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V
orige donderdag gaf de VU-

kamerfraktie premier Dehaene 

(CVP) de rode kaart. Het quintet 

vindt dat "de ervaren kapitein" de bevolking 

misleidt en de parlementaire ploeg 

"buitenspel" zet. Fons Borginon, Geert 

Bourgeois, Hugo Olaerts, Karel Van Hoorebeke 

en Annemie Vande Casteele trokken de 

voetbalbeeldspraak verder door. 

„Dehaene legt de regels van het spel 

naast zich neer. Hij trekt zich in de 

katakomben van het stadion terug om de 

match aan de belangengroepen te verkopen. 

Hij verschijnt veel te laat op het terrein, 

neemt de bal in de handen en loopt almaar 

rondjes." 

De VU neemt het niet dat de premier 

het parlement méér dan een jaar aan het lijntje 

heeft gehouden. Steeds opnieuw weigerde hij 

in te gaan op de vraag naar een ernstig en 

diepgaan debat over belangrijke problemen 

zoals de toekomst van de Sociale Zekerheid. 

Ook Vande Lanotte kreeg een veeg uit 

de pan: hij vindt dat alle middelen goed zijn 

om het doel te bereiken. Daarvoor moet de 

parlementaire werking maar even stilgelegd 

worden. De VU neemt het niet dat de 

meerderheid "tijdsnood" inroept om niet 

alleen volmachten te vragen voor het 

uitvoeren van het werkgelegenheidsplan, maar 

nu ook voor de begroting en de hervorming 

van de sociale zekerheid. 

„Niet het parlement heeft voor 

vertraging gezorgd", verdedigden de VU-ers 

hun instelling. „Wel de besluiteloosheid van 

de regering. De interne verdeeldheid onder de 

regeringspartners en de slaafse volgzaamheid 

van de CVP aan de grillen van de PS en de 

belangengroepen hebben een verstikkend 

immobilisme tot gevolg. Verwijzend naar hun 

versie van een Tura-Hedje besloten de VU-

kamerleden: „40 jaar CVP-beleid, 1 miljoen 

werklozen, 7.000 faillissementen, tienduizend 

miljard overheidsschuld,... maar 't leven is 

mooi!" 

Ofschoon we deze regels schreven op 

het ogenblik dat de Kamer nog moest 

stemmen, twijfelde niemand er maandag aan 

dat de regering van de meerderheid haar 

volmachten zou krijgen. Tijdens het 

parlementair debat bleef Dehaene biezonder 

vaag over wat hij met die volmachten zou 

aanvangen. Hij wil op elk ogenblik kunnen 

ingrijpen en sluit geen enkele maatregel uit. 

Dehaene wil gewoon alle hindernissen die 

zich op zijn parkoers naar Maastricht 

opwerpen, op de snelste en gemakkelijkste 

wijze uit de weg ruimen. Met volmachten dus. 

VU en taalwetgeving. 

Anciaux evalueert beleidsbrief adoptie. 

Protestwandeling In Opgrimbie 
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Sociale huisvesting? 

Streuvels als fotograaf 

Wegens de vrije dag van het Rerum 
Novarum-feest kon onze redaktie niet 

op de uitsiag van de stennming in de Kamer 
wachten Uiteindeiijk is na het nachtelijk 
debat tussen vrijdag en zaterdag van eind 
vonge week, de score met zo belangrijk 
meer Zeker tot in de lente van volgend 
Jaar wil eerste-minister Dehaene met ka
derwetten-volmachten regeren en daar 
hebben de meerderheidspartijen zich bij 
neergelegd. ZIJ hebben - ondanks hun 
onvervreemdbaar recht om de premier en 
zijn kabinet tegen te spreken, te onder
vragen en te kontroleren - hun troeven uit 
handen gegeven. 

De opdracht die ze van de bevolking heb
ben meegekregen, haar in de Wetstraat 
vertegenwoordigen, hebben ze voor een 
Jaar aan de eerste-minister toevertrouwd. 
De demokratie voor twaalf maanden op 
het schap gezet 
De premier werd op twee dozijn tussen
komsten getrakteerd, hij wist ze allemaal 
te weerleggen; blijkbaar met één groot 
argument: de Europese Muntunie. 
Dat hIJ daarvoor de demokratie eventjes 
vergeet, bestreed hij in hoge mate want 
gaat nu om ,,een andere vorm van sa
menwerking met het parlement". 
Het flultjeskoncert en de rode kaart 
waarop de VU-fraktie Dehaene eerder had 

bedacht maakten weinig indruk op hem 
Ook de argumentatie dat het inroepen van 
tijdnood-volmachten veel verder reikt dan 
de uitvoenng van het Werkgelegenheids
plan maar nu ook voor de begroting en de 
hervorming van de Sociale Zekerheid moet 
dienen, werd door de premier als een 
lachertje afgedaan 

Door de 
tunnel naar 
Maastricht 

De eerste-minister weet dat hij met de PS 
een nukkige partner in huls heeft, een 
lastigaard die morgen weer met wat an
ders kan komen aandraven Daarom legt 
hij zijn gewicht in de schaal om deze 
wispelturigheid te omzeilen. De stoot van 
Yvan Ylieff (PS) is daar het Jongste voor
beeld van. Deze federale minister voor 
Wetenschapsbeleid Is nu aan de beurt om 
vla de eis van extra geld voor Wallonië het 
Belgisch koetje nog wat meer te melken 
,,Zoniet komt het voortbestaan van Belgiè 

in het gedrangi" Wij kennen dat liedje, 
maar het klinkt vandaag des te gevaar
lijker 
De PS wil het Waalse vakbondsongenoe
gen (herinner u de jongste 1 mei-opstand 
en het aanhoudende lerarenprotesto 
gladstrijken Hoe kan ze dat doeltreffender 
dan door een van haar moeilijkste jongens 
op pad te sturen met een uitdagende eis' 
Bovendien geformuleerd door een fede
raal minister die nog steeds weigert om 
Nederlands te praten, laat staan het te 
leren. 
De PS weet bij voorbaat dat het antwoord 
op haar eis ,,neen" is, dat stelt haar in staat 
om in Wallonië te verkondigen dat de 
Vlamingen opnieuw van slechte wil zijn en 
zij het door grote werkloosheid geteis
terde Wallonië een kwaad hart toedragen. 
Ook dat liedje is ons bekend. 
De eerste-minister was ook de centrale 
gast van het BRTN-programma De Ze
vende Dag en bleef daar, middels zijn 
wollige spreekvaardigheid, zijn groot gelijk 
beklemtonen. Ondanks de woorden-wa-
terval liet de premier met in zijn kaarten 
kijken. Wat zou hij, als zelfs de volks
vertegenwoordiging het met kange In
formatie en veel wazige beloften moet 
stellen! Zo beloofde de eerste-minister dat 
de regering regelmatig verslag zal uit

brengen over het gebruik van de kader
wetten-volmachten Niet nu, niet bij het 
reces, maar ergens in september. Mistig 
inderdaad, zoals de regehng nog moet 
uitmaken hoelang zij van de kaderwetten-
volmachten gebruik wil maken... 
Terwijl Dehaene de macht naar zich toe
trekt sleutelen andere regenngsleden In 
gespreide orde aan andere sociaal-eko-
nomische problemen Miet Smet (Arbeid) 
en Stefaan De Clerck (Justitie) houden een 
konferentie rond de bestrijding van zwart
werk, Philippe Maystadt (Financiën) heeft 
de Algemene Sociale Bijdrage weer bo
vengehaald. 

Ondertussen ruzieën de grote vakbonden 
onder mekaar ACV beschuldigt ABW van 
onverantwoordelijk gedrag inzake hetToe-
komstkontrakt, dat de eerste wel goed
keurde, de tweede niet. 
Dit federale land leeft in de politieke mist, 
reeds Jaren lang mee aangewakkerd door 
de huidige eerste-minister. Die beweert 
vandaag dat „Maastricht" met haast en 
spoed moet bereikt worden, onder zijn 
leiding, middels zijn stuurmanskunst. Als 
een nieuwsoortlg ,.einde van de tunnel". 
Maar wie enig geheugen heeft weet dat 
het einde van de tunnel ons reeds eerder 
was beloofd . 

Maurits Van Lledekerke 



langer leven 
"Voor het eerst in de geschiedenis heeft 

Vlaanderen Nederland ingehaald", 
verklaarde een Vlaamse professor trots. 

Hij sprak over de levensduur van de 
broedervolkeren uit de Lage Landen. Er 

is al een verklaring voorhanden: de 
Vlamingen zijn gezonder gaan eten. Wij 

zijn minder boter en harde margarine 

gaan gebruiken, we kopen kip in plaats 
van varkensvlees, eten meer groenten 

en fruit en drinken minder volle melk. 
En onze zoutkonsumptie is drastisch 

gedaald dankzij de wettelijke 
verplichting uit 1976 dat een brood 

maar 12 gram zout meer mag bevatten. 
De professor vindt overigens dat er nog 

minder zout in het brood moet. 

Beeld van een meisje 
Het Davldsfonds besliste Beeld van een meisje uit de handei te 
nemen Het Jeugdboek van lV/mD3emsiag onder vuur omdat het 
negationistische steilingen zou verdedigen Met zijn beslissing wil 
het katoliel<e kultuurfonds "in geen geval voedsel geven aan de 
diskussie over het al dan met bestaan van uitroeiingskampen'. 
Eerder al had de uitgever het boek uitgebreid met een naschrift 
waann de geplande en systematische uitroeiing van de Joden 
uitdrukkelijk wordt bevestigd De beslissing om het boek ook uit 
de handel te nemen volgde op de onthulling dat de auteur de 
negationistische stellingen bleef verdedigen, bovendien in 
schoollezingen die door de overheid gesubsidieerd worden. Wim 
Daems ontkende dit 
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Op het proces Stuyck werden 
de beschuldigde politici de mantel uit
geveegd. Dat was het geval voor CVP-er 
Van Heyst. VLD-er Buchmann en vooral 
voor SP-ers Ceeraerts en Van Elewijck. 
volgens de openbare aanklager de be
denkers van de fakturenkarroesel. 

Het kollege van de Franse ge
meenschapskommissie (Cocof) in het 
Brussels gewest heeft zijn afgevaar
digden aangeduid voor de omstreden 
adviesraad van de Franstaligen in de 
Brusselse rand. De raad is nu volledig 
samengesteld. De Cocof heeft geen en
kele bevoegdheid in Vlaams-Brabant. 
Ondanks het protest van de Vlaamse 
regering gaan de Franstalige ministers 
van het Brussels gewest door met deze 
provokatie. 

Wat moeten de kamerleden nog 
doen nu Dehaene met volmachten re
geert? Vragen stellen aan de ministers. 
Kamervoorzitter Langendnes steekt de 
geplaagde volksvertegenwoordigers 
een handje toe. Voortaan vermeldt hij 
van elke minister die mondelinge vra
gen komt beantwoorden, hoeveel 
schriftelijke parlementaire vragen er bij 
hem nog op een antwoord wachten. 

Een iVK-keurder uit Tielt werd 
verhangen gevonden. Tegen de man 
die zich wellicht zelfmoordde, liep een 
onderzoek wegens korruptie. Hij werd 
ervan verdacht vetmesters en slacht
huisuitbaters over inspekties te tippen 
tegen betaling. Hij was tevens VLD-
gemeente- en provincieraadslid. 

Het Toekomstkontrakt voor de 
werkgelegenheid zorgt voor een breuk 
in het vakbondsfront. De Vlaamse se-
kretaris van het ACV Luc Cortebeeck 
vindt dat het ABW zijn verantwoor
delijkheid ontvlucht door het plan niet 
te ondertekenen. ABW-sekretaris Mia 
De l//fóantwoordde dat het ACV naïef is 
door het wel te ondertekenen ondanks 
klachten over een gebrek aan garanties 
voor jobs. 

RWDM veroverde samen met 
Germinal Ekeren op de laatste speeldag 
van de voetbalkompetitie een Europees 
ticket. Op de achtergrond van het feest 
in Molenbeek stond een diskussie tus
sen RWDM-voorzitter Vilain en "sterke 
man" vermeersch. De tweede had ge
zegd dat RWDM een Vlaamse club is. 
Waarop de tweede de eerste ervan 
beschuldigde de mensen te willen ver
delen. Vervolgens deed hij zelf wat hij 
Vermeersch verweet: RWDM is een 
Brusselse klub, en de meerderheid van 
de Brusselaars zijn Franstaligen. 

VAN HOOL 
De Waalse gewestregering legt het Yan 

Hoo/-arrest van het Europees Hof van 
Justitie naast zich neer. Voorlopig toch. 
Daar komt het antwoord van Michel 

Lebrun (PSC) op een interpellatie van 
PRL-FDF op neer. 

Wanneer Van Hooi schadevergoeding 
zou eisen, zal die betaald worden door de 
Waalse vervoersmaatschappij, zei Lebrun 
nog. De Waalse regering zal dan met de 
SRWT overleg plegen om ervoor te zor
gen dat het openbaar vervoer in Wallonië 
daar niet onder lijdt. 
Van Hooi heeft nog juridische procedures 
lopen bij de Raad van State en bij het 
gerecht van Namen. Ook deze uitspraken 
zullen volgens de PSC-verkeersmimster 
in de Waalse regering geen gevolgen 
hebben voor de geldigheid van het kon-
trakt met EMI-Renault, dat haast volledig 
uitgevoerd is. 

BEDEVAARt 
Terwijl de demokratie op het Belgische 
politieke niveau met instemming van een 
meerderheid demokratisch verkozenen 
afgeschaft wordt, voert het IJzerbede-
vaartkomitee ze m. Het eerbiedwaardige 
komitee uit Diksmuide vormt inderdaad 
het lichtpuntje in een verder voor de 
demokratie in België donkere week. Want 
IJzerbedevaartkomitee en IJzerbedevaar-
dersforum bereikten een kompromis in 
het konflikt rond de Toren dat een twee
spalt was voor de Vlaamse beweging. 
Tegen 2001 zal het IJzerbedevaartko

mitee bestaan uit 30 verkozen leden, en 
20 gekoöpteerden. Het Forum slaagde er 
in de samenstelling van het Komitee de-
mokratischer te maken. Men mag aan
nemen dat de mogelijkheid voor de ge
wone bedevaarders om inspraak te krij
gen in het gebeuren op de weide van 
Kaaskerke daarmee gestegen is. En dat is 
positief. 

Bovendien wordt nu een geschil uit de 
weg geruimd dat de Vlaamse beweging 
hele maanden in de ban hield. De tijd die 
in (het bijleggen van) de twist gestoken 
werd, kan nu opnieuw aan de eigenlijke 
opdracht van de Vlaamse beweging ge
wijd worden: de ontvoogding van het 
Vlaamse volk, de vredelievende strijd 
voor meer vrijheid en de demokratische 
verdediging van zijn rechtmatige belan
gen. 

Zoals bemiddelaar Manu Ruys, die we 
voor zijn inspanningen dankbaar zijn, het 
in De Standaard stelde: de Toren moet 
opnieuw „een teken zijn van vrede, een 
baken op de weg naar een open en 
zelfstandig Vlaanderen." 

Het Belgisch gerecht vaardigde een in
ternationaal aanhoudingsbevel uit tegen 
Serge Dassault. Justitie wil de voorzitter 
van het Franse luchtvaartbedrijf onder
vragen over de smeergeldaffaire waarbij 
ook beschuldigden uit de Agusta-affaire 
(zakenadvokaat Puelinckx en ex-SP-ka-
derlid Wallyn) betrokken zijn. 
Dassault wordt verdacht van aktieve kor
ruptie. Hij zou zo'n honderd miljoen 

Toekomst-
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smeergeld betaald hebben om twee de-
fensiekontrakten met een gezameli)ke 
waarde van 11 miljard binnen te rijven. 
Het gros van dat smeergeld zou naar de 
SP gegaan zijn via Puelinckx, Wallyn en 
Mangé, die dat ontkent. De speurders 
zoeken nog naar zo'n 30 tot 40 miljoen 
smeergeld, waarvan gefluisterd wordt dat 
ze naar de PSC zijn gegaan. Daar zegt men 
van niets te weten. 

Dassault is niet van plan in te gaan op het 
aanhoudingsbevel. In Frankrijk is men 
niet vergeten wat een andere Franse top
industrieel, Didier Pineau-Valencienne 

overkomen is. Hij werd twee weken in 
voorarrest geplaatst, nadat hij in Brussel 
uitleg kwam geven over fraude bij Schnei-
der-filialen. Uiteindelijk werd hij vrij
gelaten. Maar toen hij nog eens gevraagd 
werd om uitleg te komen geven in Brus
sel, stuurde hij zijn kat. Tot hij spij
kerharde garanties kreeg dat hij niet ach
ter slot en grendel zou belanden. 
Het Franse politieke miheu, tot en met de 
premier, en het bedrijfsleven waren ook 
ditmaal niet te beroerd om Dassault te 
steunen. In Frankrijk is men eerst Frans
man, dan Europeaan. Elke Fransman zal 
je wel kunnen vertellen dat Montesquieu 

de uitvinder was van de scheiding der 
machten. Maar dat is, zoals ook het 
Schengen-verhaal illustreert, nog wat an
ders dan dit principe toepassen op supra
nationaal vlak. 

MOOI 
Mijn God, 't is niet mogelijk. Die op
perste verbazing trof me toen ik de CVP-
top, de voorzitter, twee premiers en een 
handvol ministers de cover van Tura's 
Mooi, 't leven is mooi hoorde stamelen. 
Alleen Dehaene scheen het goed af te 
gaan. Het is algemeen bekend dat 
schaamte de premier vreemd is. Hij had 
het beter helemaal alleen gedaan, zoals hij 
zoveel liefst alleen doet. 
En dan die tekst. We gaan hem niet 
herhalen. Hij was al te bespottelijk. Top
punt van cynisme: een week nadat de 
CVP kweelde liefst zonder kommentaar 
te regeren vroeg de regering het par
lement om volmachten. Het optreden en 
de tekst van het liedje werden door de 
kommentatoren die erover schreven de 
grond ingeboord. Net zoals de volmach
ten. 

Maar de CVP is blijkbaar fier op het 
nieuwe laagterekord waarop ze de 
Vlaamse politiek doet stranden: in het 
partijblad Keerpunt, dat een volle week na 
het dolfijn CVP-feest verscheen, werd de 
tekst van het lied nog eens helemaal 
afgedrukt. Alsof ze apetrots waren op hun 
verwezenlijking, deze keer met de auteurs 
van de bewerking erbij: W. Buijs en P. 

Vanherck. 



