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G edurende de vorige legislatuur 
richtte minister Johan Sauwens de 
Diensten van Afzonderlijk Beheer 

(DBA) op. Daartoe behoren kulturele centra 
als de Brakke Grond in Amsterdam, musea als 
het Kasteel van Gaasbeek, luchthavens als 
deze van Oostende en Deurne en het Instituut 
voor Archeologisch patrimonium (lAP). 

Voor de periode-Sauwens werd de 
werking van deze diensten volledig 
gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap 
en moesten ze al hun inkomsten doorstorten 
naar de Vlaamse gemeenschap. Er werd hen 
dus geen enkele verantwoordelijkheid 
opgelegd. Bovendien werkt zo'n systeem 
biezonder demotiverend. Wie wil er immers 
winsten maken als die niet tot 
toekomstperspektieven leiden? 

Er was natuurlijk ook de andere kant 
van de medaille. Aangezien geen eigen 
inkomsten konden worden aangewend, noch 
beheersbevoegdheden toegekend, werden alle 
schulden afgewenteld op de overheid. In feite 
nodigt een dergelijk systeem uit tot het maken 
van onnodige kosten, wat vanzelfsprekend 
resulteert in een immense schuldenaanwas. 
Wie zich het Vlaamse operadossier herinnert, 
weet tot welke abberaties een dergelijk 
verlieslatend systeem kan leiden. 

Johan Sauwens deed er dan ook goed 
aan een en ander op punt te stellen. Hij liet de 

diensten en instellingen zelf hun inkomsten 
beheren. Voor die inkomsten moesten ze 
uiteraard meer dan vroeger een inspanning 
leveren. Maar: er kwamen wél aanvullende 
dotaties. Een eigen beheer vraagt natuurlijk 
om een meerjarenplan. Daarom kunnen 
begrotingskredieten van het ene op het andere 
jaar worden geboekt, wat vroeger niet 
bestond. 

Mimsiter Wivina Demeester (CVP) die 
nu bevoegd is voor deze diensten en 
instellingen vond er niets beter op dan de klok 
terug te draaien. Nu die instellingen 
behoorlijk werken en - op basis van hun 
gespaarde kredieten - uitzicht hebben op een 
gedegen toekomst, krimpt de minister de 
aanvullende dotaties m. Het Instituut voor 
Archeologisch Patrimonium werd daar het 
eerste slachtoffer van. 25 gesubsidieerde 
kontraktuelen kregen meteen hun 
ontslagbrief, zodat het Instituut elk 
vooruitzicht verliest. Voor het behoud van het 
zo noodzakelijke Vlaams patrimonium kan dat 
tellen. 

Ironisch is dat de minister het geld 
nodig had voor haar banenplan. Ze verschool 
zich daarbij achter vermeende opmerkingen 
van het Rekenhof. Opmerkingen die door het 
Rekenhof zelf werden ontkend. 

De VU-parlementsfraktie, onder leiding 
van Johan Sauwens, riep alle hens aan dek. 
Zelfs door haar eigen partij, niet in het minst 
door andere partijen werd Demeester 
teruggefloten. Altans voorlopig. Tot volgend 
jaar blijven de werknemers van het IPA in 
dienst. 

(evdc) 

Wat met de BRTN?. 

De sociale kaderwet _ 
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Ode aan de postbode 

Dossier Gemeentel<rediet (Deel 1 

Myten uit België 

M et vreugde hebben wij kennis ge
nomen van de eensgezindheid 

waarmee de Vlaamse partijen zich achter 
het voorstel-Suykerbuyk hebben ge
schaard. Het voorstel van dekreet voor
ziet In bijstand aan mensen die nog 
steeds financiële gevolgen dragen van 
de oorlog of de repressie. 
Het is de eerste keer dat zo'n 
voorstel mede-ondertekend 
wordt door CVF? SR VLD, Agaiev 
en Volksunie. Het gaat hierbij 
om beperkte steun, maar het 
feit dat èlle partijen samen ach
ter een Ietwat dellkaat voorstel 
staan mag als „historisch" be
stempeld worden. Al geven al
len onmiddellijk toe dat de 
steun veeleer een „symbo
lisch" karakter heeft. 

Historisch, omdat In het ver
leden de meeste partijen hun afkeer 
voor de amnestie-verzuchtingen lieten 
blijken Zij wilden, onder druk van hun 
Franstalige tegenhangers, niet verge
ven, zij bleven broodroven, zij weigerden 
de spons te vegen over een omstreden 
verleden, zij wilden niet Inzien dat Vla
mingen een land zochten om te be
minnen. Ook verleden jaar niet toen de 
hele wereld, Oost en West samen, her
dacht dat Wereldoorlog II 50 jaar ge
leden beslecht was en definitief tot de 
geschiedenis behoorde. Ondanks oproe
pen van koning en bisschoppen blijven 
de Franstalige politieke partijen hard

vochtig het amnestievraagstuk afwijzen, 
dat Vlaanderen wél naar begrip voor de 
kollaboratie evolueerde en amnestie en 
verzoening in de praktijk toepast, deert 
ze niet. 
Voor de federalisering van België stond 
de Volksunie moederziel alleen In de 
amnestiestrijd, slechts enkele CVP'ers 

