorwaarden zouden
kunnen leveren is niet alleen Electrabel
een doom in het oog. De zuiver-openbare
producent SPE is, lijkt het mij, o.m.
daarom nauw gaan samenwerken met
Electrabel. Hoe kan toders een tegennatuurlijk huwelijk verklaard worden ?
Wat er ook van weze, het is de hoogste tijd
dat verantwoordelijke, onomkoopbare
beleidsmensen onze energievoorziening
veilig stellen binnen een stelsel waar
kontrole en mededinging optimaal verzekerd zijn... in het belang van de gewone
verbruiker. Het is de hoogste tijd dat de
gevestigde partijen ondubbelzinnig gaan
spreken. De monopolievorming moet de
pas afgesneden worden, de zuiver-openbare energie-intercommunales moeten
regel in plaats van uitzondering worden.
Want wie kan er zich nu in hemelsnaam
verzoenen met de gedachte dat in Parijs
zou beslist worden of bij ons de lamp
brandt ?

In 1981 werd echter de gemengde energiebedelings-intercommunale IVEKA opgericht als resultaat van een luidruchtig
aangekondigde herstrukturering. Het
provinciebestuur schafte hierbij de historisch en feitelijk zo belangrijke Provinciale Elektriciteitsdienst af en bracht
haar hoogspanningsnet over naar IVEKA
en dus naar Electrabel. De gevestigde
partijen lieten gebeuren. Foei dus, provinciebestuur !

Amnestie (2)

In 1990 kende de gemengde gas-intercommunale IGAO in het Antwerpse haar
statutair einde. Een gedroomde gelegenheid om orde op zaken te stellen. De
Vlaamse Energie- en Teledistributiemaat-

IJveren voor amnestie in het kader van
vrede en rechtvaardigheid blijft een fundamentele taak van de Vlaamse bewegingDat repressie en epuratie en vele processen

ing. Walter Caethoven,
Voorzitter VEM, Groep Nijlen,
Lid Raad van Bestuur Inter-Regies
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in de jaren '44 en '45 duidelijl vooringenomen én anti-Vlaams waren wordt
meer en meer onderschreven. Getuige
daarvan de herziening van het proces Irma
Laplasse waar de kernvraag luidt. „Gebeurde het proces objektief?". Ook wat
betreft Leo Vindevogel is de herzienmg
van het proces niet meer dan normaal.
Wij hebben eerbied voor echte verzetsmensen van het eerste uur, net zoals wij
eerbied hebben voor echte kollaborateurs
die handelden uit liefde voor Vlaanderen.
De grote schuldige is de achteruitstelling
van Vlaanderen in het België van toen.
In een zelfstandig Vlaanderen is amnestie
wel bespreekbaar, in het Belgiè van vandaag niet. In Vlaanderen blijft alleen de SP,
in het spoor van de Waalse PS, onverzoenlijk.
Amnestie heeft te maken met het recht op
zich vergissen, met het recht op overtuiging.
Wilfried Rosiers,
Neeroeteren

Gemolken
De CVP-voorzitter zei in december '95 dat
„België door Vlaanderen gevoed en door
Wallonië gemolken werd" en dat namen
de Walen hem kwalijk. En toch is het zo:
niet aüeen vandaag maar al generaties
lang. Maar het mocht niet gezegd worden,
want het was niet vriendelijk.
Nochtans wist men sedert Julius Vuylsteke
dat Vlaanderen al altijd meer belasting
betaalde dan Wallonië, niet alleen globaal,
maar ook individueel. Dat was zelfs zo
toen Wallonië op het hoogtepunt van zijn
welvaart stond. Vlaanderen betaalde meer
Na Vuylsteke was het Lodewijk De Raet
die dit tema onderzocht en tot dezelfde
verhouding kwam: een Vlaming betaalde
steeds meer dan een Waal.
Nu worden de vaststellingen van beide
heren onderzocht en geaktualizeerd. Het
resuhaat? Inderdaad, sedert 1832 voedde
Vlaanderen - ook het arme Vlaanderen België, dat door Wallonië gemolken
werd.
En wie zijn de verantwoordelijken? De
benadeelden zelf. Want ze zwegen en
zwijgen nog. Ze zwegen binnen hun partij,
want die werd door Walen gedomineerd.
En de Vlamingen moesten vriendelijk blijven.
Ze zwijgen nog altijd? Ook in hun eigen
Vlaams parlement?
Herman Maes,
Deinze
RS. De redaktie ontvangt graag bneven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken.

W

et is nogal droevig gesteld met de
belangstelling voor onze Vlaamse
Leeuw. Zijn tanden, voor zover hij er nog heeft na
meer dan honderd jaar, staan wat losjes; zijn
klauwen zijn afgesleten.