Se non è vero... 
V laams Blok-parlementslid Dewinter kondigde aan dat hij geen 
kandidaat is om Karel Dillen op te volgen als partijvoorzitter. 
Waarschijnlijker is dat Dewinter inzag dat hij toch het pleit nooit 
zou winnen van Gerolf Annemans, die zich in een eerder 
interview met dezelfde Antwerpse krant wél al kandidaat 
stelde. 

Dewinter is de architekt van de migrantenkoers die het Vlaams 
Blok nu al haast tien jaar volgt. Hij kwam daarmee wel eens meer 
in aanvaring met de rechtse radikaal-nationalisten van het slag 
Dillen. En het is Dillen, de voorzitter voor het leven, die bepaalt 

wanneer zijn troon vrijkomt en wie er na hem mag op gaan zitten. 
Dewinter is niet de eerste keuze van de bejaarde Leider. 
Maar het is wel aan de migrantenkoers van Dewinter en niet aan 
Dillens stijve benen te wijten dat het Vlaams Blok uit de 
marginaliteit getild werd. Daarom zal het Blok zijn migran
tenstandpunt niet snel afzweren. 

Maar de partij krijgt haar huidige elektorale sterkte niet ver
zilverd in macht of invloed, juist omwille van dat migran
tenstandpunt. Velen bestempelen dit "zeventigpuntenpro-
gramma" immers als racistisch, en legden daarom een "cordon 
sanitaire" rond het Vlaams Blok. Dewinter's vrijwillige verzaking 
aan de opperste partijmacht moet ook in dat kader gezien 

worden: met Dewinter als opvolger van Dillen blijft het Vlaams 

Blok, hoe sterk het ook is of nog worden mag, persona non grata 

in sociale, ekonomische, intellektuele én politieke kringen waar 

macht en invloed uitgeoefend kunnen worden. Met Annemans 

hoopt het Blok op een doorbraak van het cordon. 

Intussen kleedt Dewinter "zijn keuze" om geen partijvoorzitter te 
willen worden in als een keuze voor Antwerpen. Als fraktieleider 
in de Antwerpse gemeenteraad, waar een anti-Blok-koalitie de 
lakens uitdeelt, wil hij bij de gemeenteverkiezingen van 2000 het 
Stadhuis veroveren. Dewinter maakt het zijn doelstelling in 2000 
het plafond van de 30% te overschrijden. 
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YLIEFF 
Yvan Ylteff is één van die federale mi
nisters die in de federale regering niet 
thuishoren. Hij spreekt immers niet de 
taal van de meerderheid van de bevolking 
van de federatie, al kondigde hij nu 
goedwillig aan dat hij Nederlands aan het 
leren is. 

Hij deed dat in hetzelfde interview 
waarin hij resoluut voor de aanval kiest 
als strategie om de uiterst voordelige 
positie die de Franstaligen momenteel in 
België innemen, zo goed mogelijk te 
behouden. Ylieff, de PS-minister van We
tenschapsbeleid, wil meer federaal geld 
voor Wallonië, want als "aspirientjes" 
niet meer helpen, moeten er zwaardere 
geneesmiddelen ingenomen worden. De 
minister haalde zelfs een klassiek drei
gement boven: als Wallonië niet meer 
federale middelen krijgt, staat het voort
bestaan van België op de helling. 
Federaal premier Dehaene liet al weten 
dat er van Ylieff's eis niets in huis kan 
komen. De CVP-er legde uit dat er nu al 
solidariteit bestaat. Via de financierings
wet en via de sociale zekerheid bie-
voorbeeld. De gemeenschappen en ge
westen moeten voor de rest maar hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen. Bo
vendien kan de provincie Henegouwen 
op heel wat Europese steun rekenen. 
Het zijn argumenten die Ylieff onge
twijfeld al kende. Zijn uitspraken illu
streren het gebrek aan inzicht bij de 
Waalse pohtieke klasse over wat er bij de 
Vlaamse publieke opinie leeft. De Vla
mingen willen best solidair zijn met de 
Walen, maar koppelen daar wel voor
waarden aan. 

Zo is het nogal duidelijk dat die so
lidariteit duidelijk omschreven moet zijn; 
ze moet bovendien bepaalde grenzen ken
nen die uiteindelijk bepaald worden door 
de donor, de Vlamingen dus. Solidair zijn 
is verder niet hetzelfde als een blanko 
cheque geven, Wallonië moet een beleid 
voeren dat die solidariteit afbouwt en, 
volgens de geldende principes in de ont
wikkelingssamenwerking, de zelfred
zaamheid vergroot. 

Het spreekt tenslotte voor zich dat wie 
zich als behoeftige opstelt door op so
lidariteit aanspraak te willen maken, een 
minimum aan respekt opbrengt voor wie 
zo vriendelijk is die behoeften te helpen 
lenigen. Dat vergt een zekere mentaliteit, 
waarvan de Franstalige politieke klasse 
spijtig genoeg niet vaak blijk geeft. 
Zo'n mentaliteit hoeft geen slaafse on
derworpenheid te zijn van de bedelaar 
voor de weldoener. Maar ze mag wil wel 
uiten via een minimaal respekt voor de 
wetten en regels van de federatie, en meer 
in het bijzonder inzake de taalwetgeving, 
vhet principe van de territorialiteit, het 

efficiënt, rechtvaardig en goed bestuur. 
Het welbewust provoceren van de wel
doener getuigt ook al niet van de goede 
mentaliteit. Dat deed Ylieff, en deden en 
doen Maingain, Hasquin, Happart, On-
kelinkx, Dehousse, Van Eyken,... Wat ons 
betreft mogen ze dat blijven doen. Want 
zo wordt voor steeds meer Vlamingen het 
voortbestaan van België een loos drei
gement. 

ZWARTWERK 
Deze week ging een rondetafelkonfe-
rentie over de bestrijding van zwartwerk 
van start. Ruim 40% van de processen-
verbaal van de arbeidsinspektie worden 
momenteel geseponeerd. Slechts in tien 

procent van de gevallen leiden de vast
stellingen van de arbeidsinspektie tot een 
strafrechtelijke vervolging. Het zwart
werk zit diep ingebakken in de Belgische 
ekonomie: het wordt geraamd op 15 tot 
20% van het bruto nationaal produkt, de 
som van wat we allemaal samen pro
duceren. In Europa skoort alleen Italië op 
dit vlak "beter". 

Zwartwerk en sociale fraude maken deel 
uit van een vicieuze cirkel waarbij fiskale 
en sociale inkomsten onttrokken worden 
aan de overheid en de Sociale Zekerheid. 
De overheid moet daarop dan de lasten 
en bijdragen verhogen om het overheids
tekort te bestrijden en de sociale ze
kerheid in evenwicht te houden. En die 
nieuwe lasten vormen weer een reden te 

meer om in het zwart te werken en te 
frauderen. 

Van elk besparingsplan vormt de strijd 
tegen het zwartwerk of de fraude een vast 
onderdeel. Totnogtoe levert dit geen 
spektakulaire resultaten op. Nog tijdens 
de jongste begrotingskontrole stelt de 
federale regering een meeropbrengst van 
2,3 miljard frank in het vooruitzicht 
dankzij een versterking van de sociale 
inspektie en nieuwe kontrolemaatrege-
len. De federale regering zoekt nu naar 
vormen van snelrecht om vlugger en 
doeltreffender op te treden tegen zwart
werk en sociale fraude. 

V orige donderdag deed de Volksunie uit de doel<en hoe 
ze de taalwetgeving wil verbeteren. 

Er schort wat aan de taaiwetgeving. Uit 
een VUB-studie bleek dat deze wetten, die 
oorspronkelijke de positie van de Brus
selse Vlamingen wat veilig stelden, in toe
nemende mate ontweken, niet toege
past, uitgetiold en in Vlaams-onvriende
lijke richting geïnterpreteerd worden, De 
studie maakte hard wat veel Vlamingen in 
Brussel met de ellebogen aanvoelen. De 
VU besliste er wat aan te doen. De voor
stellen voor een betere taalwetgeving 
vormen daar een illustratie van. Uter mag 
U zich nog aan een Aktieplan en een 
Struktuurplan van de VU voor Brussel 
verwachten. 
Op de VU-perskonferentie vatten BertAn-
ciaux, Sven Catz en Etienne Van Vae-
renbergh de knelpunten van de huidige 
taalwetgeving samen: er zijn geen ef-
fektieve sankties voorzien wanneer de wet 
niet toegepast wordt; de bevoegdheid 
van de vice-goeverneur om overtredin
gen te schorsen is te beperkt; aanwer
vingen worden te laat gemeld aan de 
overheid die de naleving van de taal
wetgeving moet toetsen; het taaieven-
wicht in het personeelskader is zeer al
gemeen en onduidelijk; de term "omgang 
met het publiek" blijft vaag; er is diskussie 
of artsen in de Brusselse OCMW-zieken-
huizen, kontraktuelen, hulpagenten,... 
onder de toepassing van de taalwet val
len. 
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De VU wil deze knelpunten wegwerken: ze 
formuleerde konkrete voorstellen om de 
taalwetgeving in bestuurszaken, in Brussel 
en in de lokale besturen te wijzigen. Of 
gewoon toe te passen: de VU vindt niet 
dat de wet gewijzigd moet worden om ze 
ook op kontraktuele ambtenaren en 
gesko's van toepassing te maken; de 
rechtspraak van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht en de Raad van State is ter
zake duidelijk genoeg. De VU stelt daarom 
enkel een interpretatieve wet voor die dit 
klaar en duidelijk zegt. Ook voor hulp
agenten dient de wet toegepast te wor
den. 
Voor de artsen in de OCMW-ziekenhuizen 
in Brussel ligt de zaak enigszins anders. Zij 
hebben vaak als zelfstandige een over
eenkomst afgesloten met de vzw die het 
OCMW-ziekenhuls uitbaat. De VU stelt 
voor om de taalwetgeving te verduide
lijken door een artikel toe te voegen 
waarin geschreven staat dat ze ook van 
toepassing is op juridische situaties waar
bij de overheid bepaalde taken (zoals bvb. 
de gezondheidszorg) aan private vereni
gingen overdraagt. IVlet deze toevoeging 
sluit de VU ook uit dat gemeenten de 
taalwet nog zouden pogen te omzeilen via 
vzw's die in opdracht van de gemeente 
bepaalde taken uitvoeren (bvb, de uit
bating van een sporthal of kultureel cen
trum). 

De term "omgang met het publiek" wil de 
VU als volgt verduidelijken: "ledereen die 
in overheidsdienst werkt en bijgevolg ge
acht wordt omgang te hebben met het 
publiek", moet blijk geven "van de aan zijn 
funktie aangepaste voldoende of elemen
taire kennis van de tweede taal". De VU wil 
voorts het aantal Nederlandstaiigen in 
overheidsdiensten optrekken tot 30% (nu 
een kwart), en voegt daar nog aan toe: per 
dienst en per personeelskategorie. 
Om de taalwetgeving werkelijk afdwing
baar te maken, vindt de VU dat er een 
strafrechtelijke sanktie aan gekoppeld 
moet worden. De vice-goeverneur moet 
niet alleen een bestuursdaad die de toe
passing van de taalwet betreft kunnen 
schorsen, hij moet deze ook effektief 
kunnen vernietigen. Om bovendien te 
verhinderen dat overheden treuzelen met 
de meldingsplicht aan de voogdijover
heid, of deze naast zich neerleggen, 
maakt de VU deze bestuursdaden van 
rechtswege nietig wanneer de melding 
niet of te laat gebeurt. 
De VU-f rakties van Kamer en Senaat zullen 
deze voorstellen in het federale parle
ment indienen. Dan worden de federale 
regering, en minister van Binnenlandse 
Zaken Vanóe Lanotte in het bijzonder, die 
van alle wetsovertredingen op de hoogte 
is, op hun verantwoordelijkheid gewezen. 
Er moet immers aan herinnerd worden 
dat de toepassing van de taalwetgeving in 
Brussel een van de pijlers is waarop het 
evenwicht van de Belgische federatie 
rust. 

„In de Brusselse hoofdstedelijke regering 
en Raad", voegde Gatz daaraan toe, „is de 
eensgezindheid over de korrekte toepas
sing van de taalwetten een breekpunt 
voor de Volksunie, samen met de andere 
Vlaams-Brusselse meerderheidspartijen," 
Het wordt nu hoog tijd dat dit ook uit de 
feiten blijkt. 

(PfU) 
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stof tot spreken 
Niet dat wij met de mensen willen 

lachen, maar... Af te leiden uit een 

parlementaire vraag van PS-kamerlid 

Colette Burgeon zou dit land wel eens 

enkele miljoenen fraudeurs kunnen tellen. 

De PS-ster had immers 5,2 miljoen 

voertuigen geteld in België. En wat blijkt: 

slechts 2,5 miljoen autobezitters betaalt 

een taks op autoradio. 'De fraude op dat 

gebied lijkt dus aanzienlijk', besluit 

Burgeon. Terecht? Mogelijk, maar even zo 

zalig ook niet. Er zullen vast wel 

onbarmhartige Samaratanen zijn die hun 

autotaks niet wensen te betalen, maar 

misschien is het Burgeon aangeraden om 

het aantal bezitters van een autoradio 

niet te verwarren met het aantal 

autobezitters. Di Rupo schoofde 

verantwoordelijkheid voor eventuele 

fraude door naar de gemeenschappen, aan 

wie de gelden toekomen. Zo gaat dat. 

* W E T S T R A A T ^ 

BertAnciaux 

V 
riaams ministervan Gezin en Welzijn, Luc 

IVIartens, steide enige tijd geleden zijn 
beleidsbrief voor interlandelijke adoptie voor. Hij 

nam daarbij de voorstellen van VU-voorzitter Bert 
Anciaux in grote lijnen over. De man die het dossier 

aan het rollen bracht evalueert. 

Een voldoende, 
maar... 

Toen Bert Anciaux rond de jaarwisseling 
met zijn adoptiedossier naar de media 
trok, beperkte hij zich niet tot het aan de 
kaak stellen van een aantal bestaande 
misbruiken bij enkele adoptieorganisa
ties. De VU-voorzitter formuleerde te
gelijk een heleboel voorstellen om het 
adoptiecircuit beter te organiseren. 

OP VU-LEEST GESCHOEID 

Bert Anciaux: „Ik kan, na het lezen van 

de door de Minister opgestelde beleids

brief, niet anders dan hem feliciteren met 

zijn plannen. De door hem vooropgestelde 

reorganisatie van de adoptiewereld is im

mers bijna identiek aan deze die door mij 

reeds op 3 januari 1996 aan de media 

werd voorgesteld. Ik vroeg de inperking 

van de almacht van de adoptiediensten en 

een onafhankelijke voorbereiding en se-

lektie. De minister volgt mij op al deze 

essentiële punten." 

Anciaux vroeg rond de jaarwisseling ook 
dat de verschillende adoptiediensten 
geenszins nog langer zouden mogen in
staan voor de voorbereiding en de se-
lektie van de kandidaat-adoptanten. Vol
gens hem diende dit te gebeuren door een 
onafhankelijk orgaan in nauw kontakt 
met Kind & Gezin (KScG). „Via een 

Niet te verenigen 
Bij de jongste staatshervorming (1993) werd 
een onverenigbaarheid ingesteld tussen het 
ambt van minister en het mandaat van 
parlementslid. Wat echter wanneer de mi
nister zijn ambt neerlegt' Een voorbeeld. 
Dehaene is federaal premier en is verl<ozen 
op de senaatslijst. Als hij tijdens de lopende 
legislatuur beslist af te zien van het mi
nisterschap wordt hij vanaf dan opnieuw 
senator. Hij blijft dus op het federale nivo. 
Maar: als bv. Vlaams minister Leo Peeters er 
de brui aan geeft dan wordt hij niet opnieuw 
Vlaams parlementslid, maar gaat hij naar de 
(federale) Kamer, de lijst waarop hij verkozen 
is. Wél een nivo-overschrijding dus. VU-
senator Jan Loones hoopt dat er een eind 
gemaakt wordt aan deze mogelijkheid. Hij 
baseert zich daarbij op de werking van het 
federalisme in België. 

Jan Loones: „in ons federaal systeem is het 
niet evident dat men als mandataris tijdens 
een legislatuur zomaar overstapt van het 
ene naar het andere nivo. België kent Im
mers strikt kon federale kenmerken met een 
strakke schelding tussen de verschillende 
bestuursnivo's." 
De VU-senator uit Oostduinkerke zegt er nog 
enigszins in te kunnen komen dat een kan-

Ja/? Loones 

didaat op het ene nivo uiteindelijk minister 
wordt op het andere, maar na de neer
legging van het ministerambt moet het niet 
als vanzelfsprekend worden beschouwd dat 
de hij of zij zonder meer opnieuw de over
stap maakt. „Dat Is Institutioneel ongezond 
en abnormaal", zegt Loones „en dit moet 
zeker niet worden aangemoedigd." 
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dergelijke organisatie is de overheid im

mers beter op de hoogte van zaken die fout 

lopen. Ook wordt hierdoor aan de ha

chelijke situatie van kandidaat-adoptan

ten t.o.v. adoptiediensten een einde ge

maakt: adoptiediensten zijn momenteel 

nog tegelijk rechter en partij." Anciaux 
wees destijds ook op de dringende nood
zaak tot eenvormigheid in de voorbe
reiding en selektie. Minister Martens 
neemt deze suggesties over, net als de 
wijze waarop de beginseltoestemming 
aan kandidaat-adoptanten wordt toege
kend (eerst voorbereiding, gevolgd door 
selektie en daarna pas het eventueel uit
reiken van een beginseltoestemming). 
Luc Martens wenst nu ook een beroeps
procedure te organiseren in het geval 
kandidaat-adoptanten worden afge
keurd. „Toen ik met het adoptiedossier 

naar buiten trad, heb ik verwezen naar de 

bestaande beroepsmogelijkbeid in Neder

land. Dat deze beroepsmogelijkbeid on

afhankelijk van K&G dient georganiseerd 

te worden heb ik toen eveneens expliciet 

vermeld." 

PRIVE-ADOPTIE 

De VU-voorzitter zegt zeer tevreden te 
zijn met het feit dat Martens niet is 
ingegaan op de eis van een aantal adop
tiediensten om privé-adoptie totaal te 
verbieden. „Bovendien merk ik dat hij 

mijn mening deelt wanneer hij stelt dat 

kandidaat-adoptanten die niet via adop

tiediensten werken een beginseltoestem

ming nodig hebben en zich moeten on

derwerpen aan een kanaalonderzoek. Ik 

wens er hier nogmaals op te wijzen dat 

indien de adoptiediensten goed funkti-

oneren het aantal privé-adopties wel 

spontaan zal verminderen." 