Amnestiestrijd 
is nog niet 
gestreden 

traden haar bij. In 1983 lukte het de VU 
om in de Vlaamse begroting het be
scheiden bedrag van 100 000 fr. te laten 
inschrijven om de sociale gevolgen van 
repressie en epuratie op te vangen Een 
jaar later kon de werkgroep-Bourgeois 
een eerste verslag opmaken, daaruit 
bleek dat repressie en epuratie nog 
steeds invloed hebben op tal van 
Vlaamse gezinnen en vooral alleen
staande bejaarden benadelen Haast tien 
jaar lang bleef het rapport onaangeroerd 
liggen zodat het in 1994 diende te wor
den bijgewerkt In de begrotingen van 
1995 en 1996 werd telkens een bedrag 

van 10 miljoen fr. ingeschreven Deze 
tegemoetkomingen behelzen ook be
trokkenen bij de Spaanse Burgeroorlog, 
ook zij waren slachtoffers van hun ide
alistische inzet. 
Toen de dreiging bestond dat de 
Vlaamse regering met het voorziene be
drag niets zou aanvangen diende Her

man Suykerbuyk een voorstel 
van dekreet In. Verleden week 
werd het door alle Vlaamse par
tijen mee-ondertekend 
Mensen die menen in aanmer
king te komen voor steun 
(20.000 fr.) moeten kunnen 
bewijzen dat zij nog steeds na
deel ondervinden van de oor
log en/of van de naoorlog, een 
nog op te richten kommissie zal 
de Vlaamse regering adviseren 
over de dossiers. 

Wij willen aan het voorstel-Suykerbuyk 
enkele bedenkingen vastknopen. 
Het betekent een stap vooruit Voor het 
eerst wordt door een overheid officieel 
erkend dat mensen financieel geleden 
hebben en nog steeds lijden onder hun 
engagementen. Wij hopen dan ook dat 
ZIJ die bijstand nodig hebben deze ook 
zullen ontvangen. Maar het voorstel-
Suykerbuyk (en daarmee ook de Vlaamse 
volksvert;egenwoordiging en regenng) 
gaat voorbij aan wat in de amnestie
strijd van wezenlijk belang is. Met name 
de amnestie zelf. 
Toen in 1995 de vijftigste verjaardag van 

de bevrijding herdacht werd, heeft het 
Vlaams parlement een kans verkeken om 
amnestie en verzoening in een weldoor
dachte motie gestalte te geven. 
Weldoordacht, omdat in zo'n verklaring 
zowel de dwalingen van de kollaboratie 
als de edelmoedigheid van velen kan 
worden erkend. Weldoordacht, omdat 
naast het onrecht door de Belgische 
staat Vlaanderen aangedaan (en dat in 
vele gevallen aan de basis van de kol
laboratie lag) ook de uitwassen van de 
repressie kunnen worden toegegeven 
Waar Vlaanderen vandaag nood aan 
heeft is het erkennen van deze ele
menten, eerder dan aan een financiële 
regeling, hoe nobel de bedoeling ook is 
en hoe moeizaam bevochten. Het am
nestieprobleem IS een probleem van 
morele aard, eerder dan een financiële 
tegemoetkoming. De politici moeten 
beseffen dat niet alles met geld kan 
geregeld worden 
Alleen het Vlaams parlement is bij 
machte om af te kondigen dat de blad
zijde van kollaboratie en repressie de
finitief IS omgedraaid 
Want alleen het Vlaams pariement is in 
staat om zowel ,,witten" als,,zwarten" 
én hun nakomelingen te vertossen van 
hun zorg om het verleden en de toe
komst. 
Tot zolang dit niet Is gebeurd. Is de 
amnestiestrijd niet gestreden! 

Maurits van Liedekerke 



Niets aan de hand 
Staes heeft lak aan CVP-ideologie. Eyskens 

dient zich aan als ideologische havik. 

Eyskens hekelt Staes. Eyskens vindt dat 

Van Hecke niet kan terugkeren. Dehaene 

fluit Eyskens terug. 

Van Hecke kan wel terugkeren. Van Peel 

spelt Eyskens de les. Van Peel gaat in tegen 

Staes. Luc Martens wil gemeentelijk 

stemrecht voor niet-Europese migranten. 

CVP fluit Martens terug. Demeester maant 

Dehaene over gewestbelasting. 

NCMV vindt de CVP niet konsekwent. 

NCMV verhoogt de druk op CVP. 

Milieubewegingen gaan in tegen 

doodknuffelen CVP. Broeders van Liefde 

vinden dat CVP moet leren nadenken. 

Over diskriminatie. 

Verder is er niets aan de hand bij de CVP. 

Geld heerst 
„Geld is het enige l<riterium, de uitieme waarde in onze 
samenleving, terwijl een sterk Individualisme overheerst. 
Gelijkheid en verantwoordelijkheid zijn begrippen die op de 
achtergrond verdwijnen". Dat zei VUB-rektor en historika 
Els Witte naar aanleiding van de herwerkte versie van het 
handboek Samenleving en Demokratie. Volgens Els Witte 
domineert ook de faktor kapitaal op de faktor arbeid : „De 
ekonomie Is de drijvende kracht geworden van de sociale 
relaties. De traditionele mechanismen van de verzorgings
staat", aldus de VUB-rektor, „liggen onder vuur." 