H
•

UITSMIJTER

Is het dan zo slecht gesteld met onze
Leeuw? Ja, de kleinkinderen kennen hem
zelfs niet meer; ze zijn zo ruimdenkend en
vér-ziend geworden dat ze hun onmiddellijke omgeving niet meer bekijken.
„Naar Oo-oostland willen we varen",
wie zingt dat nog? Naar Thailand willen
we varen. Varen? Neen, vliegen willen
we, en in de dezelfde klap India (ik
schreef bijna Indie) en Indonesia meenemen. Dat past meteen in het kader van
het spelprogamma waarin we zo een reis
gewonnen hebben, in drie weken de
wereld rond, gewonnen door lege dozen
omver te smijten. Eén lege doos meer dan
de tweede in het TV-spel, die enkel naar
Etiopie mag reizen. De derde prijs was
nog een reis naar Parijs, tenminste toch naar Euro-Disney-Land (maar dan wel op
zijn Engels uit te spreken).

IN LOOPPAS?
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doen; dat waren maar provincialen en
boeren, geen citoyens; die mocht men dus
vermoorden. Er zijn nogal wat Fransen
die twijfelen aan de artistieke waarde van
dit nationale epos. Maar dat zijn renegaten die de Grandeur des Vaderlands
niet snappen.
En de Duitsers dan? Die durven hun
Deutschland üher alles niet meer zingen.
Hun muziek is grandioos. Maar ze gingen
dan ook te leen bij Jozef Haydn en namen
een stuk uit zijn keizerkwartet, waar ze
woorden op gezet hebben. De tekst is van
Hoffmann von Fallersleben. Die tekst
werd geschreven wel vijftig jaar na de
muziek, de woorden druipen van nuachter haald imperialisme: van de Etsch

De
Vlaamse
Leeuw

Nu, met de Brabangonne is
het nog slechter gesteld. Die
heeft men in Vlaanderen
eigenlijk nooit kunnen zingen, tenzij in parodiërende
tekstfragmenten over een
ezel... en over een hand die
ons op de velobaan geleidt. Zelfs patriottards staan er mondtoeknijpend bij te
luisteren, vingers op de naad van de
broek... of te wachten tot het voorbij is.

De oorspronkelijke tekst was een vierderangs poëtische bevlieging van een
Fransman (Dechet, bijgenaamd Jenneval
(°Lyon 1801, +Lier 1830) die ons in
1830 van de Hollanders kwam „bevrijden". Hij sneuvelde erbij. Van de komponist (Van Campenhout, Brussel 17791848) hebben we ook nooit veel gehoord.
Trouwens, hoe moet men die „Bravezeun" spelen ? Op een Frans mars-tempo ?
Maar dan moet men wel lopen... in
militaire looppas. En ligt die ons wel? Of
plechtig-statig en traag als voor een
hymne ? Zowel poëtisch als muzikaal zijn
Leeuw en Brabangonne derde- ofwel vierderangs amateurs.
De Marseillaise. Dat is nog een vaderlands
lied! Om te beginnen is het Frans en van
de Grande Nation ; dus goed. Maar... de
dichter-komponist, Rouget de Lisle
(1760-1836) is ook maar een eendagsvlieg en als we de tekst even nalezen dan
dateert die nog meer dan onze Leeuw:
„Allons enfants de la Patrie-ieje, Ie jour de
gloire est arrive". Dat is grote poëzie?
En nog iets: de oorlogsdrift en oorlogszucht druipen er van af:
„Aux armes citoyens (is het een burgermanifest ?)
Formez vos bataillons".
Chouans en Vendéens mochten niet mee

tot aan de Belt, van de Maas tot aan de
Memel. Wie durft dat nu nog denken ?
Diezelfde Hoffmann von Fallersleben
kwam hier in Vlaanderen volksliederen
noteren, hij dichtte hier zelfs in middelnederlandse taal en stijl: „Vlaenderen,
dach en nacht denc ie aen u". En in die
zelfde imperialistische sfeer en visie, toen
ook Napoleon III heel Belgiè wou opslorpen tot aan de „natuurlijke" grens
van Frankrijk, zijnde de Rijn, dichtte een
zachtgevooisde Vlaming, Gentil Antheunis (1840-1907) Mijn Vlaanderen heb tk
hartelijk hef. En diezelfde Hoffmann von
Fallersleben dichtte Vlaenderen bovenal
(horesco referens, ik huiver als ik dit
vertel).
Heel wat ouder is het God save the King.
Dat gaat terug tot 1660 toen de Engelse
koning uit ballingschap terug kwam en op
zijn troon „klom". Zijn er Britten die
bezwaar hebben tegen de religieuze inzet
van hun volkslied? Het lied wordt altijd
plechtig gespeeld en het wordt ook altijd
meegezongen, zelfs op het voetbalveld
door de te-zwaar betaalde voetbaltrappers. Vele van die „nationale" ploegen
staan, chewinggum knabbelend en verveeld, te doen alsof ze luisteren naar
„hun" lied. Sommige ploegen zingen
mee. Andere schijnen de tekst niet meer te
kennen. En toch rommelt het soms over
the nationale anthemn. En men parodieert er ook wel. „God shave the king" is
wel de zachtste parodie. Maar zelfspot
moet ook kunnen.