Dat adoptiediensten zich hoofdzakelijk 
dienen te beperken tot hun bemidde
lingsfunctie behoeft geen betoog. Inzake 
de geplande reorganisatie van de adop
tiediensten is Anciaux het ermee eens dat 
er nood is aan subsidiëring van de adop
tiediensten. Martens stelt een voor

waarde hiertoe, nl. beperking tot twee of 
drie adoptiediensten (toch geen verzui
ling?). Meerdere kleinere adoptiedien
sten werken het risiko op amateurisme 
inderdaad in de hand. 

GEBREKEN 

Belangrijker nog dan het verminderen 
van het aantal adoptiediensten acht An
ciaux het beperken van het aantal adop
tiekanalen waarmee een adoptieorgani
satie werkt. Nu gaat het vaak om vier of 
meer landen (vaak dan nog verspreid over 
verschillende kontinenten) waarmee een 
organisatie werkt. Vooral dit gegeven 
veroorzaakt moeilijkheden (kanaal-on
derzoek gebeurt onvoldoende, K&G kan 
onvoldoende kontrole uitoefenen, enz.). 
B. Anciaux; „In de beleidsbrief van de 

minister tref ik op dit punt echter geen 

maatregelen aan. Bovendien ben ik nog 

steeds van mening dat er nood is aan een 

leeftijdsgrens. In Nederland mag het ge

adopteerde kind maximaal 6 jaar zijn. 

Ook psychologen zijn ervan overtuigd dat 

een leeftijdsgrens (psychologische) moei

lijkheden kan vermijden." 

Martens' beleidsbrief houdt ook te wei
nig rekening met de controle van K&G 
op de kanalen van adoptiediensten. „En 

daar" zegt Anciaux, „ wringt in grote mate 

het schoentje. Uit de media heb ik ver

nomen dat de minister er wel aan denkt 

om een verbodslijst op te stellen van 

landen waar er geen garanties zijn inzake 

procedure. Dit had men twee jaar geleden 

echter ook al kunnen voorzien. Dat had 

heel wat gezinnen een boel ellende kunnen 

besparen. Denk maar aan de Zaïrese lij

densweg. " Door een snelle uitvoering van 
deze maatregel wordt de kans dat men 
adopteert via bonafide kanalen alleszins 
groter. 

SLOTBEMERKING 

De VU-voorzitter wenste tot slot nog een 
aantal opmerkingen te maken los van de 
beleidsbrief van Martens. „Ik ben met 

mijn klachten ten opzichte van Inter

adoptie naar het Hoog Comité van Toe

zicht gestapt. De Minister stelt dat mijn 

aantijgingen betreffende schandalige 

praktijken, onvoldoende kontrole van

wege K&G op de adoptiediensten, en

zovoort niet korrekt zijn. Net zoals de 

minister mij in zijn beleidsbrief volgt op 

het vlak van de te ondernemen stappen in 

de reorganisatie van de adoptiesector, zal 

hij na afloop van het onderzoek van het 

Hoog Comité van Toezicht mijn con

clusies moeten delen. Ik wil hem er bo

vendien op wijzen dat hij rond de jaar

wisseling had aangekondigd een interne en 

externe doorlichting van K&G uit te voe

ren. Dit is zeker geen luxe en ik reken er 

dan ook op dat hij woord houdt." 



E nkele weken geleden stelde VU-staatssecretaris 

Vic Anciaux, onder een ruime belangstelling 

vanuit het veld, de projekten voor die in het kader 

van het beleid inzake Kansarmoedebestrijding en het 

Allochtonenbeleid vanuit de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) worden gesteund. 

Twee kruciale elementen in dit beleid zijn 
de regeling voor het Vlaams Fonds 
voor de Integratie van Kansarmen (het 
zogenoemde VFIK) resp. de Integratie-
Samenlevingsprojekten. De ingediende 
projekten werden beoordeeld in het licht 
van een aantal beleidsprioriteiten die ver
der verduidelijkt zullen worden in een 
toekomstige beleidsbrief. 

KANSARMOEDE 

Er is een wijzigmg gekomen in de aard 
van het fenomeen 'armoede' in onze 
samenleving. Waar vroeger arm zijn een 
resultaat was van het niet meer kunnen 
opklimmen op de sociale ladder, worden 
we nu gekonfronteerd met een volledige 
marginalisering van armen. Vandaar het 
belang van verschillende projekten die de 
armoede integraal aanpakken op het ter
rein. Het huidige beleid binnen de VGC, 
dat gestart werd in 1992, is aan her
oriëntering toe. 

„Het is de bedoeling in de toekomst te 
komen tot een waar kansenbeleid dat het 
kansarmoedebestrijdingsbeleid moet ver
vangen", aldus Vic Anciaux. Meer gelden 
zullen gaan in de richting van een ste
delijke ontwikkeling en een 'heropbouw' 
van buurten en wijken. Zo zal vaker een 
link worden gelegd naar gewestelijke aan
gelegenheden. In de toekomst zal de VGC 
streven naar kontinuïteit van wat als 
waardevol werd beoordeeld. Op die ma
nier kan de basis worden gelegd voor een 
toekomstig sterk onderbouwd beleid. 

ALLOCHTONEN 
Ook voor wat betreft het allochtonen
beleid zal de nadruk gelegd worden op 
een hoofdstedelijk beleid. Er werd ge
wezen op een belangrijke inhoudelijke 
verschuiving in het beleid naar een 'in
tegrale visie' op allochtonen. Een in
tegraal allochtonenbeleid richt zich niet 
alleen op de voor allochtonen karak
teristieke kenmerken, maar op de ken
merken van allochtonen in hun hoe
danigheid van stadsbewoner. „De tijd is 
voorbij dat we werken voor allochtonen. 
Allochtonen worden voortaan be
schouwd als gewone stadsbewoners on
der de stadsbewoners en moeten mee 
verantwoordelijkheid opnemen", zegde 
Anciaux. Vandaar de nadruk op een sa-

menlevingsbeleid dat impulsen moet ge
ven aan de ontwikkeling van het sa
menlevingsproces. 

Om dit alles te realiseren moet de 
Vlaamse gemeenschap in Brussel de deu
ren openzetten voor aktieve participatie 
van allochtonen aan het Vlaamse ge
meenschapsleven, aan beheersstrukturen 
van de Nederlandstalige instellingen en 
aan het beleid. De ontmoetingskansen 
tussen autochtonen en allochtonen zullen 

intensief gestimuleerd worden. De po- '»; 
litieke verantwoordelijkheid voor dit in-

Vic Anciaux voert 
icansenbeieid 

tegraal beleid zal verdeeld worden over 
de verschillende beleidsdomeinen in 
Brussel. Ook werd het belang benadrukt 
van een goede verstandhouding tussen 

organisaties en de gemeentelijke over-
legstrukturen van de Brusselse gemeen
ten. 
In zijn uiteenzetting benadrukte Anciaux 

tenslotte het belang van de Nederlandse 
taalverwervmg door de allochtonen. De 
kennis van de taal is een noodzakelijke 
voorwaarde om inhoud te kunnen geven 
aan de ontmoetmgen. Voldoende kansen 
aanbieden om het Nederlands te leren 
was hier de boodschap. 

(hdg) 
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Nog negen maanden en hij zou 100 jaar 
geworden zijn, deze Nestor van de 
Vlaamse beweging, l̂ ij iieeft dus een be-
langrijlc deel van onze ontvoogdingsstrijd 
meegemaal<t. Niet aitijd midden in het 
gewoel, toch van zeer dichtbij, het fo
totoestel in de hand. 
Nestor Cérard kwam uit een franstallg 
nest, zijn vader was afkomstig van Mon-
tenaken en was als beroepsmilitair in He-
miksem terecht gekomen, op 25 januari 
1897 werd Nestor in Schelle geboren. Zijn 
ouders spraken Frans en stonden bekend 
als franskiljonse liberalen, dat belette Ne
stor niet om onmiddellijk na WOl te Schelle 
mee een meeting van de Frontpartij te 
organiseren. De aktievoerders werden 
door de rijkswacht opgepakt, thuis kon 
men de flamingantische aktivitelt van 
zoon Nestor niet waarderen. Maar hij 
bleek op dat vlak langs de hardleerse kant 
want In 1920 werd de poging voor een 
meeting herhaald, met sukses dit keer. 
Ondertussen was Nestor met iets be
gonnen dat hem in de Vlaamse beweging 
naam en faam zou geven: de fotografie. 
Cérard was werknemer bij Bell Telephone 
waar hij het personeelsblad van gele-
genheidsfoto's voorzag, deze waren zo 
goed dat hij als bedrijfsfotograaf aan
geworven werd. 

In zijn vrije tijd volgde hij elke Vlaamse 
meeting en aktie en legde deze op glas
plaat vast. Zo kwam hij ook In kontakt met 
dr. Borms die de jongeman vroeg hem op 
zijn vele tochten door Vlaanderen te ver
gezellen. 
In een vraaggesprek met WIJ (4 december 
'86) vertelde Cérard: „Dat was in die tijd 
natuurlijlc niet gemai<i<eiijl<. Zo tiehnner il( 
mij een reis naar l^uwe in West-Viaan-
deren. Zeer vroeg op en boterliammen 
mee voor een ganse dag, trein, tram en 
veel te voet Borms wou in Lauwe eerst 
nog de mis bijwonen, maar de pastoor 
preeicte tegen hem dat liet niet sctioon 
was. Borms bleef daarbij onbewogen en 
bleef rustig op zijn stoel zitten. Na de mis 

gaf hij een meeting en In de namiddag 
nog een Borms leerde me de vooraan
staanden van toen allemaal kennen, zo 
kon ik ze op een foto vastleggen." 
Einde jaren twintig, begin jaren dertig 
stelde zich het probleem van de Vlaamse 
militaire dienstweigeraars. Eerst hadden 
Lode Bonten en Joris De Leeuw frans-
taligen militaire bevelen genegeerd. Lode 
Van Dyck wees in 1931 op grond van 
Vlaams-nationale motieven militaire 
dienst af. Anderen volgden zijn voorbeeld. 
Zo ook Berten Fermont. 
N. Cérard: „in het Vlaams Huls Ivlal-
pertuus vertelde men mij dat In Fort il een 
Jonge man verbleef die het soldaten
uniform weigerde te dragen, ik kwam te 
weten dat het om een zekere Berten 
l=ermont ging. We werden vrienden." 
Toen de jongen opnieuw aangehouden 
werd, sloot men hem in St.-Cillis op. Via 
een oom-voogd, die ook Cérard heette, 
kon Nestor hem twee jaar lang als „Nesten 
Oom" elke zondag in de gevangenis be
zoeken. Fermont werd zwaar ziek. Tering, 
luidde simpel de diagnose. 
Door tussenkomst van Rik Borginon en 
Staf De Clercq mocht Nestor Cérard zijn 
zieke vriend met een taxi naar Borgerhout 
brengen, veertien dagen heeft hij aan het 
ziekbed gewaakt. Uit die tijd dateren ont
roerende foto's. 

Lange tijd heeft Cérard geworsteld met de 
zin van het offer dat Berten Fermont 
heeft gebracht. 
N. Cérard: „in Vlaamse kringen was er 
verdeeldheid over de dienstweigering om 
anti-Belgische of pacifistische motieven. 
Het is maar op het eind dat de grote 
tenoren een oproep voor steun hebben 
gelanceerd. Maar ik heb dat steeds ge
weigerd, ik was zo intens met het leven en 
de dood van Fermont bezig geweest dat Ik 
alle lasten zelf wou dragen al zag Ik de 
bodem van mijn portemonnee." Aan 
beeldhouwer Poels vroeg Nestoreen graf
monument te houwen dat Cérard met zijn 
invalidenvergoeding van '14-'18 afbe-

Nestor cérard 

taalde. Een heel leven lang is hij bezig 
geweest met de geestelijke erfenis van 
Berten Fermont, ook later toen er binnen 
de Vlaamse beweging onenigheid be
stond over de werkelijke motieven van de 
dienstweigeraars. 
Ondanks zijn zeer hoge leeftijd heeft Ne
stor Cérard angstvallig over zijn enorme 
fotoarchief gewaakt, zeker in de periode 
dat van vele kanten gevraagd werd het 
aan een of ander archief over te dragen. 
De toekomst van deze schat is een pijn
punt waar we hier niet op ingaan. Het is 
onze hoop dat het in zorgzame handen 
terechtkomt. 
Met Nestor Cérard is een biezonder man 
verdwenen die op zijn manier een rol in de 
Vlaamse beweging heeft gespeeld. Tien 
jaar geleden vertrouwde hij ons, met tra
nen in de ogen, toe: „Er werden zware 
offers gebracht, té zware offers. Ik heb 
spijt dat al deze mensen niet meer mogen 
beleven hoe Vlaanderen naar zijn zelf
standigheid groeit" 
Op zijn doodsprentje wordt herinnerd aan 
,,de erkenning van Vlaanderen", zijn le
vensdoel, dat op het einde van zijn leven 
„dan toch werkelijkheid is geworden." 

(mvl) 



Een voorbeeld 
uit de praktljlc 

Uit twee kontroles die de Europese Kom
missie In 1993 in Sloval<ije uitvoerde bieel< 
dat vanuit Sloval<ije tussen september en 
november 1992 zes transporten diepge
vroren rundsviees (125 ton) in doorvoer 
vertrokl<en naar België voor levering in Zwe
den en Finland. Vier zendingen vertrokken 
rechtstreeks naar België overeenkomstig de 
T1-procedure. Twee anderen vertrokken 
eerst naar Hamburg waar het vlees in een 
douane-opslagplaats ontbeend moest wor
den. Het vlees kwam nooit In Zweden en 
Finland aan Toch werden de dokumenten 
via een (valse) douanestempel van een 
Gents douanekantoor geregulariseerd. 
In juli 1992 was er al een gelijkaardig trans
port ontdekt vanuit de haven van Rot
terdam, over Hamburg naar Cent. Het on
derzoek van de Europese Kommissie toonde 
aan dat een bedrijf in het Poolse Gdynia in de 
zaak betrokken is. De Poolse douaneau
toriteiten verlenen hun medewerking 
Blijkt nu dat dit bedrijf vanuit Gdynia negen 
zendingen runds- en orgaanvlees per boot 
en per camion naar Lissabon verstuurde De 
onderzoekende ploeg begaf zich dus naar 
Lissabon. Daar bleek dat 118 ton rundsviees, 
afkomstig uit Slovakije en Litouwen, bij de 

douaneautoriteiten geregistreerd werd als 
orgaanvlees, afkomstig uit de VS. De dou-
anedokumenten in Lissabon bestempelden 
de lading als orgaanvlees (Beef offah). De 
zending was vergezeld van vervalste sanitaire 
certifikaten uit de VS. 
Dezelfde vervalste certifikaten werden ook 
gebruikt om ongeveer 160 ton rundstongen 
in Portugal te Importeren, afkomstig uit VS-
siachthulzen die niet erkend noch gekon-
troieerd werden door de EEG. Het illegale in 
de EU ingevoerde vlees kwam via Gdynia en 
Rotterdam in Lissabon terecht. Daarbij wer
den de importheffingen ontweken (het 
vlees was zogenaamd in transit naar Zweden 
en Finland, op dat ogenblik nog geen leden 
van de EU). 
Uit verder onderzoek in Duitsland bleek dat 
nog eens 134 ton diepgevroren varkens
vlees afkomstig uit Roemenië, zogenaamd 
met bestemming Zweden in de periodejuni-
augustus 1992 vanuit Bochum via België, na 
ontbening in een douane-entrepot, met 
een valse stempel van een Gents doua
nekantoor, op de Europese markt werden 
gedumpt. 
Ook hier werden de importheffingen ont
doken. 

f uim zeven en een half jaar geleden stortte Jaak 

Vandemeulebroucke zich als een volkomen leek 

in het hormonendossier. Het was een kennismaking 

met een intrigerende wereld. Vorige week kwam on 

Europarlementslid met een nieuw dossier 

op de proppen. 

EUROPA 

Miljardendans van 
de vleesmaffia 

Het hormonendossier breidde zich de 
jongste jaren als een langzaam groeiende 
schimmel stelselmatig uit: van hormonen 
over herverdelers naar antiobiotica. Naar 
een bepaalde vorm van georganiseerde 
kriminaliteit voor figuren voor wie alleen 
grof geldgewin telt. De echte top wist zich 
goed te organiseren met netwerken van 
fiduciaires, immobiliënkantoren, horeca
bedrijven en zelfs de toerismesektor. An
deren kontroleren tientallen apoteken. 
Of ze zijn aktief in de sektor van de 
klinische biologie. 

De jongste tijd duiken ook aanwijzingen 
op dat sommige hormonenbaronnen zich 
nu ook specialiseren in de Eurofraude, 
meer bepaald de vee- en vleesfraude. Op 
een handige manier slagen ze erin im
portheffingen te ontduiken, illegaal vlees 
op de zwarte markt te dumpen, BTW-
heffingen te omzeilen. En in sommige 
gevallen slagen ze er ook in Europese 
subsidies op te strijken voor zogenaamde 
uitvoer naar Oost-Europa. 
Na de hormonemaffia wil Vandemeu
lebroucke nu ook de transitmaffia aan
pakken. Sinds twee weken is hij lid van 

een speciale onderzoekskommissie van 
het Euro-parlement. Hij is er de enige 
Belg en het Parlement vroeg hem de 
situatie in België uit te spitten. Van
demeulebroucke stelde vorige week een 
eerste stand van zaken op. Net zoals in 
1988-1989 zal hij de komende maanden 
zeer intensief de boer opgaan. Er volgen 
gesprekken met mensen uit de vervoers-
sektor, de vertegenwoordigers van de 
expediteurs, het ministerie van Finan
ciën, de Douanebeambten, mensen van 
Rijkswacht en Gerechtelijke Politie, on
derzoeksrechters en magistraten... 
Jaak Vandemeulebroucke wil ook praten 
met de mensen in het veld: mensen die de 
sektor van binnenuit kennen en die da
gelijks in aanraking komen met de pro
blemen van fraude, intimidatie, lakse 
kontroles, onregelmatigheden of ge
woonweg slechte Europese wetgeving. 
Dat soort mensen wees hem de weg in het 
hormonendossier, dat kan nu ook in het 
transit-dossier. Alle inforamtie (onder
tekend of anoniem) zal grondig worden 
onderzocht. 