• DOORDEWEEKS # 

Op een kolloqiuim van het 
Vlaams Huisartsenparlement in Leuven 
Is geblelcen dat de Vlaamse en Waalse 
geneesheren anders aankijken tegen 
het medisch beleid. Net als de Vlaamse 
politieke partijen en de grote zieken
fondsen staan de Vlaamse geneesheren 
positiever tegenover echelonnering. 
Dat houdt in dat de huisarts eerst wordt 
aangesproken. De inschrijving van een 
patiënt bij een vaste huisarts behoort 
tot een geëchelonneerd systeem. 

Het gemeentebestuur van 
de Vlaamse faciliteitengemeente Sint-
Genesius-Rode besliste drie Vlaamse 
verenigingen, die gebouwen huren van 
de gemeente, op straat te zetten. 
Het gemeentebestuur zegt dringend 
nieuwe kantoren nodig te hebben. In 
werkelijkheid is de Gordel rond Brussel, 
één van de suksesvolle getroffen ver
enigingen, een doorn in het oog van de 
Franstaligen. 

'., In de Vlaams-Brabantse provin
cieraad is de Agalev-fraktie andermaal 
een vertegenwoordiger kwijt. Magda 
De Laere liep over naar de CVP. Zij is de 
derde groene overloper in anderhalf 
jaar 

if In alle Europese landen gaat het 
sociaal beleid er stelselmatig op ach
teruit. Dat blijkt onder meer uit de 
toename van het aantal straatkinde
ren. In België, net zoals in Nederland, 
zouden er minstens 7000'straatkinde
ren zijn. Die leven voornamelijk, maar 
niet uitsluitend in Brussel. 

• De Vlaamse man leeft gemid
deld 75 jaar, de Vlaamse vrouw 81 jaar 
Zelfmoord komt meer voor bij de 
Vlaamse man dan bij de vrouw. Tot de 
leeftijd van 44 jaar zijn verkeerson
gevallen de belangrijkste doodsoor
zaak. In de kategorie 25-44 jaar zijn 
zelfmoord en kankers een even be
langrijke doodsoorzaak. Zelfmoord 
komt bij ons meer voor dan in Ne
derland en Groot-Brittanië, maar min
der dan in Wallonië. 

u Uit een studie van de Vlaamse 
Ekonomische Hogeschool (VLEKHO) 
blijkt dat het demokratiseringsproces in 
het onderwijs nog een hele weg heeft 
af te leggen. Zo heeft niet de eko
nomische krisis, dan wel de sociale ach
tergrond een grote invloed op de par
ticipatie in liet hoger onderwijs. Ook het 
rollenpatroon in de studieiceuze is nog 
niet doorbroken. Meisjes voelen zich 
nog steeds vooral aangesproken door 
typische vrouwenrichtingen als talen, 
pedagogische - en sociale richtingen. 
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BPS 

Hoezeer Coppieters ook inspanningen 
levert om eventuele gesprekspartners te 
overtuigen, de reakties blijven zonder 
meer afwijzend. Opvallend behoedzaam 
blijven de initiatiefnemers benadrukken 
dat Het Sienjaal niet hoeft te leiden tot 
frontvorming, samensmelting, herkave-
ling of wat dan ook. Daarom vragen ze de 
progressieve wereld over Het Sienjaal te 
„reflekteren". 

Intussen laten steeds meer partijen, so
ciale organisaties en drukkingsgoepen in 
hun kaarten kijken. Daartoe behoren ook 
de Belgische Progressieve Socialis-

te«(BPS). Deze groep schijnt de helft van 
de SP-frakties te vertegenwoordigen. 
Voorts maken ook akademici als prof. 
Kris Deschouwer{Y\]B) er deel van uit. 
Resoluut wijzen deze socialisten het 
„Vlaams kontrakt" af, omdat het de 
Vlaamse natievorming niet ontkent, eer
der toejuicht. „Het Sienjaal", zo beoor
delen deze Belgische socialisten, „on
derschat de Belgische realiteit en de ver
bondenheid met Wallonië." Zo mogen er 
wel Vlaamse aksenten gelegd worden, 
maar dan moeten er ook Belgische ak
senten gelegd worden. „In tegenstelling 
tot de „modale" Vlaming, zo weten deze 
progressieven ons in te lichten, „zijn de 
progressieve jongeren meer gehecht aan 
België dan aan Vlaanderen." De BPS 
betreurt ook dat er geen link wordt 
gelegd naar progressief Wallonië. Of daar 
enige kans toe bestaat wordt in het mid
den gelaten, tenzij, zoals de BSP het 
vooropstelt „in geen geval een kom-
munautarisering, zelfs geen gedeeltelijke 
kan overwogen worden." 
De BPS voelt zich ook geroepen om op 
een ondoordachte wijze de man te spelen. 
Geheel onverantwoord brandmerken ze 
Het Sienjaal als „te vriendelijk voor de 
VU", terwijl Coppieters wordt verweten 
„een emotioneel flamingant" te zijn. Wat 
deze „progressieven" bovendien over de 
VU zelf schrijven, tart alle verbeelding. 
Het venijn en de vijandigheid lopen er zo 
af: „Met de VU kan met worden sa
mengewerkt, want deze partij blijft „een 
duister imago behouden" en „een aantal 
uiterst-rechtse kollaborateurs zijn in de 
VU gebleven." De VU zou op lokaal vlak 
ook samenwerken met het Vlaams Blok. 
Waar, wanneer en hoe wordt er niet bij 
vermeld. 