LOFLIED
Het oudste en mooiste nationaal lied hier
in West-Europa is ongetwijfeld het Wilhelmus, omstreeks 1580 gedicht door de
burgemeester van Antwerpen, Marnix
van Sinte Aldegonde (dat is zowat algemeen aanvaard maar niet honderdprocent zeker).
Het is ook poëtisch een mooi stuk, geen
derderangswerk en geen eendagsvlieg.
Daarenboven past het uitstekend in de
hele reeks van fraaie geuzenliederen uit
die bewogen tijd van godsdienstoorlogen
en opstand tegen Spanje. Ook de „goddelozen" aanvaardden dat toen iedereen
in God geloofde (de Engelsen van 1660
aanvaardden dat ook).
Eerder zong men in Nederland als nationaal lied Wen Neerlandsch bloed...
Dat was ook maar tweederangsliteratuur .
Sedert decennia heeft het loflied op den
Prince van Orangien het gehaald. Het is
ook in zijn eeuwenoude versie nog altijd
fraai en plechtig.
En onze Leeuw? De dichter van onze
leeuw was geen dichter, wel een veelschrijvende toneelauteur. Ik vermoed dat
de Leeuw zijn enig gedicht is. Hippoliet
Van Peene was geneesheer te Gent en
schreef stukken voor de Minnaertschouwburg te Gent. Karel Miry was
inspekteur van het muziekonderwijs en
verdiende meer sporen als muziekpedagoog dan als komponist. Hij woonde
ook te Gent en was verwant met Van
Peenes echtgenote. Van Peene en Miry
hebben in Gent een gedenkplaat en een
monument(je).
Het lied De Vlaamsche Leeuw werd populair gemaakt door een blinde Gentse
straatzanger, Pieter Eggerick (17961868), een voorloper van Kareltje Waeri
en het voorbeeld van Walter De Buck.
Deze Eggerick kreeg nogal wat teksten
doorgespeeld van Ferdinand Snellaert
van het Willemsfonds. Snellaert speelde
hem ook die Leeuw door.
De Vlaamsche Leeuw ontstond 1847-48.
Prof. dr. Ada Deprez heeft de ontstaansgeschiedenis in de hoofdrederijkerskamer De Fonfóme van Gent reeds uitvoerig
beschreven. In alle geval was het lied in de
periode omstreeks 1880 zo populair dat
de klerikalen het in de periode van de
schoolstrijd gebruikten om te zingen:
„Ze zullen haar niet hebben
de schone ziel van 't kind."
Daarmee echter tastten bij de antiklerikalen blijvend de sentimentele waarde
van de Leeuw aan bij . Het zindert nog
door, nu, meer dan honderd jaar na die

strijd om de ziel van het kind. Ook de
formulering „de schone zielvan 't kind"
klinkt nog na.
En toch heeft het lied, ondanks de geringe
poëtische of muzikale waarde, een sentimentele en symbolische waarde gekregen in de Vlaamse beweging.

De
Brabangonne
wordt
gespeeld.

VADERLAND
Nu zijn er mensen die de Leeuw verwerpelijk vinden omdat hij ook tijdens de
oorlog werd gebruikt en zelfs op de
mouw prijkte van de vrijwilligers van het
Vlaams Legioen aan het Oostfront (onlangs kregen ze in Rusland een herdenkingsmonumentje van de Russen). Zij
die de Leeuw daarom veroordelen mogen
niet vergeten dat de Waalse SS-soldaten
met een Belgische driekleur op hun
mouw vochten en dat men de Brabangonne speelde toen zij uit Brussel vertrokken.
De Leeuw wordt vaak gebruikt om
Vlaamsgezinde vergaderingen te besluiten. Vooraleer de Leeuw populair was
gebruikte men, ook in de dichtgenootschappen, het lied Ziet gij den zwarten
leeuw niet rijzen zo fier op 't trotse gulden
veld of met het Arteveldelied („Wie herbracht hier de rust op een teken van zijn
hand") als slot.
Ja, wie brengt hier de rust?

Want vele nationale liederen daveren van
krijgszucht. Laten we derhalve bidden
voor het vaderland opdat dit prinsenvolk
der oude Nederlanden niet zou ondergaan in broedertwist en schande. Want
het vaderland dat zijn de mensen, de
generaties voor ons, en de generaties na
ons, en wat zij van hun leven en hun lijden
hier gemaakt hebben. Wat zij nalieten en
presteerden, wat wij vandaag verwerken
en opbouwen. Dat is het vaderland van
het volk van den Prince.
Herman Maes

Het Wilhelmus
ook...