Bart Staes 

Fraude: de cijfers 
In 1995 werd er officieel voor 45 miljard 
frank fraude vastgesteld. De werkelijke 
cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Dat 
wordt trouwens toegegeven door de 
voorzitter van de Europese Rekenkamer, 
de heer Friedmann. Eén van de meest 
fraudegevoelige sektoren is wel de dou
ane. Vervoersdokumenten worden ver
valst, importheffingen worden ontwe
ken, plaatsen van oorsprong of bestem

ming worden vervalst, dokumenten wor
den van valse stempels voorzien, goe
deren worden verwisseld. Goederen die 
normaal hadden moeten worden uitge
voerd, worden op de zwarte markt ge
gooid. Er wordt geknoeid met de BTW 
Achter dit geknoei zit zeer duidelijk een 
heuse maffia die banden heeft met mis
daadgroepen in Oost- en Centraal-Eu
ropa. 
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Fraude bij het douaneverkeer 
1990-1995 

Produkten 

1. Levende dieren: runderen, varkens, 
schapen, geiten 

2. Vlees (vers, diepgevroren): 
runderen en varkens 

3. Melkprodukten: melkpoeder, boter 
en kaas 

4. Bananen 

5. Granen 

6. Suiker 

7. Textiel 

8. Sigaretten 

9. Andere produkten 

Totaal ( in miljoen BF) 

Eigen 
middelen 

1.200 

1.300 

7.430 

1.700 

15.595 

BTW en 
accijnzen 

2.400 

585 

175 

700 

195 

22.140 

22.140 

Totaal 

1.200 

1.300 

2.400 

585 

175 

700 

195 

29.570 

1.700 

37.735 



Onder aanvoeren van Johan Sauwens 
(VU) en Ludo Sannen (Agalev) trokken 
zondagnamiddag een dikke 300 wan
delaars richting koninklijk domein in 
Opgrimbie. Reden daartoe was, zoals 
geweten, de bouw van een klooster mid
den in een natuurgebied. 
Op de rand van het Kempisch hoog-
plateau en het middenterras van de Maas
vlakte gaven beide heren een 'mini-berg
rede'. Sauwens drukte eerste zijn waar
dering uit over het feit dat deze aktie 
mogelijk was over de partijgrenzen heen. 
„Waar dat volgens het partijprogramma 
mogelijk is, moet samen gestreden kun
nen worden." Voorts benadrukte hij dat 
de bouw van het klooster nog altijd kan 
tegengehouden worden, daarmee doe
lend op de bevoegdheid van Vlaamse 
minister van R.0. Baldewijns om de wer
ken alsnog te laten stilleggen. Sauwens 
vroeg de minister niet toe te geven aan de 
druk. De burgemeester van Bilzen wees 
hem erop dat hij in dit dossier kan 
bewijzen dat het hem menens is met zijn 
voornemen om de wanpraktijken in de 

Uit welk milieu icomt 
Kelchtermans? 

R.0. aan te pakken. Als weekendhuisjes 
moeten verdwijnen, waarom dan niet een 
bouwwerk midden in de bossen. In het 
andere geval zal een wetsvoorstel in
gediend worden gelijkaardig aan datgene 
wat het duinendekreet mogelijk maakte. 
Een sneer was er ook naar Vlaams mi
nister Kelchtermans die in de vorige le
gislatuur de omstreden bouwvergunning 
afleverde. Sauwens vroeg zich af 'uit welk 
milieu Kelchtermans afkomstig was'. San
nen van zijn kant vond de bouw 'on
aanvaardbaar' en dacht dat Kelchtermans 
mogelijk uit rankune gehandeld zou heb
ben, daarmee verwijzend naar de vete 
tussen de CVP'er uit Peer en Sauwens, die 
het domein in een vorige legislatuur be
schermde. Sannen kwam tot de konklusie 
dat Kelchtermans 'niet terug durfde'. Dat 
Theo evenwel niet op de steun van de 
voltallige CVP kan rekenen, mocht blij-

Theo zorgt voor non-event. 

ken uit de aanwezigheid van enkele CVP-
jongeren die zich tijdens de wandeling bij 
de protestanten aansloten. 

Er bestaat ongenoegen bij de West-
vlaamse producenten en verdelers van 
bouwmaterialen naar aanleiding van 
de plannen voor het „nieuwe Boe-
verbos". 
„Met name de gevelbekleding blijkt 
een doorn in het oog. Er wordt immers 
gekozen voor graniet i.p.v. baksteen, 
terwijl baksteen een typisch West
vlaams produkt is. Een gemiste kans 
om een produkt van eigen bodem in de 
kijker te stellen". Dat schrijft VU-pro-
vincieraadslid Wilfried Vandaele aan de 
Westvlaamse Bestendige Deputatie. 
Dat het om een enorme oppervlakte 
gaat - 4280 m^ gevelbekleding! -
maakt de pil nog bitterden 
Bovendien wordt gekozen voor een 
heel specifieke soort graniet, die uit 
een welbepaalde groeve uit in het bui
tenland komt: ,,Cranit gris Celtique", 
afkomstig uit het Franse Bretagne (Có-
tesd'Armor, Plouvenez-Quintin). 
Van dit materiaal is dus 4280 m^ nodig 
voor de gevelbekleding, en nog eens 
1500 m^ tegels voor de vloerbekle
ding. 
W. vandaele: „Op die manier worden 
de eigen steenbakkers niet alleen uit
gesloten, maar ook onze verdelers van 
bouwmaterialen en onze aannemers 
krabben zich In het haar 
Om de granietplaten te bevestigen zijn 
speciale technieken nodig. Velen twij
felen trouwens aan de duurzaamheid 
van deze technieken, in ons land zijn 
voor de klus vrijwel geen specialisten 
beschikbaar, zodat ook hier naar alle 

Granit gris boven 
Vlaamse baksteen 

waarschijnlijkheid buitenlanders zullen 
worden ingehuurd. 
De prijs van de gevel in graniet, ma
teriaal en montage, is vier keer duur
der dan in baksteen." 
Vandaele zegt er niets op tegen te 

hebben dat we in het eenwordende 
Europa werken met een ,,Europees 
bestek", maar krijg - zoals de bouw-
sektor - het gevoel dat de eigen in
dustrie door een bepaalde materiaal
keuze buiten spel worden gezet. 

De regionale vu-krant 

Belastings-
kalender 

Jef Van Bree en Linda Vissers zullen op onder
staande data en lokaties belastingsformulieren in
vullen en tevens de aangifte berekenen 

schooltje zaveistraat, Overpeit-Fabriek. 
Zat. 18 mei, van 9 tot 12u. 
Maan. 20 mei, van 19 tot 22u. 
Zat. 25 mei, van 9 tot 12u. 
Maan. 3 juni, van 19 tot 22u. 
Maan. lOjunI, van 19 tot 22u. 
Zat. 15 juni, van 14tot I7u. 
Maan 17 juni, van 19 tot 22u. 
Maan. 24juni, van 19 tot 22u. 

Parochiezaal Den Drossaerd, overpeit-LIndei 
Zat. 18 mei, van 14 tot I7u 
Woens 22 mei, van 19 tot 22u. 
Woens. 19 juni, van 19 tot 22u. 

De Burg, Hamont 
Zat. 25 mei, van 14tot l7u 
Zat. 22 juni, van 14tot17u 

Peiterke, Overpelt-Centrum 
Woens 29 mei, van 19 tot 22u. 
Woens 12juni, van 19tot22u. 
Zat 15 juni, van 9 tot 12u. 
Zat. 22 juni, van 9to t l2u 
Woens 26junl, van19tot22u 

Parochiezaal Holhelde 
Zat. 1 juni, van 14 tot 17u 

C. Schuurmans, OCWM-raadslid. Fabrieks-
traat 58. Neerpeit 
Woens 5 juni, van 19 tot 22u 

Parochiezaal, St. Odillaiaan. Achel 
Zat 8 juni, van9tot 12u 

o» Info: Jef Van Bree, Zaveistraat S3, Overpelt 
(011/64.36.40) en Linda Vissers, Hobosstraat 38, 
Overpelt (011/64.43.14).3 
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Erpe-Mere: 
een 

milieubeleid 
graagI 

Jan Cauüron 

Tijdens de gemeenteraad van 19 april was 

het andermaal al VU-tussenkomsten wat 

de klok sloeg. Bij het Electrabel-agen-

dapunt kloeg fraktieleider Jan Caudron 

de misselijke komedie aan die enkele 

dagen voordien door de CVP-VLD-meer-

derheid werd opgevoerd waarbij men 

trachtte de demokratische schijn hoog te 

houden maar in feite de mensen voor de 

gek houdt. 

BIZAR SCHIJNVERTOON 
Op een ogenblik dat de meerderheid 

reeds lang beslist heeft het kontrakt met 

de gemengde interkommunale (GI) via 

Intergem voor achttien jaar te verlengen, 

kregen de raadsleden een uitnodiging om 

te komen luisteren naar de uiteenzetting 

van de nietsvermoedende vertegenwoor

digers van de zuivere interkommunale 

(ZI) via Inter-Regies. Deze bizarre schijn

vertoning was nochtans zeer interessant 

en leerzaam. 

Opvallend was wel dat de meeste raads

leden die Intergem voor Erpe-Mere ver

tegenwoordigen afwezig waren. Wilden 

zij de andere klok niet horen of hadden zij 

de moed niet om de argumenten van de 

GI te konfronteren met die van de ZI? Zij 

hebben een enige kans gemist om zich in 

deze zeer belangrijke materie te verdie

pen en dit punt van de agenda grondig 

voor te bereiden. Tenslotte gaat het hier 

om honderden miljoenen en om het be

lang van alle inwoners van onze ge

meente. De VLD-burgemeester vond het 

niet nodig zich in het debat te mengen of 

vragen te stellen. Is zijn dossier dan zo 

zwak dat hij het risiko niet nam het 

onderspit te moeten delven? 

Na zijn aanklacht nam Jan Caudron de 

verdediging op zich van het sterk-ge-

dokumenteerde dossier van de ZI. Aan

gezien de argumenten pro in een vorige 

uitgave van WIJ reeds uitvoerig behan

deld werden door VU-burgemeester Pa

trick Vankrunkelsven, besparen wij u een 

herhaling. 

De CVP bood flauw weerwerk met be

lachelijke aantijgingen. Zo verweet ze 

Caudron de waterdrager te zijn van een 

Waalse energielobby; waarop het VU-

raadslid vinnig antwoordde dat hij slechts 

VU domineert 
gemeenteraad van 

Erpe-Mere (bis) 

de waterdrager van de belangen van alle 

inwoners van Erpe-Mere wilde zijn want 

allen gebruiken zij elektriciteit, gas of 

kabel-TV Door te kiezen voor de GI miste 

de gemeente vele miljoenen meerinkom

sten aan dividenden waarmee broodno

dige projekten kunnen gefinancierd wor

den of de gemeentebelastingen verlaagd. 

Raadslid Jan De Vuyst herinnerde eraan 

dat Electrabel deel uitmaakt van het 

Franse Suez en op die manier de Franse 

verankering van de Vlaamse energiesek-

tor verzekerd is. 

De socialist (slechts één van de vier was 

aanwezig) steunde de VU-argumenten en 

stemde met ons tegen. De meerderheid, 

waarvan de meeste raadsleden niet ge-

Rond punt 
te Mortsel 
Reeds verschillende keren haalde 
de verkeerssituatie aan het kruis
punt A. Segerslei/E. Arsenstraatte 
iviortsel de pers. Wat is en was het 
probleem? 

Van september 1987 tot novem
ber 1995 werd deze wijk in 2 delen 
gesplitst. Het kruispunt A. Segers
lei/E. Arsenstraat werd afgesloten 
door enkele blokken. Hiertegen 
werd langs verschillende kanten 
gereageerd, maar de „proef "-op
stelling bleef 8 jaar liggen. 

Bij het begin van de huidige le
gislatuur heeft de Volksunie dit 
dossier terug op tafel gegooid om 
op zoek te gaan naar een per
manente oplossing. 

Vanuit de koalitie werden er en
kele voorstellen naar voor ge
bracht met als gevolg enkele 
nieuwe tijdelijke proefopstellin
gen (de ene al wat gelukkiger dan 
de andere). 

Binnenkort wordt hierrond voor 
alle wijkbewoners een hoorzitting 
georganiseerd. Naar aanleiding 
hiervan wenst de VU-Mortsel te 
benadrukken dat zij streeft naar 
een zo veilig mogelijke oplossing 
voor de buurt. 

In het zoeken naar een definitieve 
oplossing dient men vooral reke
ning te houden met de grieven 
van de bewoners en met een ver
keersveilige situatie voor de 
schoolgaande jeugd in de buurt. 

De VU wenst er echter op te wijzen 
dat het aanleggen van een degelijk 
rond punt op het bedoeld kruis
punt haar inziens één van de 
meest geschikte oplossingen lijkt, 
zodat een vlotte verkeerssituatie 
voor de bewoners mogelijk wor
den. 

c» Info: sekretariaat VU-Mortsel, Pe
ter Van Broeckhoven, tel. 
454.21.19 (na 18u.). 

• UIT DE REGIO • 

hinderd werden door enige dossierken

nis, stemde met de gekende kadaver

discipline voor de verelnging van het 

kontrakt met Intergem. 

MILIEU 

Een ander agendapunt waarbij de VU solo 

speelde was de bespreking van de Mi

lieubeleidsnota. Zij was de enige die de 

nota in het VU-bestuur samen met de 

plaatselijke milieuvereniging Alem en 

Wielewaal bestudeerd en geammendeerd 

heeft. Bladzijde na bladzijde gaf Jan Cau

dron zijn kommentaar en deed hij zijn 

voorstellen om het leefmilieubeleid in 

Erpe-Mere te verbeteren. Nadat hij de 

andere frakties had uitgedaagd om daar

over een vruchtbaar en opbouwend debat 

te houden, bleef het op de andere banken 

doodstil. 

Op de vraag van de VU-woordvoerder 

naar de betekenis van enkele moeilijke 

woorden en afkortingen bleef de schepen 

van Leefmilieu het antwoord schuldig, 

waaruit mocht besloten worden dat hij 

zijn eigen milieubeleidsnota niet eens 

gelezen had! 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 16 mei CENT: Cezinsfietsdag van 

vu-Cent o.l.v. Karel van Hoorebeke en Lieven 
Decaluwe. Fiets mee! Afsrpaak om 14u. aan 
de hoofdingang van de biblioteei<, Woodrow 
Wilsonplein. 

Dl. 21 mei NINOVE: VVVG-Ninove 
bezoekt Oudenaarde. Vertrek per bus om 
212Ü.15 op deCentrumlaan te Ninove. Met 
c m . bezoel< aan stadhuis en brouwerij Lief-
mans. Deeiname; 625 f r , alles inbegrepen. 
Info en insclirijving bij bestuursleden. 

DO. 23 mei SINT-AMANDSBERC: 
Cespreksavond met Jan Loones over „De zaal< 
l_apiasse". Om 20u. in l<ultuurcentrum „De 
Vlier", Begijnliof nr. 15. Toegang gratis. Org.: 
Coossenaertskring SInt-Amandsberg. 

Vr. 24 mei LEBBEKE: Guidenspo-
renkaarting Beiotten; 4.000 f r. vooruit -i- inleg 
+ trofee. In zaal Edelweiss, Pastoor De Buck-
piaats. inschrijvingen vanaf I9u. Aanvang om 
20u. Deeiname: 50 fr. Org. VU-Lebbeke-
Wieze-Denderbelie. 

za. 1 Juni ERTVELDE:MeetJeslandse 
braadfeesten. Van 19 tot 24u. in Ertvelde 
Centrum, Lindeniaan-Aardeken. Croeten met 
ribstuk (280 fr.) + worst (330 fr.) -i- spit (380 
f r ) . Ook op zondag van 12 tot 22u. Org.: VU-
Meetjesiand. 

Vr. 21 Juni NINOVE: VVVG-Ninove 
neemt deel aan Cultuurburo In de Plomblom 
te Ninove. Info bij G. De Coster (sekretaris), 
054/33.71.79. 

vr. 21 Juni DENDERBELLE: Guldens 
porenkaarting Beiotten; 4.000 fr. vooruit + 
inleg + trofee. In zaai Gildenhuls, Kapeiie-
straat 56. Inschrijvingen vanaf 19u. Aanvang 
om 20u. Deelname: 50 fr. Org. VU-Lebbeke-
Wieze-Denderbeiie. 

Zo. 50 Juni CENT: FVV organiseert 
een „Zingende Boot", van Cent naar Sint-
Martens-Latem. Verzamelen om 13u.50 aan 

Cordunakaai (Europahotei). Op de boot: zang 
o.i.v. Gust Teugels. Terug rond 18u. Deel
name: 360 fr., + 12u.: 200 f r , -12J. gratis, 
inschrijven vóór 15/6, Info en org.: FVV 
09/223.38.83. 

WEST-VLAANDEREN 
Dl. 21 mei iZECEM: De Drie Gezellen, 

15u.: E. Verkarre over ,,Gezeile zoals hij wer
kelijk was en hoe hij dichtte". Org.: VVVC-
Izegem. 

DO. 23 mei lEPER: W i bezoekt As-
troiab Iris, Sterrenwacht en wetenschappeiijk-
technisch centrum in de Verbrandemoien-
straat 5, Prov. Domein De PalIngbeek (Zli-
iebeke). Verzamelen om 20u. aan hotel Ari-
ane. Deelname: 100 fr. Info: Jano Braem 
(20.24.68) Of Kristien Deviieger (20.25.37). 

WO. 29 mei BRUGGE: Volksvertelling 
door Gérard Debrabandere en d'Joos Uy-
tendaeie met humor „Tekeningen en spreu
ken". Om 15u. In lokaal Magdalenazaal, vi
olierstraat 7. Samenkomst vanaf 14u. (Vlet 
koffietafel. Org.: VWG-Brugge. 

WO. 29 mei IZECEM: V-Club voor 
volwassenen: Maken van een lampekap. Om 
19U.30 in de Ommegangstraat 5. info: Ingrid 
Vl/erbrouck, 31.30.81. Org.: Vlanajo. 

Do. 30 mei BRUGGE: Joemaiist He-
dwlg Dacquin over „Anekdotes van een Joer-
nalist. Lang leve de gesneuvelden". Om 15u. 
In De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: In-
formativa. 

zo. 2 Juni iZEGEIUI: Vlaams Muis 
13U.30: verzamelen voor wandeling te Hout-
kerque (Frans-Vlaanderen). Org.: Wandeiklub 
Vlaams Huls. 

Dl. 4 Juni OOSTENDE: Rodenbach 
fonds Oostende bezoekt Kruldenboerderie-
tje. Afsbraak om 14u. op de parking van 
meubelzaak De Olifant. Deeiname lOOfr. info 
en Inschrijving bij bestuursleden. 

vr. 7 Juni IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 
20u. Vierde kaarting. Ook op 9/6 vanaf lOu. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 

za. 8 Juni lEPER: 25 Jaar VVl met reis 
naar champagnestreek. Vertrek om 6u. stipt 
aan hotel Ariane, via Poperinge (6u.15). Terug 
rond 22u. Deelname: 1.480 fr. Voor info en 
dagprogramma: VVl, Jano Braem 
(057/20.24.68) of Kristien Deviieger 
(057/20.25.37). 