WIJ 
Progressieven met een onverwerkt ver
leden, ze zijn nog talrijker dan we denken. 
Ze slagen er niet eens in het kaf van het 
koren te scheiden. Zelfs WI} moet eraan 
geloven:„Het VU-blad Wij vond het op 2 

mei jl. nodig om in een ganse bladzijde 
een zeer rechts initiatief als het ANZ-
zangfeest te bewieroken." 
Het Zangfeest kwam in ons weekblad 
vanzelfsprekend aan bod. Dat we er een 
bladzijde aan wijdden, is niet meer dan 
gerechtvaardigd. Maar, het Zangfeest 
werd alles behalve bewierookt. Het was 
een objektief verslag, zoals het hoort, dat 
aandacht besteedde aan de plus-en min 
punten van deze manifestatie. 

ACW EN ACV 
Zoals verwacht wil het ACW niet opgaan 
in een nieuwe progressieve partij. Ze 
behoudt haar bevoorrechte politieke ban
den met de CVP. „Als sociale beweging", 
aldus het ACW, „ voelen we ons helemaal 
niet thuis bij pohtieke partijen en vak
bonden." Bovendien pikt het ACW het 
niet dat Het Sienjaal haar „regelmatig aan 
de muur spijkert." 

De kristelijke vakbond {ACV) haalt zwaar 
uit naar Het Sienjaal. Volgens ACV-ide-
oloog De Swert blijft Het Sienjaal steken 
in „in wereldvreemd gezwam en verre 
idealen die geen konkrete politieke op
lossingen bieden." 

GROENEN 
Als laatste parti) reageerden ook de Groe

nen op het Coppieters-projekt. Hun re
akties lijken verdacht veel op die van de 
VU: „ Het projekt is een eerlijke en 
moedige poging; we zullen een eerlijke 
kritiek geven; we willen rond de tafel 
gaan zitten; praten kan, samenwerken 
niet; het projekt is te vaag, te ideeël; het is 
te pessimistisch." 

Nagenoeg het enige verschil tussen beide 
partijen ligt hierin dat de groenen het 

ekologisch kontrakt erg mager vinden, 

terwijl de VU op dezelfde manier aankijkt 

tegen het Vlaams kontrakt. 

GROENEN EN SP 
Nadat de VU niet onafwijzend reageerde 
op het 14-puntenprogramma van Agalev, 
wil ook de SP de dialoog aangaan. De SP 
heeft immers weinig moeite met de ak-
tieplannen van de Groenen. Ze wil hoe 
dan ook op konkrete punten samen
werken. De SP is best tevreden met deze 
nieuwe politieke „realiteit". De nieuwe 
politieke kuituur krijgt dus vorm en in
houd, al moet voorlopig worden gewacht 
tot het jaar 2000, want wisselmeerder
heden staat de SP niet toe. 

VAN HOOL 
Eind april veroordeelde het Europese 
Hof van Justitie de Belgische staat, in feite 
het Waals gewest, in de zaak Van Hooi. 

Het Waals gewest overtrad de Europese 
regelgeving inzake openbare aanbeste
ding. Hoewel de offerte van bussen
bouwer Van Hooi de meest gunstige bleek 
te zijn, kende de Waalse vervoermaat
schappij SEWT, na tussenkomst van de 
Waalse regering, de aanbesteding toe aan 
de Waalse firma EMI. 

Premier Dehaene is van plan het dossier 
aan te grijpen. Hij wil de lont uit het 
kommunautaire kruitvat halen en be
nadrukt daarom dat het een „juridisch 
dossier" betreft. Hij houdt vast aan het 
principe dat de „schade moet worden 
betaald", waarna hij tegelijkertijd de 
Waalse gewestregering de levieten leest: 
„Die schade moet worden betaald waar 
deze is ontstaan en door de instantie die 
deze heeft veroorzaakt." 



Se non è vero... 
vyfficleel zal de koninklijke familie van België zich niet 
gauw laten verleiden tot een oordeel over het beleid in de 
Wetstraat. In dit land leent de monarchie zich niet tot 
sappige, openbare tussenkomsten. Liever nog dan in de 
Senaat naast Jan Loones te gaan zitten, gaat zo'n prins 
Philip bv. gedag zeggen tegen de tot nog toe enige Vlaamse 
astronaut. Het leverde ons de onsterfelijke woorden 'En 
Dierk, oewat ziet gij door de venster?' op. 
De monarchie hier te lande is er één van de brave soort. 
Als het politiek wil ingrijpen dan heeft Laken daar zijn 

eigen middelen voor. Het doet dat met prins Laurent, 
Alberts venster op de wereld. Laurent is een dierenvriend 
met eksklusieve stichting: de „Stichting Prins Laurent 
voor het Welzijn van Huisdieren en Wilde Dieren". De 
naam zegt het: de gezonnebrilde toont zich een vriend van 
alle dieren! 
Het is dan ook vreemd dat de prins precies de hond als 
onderwerp voor zijn boek 'De hond als gids' heeft 
genomen. Kfi moet zowat het enige dier in onze kontreien 
zijn waarvan gezegd kan worden dat het beest in welzijn 
leeft. Het wordt niet geslacht, krijgt César oiPal, heeft een 
warm hok, ... Zelfs een kat loopt meer risiko vergiftigd. 

overreden of wat dan ook te worden. Enig denkwerk 
levert een nochtans zeer plausibele uitleg voor Laurents 
keuze: hij is vooruitgestuurd door zijn famiHe om het volk 
klaar te maken voor de kaderwetten van gids Dehaene. 
Het staat al in de inleiding van het boek: „De hond is mijn 
vriend en ongetwijfeld ook de uwe." Dan is het nog 
slechts een kwestie van inlevingsvermogen om te lezen dat 
de de koninklijken onder één hoedje spelen met Jean-
Luc. 