Dl. 11 
siakkenkwekerij 
gem. 

Dl. 18 Juni IZEGEM: Daguitstap naar 
Gaasbeek. Org.: WVC-lzegem. 

zo. 30 Juni IZEGEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te Kor
temark. Org.: Wandeiklub Vlaams Huis. 

Juni IZEGEM: Bezoek aan 
te Ardooie. Org.: FVV-Ize-



Emigreren 
naar canada? 

Vlamingen in de Wereld (VIW) orga
niseert op woensdag 22 mei e.l<. een 
informatie-avond over de mogelijlche-
den om te emigreren naar Canada en 
over de prairtische organisatie van een 
dergelijke emigratie. 

Belangstellenden nemen voor deelne-
mingsvoorwaarden best schriftelijk of 
telefoniscli kontakt op met het v iw-
sekretariaat, Tervuursesteenweg 115 
te 2800 iviechelen, tel. 015/42.25.77, 
fax 015/42.26.96. 

VLAAMS-BRABANT 
WO. 22 mei BRUSSEL: Bart Maddens 

over „De Volksunie, een éénthemapartij?". 
Lunchgesprel<van12totl4u. ophetAlg VU-
Sekretariaat, Bamkadenplein 12, 1000 Brus
sel. Deelneming gratis. Org.: VU en VCLD. 

Vr. 24 mei TIENEN: Arrondissments-
raad nieuwe vornn. Om 20u. in TC. Grand 
Slam, St.-Pietersstraat 200, Vissenaken. Tema: 
De sociale zekerheid door Jan Caudron. ie
dereen welkom. Org. VU-arr. Leuven. 

ZO. 26 mei OUD-HEVERLEE: 25 jaar 
VU-Oud-Heveriee. Viering in met een over
zichtstentoonstelling vanaf lOu 30 met mu
zikaal aperitief, vanaf 12u. grote barbecue 
(schaap aan 't spit, of brochette en worst), in 
het Don Bosco-klooster. Kaarten (volw. 350 
fr., kinderen 200 fr.) bij Bert Vanhamel 
(016/40.45.57) Of Ciska Proost 
(016/47.15.23). 

WO. 29 mei BRUSSEL: Pio de Los 
Santos Gonzales (rekiamebureau DDC) over 
„Campagnevoeren en imagovorming". 
Lunchgesprek van 12 tot 14u. op het Alg. VU-
sekretahaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. Deelname gratis. Org.' VU en VCLD. 

LIMBURG 
vr. 17 mei S I N T - T R U I D E N : Aktte 

Openbaar Vervoer. Van Neerpeit tot St.-Trui-
den doe je sneller met de fiets dan met de 
trein En dat wordt bewezen Vertrek met 
Fneda Brepoeis en Hugo Olaerts om lOu 
vanuit de markt van Neerpeit naar het station, 
voor trein naar Sint-Truiden Gelijktijdig ver
trekt Johan Sauwens met sportieveling met 
de fiets over hetzelfde trajekt. Aankomst St.-
Truiden: rond 12u.20. Info en org.- VUJO-
Limburg, Eric Accou (089/35.67.53 -
089/30.53 28). 

ZO. 19 mei TONGEREN: Familiewan-
deiing In het natuurgebied ,,De Kevie" o i v 
NICO Matthias. Vertrek om 14u. aan de Blaar-
moien. Einde voorzien om 17u. Deelname 
gratis. Laarzen worden aangeraden, ook bij 
droog weer' Na de wandeling, kort bezoek 
aan de Biaarmolen Org.: VU-Tongeren. 

ANTWERPEN 
Za. 18 mei E D E C E M : Om 20u.15 in 

Dne Eiken: kaartavond. Inschrijven op voor
hand. Org.-VNSE. 

WO. 22 mei E D E C E M : Stadwande
ling „8 eeuwen ontucht" Samenkomst Grote 
Markt Antwerpen om 19u.45. Inschrijven op 
voorhand (max. 20 personen!). Org.: FVV-
Edegem. 

DO. 23 mei KALMTHOUT: Met JE 

Driessens naar de tentoonstelling Paul Van 

Ostaljen en Allee Nahon in het AMVC. Daarna 
wandeling naar de stamkroeg van Van Os
taljen. Vertrek met de trein om 12u.47u. in 
Heide. Deelname: 150 fr. Inschrijven vóór 
20/5. Org. en info: FW-Kaimthout 
(666.57.77). 

za. 25 mei W O M M E L C E M : Met de 

bus naar Mariekerke om er te wandelen en 
lekkere paling te eten. Vertrek om 9u.30 kerk 
van Wommeigem; 9u.45 Drie Eiken, Edegei 
en om lOu. Kontich De Fort;uin. Met wan
deling, paling smullen, boottocht op de 
Schelde. Inschrijven aan 550 fr. p.p. (alles 
inbegr.) tot 15/5blj Ward Herbosch 
(03/353.68.94). Org.- KK Jan Puimège/Reis-
club Tyrol. 

Zo. 26 mei AARTSELAAR: Om 15u 

wandeling met gids in aanwezigheid van Pa
trick Vankrunkelsven Om 16u.30 drink In 't 
Schrijverke. 

Ma. 27 mei SCHOTEN: Wandeling in 
Vordenstein met gids In aanwezigheid van 
Johan Sauwens Om 14u. Om 16u. koffie en 
gebak in restaurant De Horst. Deelname 150 
fr. Inschrijven bij bestuursleden VU-Schoten-
Schilde-Wijnegem 

WO. 29 mei TURNHOUT: Jaak van 
demeuiebroucke over „De Hormonenmaf
fia" Om 20u. in De Warande, inkom gratis, 
info Klara Hertogs (014/41.45.79). Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout. 

Vr. 31 mei LINT: Leden- en sim-
patisantenfeest met aperitief goulash, kip-
ragout en konijn. Met ais gastspreker Paul Van 
Crembergen. Om 20u.30 in De Witte Merel 
(Congreszaal), Liersesteenweg 25. Deelname 
650 f r , info en inschrijven Frank Vercauteren 
(03/455.71.56). Org.: VU-Lint. 

Za. 1 Juni MORTSEL: Jaariijkse ke 
gelavond van \/U-Mort:sei. Om 20u. in het 
Kegelhuis in de Maalderijstraat, info. Wlily 
Grielen (440.23.53). 

Dl. 4 Juni BERCHEM: Busuitstap naar 
Zuid- (of Frans-) Vlaanderen met FVV-af-
deling. Gids is Waiter Luyten. Info: Paula Van 
der Linden, Junostraat 17. Tel. en fax (Paula): 
321.73.60. 

DO. 6 Juni CEEL: Debat over de 
splisting van de Sociale Zekerheid, met Jef 
Sieeckx (SP), Gaston Onkeiinxs (PS), Peter De 
Roover (VUB), Patrick Vankrunkelsven (VU). 
Moderator: Bruno Huygebaert (BRTN). Om 
20u. in zaal Het Wijnhuis, Stationsstraat. Org.: 
Vlaamse Aktiegroep-Geel. 

zo. 30 Juni KALMTHOUT Naar de 
Zingende boot te Gent. info: FW, 
03/666.57.77. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partiJbestuur van 
nnaandag jl . werd volgende persmededeling 
verspreid: 
De VU steunt de vraag van de tuinders naar 
de verlaging van de BTW op de sierteelt. Er 
moet een einde komen aan het moordend 
konkurrentievoordeel van onze buurlanden 
in die sector. Het wetsvoorstel-Tant komt 
daaraan tegemoet. 

Door ondemokratische bepalingen in het 
Kamerreglement was de VU uitgesloten van 
deelname aan de stemming in de kommissie 
over dit wetsvoorstel, in de plenaire ver
gadering zullen haar vertegenwoordigers het 
wetsvoorstel steunen. 

Er wordt dezer dagen wel meer een loopje 
genomen met de demokratie. Nadat hij via 
kaderwetten het parlement bulten spel wil 
zetten, wil de premier nu ook dit, voor de 
Vlaamse tuinbouw zeer belangrijk voorstel, 
dat al een meerderheid achter zich kreeg in 
een parlementaire kommissie, dwarsbomen. 
Een meerderheid is vandaag blijkbaar geen 
meerderheid meer. Het is duidelijk dat de 
precaire situatie in deze overwegend 
Vlaamse sector geen prioriteit is voor de 

Waalse koalitiepartners. Wij rekenen erop, ter 
wille van de tuinbouw én de demokratie, dat 
de parlementsleden van de CVP ten volle 
gebruik maken van hun demokratisch recht 
en zich niet de wet laten dikteren door de 
regering. 
Wallonië moet genezen zonder bijkomende 
medicatie 
Ministervan Wetenschapsbeleid, Ylieff, vindt 
het blijkbaar volkomen normaal dat de fe
derale overheid bijkomende middelen 
pompt in het noodlijdende Wallonië, dat de 
federale regering mogelijke investeerders 
met zachte dwang naar Wallonië moet lei
den, dat Wallonië een voorkeursbehandeling 
moet krijgen. De minister beweert dat een 
aspinne niet volstaat om de ziekte van Wal
lonië te genezen. Er zijn zwaardere (meer?) 
middelen nodig, zegt hij. Laten we duidelijk 
zijn: de medikatie is afdoende, de solidariteit 
van Vlaanderen naar Wallonië is royaal ge
regeld vla de financieringswet en vla de 
stromen in de 
Sociale Zekerheid. Het wordt tijd dat de 
patiënt wat doet aan zijn levenswijze, zelf zijn 
verantwoordelijkheid neemt en tracht af te 
geraken van de medicijnen. 

D 
ebat VUJO-Hasselt 'Hoe volwassen is ons 

jeugdbeleid f: 

Meer stallen van 
boer Tinus gevraagd 

Een kleine maand geleden organiseerde 
VUJO-Hasselt een debat over het jeugd
beleid. Sprekers waren Eddy Brebels (Pro
vinciale Jeugddienst), Herman Lauwers 

(Vlaams volksvertegenwoordiger/VU) en 
Carlo Gysens (Hasselts schepen van 
JeugdAl-D). 

Uitgansgspunt was het jeugdwerkbeleids
plan, enkele jaren geleden gelanceerd 
door Lauwers, Van Peel (CVP) en Peeters 

(SP). Grofweg behelsde het plan een 
decentralisering van het jeugdbeleid. De 
gemeenten kregen vanaf dan een subsidie 
(samen goed voor meer dan een half 
miljard fr.) waarmee jeugdprojekten ge
financierd konden worden. Eén en ander 
bracht een met zich mee dat er voor het 
gemeentelijk jeugdbeleid een beleidsnota 
dient opgesteld te worden én veron
derstelt tegelijk een nauwe samenwerking 
met de jongeren zelf. 
Mooi allemaal op papier, maar in wer
kelijkheid blijkt het plan niet altijd even 
doelmatig. Niet alleen de grote papier
handel, maar ook het bereiken van de 
zgn. 'niet-georganiseerde jongeren' (deze 
die geen lid zijn van een vereniging) 
leveren soms nogal wat problemen op. 
Komt daar nog bij dat een inter-gemeen-
telijke samenwerking niet zelden voor 
moeilijkheden zorgt. Gemeenten zijn niet 
altijd bereid financieel over de brug te 
komen voor jongeren die niet binnen hun 
grenzen wonen, maar daar wel lid zijn van 
één of andere jeugdvereniging. En, gelove 

wie kan, er zijn, dixit Brebels, zelfs ge
meenten die 'hun geld niet opkrijgen'. 
Een onderbelicht aspekt van het plan 
vormt overigens de initiatiefmogelijkheid 
van de jeugd zelf. Jongeren zonder vol
doende middelen maar mét leuke, kre-
atieve, nuttige initiatieven kunnen zich 
immers wenden tot de schepen van hun 
gemeente. Mogelijk ziet deze ook brood 
in de vondst en kan hij de jonkheid verder 
helpen. Al is té kreatief dan ook weer niet 
goed: bij het goedkeuren van de ge
meentelijke beleidsnota blijkt dat goede 
nota's met nieuwe dingen niet altijd op 
het fiat van de administratie kunnen 
rekenen. 

Eeuwig probleem blijft ook het tekort aan 
lokalen. Enerzijds omdat er gewoon te 
weinig zijn, anderzijds omdat niet alle 
verenigingen die wél over een lokaal 
beschikken, bereid zijn het tijdens niet-
gebruikte periodes af te staan aan an
deren. Het tekort is vooral nijpend in 
stedelijke gebieden waar 'Niet elke groep 
een beroep kan doen op de stal van boer 
Tmus', besloot Brebels. Lauwers van zijn 
kant erkende dat het plan tekortkomin
gen bevat. Bij een volledige evaluatie 
zullen dan ook wijzigingen worden door
gevoerd. 

(gv) 
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Het Bretoens koor Kanenen Sant Ka-
rantek geeft in Vlaanderen twee 
koncerten met tradit ionele en ei
gentijdse liederen in de Bretoense 
taal. Vrijdag 17 mei om 20 u. is 
Kanenen Sant Karantek te zien en 
horen in de Stedelijke Muziekaka-
demie van Merksem (Nieuwdreef 
135), en zaterdag 18 mei om 20 u. in 
de kerk O.L.Vrouw van Goede Bij
stand te Brussel (Kolenmarkt). Kaar
ten voor beide koncerten zijn te 
lefonisch te bespreken op te l . 
03/248.07.27 (Europeadekomitee-
Vlaanderen) en kosten 3 5 0 f r (300f r 
voor leden Europeadekomité, FvK-
Rodenbachfonds, WKB en Koor 
Canta Libra). 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•dj^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

' dranken 
'snacks 

' restaurant 
• zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 I.EBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

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

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) , 

Btuaae 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten -"* ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

l ö k m o f t f ^ 
DeHaan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f Vermees 
V J L / Steenhouwersvest.52 
^ - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.VfiA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENiïSESTEENWEG 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 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek I 
met koffie, S 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 1 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

gg>^RGENTK 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



Terwijl het verzet tegen de aantasting van 
de open ruimte in Vlaanderen groeit, en 
dat is maar goed ook, maakte de vorige 
Vlaamse regering van nieuwe sociale wo
ningen een belangrijke prioriteit. De be
hoefte aan betaalbare maar komfortabele 
woningen in Vlaanderen blijft immers 
groot. Hoe kunnen beide doelstellingen, 
respekt voor de open ruimte en de le
niging van de huisvestingsnood verzoend 
worden? 

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

(VHM) doet een poging: vorig jaar ver
legde ze nog meer dan voorheen de 

Daarvoor maakten de VHM en haar 
erkende vernootschappen de komende 
drie jaar 9 miljard frank vrij. Een flinke 
financiële injektie, omdat dit bedrag bo
venop de gewone investeringspro
gramma's voor sociale huisvesting van de 
VHM komt. 

De cijfers blijven uiteraard een beetje 
abstrakt. Om een beeld te geven van wat 
ze dekken, stelde de VHM enkele pro-

hoeven in de streek. Momenteel wordt de 
Darishoeve omgebouwd tot tien betaal
bare woningen. 

Uit een migratieonderzoek was gebleken 
dat een gebrek aan betaalbare en aan
gepaste woonmogelijkheden heel wat 
Zuidlimburgse jongeren dwong uit te 
wijken. Met de Darishoeve probeert de 
Gewestelijke Vennootschap Kleine Land

eigendom deze tendens tegen te gaan. Het 

Sociale huisvesting: 
glas, kou in de winter en oververhitting in 
de zomer. 

Sociale bouwmaatschappij Heuvelhof ht-

sliste tegen de bestaande lange gevels een 

icieinschaiigheid, renovatie en sanering 
klemtoon van grootschaligheid naar 
kleinschaligheid. Tegelijk vormen reno
vatie en sanering van het bestaande wo
ningpatrimonium sleutelwoorden uit het 
jaarverslag '95. 

Enkele cijfers ter illustratie: vorig jaar 
werden 3.225 sociale woningen gebouwd 
of gekocht met het oog op verhuring of 
verkoop. In het kader van de nieuw-
bouwaktiviteiten keurde de VHM de op
richting goed van 1.858 sociale woningen 
(buiten het urgentieprogramma), waar
van 1.393 in de huursektor en 465 in de 
eigendommsektor. De projekten in het 
kader van het kansarmenprogramma, 
waar een subsidie ten belope van 60% van 
de kostprijs voorzien is, blijven met 898 
huurwoningen de koploper. 
Vorig jaar kregen 7.595 sociale huur
woningen een grondige renovatie- of ver-
beteringsbeurt. Er werden 1.761 sociale 
leningen aan partikulieren toegekend, 
waarvan meer dan de helft krotbestrij
ding tot doel heeft, m.a.w. de aankoop, 
sloping en opbouw of grondige sanering 
van bestaande privé-woningen. 
Met alle genoemde aktiviteiten reali
seerde de Vlaamse Huisvestingsmaat
schappij een investering van bijna 15 
miljard frank. De VHM liet niet na op te 
merken dat dit volume garant staat voor 
duizenden arbeidsplaatsen in de bouw-
sektor. Volgens het Planbureau levert een 
investering van één miljard frank in gron
dige renovatie immers 738 nieuwe ar
beidsplaatsen op. 

Het urgentieprogramma voor de sociale 
huisvesting, van start gegaan onder im
puls van de vorige Vlaamse regering (met 
de VU aan het bewind) blijkt inmiddels 
erg suksesvol: de VHM en haar bouw
vennootschappen bouwden, renoveerden 
of kochten samen de voorbije drie jaar al 
8.401 woongelegenheden, waarvan 
2.358 in 1995. 

Voor dit jaar stelde de VHM meer aan
dacht voor renovatie en vernieuwbouw in 
stads- en dorpskernen in het vooruitzicht. 

jekten voor die de vernieuwbouw en 
wijkrenovatie in stads- of dorpskernen te 
illustreren. 

ACHTURENHUIS 

In Oostende werd het Achturenhuis aan
gepakt. Dit vormde vele jaren geleden een 
schitterend komplex met een hotel-res-
taurant-kafé en kantoren, dat in de jaren 
zeventig in verval geraakte. Toen eind '87 
huisvestingsmaatschappij De Gelukkige 

Haard eigenaar werd van het verkom
merde pand, was er slechts één oplossing 
meer: slopen. Het nieuwe Achturenhuis 
herrees intussen uit de as: het telt vijf 
winkels, kantoren, een vergaderzaal en 
kafé. Op de verdiepingen kwamen 52 
appartementen. Er werd een binnentuin 
ingericht, voorzien van groen, zitbanken 
en verlichting. 