Dat het boek een ongeschreven laatste hoofdstuk bevat, 
moet in hetzelfde kader geïnterpreteerd worden. Zou 
Laurent niet de vriend zijn van alle mensen? 

> D O O R D E W E E K S # 

BRUSSELSE REGERING 
Na één jaar samenwerking tussen de CVP-
SP-VU-PS en PRL-FDF, evalueerde de 
Brusselse minister-president Ch.Picqué 
(PS) het beleid. Hij wees op de kon-
struktieve samenwerking tussen alle par
tijen en loofde de talrijke iniatieven van 
de Brusselse hoofdstedelijke regering. 
Voor het eerst sinds vorig jaar telt het 
hoofdstedelijk gebied meer inwoners. 
Meer dan 4000 mensen vonden de weg 
naar één van de negentien Brusselse ge
meenten, wat minister van Financiën /. 
Cbabert (CVP) deed besluiten dat de 
federale regering met meer geld voor de 
dag moet komen. 

„Kommunautaire spanningen blijven be
staan", aldus Picqué, „maar de politieke 
wil is aanwezig om deze op te lossen." 
Over het tweede verwachte taairapport 
zweeg de Brusselse regering in alle talen. 
Het rapport is al lang klaar, maar binnen 
de regering is er nog geen akkoord om het 
naar buiten te brengen. Intussen nodigt 
de VLD, de andere Vlaamse partijen uit 
een „Vlaams front" te vormen. 

SVEN GATZ 
Fraktievoorzitter in de Brusselse hoofd
stedelijke raad, Sven Gati, interpelleerde 
de hoofdstedelijke regering in verband 
met de huisvestingspolitiek. Een niet on
belangrijk terrein rekening houdende met 
het feit dat Brussel veel meer inwoners 
nodig heeft dan nu het geval is. 
Kandidaten die in Brussel een woonst 
zoeken komen eerst in kontakt met de 
Huisvestingsbeurs. Dat is een stedelijke 
instelling die instaat voor het inwinnen 
van marktgegevens en die de kandidaten 
inlicht. Sven Gatz: „Na kontrole is ge
bleken dat het personeel van de Huis
vestingsbeurs niet voldoet aan de vereiste 
tweetaligheid. „Dat is nochtans belang
rijk om de Nederlandstalige kandidaten 
niet af te schrikken." 
Bovendien, aldus Sven Gatz, heeft het 
huisvestingsbeleid te kampen met or
ganisatorische problemen. Zo houden 
twee instanties zich bezig met het huis
vestingsbeleid. Naast de Huisvestings
beurs is er ook nog de VZW Huis-
vestingkruispunt dat een adressenbestand 
aanlegt. Opmerkelijk is dat enkel sociale 
organisaties zich daarbij kunnen aanslui
ten. Bedoeling was om zich vooral te 
richten tot kansarmen. Maar, daardoor 
loopt de gegevensinzameling mank en 
wordt bovendien geen ruimer publiek 
bereikt. Sven Gatz vroeg de staatsse-
kretaris van Huisvesting, Tomas (PS) om 
beide organisaties te integreren. Gatz 
haalde zijn slag thuis, want de minster is 
op die wens ingegaan. Het VU-raadslid 
vroeg ook nog dat de privé-markt bij de 
werking zou betrokken worden. Zij is 

immmers vragende partij en haar inbreng 
is niet meer dan logisch. Toch weigert 
Tomas die „verregaande stap" te on
dernemen „om ideologische redenen." 

SOCIALE ZEKERHEID 
Onder leiding van de gewezen rector van 
de KU Leuven Roger DiUemans, pleit de 
Sociura-groep voor een drastische her
vorming en modernisering van de Sociale 
Zekerheid. Eenentwintig professoren 
maken deel uit van de groep, waaronder 
CVP-senator Bea Cantillon en VLD-ka-
merlid Faul Degrauwe. De „uiteenlo
pende kleur"van de profs belet niet dat ze 
het roerend eens zijn over een aantal 
standpunten. Zo zou het SZ-stelsel op
gedeeld moeten worden in inkomens
vervangende uitkeringen en kostenkom-
penserende vergoedingen, ledereen moet 
recht krijgen op een basisinkomen, al 

FN-wapens 

voor Kenia. 

wordt als voorwaarde een arbeidsbereid-
willigheid vooropgesteld. Het basisinko
men moet hoe dan ook van toepassing en 
gelijk zijn voor werknemers, zelfstan
digen en ambtenaren. 
Het geld voor die basisinkomens, aldus de 
proffen, moet overal gezocht worden. 

Daaronder verstaan ze de nu overwe
gende inkomsten uit arbeid. Opvallend is 
dat de akademici ook belastingen op 
vervanginginkomens willen aanboren. 
Naast het basisinkomen zouden kollek-
tieve arbeidsverzekeringen komen, be
taald met werkgeversbijdragen. 