De Darishoeve van Mechelen-Bovelin-
gen, een deelgemeente van het Limburgse 
Heers, vormt een voorbeeld van dorps
kernvernieuwing. Deze vierkantshoeve 
ligt in de schaduw van de kerktoren van 
Bovelingen, zoals zovele, vandaag vaak 
verkommerde of leegstaande vierkants-

Koning-Albert-gebouw, Kessel-Lo. 

initiatief vormt een origineel alternatief 
voor het stedelijk wonen in apparte
menten: de bewoners gaan rond een 
gemeenschappelijke binnenkoer leven. 
Dat er, wat direkteur Leman van het 
Centrum voor Gelijke Kansen ook be
weert, in Antwerpen wel degelijk was in 
beweging is, bewijst het renovatieprojekt 
Ballaerstraat in de Scheldestad. Dit kom
plex in de binnenstad werd specifiek 
bestemd voor de huisvesting van ou
deren. Het vormt een oase van rust omdat 
het gebouwd werd rond twee binnen
tuinen. 

Het oudste deel dateert al van '38; het 
bestaat momenteel uit 24 woongelegen
heden. In het tweede gedeelte werd vorig 
jaar gestart met de ombouw naar 8 één
slaapkamer-appartementen. De gepensi
oneerden kunnen tegen een betaalbare 
prijs een modern appartement huren in 
de stad, en tegelijk in een rustige, groene 
omgeving wonen. De Ballaertstraat 
vormt een kombinatie van kleinschalig
heid, inbreiding en renovatie in de bin
nenstad. 

WOONKAZERNE 

De Koning-Albertbuilding te Kessel-Lo is 
een van die typische Le Corbusier-zchtige 

woonkazernes uit de vroege jaren zestig: 
72 appartementen in een gebouw van 60 
meter lang en 24 meter hoog. Al op het 
eind van de jaren zeventig deden er zich 
de eerste problemen voor: betonkanker, 
rottend schrijnwerk, vervelende tocht on
der het op kolommen geplaatst gebouw. 
Toen werden de eerste gebreken ver
holpen, en werd de kolonnade op de 
benedenverdieping dichtgebouwd met 
garageboxen. 

In het begin van de jaren negentig deden 
zich opnieuw problemen voor: regen
doorslag aan de ramen, onvoldoende 
vastzetting van de ramen in de ruwbouw, 
gebrekkig hang- en sluitwerk met open-
vliegende ramen tot gevolg, gefluit en 
gekraak, tocht, kondens in het dubbel 

vlies- of gordijngevel te monteren, en 
voor de kopse gevels een buitenisolatie 
met bekleding te bevestigen. De gor
dijngevel bood het voordeel dat de ap
partementen niet ontruimd moesten wor
den. Pas als de gevel af en dicht is, worden 
de bestaande ramen uitgebroken en de 
afwerking aan de binnenzijde voltooid. 
Om oververhitting in de zomer te voor
komen, werd de beglazing aan de zuid-
westgevel reflekterend gemaakt. 
De huidige tendens om vrij duur, groot en 
met een hoge afwerkingsgraad te bouwen 
vormde voor de technische dienst van de 
VHM een uitdaging om een experiment 
op te zetten waarbij goedkoop maar de
gelijk bouwen centraal stond: in een 
volledig proefprojekt in Beveren kreeg de 
"basisnormwoning" vorm: in de Gaver-
landwijk werden twee gebouwenblokjes 
neergepoot, elk bestaande uit 8 woon
gelegenheden. 

BASISNORMWONING 

In deze "basisnormwoning" werden ver
scheidene ideeën verwerkt om bespa
ringen door te voeren zonder de le
vensduur, een minimum aan komfort en 
de onderhoudsvriendelijkheid uit het oog 
te verliezen. Er wordt een zo kompakt 
mogelijke vorm nagestreefd: keuken en 
living enerzijds en toilet en badkamer 
anderzijds worden in een gemeenschap
pelijke ruimte ondergebracht; plafond-
hoogten worden tot 2.30 m beperkt; 
leidingtracés worden zo kort mogelijk 
gehouden; het buitenvolume werd op
getrokken in monoliet cellenbeton met 
een dekoratieve buitenpleister; binnen
muren worden bepleisterd en reeds ge
schilderd om de instapkosten te ver
lagen. 

De kostprijs "all in" (inklusief centrale 
verwarming, btw, erelonen architekten en 
ingenieurs, aanleg groenzone en aankoop 
grond) bedraagt 31.072.000 frank, of 
1.942.000 frank per woning. 

(Pdj) 

Vierkants

hoeve, 

Heers. 

ir 



I n een snedige en niettegenstaande enkele 

herhalingen toch sterk aansprekende 

monografie, neemt de wijsgeer Jean Brun (+1994) 

de maat van het tragisch pessimisme 

van Blaise Pascal. 

Blaise Pascal: 
geboren 

worden en 

doodgaan In 
een staat van 

verlorenheid. 
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Men sterft 
ook alleen 

Deze naargeestige gedachte van Blaise 
Pascal (1623-1662) wordt het best gezien 
vanuit de ervaring van intense ontroering 
die twee geliefden verenigt. Dat „men 
alleen sterft" werpt een mens uit het 
meest beroerende in de diepste afgrond. 
Toch is die ervaring van de verlorenheid 
van ons bestaan als mens op geen enkele 
manier weg te redeneren. Arme rede. 

ARM VERSTAND? 

Wat zijn wij met ons.geredeneer? Som
migen, vooral mannen, worden door het 
vermoeden van verstand verleid tot in-
tellektueel machtsvertoon. Gelijk halen is 
de boodschap. Enkel één kan de vdnnaar 
zijn. Dat dit spelletje door pure drift 
beheerst wordt, louter een ode aan het 
ego is, blijft even verborgen als God en de 
evenmens verborgen blijven. 
Andere stervelingen zoeken liever ver
strooiing in een toenemend aanbod van 
ontspanningsmogelijkheden. Geleerden 
houden zich vandaag bezig met het vol
gend voorlopig kleinste kerndeeltje van 
het eens ondeelbare atoom. Ambtgenoten 
turen met mgewikkelde instrumenten en 
procedures naar de jongste sterren, maar 

niemand kan er omheen: de technische 
vooruitgang en de mogelijkheden van ons 
verstand wijzigen de toestand van de 
mens wel, maar niet zijn staat, de staat van 
verlorenheid. 

In die staat worden wij geboren, leven wij 
en sterven wij eenzaam. De mensheid is 
een rimpel op het kosmisch golfje dat 
leven heet. Die heilloze boodschap valt 
niet weg te denken. Hoe belangrijk we
tenschap en techniek ook zijn, en daaraan 
twijfelt Pascal allerminst, zij brengen ons 
hooguit in een baan om ons ego. Wie 
daarbij zweert mag zijn rekening maken: 
alle vormen van uitroeiing, uitsluiting en 
totalitarisme, ook het totalitarisme van de 
markt, vinden hun wortels in een ego
centrische ratio. De aan de gang zijnde 
miheukatastrofe en de sociale implosie 
zijn stille getuigen. Waar geen antwoord 
komt op de staat van verlorenheid, komt 
ook de toestand van mensen in het ge
drang. 

HART 

Reikt het verstand de redding niet aan, 
toch kan het in de richting van het hart 
wijzen. Het hart is het oord van geloof en 

ontmoeting. Voor de rede blijft God 
verborgen. Het geloof leidt ons hart tot 
een godsontmoeting in Jezus. In de le
venstragiek is hij onze tochtgenoot: weg, 
waarheid, leven. Dit is de enige weg uit de 
verlorenheid. Vraag is of wij voor die 
ontmoeting kiezen. Wat hebben wij te 
verhezen? 

Op deze wijze bestrijdt Pascal zowel het 
relativisme van Montaigne (Essais) als het 
rationalisme van Descartes (°1596). De 
God van Descartes verwerpt hij krachtig 
als een God van filosofen: een god die 
enkel dienen moet als sluitstuk in een 
redenering. Kan God egocentrischer ge
dacht worden? 

Over scepsis, cynisme en rationalistisch 
optimisme heen gaat Pascal de weg van de 
openbaring en van het hart. 

PASCAL HERLEZEN 

De verlorenheid, het relativisme (ieder 
zijn zin en waarheid) en het rationalisme 
zijn vandaag grondtrekken van onze Wes
terse beschaving. Het besef dat de red
ding van elders moet komen, en met van 
deze -ismen, verspreidt zich stilaan. 
Even meedenken met Bruns Pascal - aan 
de overzijde van het overoptimistische 
visioen van Teilhard de Chardin - is 
derhalve geen achterhaalde of vergeefse 
poging. Ook is Pascal zelf een boeiende 
figuur in een boeiende tijd. Dit veelzijdig 
genie leeft als wetenschapper, filosoof (op 
een of andere wijze), gelovige en let
terkundige in een tijd die de godsdienst
oorlogen en de fronde wil vergeten. Hij 
leeft in de schaduw van machtigen en 
weet wat het is in ongenade te vallen. 
Voor zijn weggepromoveerde vader ont
werpt hij de pascaline, een rekenmachine. 
Na een korte beroezende periode als 
volwassene komt de ommekeer. Tegen 
het hof, de hoogste clerus en de jezuïeten 
neemt hij het fervent en scherp op voor de 
geest van Port-Royal. De leperse bisschop 
Jansen had daar met zijn Augustinusboek 
volop gehoor gevonden. Ter verdediging 
schrijft Pascal de „Lettres Provinciales". 
De hele leidende klasse, paus inkluis, zal 
reageren. Later laat Lodewijk XIV Port-
Royal omploegen. 

Postuum verschijnen zijn beroemd ge
worden ,Pensées', een geschrift met een 
onzeker schema en een onzekere tekst. 
Als eerbetoon werd het immers door zijn 
kring bijeengesprokkeld in de weten
schap dat een imprimatur nodig was. Wie 
de Pensees herleest, leest uiteraard soms 
achterhaalde ideeën, bijvoorbeeld over 
de bijbel, over Mohammed. De lezer 
komt echter ook in kontakt met de den
ker zoals Brun hem oproept. De uitgever 
had gelijk deze partijdige kommentator 
en deze denker een plaats te geven in de 

reeks Monografieën. 
De aangepaste noten en bijgewerkte bi
bliografie behoren tot de pluspunten van 
deze vertaling. 

KIERKEGAARD 

Wie de filosofen indeelt in filosofen van 
het „ik denk" (Kant, Hegel) en in fi
losofen van het „ik besta" (Mounier, 
Nietzsche, Sartre, Jaspers, Marcel...) -
uiteraard is die tweedeling arbitrair - , zal 
Pascal in de tweede reeks bijschrijven. 
Daar staat hij in goed gezelschap met 
iemand als Sören Kierkegaard. 
Zoals Pascal ziet Kierkegaard (-1-1855) 
geen heil in het zogeheten objektieve 
denken. De wijsgerige systeembouwers 
vinden in hem ook geen verdediger. 
Denksystemen verminken de werkelijk
heid. Echt denken is persoonlijk (geen 
synoniem voor individueel), subjektief, 
geëngageerd. 

In het protestantse Denemarken reageert 
hij fors tegen het liberalisme en tegen het 
gevestigde kristendom. In plaats van een 
hooggehouden ideaal dat Jezus echt is, 
ziet hij vooral „laaghartig geklets van de 
geestelijkheid die zich intussen goed laat 
betalen voor de verspreiding van het 
kristendom als slaapmiddel". Echt kris
tendom moet opwekkend zijn en ver
ontrustend {Het Ogenblik, 24 sept. 
1855). 

In zijn tijd werd Kierkegaard zwaar onder 
vuur genomen. Hij werd gemarginali
seerd. Als een geleerde dorpsidioot is hij 
gestorven. Net als Socrates behoort hij nu 
tot de groten en zijn de opponenten 
vergeten. 

Over Kierkegaard brengt uitgever 
Pelckmans in dezelfde reeks een mo
nografie uit. Vóór zijn dood heeft de 
bekende Nederlandse wijsgeer B. Delf-
gaauw alle teksten nog nagelezen. Na 
twee-drie jaar verschijnen ze als een pos
tume hulde aan deze Kierkegaard-ver-
dediger. Te lezen! 

Mare Gels 

c» Blaise Pascal. Zijn leven en werk. Jean 

Brun. Uitg. Pelckmans, Kapellen, 

1995.136 blz.,52Sfr. 

c» Sören Kierkegaard. Waarheid en men

selijkheid. Bernard Delfgaauw. Uitg. 

Pelckmans, Kapellen, 1995. 100 blz., 

350 fr. 



Uitgeverij Casterman heeft in de stripwereld na

tuurlijk vooral naam verworven door het uitgeven 

van prijsbeesten als Kuifje en Alex. Daarnaast maakt 

de uitgeverij evenwel ook middelen vrij voor het op de 

markt brengen van minder bekend striptalent. Een 

overzicht van enkele nieuwe titels. 

In Brieven van overzee van Warnauts & Raives is de 

hoofdrol weggelegd voor Jean, een joernalist die pas 

weduwnaar geworden is. Bij het opruimen van de 

spulletjes van zijn overleden vrouw ontdekt hij dat 

zijn echtgenote er enkele minnaars op nahield. De 

zoektocht naar beide mannen leidt hem naar de 

STRIPS 

Antillen. Daar ontmoet hij de lieftallige Souana, die 

hem helpt antwoorden te vinden op zijn vragen. Jean 

zal op een wel zeer bijzondere manier wraak trachten 

te nemen op de minnaars van zijn vrouw. Soms een 

nogal ingewikkeld verhaal dat niettemin op een vrij 

realistische wijze, met veel oog voor details, in beeld is 

gebracht. 

Freaks van absurde, surrealistische strips zullen mo

gelijk hun gading vinden bij Anita Bomba's derde 

verhaal Sinds ik gestopt ben met werken ... kan ik 

w^eer helder denken. Een - voor ons althans - nogal 

warrige en drukke strip over heksen, robotten, ruit-

slakken en nappahandschoenen. Op ontdekkingsreis 

gaan in het brein van tekenaar Cromwell en tekst

schrijver Eric Gratiën moet een vermoeiende be

zigheid zijn. 

c& Brieven van overzee, Warnauts & Raives, Uitg. 

Casterman - Brussel, 1996, 119 blz., 795 fr. 

o» Sinds ik gestopt ben met werken..., Anita Bomba, 

Tekeningen Cromwell & Tekst Gratiën, Uitg. 

Casterman - Brussel, 1996, 44 blz., 295 fr. 

• BOEKEN • 

Een nieuw tijdschrijft voor 
overheidsmanagement 

Het nog jonge Vlaams Instituut voor 

Overheidsmanagement (VIOM) brengt 
sinds kort, in samenwerking met uit
geverij Die Keure, een nieuw tijdschrift 
op de marlet: het Vlaams Tijdschrift voor 

Overheidsmanagement. Deze publikatie 
moet de belangrijkste doelstelling van het 
instituut helpen verwezenlijken, met 
name het bieden van een bestendig forum 
inzake bestuurlijke vernieuwing aan amb
tenaren, politiek verantwoordelijken en 
academici aktief op het terrein van het 
overheidsmanagement. 

ONTLEDING 

De opzet van het tijdschrift is omvattend. 
Het wil alle aspekten van beleid en struk-
tuur (personeel, financiën, informatica, 
etiek, enz.) aan bod laten komen. En dit 
zowel voor het lokale, het provinciale, 
het centrale als het Europese niveau. De 
artikelen zijn niet m de eerste plaats 
teoretiserend of streng wetenschappelijk 
van aard. De hoofdredakteuren, pro
fessor Geert Bouckaert (KUL - Vervol-
makingscentrum voor Overheidsbeleid 
en Bestuur) en Jean Dujardin (stads-
sekretaris van Gent) wensen vooral een 
praktijkgericht tijdschrift met goed on
derbouwde artikelen, die inspirerend 
kunnen werken voor tal van andere be-
stuursverantwoordelijken. „Het tijd

schrift wil in eerste instantie een platform 

zijn voor ambtenaren en beleidsverant

woordelijken in Vlaanderen. Op dit plat

form kunnen zij initiatieven mededelen, 

ideeën uitwisselen, ervaringen opdoen 

vanuit andere bestuurslagen, in binnen-

en buitenland, vanuit de academische 

wereld en de ambtenarenwereld, en in 

specifieke gevallen, ok de privé-sector." 

Het eerste nummer van het tijdschrift 
bevat vier artikelen, ondermeer over de 
doelmatigheidsontleding en prestatiebe
groting binnen het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, over interne ver
zelfstandiging bij grote organisaties en 
over vorming van leidinggevenden. Ver
der is er nog een zeer lezenswaardig 
interview met Lodewijk De Witte, pro-
vinciegoeverneur van Vlaams-Brabant (in 
de rubriek Rond de tafel), enkele boek
besprekingen en aankondigingen van col
loquia en initiatieven allerhande inzake 
overheidsmanagement. 
In de volgende nummers wordt aandacht 
beloofd voor kwaliteit in de overheids
sector, voor de interne-kommunikatie in 
gemeenten, de strategische planning in 
het milieubeleid, een internationale ver
gelijking inzake verloningssystemen in de 

overheid en voor de myte van de ge

demotiveerde ambtenaar. 

GERUISLOOS SNEL 

De oprichting van VIOM (onder be
schermheerschap van de Vlaamse Re
gering) en het verschijnen van dit nieuwe 
tijdschrift zijn uitingen van de grote aan
dacht die de Vlaamse overheid hecht aan 
de „modernisering" van het overheids
apparaat. Vooral het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap zelf ondergaat, 
tamelijk geruisloos, in een versneld 
tempo ingrijpende veranderingen. En dit 
zowel op het vlak van de organisatie-
struktuur, het personeelsbeleid, de wijze 
van begrotingsopmaak en de informa
tietechnologie. De ambitie is de afbouw 
van het „bureaukratisch model" ten 
voordele van een „managementmodel". 
De beide hoofdredakteuren zien wel 
brood in deze wat-we-zelf-doen-doen-
we-beter-aanpak: „Wanneer de Belgische 

en Vlaamse administraties worden ge

confronteerd met de beste praktijkvoor

beelden m de OESO-landen, dan zal de 

Vlaamse administratie vermoedelijk een 

positie innemen die meeren meer vooraan 

in het peloton te situeren is. Het lei

derschap van de Vlaamse administratie in 

de moderniseringstendens in België schept 

dan ook een voedingsbodem voor een 

platform in word en geschrift rond deze 

problematiek." 

Dit tijdschrift voor en door ambtenaren 
en academici is uitgegeven op A4-for-
maat, met een mooie, rustige lay-out en 
met zacht-groen als achtergrondskleur. 
Het Vlaams Tijdschrift voor Overheids

management verschijnt vier maal per jaar. 
Een jaarabonnement is prijzig: 2.300 
frank (1.500 fr voor studenten). 