D e vu kwam maandag op de proppen met 20 konkrete 
voorstellen voor een betere werking 

van de openbare omroep. 
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In het mediabeleid van de Vlaamse re
gering moet, volgens de VU, de BRTN een 
centrale rol toebedeeld worden. Maar dan 
mag hij niet die 'machine van immo
biliteit' blijven die hij nu is. De BRTN moet 
een zender worden voor een publiek dat 
niet aan zijn trekken kan komen bij de 
kommerciële stations. Niet het bereiken 
van heel Vlaanderen moet de doelstelling 
zijn, wel het leveren van kwaliteitsvolle 
programma's voor welomschreven doel
groepen. 

Wellicht moet de openbare daarvoor over 
twee TV-netten beschikken. Mogelijk vol
staat één. Het tweede net mag voorde VU 
niet venA ôrden tot een evenementen-
zender, Zo'n net kost teveel en dreigt 
uiteindelijk niet veel meer te worden dan 
een 'depannage-net' van de kommerciële 
omroepen Toch wenst de VU onder geen 
beding in te grijpen in het programma
schema van de openbare omroep. Dat Is 
een blijft een taak voor de BRTN zelf. 
Mogelijk kunnen de programmamakers 
bijgestaan worden door een soort van 
Kijkersraad. Deze zou samengesteld kun
nen zijn uit diverse aktoren van alle maat
schappelijke geledingen. Onder geen 
voonwaarde evenwel mag de BRTN eko-

nomische imperatieven laten primeren op 
kulturele. De openbare omroep is geen 
produkt uit de profit-sektor en mag zich 
dan ook niet louter laten leiden door 
principes die daar (suksesvol) toegepast 
worden. 
De financiële middelen van de openbare 
moeten volledig voorzien worden door de 
gemeenschap. Reklame, ook voor de ra
dio, is voorbehouden voor de kommer
ciële stations. Landelijke kommerciële ra
dio zou dus kunnen, al mag dit gegeven 
niet leiden tot een verdere koncentratie 
rond bepaalde mediagroepen. 
Indien de huidige BRTN-fondsen te laag 
blijken, zal de VU vragende partij zijn voor 
een verhoging ervan. De huidige dotatie 
bestaat uit slechts een gedeelte van het 
Kijk- en Luistergeld. Gezien niet alles ge
bruikt wordt voor de BRTN, stelt de VU dan 
ook voor de benaming 'Kijk- en Luis
tergeld' te wijzigen. Vlamingen die niet 
naar de openbare kijken, zullen zo minder 
de indruk hebben dat de BRTN hen teveel 
geld kost. Geld bovendien waarvoor zij, 
letterlijk, niets te zien krijgen. De huidige 
jaarlijkse basisdotatie voor de openbare 
zou vervangen moeten worden door een 
vast minimumpercentage van de nieuw te 
bepalen belasting. 

De VU is tegelijk vragende partij voor het 
aanbieden van een 'sociaal abonnement'. 
Mensen met minder financiële middelen 
moeten in de mogelijkheid blijven om een 
minimum TV-pakket te ontvangen. De 
BRTN is voor hen in ieder geval gratis Het 
verlies aan inkomsten wordt gekompen-
seerd door hen die meer kanalen wensen 
te ontvangen - en dus meer zullen moe
ten betalen - én door de kabelmaat
schappijen. 
De omstreden 'Derden' kunnen voor de 
VU onder strikte voorwaarden van het 
scherm verdwijnen. Alle meningen moe
ten immers aan bod blijven komen, in haar 
overige voorstellen wil de VU sluitende 
oplossingen voor het koor en het orkest 
van de BRTN en vraagt de partij dat de 
BRTN de promotie van Brussel als Vlaamse 
hoofdstad mede op zich neemt. An
dersom, vindt de VU, wordt het tijd dat de 
radioprogramma's van de BRTN nu ook 
eindelijk in Brussel zelf zonder storingen 
te ontvangen zullen zijn. 
Ook voor buitenlandse samenwerkings
verbanden, meer bepaald met Nederland, 
ziet de VU een toekomst weggelegd. Niet 
alleen zouden de BRTN en de Nederlandse 
omroepen gezamenlijk programma's kun
nen maken, ook een nog op te starten 
gezamenlijk kultureel net moet tot de 
mogelijkheden behoren. De partij wil ook 
de naam BRTN zien verdwijnen. De 
Vlaamse openbare omroep moet een 
naam krijgen die naar Vlaanderen verwijst. 
Welke naam, is hier van ondergeschikt 
belang. 
Tot slot kondigt de VU initiatieven aan om 
de monopolievorming (zie Roularta, VUM, 
Concentra) te lijf te gaan. Vlaamse mo
nopolies zijn geen haar beter dan bui
tenlandse, zegt de partij. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Bij een, overigens ernstig, debat over de 

parlementaire onschendbaarheid, wenste 

Geert Bourgeois (VU) nog een 

'subamendement' toe te voegen. De tekst 

van het voorstel sprak immers over de 

parlementair en de Kamer waarvan 'hij' 

deel uitmaakt. De VU'er wenste de 'hij' 

vervangen te zien door 'het lid'. „Ik durf 

niet te veronderstellen dat de auteurs van 

het voorstel andere dan grammatikale 

oogmerken hebben met het gebruik van 

het persoonlijk voornaamwoord 'hij'. In 

dit geval immers valt te vrezen dat zij zich 

schuldig maken aan een vorm van 

diskriminatie, die momenteel weliswaar 

nog niet strafbaar is, zodanig dat een 

direkt beroep op de parlementaire 

onschendbaarheid wellicht nog niet nodig 

zal zijn." Bij deze zijn nu ook de 

vrouwelijke parlementairen gelijk voor de 

wet. 

• WETSTRAAT 

M I et de sociale kaderwet wil de regering de 
modernisering van de Sociale Zel<erheid 

aanpakken en de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels vrijwaren. Dat mag, zo zegt de 
regering, geen afbreuk doen aan de „algemene 
beginselen die bestaan in elk der stelsels van de 

Sociale Zekerheid". Een eufemisme om te zeggen 
dat fundamentele veranderingen onmogelijk zijn. 

Sociale kaderwet 
ontgoochelt 
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Aan de inkomstenzijde wordt de, gein-
dekseerde, staatstussenkomst op 192 mil
jard vastgelegd. Daarnaast voorziet de 
regering een zogenaamde „alternatieve 
financiering" door een voorafname van 
een vast percentage van de BTW De groei 
van de uitgaven in de gezondheidszorg 
moet tot 1,5% beperkt blijven. Voor de 
pensioenen wordt gezocht naar een op
lossing om een antwoord te bieden op de 
EU-kritiek inzake diskriminatie van man
nen t.o. V. vrouwen. Het globaal beheer van 
de Sociale Zekerheid - dat overschotten 
van de ene sektor kan overhevelen naar 
andere sektoren om er de tekorten te 
dekken - wordt verder doorgevoerd. De 
regering vraagt, om dit allemaal onge
stoord te kunnen uitvoeren, volmachten 
tot 30 april '97. Voor het onderdeel over 
de BTW-opbrengsten en het globaal be
heer legt zij zichzelf geen enkele tijds
beperking op. Van super-volmachten ge
sproken! 

STUDIEWERK ONGEBRUIKT 

Ondanks de ronkende verklaringen die de 
regering het voorbije jaar aflegde, wordt 
géén werk gemaakt van een fundamentele 
en noodzakelijke hervorming van de So
ciale Zekerheid. Van een aanpassing aan de 
veroudering van de bevolking of aan de 
gewijzigde samenlevingsvormen (bv. een
oudergezinnen) is geen sprake. De fi
nanciële draagkracht van het systeem in 
deze ekonomisch mindere periode wordt 
niet onderzocht. Aan de arbeidsbelastende 
financieringswijze amper gesleuteld. Een 
aanpassing aan de staatkundige evoluties 
laat op zich wachten. Het rechttrekken 
van de transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië behoort tot de politieke arche
ologie. De verschillende stelsels, systemen 
en privileges worden zorgvuldig vastge-
betonneerd. PS en FGTB hebben hun slag 
thuisgehaald. Ook in de Sociale Zekerheid 
zegeviert het Belgisch immobilisme! 
De regering laat, en dat is echt betreu
renswaardig, waardevol wetenschappelijk 

studiewerk ongebruikt in de schuif liggen. 
De Sociura-groep o.l.v. oud-rektor Dil-
lemans, de Vlaamse Onderzoeksgroep So
ciale Zekerheid 2002, het Antwerpse Cen
trum voor Sociaal Beleid, het Vlaams 
Comité voor de Sociale Zekerheid... zijn er 
allemaal aan voor hun moeite! 

GEEN MODERNISERING 

De ontwerptekst voorziet vooral in het 
veihg stellen van de inkomsten van het SZ-
systeem. Van een ernstige evaluatie van het 
vandaag bestaande stelsel is daarbij geen 
sprake. De Sociale Zekerheid heeft haar 
deugdelijkheid en efficiëntie de voorbije 
decennia zeker bewezen. Maar men moet 
vandaag toch erkennen dat ze niet aan
gepast is aan de toekomstige uitdagingen 
en dat het financieringssysteem de werk
gelegenheid fnuikt. Het zou toch mogelijk 
moeten zijn om, zonder een sociaal VLD-
bloedbad aan te richten, ook aan de uit
gavenzijde de druk op de Sociale Ze
kerheid te verhchten. Misbruiken moeten 
effektief bestreden worden en oneigenlijk 
gebruik vermeden. De kost van de ver-
zuilmg kan door een andere organisa-
tiestruktuur - zoals het inschakelen van 
sociale loketten in de schoot van de 
OCMW's - drastisch worden terugge
drongen. 

Aan een aantal historisch vastgeroeste 
strukturen van de SZ-organisatie durft de 
meerderheid niet raken. Zo wordt er geen 
poging ondernomen om de stelsels van 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren 
naar elkaar te doen toegroeien. Van het 
uitbouwen van het twee-pijlersysteem, dat 
een onderscheid maakt tussen de inko
mensvervangende (werkloosheid, pensi
oen...) en de kostenkompenserende sek
toren (ziekteverzekering, kinderbijslag) is 
geen sprake meer. Nochtans pleitten voor
aanstaande CVP-ers, waaronder premier 
Dehaene zelf, meermaals voor het twee-
pijlersysteem. Maar, de PS wal niet, want 
zo'n tweevoudige struktuur doet het split-
singsspook opduiken! 