(fd) 
o» Voor verdere inlichtingen: VIOM 

vzw, t.a.. Eric Vernaillen, direkteur-

generaal, Boudewijnlaan 30, 1000 

Brussel, tel. 021507.49.79, fax: 

021507.50.28. 

Over films en kwlssen 
De reden waarom kinderen soms geen 
boeken lezen is te wijten aan televisie, die 
er niet zou zijn indien de film niet was 
uitgevonden. Maar hoe wordt een film 
gemaakt? Bas van Lier vertelt het verhaal 
van de film op een heldere manier in Het 
Filmboek, een uitgave voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Het Filmboek weet precies 
die dingen uit te leggen die kinderen het 
meest aanspreken en dit met de hulp van 
illustrator Gidi van Liempd. 

De uitgave opent voor de jeugdige le
zertjes een wereld vol verbeelding en 
geeft uideg over het dekorbouwen, stunts 
en ontploffingen, of nog beter: zelf een 
film maken! En als ze dit boek helemaal 
uitgelezen hebben, zullen ze de film ook 
met andere ogen bekijken. Zo zie je dat 
boeken lezen en film dan toch weer 
samen gaan... 

QUIZMASTERS 

Uitgeverij Lannoo bedacht de jongeren 
bij de jeugd- en kinderboeken met een 
reeks kwisboeken: Q-l- Quizmasters. De 
reeks toont de wonderen van de wereld, 
van astronomie tot natuurgeschiedenis. 
Elke Quizmaster bestaat uit twee boekjes, 
eentje met vragen en eentje met ant
woorden. In het vragenboekje (links) 
staan natuurlijk de vragen en ook feiten 
over de tema's, in het antwoordenboekje 

(rechts), de antwoorden (of wat dacht je?) 
en opmerkelijke wetenswaardigheden. 
De reeks bestaat uit vier delen: Oerwoud, 
In de zee, Ruimte en Aarde. In elk van 
deze uitgaven worden specifieke vragen 
gesteld die samen met prachtige afbeel
dingen en uirieg de jeugdige lezer zeker 
slimmer maken. 

(hdl) 
c» Het Filmboek. Bas van Lier en Gidi 

van Liempd. Uitg. Ploegsma, Amster-

damlDe Vries-Brouwers, Antwerpen. 

1995 64 blz., 550 fr. 

o» Q+ Quizmasters. Oerwoud, In de 

Zee, Ruimte, Aarde. Uitg. Lannoo, 

Tielt, 1995 298 fr. per deel. 

Gids voor 
samenwoners 

Wie dertig jaar geleden voorspeld had dat de Kristelijke 

Arbeiders Vrouwen, kortweg KAV, een boek zouden uit
brengen met daarin nuttige informatie voor samenwoners 
werd ongetwijfeld voor gek verklaard. Nu, anno '96, is dat 
nochtans gebeurd en niet zonder sukses. Met de Gids voor 

samenwoners heeft de beweging een uitermate gebruiks-
vriendehjk werkje afgeleverd over de sociale en juridische 
konsekwenties van samenwoners, hetero's of holebi's. 
Zoals geweten hebben samenwoners niet dezelfde rechten 
en phchten als zij die een huwelijk zijn aangegaan. Bestaan 
voor die laatste relatie wel tal van wettehjk vastgelegde 
regels, samenwoners worden door de wetgever in de 
meeste gevallen beschouwd als twee of meerdere (sa
menwonen houdt niet altijd een liefdesrelatie in!) aparte 
individuen. Samenwonenden moeten het dan ook meestal 
stellen met juridische regels uit allerhande rechtsdomeinen 
en meer nog dan gehuwden zijn zij afhankelijk van de 
rtchtspraak. 

Deze gids wil - en slaagt daar ook in - een overzicht geven 
van zoveel mogelijk aspekten van het samenleven en maakt 
daarbij steeds de vergelijking met (wettelijk) gehuwde 
paren. Wat gebeurt er bv met de goederen van een 
overleden partner waarmee men samenwoonde, en wat 
met de goederen die beide samenwoners betaald hebben? 
Hebben samenwoners recht op dezelfde uitkeringen als 
gehuwden en moeten zij evenveel belastingen betalen? 
Kan de ene partner de andere(n) zomaar het huis uit
zetten? En wie is verantwoordehjk voor eventuele kin
deren? Mieke Louwette en Karolien Belmans, beiden 
werkzaam op de studiedienst van de KAV, leverden met dit 
werkje een sobere, maar praktische infobundel die de 
grote verdienste heeft 'alles eens op een rijtje te zetten'. 

(gv) 
o» Gids voor samenwoners. Sociale en juridische in

formatie, M. Louwette en Karolien Belmans, Uitg. De 
Standaard - Antwerpen, i.s.m. KAV, 1996, 232 blz., 
595 fr. 
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SPEELFILM ENCYCLOPEDIE 
Loop je 's nachts nogal eens op straat, en heb je ook dat onveilig 

gevoel waarover je de laatste tijd regelmatig hoort praten? Ben je 

een brave burger en weet je niet hoe je zoals het tuig aan een 

revolver moet komen, durf je niet met een springmes rondlopen, is 

een spuitbus je te min, en vind je een baseballknuppel iets te 

opzichtig? 

Geen nood, er is nu de nieuwe - zesde editie - van de Speelfilm 
Encyclopedie van Robert Hofman. 

De twee delen samen wegen maar liefst twee hele kilo's. Die neem 

je mee in een plastic handtasje, en als er ook maar iemand 

aanstalten maakt in de richting van je portefeuille, sla je hem of 

haar met deze korte inhoud van meer dan 65 duizend files tegen 

NIEUW IN DE BIOS 
zijn of haar kop. 

Dit 's werelds meest uitgebreide naslagwerk, met standaard-

gegevens en korte besprekingen van bioscoop, TV- en videofilms is 

geïllustreerd met meer dan 1.800 foto's. Op het stofomslag kun je 

lezen wat er allemaal werd gedaan om het boek nog gebruiks

vriendelijker te maken: verbeterde typografie (juist!) en grotere, 

nieuwe en geheel andere foto's (juist!). 

Wenst u evenveel van film te weten als bijvoorbeeld de persdienst 

van de BRTN, of de redaktie van de dag- en weekbladen, dan is 

deze speelfilmencyclopedie het geschikte wapen. Waarom? 

Omdat smaken nu eenmaal veranderen, en filmss oudmodisch 

kunnen zijn, omdat er her en der een „sleeper" wordt ontdekt, en 

vergeten films uit de diepste krochten van cinemateken en privaat
archieven opduiken, moeten de samenstellers steeds alert zijn, en 
soms lang staande waardeoordelen herzien, wat dan ook ge
beurt. 

De twee ons bekende Vlaamse medewerkers aan deze encyclopedie 

- Willy Magiels die een specialist is in het horror-genre, en John 

Rijpens die alles weet over de Scandinavische films - zijn 

topmensen zijn hun vak, en als we alle andere medewerkers aan 

hun normen afmeten, dan moet deze zesde editie van de Speelfilm 

Encyclopedie gewoon het beste zijn wat er op dit ogenblik op de 

markt is. 

Deze mooi ingebonden uitgave is van Uitgeverij Luitingh-Sijthoff 

en wordt in België verspreid door Veen Uitgeversgroep. 

Willem Sneer 

^ M E D I A L A N D S C H A P ^ 

^ J Hoe win Ik het songfestival? Nostal 
gisch/ironische montage rond het Eurovisie 
Songfestival door de eeuwen heen. Het festival 
is immers al aan z'n 41ste editie toe en er mag al 
eens relativerend op teruggekeken worden. Duo 
achter het projekt: Herman Van Molle en Eric 
Taelman. Zat. 18 mei, TV 1 om 20u.05 

^ = # NV De Wereld: Brussel-warschau Re
portage over problemen van o.a. Polen die In 
België terechtkomen, er een relatie beginnen en 
kinderen krijgen. Vaak loopt die relatie stuk; dan 
pas beginnen de zware problemen. Een tra
gische kant van immigratie, zon. 19 mei. TV 1 
om 22U.05 

^=31 Mad Max Beyond Thunderdome Tina 
Turner als filmaktrice! Mad Max 111 is een film vol 
aktle en ademenbenemend stuntwerk, maar 
haalt niet het niveau van Mad Max I en II. Ondanks 
Turner, die na afloop van de opnamen beweerde 
dat zij zodanig door de f llmmikrobe was gebeten 
dat zij haar zangcarrière aan de haak wou han
gen en In het fllmvak ging stappen. Loze woor
den, zoals later bleek. Maan. 20 mei. Kanaal 2 
om 20U.50 

^^=Si Les Machos Arte wijdt de hele avond aan 
,,de macho". Met Interviews met deskundigen, 
betrokkenen en wetenschappers, dossiers, re
portages, films enz. DIns. 21 mei. Arte om 
21U.25 

'fe:^ Chimps onder elkaar verrassende do-
kumentaire van Bert Haanstra over het sociale 
leven van een groep 
chimpansees. Een In
tieme en in velerlei 
opzichten nieuwe kijk 
op deze bijna men
selijk/familiale samen
leving. Woens. 22 -̂  
mei. Ned. i om'^ 

18U.02 

^ r J ' Vesuvius Dit Informatief magazine pakt 
de „McDonaldiserlng" van onze wereld aan. Hoe 
zou onze wereld er momenteel uitzien zonder 
fastfoodketens? Zal de „McDonaldiserlng" blij
ven doorzetten? Hoever kan dat gaan en welke 
gevolgen zal dat hebben voor onze eetge
woonten en gezondheid? Dond. 23 mei. Ned. 
1 om 20U.30 

C J Koningin Ellzabeth-wedstrijd Laatste 
finale-avond van de zangwedstrijd. Vry. 24 
mei, TV 2 om 20u. 

Eieren voor zijn 
geld 

'Paranoia aan de Reyerslaan na sanctie 
Reddy De Mey' titelde De Morgen vorige 
week. Volgens de krant wil er niemand 
meer praten in het Huis van Vertrouwen, 
zeker niet op de nieuwsdienst, waar de 
opvolging van Borms nog niet beslecht is. 
Het moet niet gemakkelijk zijn om de 
joernalisten te interviewen. 

^ Mijnheer Sterckx, is het wer
kelijk zo dat U niet meer mee
dingt naar de funktie van 
hoofdredakteur van de BRTN-
nieuwsdlenst omdat uw loon 
afhankelijk zou gemaakt wor
den van de kijkcijfers? 

Dirk Sterckx: „Nee, in feite heb ik mij 

teruggetrokken omdat ik op iets anders zit 

te broeden. De woerd van mijn barberie-

koppel heeft ermee gedreigd op te stappen 

als zijn vrouw zich beperkt tot het warm 

houden van eieren. Gezien ook de lampen 

van mijn broedkast kapot zijn, heb ik dan 

maar zelf plaatsgenomen op het nest." 

^ Maar het is dus niet zo dat ze bij 
U in huls op eieren lopen omdat 
niemand hetzelfde wil meema
ken als De Mey? 

D. Sterckx: „Waar haalt ge die onzin toch 

vandaan? Ge ziet van hier dat ik zomaar 

op mijn eieren ga lopen. ]a, inderdaad: ik 

hoed er mij voor om aan te komen zoals 

kollega Reddy. 14 jaar lang heeft die op 

zijn eieren gezeten. Tja, dan kunt ge van 

ver zien aankomen dat zoiets gaat stinken. 

Toen hij wilde opstaan heb ik hem nog 

gewaarschuwd: 'Roer daar niet in...'. 

Maar ja, mijnheer wist weer beter. De 

media hadden daar vanzelf lucht van 

gekregen. Dat stonk van Oostende tot hier. 

Nu, 't zal zijn temperament wel zijn, 

denkt ge niet? Trouwens als ik nu over 

eieren zou lopen, ge zoudt die woerd van 

mij 'ne keer moeten zien kwaken." 

t Die promotie had U nochtans 
geen windeieren gelegd. 

D. Sterckx: „Verdomme, daar doet ge mij 

Dirk Sterkckx 

aan iets denken. Als ik erachter kom dat ik 

hier op windeieren zit, dan eten mijn 

vrouw en ik volgende week 'Barberie au 

vin'. Als ik hem te pakken krijg!" 

^ Ik bedoel dat U meer geld had 
kunnen verdienen. 

D. Sterckx: „Geld?!? Ge denkt toch niet 

dat ik betaald wordt om hier te zitten! 

Voor al mijn broedwerk heb ik nog nooit 

ene frank gezien, terwijl ik er toch altijd 

voor gezorgd heb dat de zaken niet verhit 

raakten. Eieren voor mijn geld, t^aagtge? 

Eerst eens kijken wat dat wordt als die 

twee van nu zijn uitgekomen." 

M 

WIJ herinneren ons nog goed de dag 
dat wij onze huidige 'stoot' voor de 
eerste keer zagen. Vanaf dat mo
ment werd ons leven nog slechts 
door één ding beheerst: van dit - in 
onze ogen althans - fraaiste schep
sel onder de zon, onze 'vriendin' 
maken. Een gemakkelijke opdracht 
was dat niet, want hoe kom Je te 
weten of ze ook in ons 'geïnte
resseerd' was. We slaagden er uit
eindelijk in door onze diepste ver
langens Jegens haar kenbaar te ma
ken aan één van haar praatgrage 
vriendinnen. Goedkoper én effici
ënter dan het in de krant te laten 
zetten, is aan zo een roddeltante 
nadrukkelijk vragen: 'Maar zeg het 
haar alsjeblieft niet, want dan bes
terf ik het.' Het eeuwig stilzwijgen 
werd ons beloofd en zoals dat in zo'n 
gevallen gaat, wisten wiJ geen twee 
uur later wat wij wilden weten. 'Zij 
was geïnteresseerd!'. 
Deze zeer omslachtige baltsperiode 
had ons drie maanden van ons leven 
gekost, en - hadden we het toen 
geweten! - al de Jaren die erop 
volgden. Met de komst van VIM en 
vooral VT4 heeft het baltsen een 
ietwat andere vorm aangenomen. In 
ontelbare TV-programma's wordt de 
hele omslachtige procedure gere
duceerd tot een half uur, onder
broken dan nog door reklame. Ken
nis maken doe Je nu door te ant
woorden op Intelligente vragen als 
'Ben je al eens ooit tegen een paal 
gereden'?' en 'Wanneer ben je voor 
het laatst uitgegleden?'. De wufte 
jongeling die antwoordt dat hij of zij 

dat allemaal in één ruk - plat zijn is 
echt niet moeilijk! - heeft meege
maakt, wint het spel en mag met 
een part;ner het pand veriaten. Kees 
is (bijna) klaar! 
Vraag die ons dan bezighoudt: wat 
komt er terecht van deze TV-ro-
mances? Je zou er een programma 
over kunnen maken en het 'Koppels' 
noemen. 'Koppels' zal het niet heten 
want dat loopt sinds korte tijd da
gelijks op VT4. We zijn formeel' het is 
het eerste programma waarvan we 
resoluut durven zeggen: 'De om
ringende reklamespotjes - zelfs die 
voor iniegkrulsjes - zijn beter'. 

vrouwen. Hier kan geen hulp meer 
baten. 
Waar VT4 kandidaten blijft vinden 
om zich voor een volautomatische 
tandenborstel te laten verkopen aan 
de reklamebusiness blijft ons ove-
ngens een raadsel. Met zijn zessen 
waren ze vandaag om te antwoor
den op vragen als 'Hoe beschrijft Je 
vrouw Je bed prestaties?' en 'Wat 
denkt Je man van Je borsten?'. Als 
belde partners er hetzelfde over 
dachten kregen ze punten en wie er 
het meeste verzameld had mocht 
zelfs naar een finaleronde waar alles 
van af droop (op basis van alleen dit 

Liefdes-nest 
Koppels, donderdag 9 mei 1996, VT4 

Waarom? Omdat het programma 
geen noemenswaardige inhoud 
heeft, omdat Truus Druyts het pre
senteert alsof ze net daarvoor een 
huwelijksaanzoek van Theo Kelchter-
mansheeft gehad, omdat het dekor 
uit de middeleeuwen lijkt te stam
men, omdat de regie zelfs geen 
moeite heeft gedaan om een ap-
plausband van enige kwaliteit er
onder te plakken. Daarom. 
Maar vooral omdat alles wat er ge
zegd wordt toch zo ontzettend vul
gair en dom is. Het meest droevige is 
Druyts zelf. Medelijden kregen wij 
met haar bij het horen van haar 
uitlatingen over de 'stralers' van Pa
mela Anderson, over het 'balkon' en 
het 'portaal' van de deelnemende 

woord al weet men bij VT4 een 
volledige avond te vullen met lul-
koek (oeps!)) behalve suspens. Het 
winnende koppel mocht naar huls 
met een etentje voor twee per
sonen. 'Dat hebben Jullie toch maar 
eventjes lekker samen verdiend' fe
liciteerde droevige Druyts hen. Je 
een half uur lang te kijk zetten voor 
heel Vlaanderen om daarna met een 
etentje naar huis te gaan: innige 
deelneming. 
Vorige week lazen wij dat VT4 on
danks een Britse licentie toch op de 
Vlaamse kabel moet kunnen blijven. 
Er zijn 1001 andere redenen om de 
hele rimram van de kabel te gooien. 
Koppels maakt er zelfs een pro
gramma over. Krik 
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De duvel 
aangedaan 
Ik woon niet ver van het Sint-Jansplein, 
waar zondag voor de eerste maal het 
„Antwerps Mllleufestival" plaatsgreep. Ik 
ben er op deze druilerige zondag naar
toe gewandeld, doorheen de zoge
naamde migrantenbuurt - waar Ik ook 
woon, met straten waar bergen vuil zich 
opstapelen. Toen Ik op het St.-Jansplein 
aankwam, waar de duiven erg verstoord 

waren, zag Ik daar enkele mannen van de 
Antwerpse Reinigingsdienst die papier
tjes opraapten die niet zo milieubewuste 
bezoekers hadden weggeworpen, of de 
waanzin ten top gedreven. De meeste 
„mannen van de vullkar" kon je aan de 
tapkast vinden, maar dat Is door de week 
ook een vertrouwd beeld. Dat doen ze 
waarschijnlijk van hun nieuwjaar, die ze 
leder jaar komen wensen en als je niets 
geeft komen ze nog wel een keertje 
terug, na de tweede maal krijg je een 

aantekening in hun verdoemboekje. 
De optredens waren erg leuk, maar of 
het nu erg verantwoord was om in deze 
buurt, waar het racisme erg grote om
vang heeft, te laten optreden met de 
,,Turkennummer" waarin de Vlaamse 
mensen maar weer eens om de oren 
worden gekletst, lijkt me iets te veel van 
het goede. (Alhoewel het nummer op 
zich erg leuk was!) Deze Agaievse be
doening zou wel mooi op zichzelf zijn 
geweest, ais er een voorafgaande rei

nigingsbeurt van de buurt had plaats
gehad, die dan wekelijks werd herhaald. 
Waar het proper Is, hebben de mensen 
nu eenmaal minder de nelging om rot
zooi op straat te werpen. Meer straat
vegers op straat, lijkt me leuker dan 
meer politie op straat, want die slagen er 
steeds weer in de nog werkende mensen 
de duvel aan te doen. 

Walter soethoudt, 
Antwerpen 

• WEDERWOORD • 

Ons ieger waakt 
Sedert de val van de Berlijnse Muur 
(1989) heeft het ABL (Arméé Beige/Bel
gisch Leger) bUjkbaar niet veel meer te 
doen, want haar nieuwste bezigheid is nu 
het veelvuldig bespioneren van de bur
gers. In eerste instantie de sociaal be
wogen burger zoals de vredesaktivisten, 
de milieubeschermers en de mensen die 
zich bezighouden met minderheidsgroe
pen zoals Basken en Koerden. Over heel 
het grondgebied van het Rijk is de Al
gemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid 
(ADIV) o.l.v. generaal Georis bezig om 
een informantennetwerk uit te bouwen 
om overal in het burgerleven te infil
treren. Hiervoor zijn sedert de herfst van 
1995 in alle provinciehoofdplaatsen 
nieuwe sekties van ADIV opgericht of 
bestaande sekties versterkt. Zij hebben 
tot taak om met het inzetten van betaalde 
informanten in het burgerleven te in
filtreren. In Limburg opereert men vanuit 
het Provinciekommando aan de Guffen-
slaan in Hasselt, in Antwerpen gebruikt 
men de militaire gebouwen van de Ma
rialei en in Gent opereert men vanuit de 
Leopoldskazerne van de Charles de 
Kerckhovelaan. 

Iedereen die wat aktief is in de Vlaamse 
beweging kent wel enkele straffe verhalen 
van BOB-ers die een Vlaamse betoging of 
vereniging proberen te benaderen om 
meer inlichtingen te verzamelen. Deze 
rijkswachters lopen er dikwijls tegen hun 
zin bij want zij zouden liever hun tijd 
doorbrengen bij hun gezinsleden. 
Het leger opereert meer anoniem en 
vanuit een bureaukratische mentaliteit. 
Zij verzamelt meer dan de helft van haar 
inlichtingen via allerlei persorgangen en 
pamfletten. Iemand die zijn naam en 
adres opgeeft als kontakt persoon voor 
een milieu- of scoutsgroep is vandaag niet 
meex-.veilig. Het leger registreert alles. 
Gezien de top van het ABL niet direkt 
uitpuilt van Vlaamsgezinden, laat staan 
Vlaams-nationalisten, is het voor ieder
een duidelijk dat men ook voldoende 
aandacht zal besteden aan wat er gaande 
is in de Vlaamse beweging, inkluis de 

Volksunie. Veel simpatie moeten we van 
het leger niet verwachten. 
Dat in tijden van krisis deze inlichtingen 
in handen kunnen vallen van weinig 
geschoolde heden en/of maatschappelijk 
allooi, bewijzen de gebeurtenissen van 
mei 1940. Toen werden niet alleen ver
dachte VNV-ers, Rexisten en kommu-
nisten opgepakt, maar ook Joodse me
deburgers en Oost-Europese vluchtelin
gen voor het nazi-regime. Voor er hier 
één Duitser maar één vinger naar een van 
deze medemensen had kunnen uitsteken, 
had het Belgisch leger ze reeds op trans
port gezet... met dikwijls een tragische 
afloop. 

In de regering steunt minister van Lands
verdediging Poncelet, die behoort tot de 
unitaristische PSC, de chef van de Mi
litaire Veiligheid en zijn plannen. Vorig 
jaar steunde de minister generaal Georis 
met zijn plannen om allerlei radio- en 
telefoonverbindingen af te luisteren. 

Mark de Vries, 
Lier 

Spelling-fanaten 
N.a.v uw artikel Van Dale(n)-streken 
(WIJ, 2 mei j.l.) volgende bedenkingen. 
De logica zelf, en daar kunnen taai-
knobbels niets aan veranderen, is dat iets 
wat men uitspreekt ook geschreven moet 
worden zodat anderen het kunnen over
nemen. Hoe eigenaardig het er soms mag 
uitzien op papier. Wie dat anders ziet, 
schrijft dan maar zijn eigen taal. Nog een 
logica is dat een taal niet mag gehinderd 
of geremd worden als uitdrukkingswijze. 
Je leest toch iets niet om fouten te ont
dekken, doch om kennis te nemen van de 
inhoud! Wat doet een taai-fanaat als hij 
een boek uit de lée of 17e eeuw leest? De 
fouten verbeteren? 

Hebben die taai-fanaten aandelen bij de 
schoolboeken-uitgevers? Of welke in
vloed hebben deze uitgevers op de taai
commissie, om door spellingsverandering 
de tanende verkoop van boeken om de 
zoveel tijd wat aan te wakkeren? Alle 
schoolboeken moeten vervangen wor
den. Dat zal de bevolking betalen. De 

biblioteekboeken, zeker alle jeugdboeken 
moeten ook vervangen worden. Hoe wil 
men anders iets nieuws bestendigen? Mis
schien organiseren de taaihervormers een 
grote brandstapel met te weren boeken? 
Intussen zullen miljoenen mensen met de 
vinger gewezen worden omdat ze nog de 
nieuwste (idiote) spelling niet toepassen 
of kennen. Gelukkig is er de spellings-
kontrole op de computer. Schrijf zoals je 
denkt en laat de computer het vuile werk 
doen. 

Er is ook een volkomen gebrek aan logica 
bij de taai-ijveraars die al jaren vooral 
Franse woorden, waarvoor evenwaardige 
en vooral begrijpelijke Nederlandes uit
drukkingen bestaan, dulden en die zij als 
taal verrijkend beschouwen (je moet maar 
durven!), doch waar zij nooit tegen op
gekomen zijn! En dan zouden zij willen 
vallen over letters die onjuist of niet 
uitgesproken worden. 

W. Degheldere, 
Brugge 

volmachtlg. 
onmachtigT 
Bij het volgen van de hele diskussie (nuja) 
rond het al dan niet goedkeuren van 
volmachten rijzen mij de haren ten berge. 
Kamerleden die, ongeacht hun signatuur, 
moeten toegeven dat zij het echte werk 
niet kunnen doen, niet willen doen, niet 
mogen doen. Open en bloot worden zij 
voor schut gezet door de regering en geen 
van al'die federale volksvertegenwoor
digers die het ook maar een beetje erg 
schijnt te vinden. 

De oppositie haalt de grootste woorden 
boven om Dehaene II en de zijnen te 
verketteren. Dat is haar goede recht, haar 
werk zelfs. Alleen: zij is onmachtig en 
precies door die zekere onmacht in getal 
weet zij zich gesterkt door de publieke 
opinie. In het 'wij zijn de goeden tegen de 
slechten' vinden de leden van de op
positie hun gemoedsrust. 'Wij konden er 
niets aan doen' en 'Met ons was het 
anders geweest' horen we dan in 1999 bij 
de verkiezingen. Dat zal dan wel... 

Met "d« gids" in de hand reist Ü onbezorgd en goedicoop 
door lieei Viaanderen Voicantieiandi Dé gids 
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Erger nog is het gesteld met deze volks
vertegenwoordigers die behoren tot de 
meerderheidsfrakties. Onomwonden 
wordt hen het zwijgen opgelegd: om 
volgende keer weer een verkiesbare plaats 
op de lijst te krijgen of, tien keer erger 
nog, opvolger te worden. 'Hoe kom jij in 
de Kamer?' 'Omdat ik opvolger mocht 
zijn!' Een inderdaad enige verdienste aan 
het volk. Niet één dissonante stem ge
hoord tijdens alle debatten over die hele 
volmachtenhandel: anders volgende keer 
niet meer mee aanzitten aan de potten. 
'Maar in de politiek is lang niet zoveel te 
verdienen als in de privé' zeggen deze 
beroepszwijgers dan. Dat klopt. Maar als 
de vergelijking dan toch zo noodzakelijk 
gemaakt moet worden, dan best wel 
volledig. Indien zich in de privé-sektor 
problemen stellen zoals nu in de politiek 
de hervorming van de Sociale Zekerheid, 
dan worden die mensen betaald om ze op 
te lossen, niet om de verantwoordelijk
heid van zich af te schuiven. Doen zij dat 
laatste toch dan worden de zgn. privé-
teveel-verdieners zonder pardon op 
straat gezet en is hun karrière naar de 
vaantjes. Niet zo met politici: sommigen 
onder hen mogen tientallen jaren wat 
aanmodderen. 'In de politiek gaan vergt 
moed', durven ze dan nog uitkramen. Je 
zou eerder het omgekeerde gaan den
ken. 

J.A., Keerbergen 

Daens 
De aanwezigheid van het VI. Blok op 1 
mei te Aalst is niet alleen een uitdaging 
maar voor de kinderen van daensisten, 
zoals ik, een affront. Bij het debat in de 
Zevende Dag (zondag 28 april) had ook 
een kenner van het daensisme aan tafel 
moeten zitten en zeker niet de maker van 
de film Daens. Dat was nu echt geen partij 
voor de VI. Blokker en die unitair-gezinde 
SP'er, zij zaten mekaar steeds in de ha
ren. 

Ik zou wel eens willen weten of de BRTN 
niemand van het Daens-fonds bereid 
heeft gevonden om mee te spreken of dat 
de omroep in die richting niet heeft 
gezocht. Nu was het debat naast de 
kwestie, onwaardig en zonder zin! 

Naam en adres 
op de redaktie bekend. 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken. 
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O nlangs verscheen het eerste jaarboek van het 

Streuvelsgenootschap. Alhoewel de auteur 

uit de boekenrekken is verdwenen was studiewerk 

over zijn figuur en werk nooit echt van de grond 

geraakt. Daar is nu verandering in gekomen. 

• UITSMIJTER • 

Zeventig jaar geleden verscheen de mach
tige novelle Het leven en de dood in den 

ast voor het eerst in Werkmenschen{Kon-

rijk 1926) en dus één jaar nadat het 
Belgisch episcopaat het Vlaams-nationa-
lisme veroordeeld had. Streuvels was niet 
alleen een groot auteur, en een intri
gerend chronikeur van zijn tijd. Hij was 
ook een goed fotograaf (hij had l'oeil vif), 

een snelle vertaler (uit het Frans, het 
Duits en het Noors) en een verwoed 
brievenschrijver met als bekendste kor-
respondenten Ernest Claes, Emmanuel 
de Bom, André 
de Ridder, Al
bert Verwey en 
Joris Vriamont. 

als een hard werkende hereboer?) voor f-

zijn rechten als auteur opkwam. | 

GELUKWENSEN VAN GOEBBÊIS 
Het antwoord op de vraag van lite-
ratuursocioloog Bert Vanheste „Een 
tweede eeuw voor Streuvels?" zal wel
licht afhangen van het feit of er m de 
nabije toekomst een nieuwe uitgave van 
het verzameld werk kan komen. Vanheste 
schreef een indringend pleidooi voor 
Streuvels: „Streuvels observeert het nood

lottige fragmentje heden dat gekneld zit 

taalgebieden in België zouden eerbie
digen en geen faciliteiten zouden toe
kennen aan de taalminderheden... 

Haalt stUn Streuvels het jaar 2002? 
DUBBELTALENT 
Bijna een eeuw na Streuvels' debuut Len-

televen (1899) in een voiksuitgave bij de 
legendarische Viaor de Lille te Mal-
degem werd een officieel Stijn Streu

velsgenootschap opgericht. Stichter en 
voorzitter prof. dr. Piet Thomas van dit 
genootschap dat de Streuvelsstudie een 
serieuze stimulans wil geven stelt in zijn 
bijdrage terecht: „De vraag wie Stijn 
Streuvels eigenlijk is, is veel ingewik
kelder dan men ons enkele jaren geleden 
probeerde wijs te maken, toen men dacht 
Lateur tegen Streuvels te moeten uit
spelen" en hij wijst ook op de vele 
paradoksen en de veelzijdigheid in het 
lange en vruchtbare leven van Streuvels, 
de autodidakt die ook een bevlogen lezer 
was. 

P. Thomas: „Hij was een dubbeltalent, 

een man die woord en beeld wist te 

verenigen als schrijver en amateur-foto

graaf met grote artistieke verdiensten." 

En deze Piet Thomas vat goed samen 
waar het bij deze neef van Guido Gezelle 
om gaat: „Als kunstenaar was hij verder 

tegelijk een symbolist en een met het 

naturalisme verwante realist. Als stilist 

evolueerde hij van een barok aandoende 

woordkunstenaar naar een grotere so

berheid". En het vreemde of het gekke is 
dat er nu zo'n genootschap is en ook dat 
monumentale levensverhaal Dag Streu

vels, een biografie van 687 bladzijden van 
de hand van Hedwig Spellers en dat er 
blijkbaar een vernieuwde belangstelling 
voor Streuvels' leven en werk moet zijn, 
terwijl Streuvels' boeken nauwelijks of 
helemaal niet in onze boekhandels te 
vinden zijn. En dat was ooit anders. Want 
al één jaar na zijn debuut vond Streuvels 
voor zijn twee boek Zomerland al een 
uitgever in de persoon van L.J. Veen in 
Amsterdam! Streuvels moet trouwens zo
wel bij de uitgave als de verfilming van 
zijn literair werk, een slim onderhan
delaar geweest zijn, die met een West-
vlaamse boerensluwheid (leefde hij niet 

tussen de doem van het verleden en de 

dreiging van de toekomst" maar toetst zijn 
pleidooi meteen ook aan de invalshoeken 
van een postmoderne visie. 

Dirk de Geest bespreekt in zijn bijdrage 
„De (ver)wording van de schrijver als een 
jonge bakker" uitvoerig Spellers' bio
grafie en waardeert het „overzichtelijk, 
genuanceerd en zorgvuldig gedocumen
teerd beeld", maar uit toch ook heel wat 
kritiek. Aan het eind van zijn beden
kingen en zijn akademisch kommentaar 
vraagt hij zelfs ironisch aof het niet zin
voller zou zijn om een nieuwe biografie te 
schrijven. 

Hedwig Spellers zelf is trouwens ook in 
dit jaarboek present en wel met een tekst 
getiteld „Gelukwensen van Goebbels"... 
Een hoofdstuk uit de nieuwe biografische 
studie A/5 een oude Vlaamse eik. Stijn 

Streuvels en de Duitsgezindheid. Een boek 
in voorbereiding dat Spellers nu al laat 
aankondigen en dat na verschijning wel 
opnieuw veel (historisch) stof zal doen 
opwaaien. Spellers verhaalt in dit hoofd
stuk tot in de details de verwikkelingen bij 
de verfilming van de roman De vla

schaard kort voor en tijdens de tweede 
wereldoorlog door een aantal duistere 
Duitse figuren. Streuvels had immers ook 
een Duitse uitgever (Adolf Spemann) en 
kon in Duitsland bogen op een groot 
aantal bewonderende lezers. 
Het blijft echter zeer de vraag of de 
spekulaties en de insinuaties van Spellers 
wel degelijk gegrond zijn en of men 
Streuvels op grond van een verfilming 
zomaar van (kulturele) koUaboratie zou 
kunnen verdenken. Streuvels was slim 
genoeg om zich ver van elke direkte 
politieke aktie te houden. 
Wat niet belet dat Streuvels op 29 okt. 
1959 (cfr. Luc Schepens in zijn Kroniek 

van Stijn Streuvels) samen met Herman 
Teirlinck in de dagbladen „met eerbiedige 
plechtigheid " een oproep ondertekende 
tot de bewindvoerders van het land opdat 
zij de „onaantastbaarheid" van de beide 

GOEIE MARCHANDISE 
Voorts IS er nog een interessante bijdrage 
van Karel van Deuren over het foto
grafische oeuvre van Streuvels en „De 
kleine uren van Stijn Streuvels" van Da
niël Vanacker en Romain Vanlandschoot 
die beiden de heruitgave van Verschae-
vens oorlogsdagboek voorbereiden en de 
nodige aandacht wijden aan het dagboek 
dat Streuvels tijdens de eerste wereld
oorlog bijhield en dat verscheen in de 
boeken In oorlogstijd (1915 en 1916). 

vels in het huidige literatuuronderwijs of 
in de schoolbloemlezingen behandeld 
wordt. 

Het zou spijtig zijn mocht het grootse 
werk van de 
man die in 
1962 in de 

Ridderzaal te Den Haag (bij de uitreiking 
van de Prijs der Nederlandse letteren) 
verklaarde: „Ik heb altijd getracht om 
goeie marchandise te brengen", geen le
zers meer zou bereiken. 

Wie zijn aangrijpende werk niet of on
voldoende kent begint nog het best met 
bvb. een novelle als In 't water dat geen 
enkele lezer onverschillig of onbewogen 
kan laten. 

Hendrik Carette 

Streuvels-
foto's in 
iJzertoren 

Vic Nachtertaele boog zich over de ver
taler die Streuvels was (meer dan een 
vijfde van zijn totale produktie bestaat uit 
vertalingen), want Streuvels vertaalde 
o.m. Charles de Coster en Pourquoi 

j'aime la Flandre van de Fransman Bla-
chon. 

En tenslotte is er nog de briefwisseling 
Streuvels-Claes die Rudolf van de Perre 
grondig en akkuraat onder de loupe 
neemt. De soms zeer geestige brieven van 
Streuvels illustreren deze vriendschap, 
maar ook het verschil in aanleg en ka
rakter tussen beiden. 
Jooris van Hulle onderzocht hoe Streu-

c» Themanummer Stijn Streuvels. Tijd

schrift Vlaanderen, nr. 251, 1994, 

Tielt,112blz.,losnr.27Sfr. 

c» Dag Streuvels, Hedwig Spelters. Uitg. 

Kritak, Leuven, 1994 (2e druk 1996). 

687 blz., 1.498 fr. 

c» Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het 

Stijn Streuvelsgenootschap. Uitg. 

Lannoo, Tielt, 1995. 278 blz., 895 

Nog tot 30 juni a.s. hangen foto's door 

Stijn Streuvels gemaakt in het audito

rium van de IJzertoren te Diksmuide. Het 

gaat om 110 recente afdrukkken naar 

oorspronkelijke negatieven. 

Steenbakkers 
van 
Aveighem. 
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