Het invoeren van de sociale zekerheids-
kaart maakt de ziekenfondsen nu op
permachtig. Nochtans biedt dergelijke 
kaart, via de informatika, de mogelijkheid 
om in de schoot van de OCMW's lokale 
sociale diensten te organiseren waar ie
dereen voor al zijn sociale zekerheids
rechten terecht zou kunnen. 
De reeds jaren geleden aangekondigde 
hervorming van het pensioenstelsel, nodig 
om ook de volgende generaties een be
hoorlijk pensioen te verzekeren, blijft eens 
te meer uit. 

Er worden tal van nieuwe uitgaven voor
opgesteld. Zo plant men behartenswaar-
dige maatregelen ten aanzien van be
volkingsgroepen zoals bestaansminimum
trekkers en andere zwakkere groepen. 
Allemaal goed en wel, maar over de fi
nancieringswijze hiervan heerst grote on-
duideHjkheid. 

De toename van de alternatieve finan
ciering wordt niet gekoppeld aan de nood
zakelijke vermindering van de sociale bij
dragen. 

Het stijgend aandeel van belastings- en 
BTW-middelen in de financiering van de 
Sociale Zekerheid zou overigens aanlei
ding moeten geven tot een grondige wij
ziging in het beheer van het stelsel. Het is 
niet logisch dat sociale partners alle zeg
gingskracht blijven houden over een sys
teem dat meer en meer door belastings
middelen wordt betaald. Dit komt het 
parlement toe. 

DE WERELD OP ZIJN KOP 

De modernisering van de Sociale Ze
kerheid willen aanpakken vooraleer over 
te gaan tot de kommunautarisering ervan, 
is de wereld op zijn kop zetten. Het moet 
eerst duidelijk zijn wie waarvoor ver
antwoordelijk is, vooraleer lange-termijn-
beleidsopties kunnen worden vastgelegd. 
De Sociale Zekerheid is vandaag nog een 
volledig federale bevoegdheid. Dit be
antwoordt niet aan de stapsgewijze evo
lutie die dit land de voorbije decennia 

heeft doorgemaakt en die aan Gewesten 
en Gemeenschappen ruime bevoegdheden 
en financiële middelen heeft toegekend. 
De aanpassing van de SZ aan de staat
kundige realiteit, door het samenbrengen 
van homogene bevoegdheidspakketten en 
het vastieggen van de verantwoordelijk
heden, moet het logisch gevolg zijn van 
deze evolutie. Alleen al om redenen van 
efficiëntie en kostenbeheersing dringt dit 
zich op. Het is bovendien een nood-
zakeHjke en minimale voorwaarde om de 
modernisering van de Sociale Zekerheid te 
kunnen aanvatten. De regeringsmeerder
heid ziet het echter anders. 
In tal van federale staten behoren grote 
stukken van de Sociale Zekerheid tot de 
bevoegdheid van de deelstaten. De Ca
nadese provincies zijn o.m. bevoegd voor 
het hospitaalbeleid en de ziektekosten
verzekering. Quebec heeft een eigen pen
sioenregeling en staat in voor de ge
zinsbijslagen. In Zwitseriand beschikken 
de kantons over belangrijke bevoegdheden 
inzake de ziektekostenverzekering en zijn 
zij eveneens bevoegd voor de gezinsbij
slagen. 

Vlaanderen heeft een heel eigen visie op 
het gezondheidsbeleid. Daarbij gaat de 
aandacht in de eerste plaats uit naar eer-
stelijnszorg. De Waalse medische kuituur 
sluit daarentegen veel meer aan bij de 
Franse gebruiken en de hoogtechnolo
gische benaderingswijze. 
Vlamingen en Franstaligen moeten, voort
bouwend op de logika van een door
gedreven federalisme, eigen aksenten en 
beleidsopties in de Sociale Zekerheid kun
nen leggen. In de eerste plaats inzake 
gezondheidszorgen en gezinsbeleid. De 
inzichten kunnen en mogen daarbij uit
eenlopen. Maar ieder moet de verant-
woordeHjkheid dragen voor het prijs
kaartje dat aan die verschillende keuzen 
verbonden is. Pas dan kan een afgesproken 
solidariteitsregeling op poten worden ge
zet. 

Koen Van Caimere 



O p een avond liep een eenzame man door de 

straten van de voorstad. Het was bitter 

koud. Het werd pikdonker. De man droeg een 

verdacht pakje onder de arm. Voor een grote villa 

bleef hij staan. Hij bekeek zorgvuldig de omheining, 

het tuindeurtje en de garagepoort. Dan stapte hij 

ijlings over het lage hek en liep langs de struiken 

naar de voordeur. 

• OPINIE • 

De grote glazen deur had slechts een 
smalle metalen omlijsting en een lage 
plint. In die plint zat, net boven de dorpel, 
een enge brievenbus. De man boog zich 
diep voorover. Hierbij viel zijn pakje op 
de grond. Hij raapte het weer op, haalde 
er een voorwerp uit, en probeerde het in 
de brievenbus te gooien. Maar dat lukte 
niet meteen. De klep bestond uit twee 
horizontale, met sterke veren versterkte, 
delen die hij naar binnen moest duwen. 
Daarachter zaten twee stevige borstels, 
die de tocht moesten weren en hard
nekkig weerstand boden. De man plooide 
het voorwerp, nam het tussen duim en 
vingers en duwde het krachtig naar bin
nen. 

Maar plots klonk langs de binnenzijde 
van de deur het woedend geblaf van een 
Rottweiler. In de tuin werd automatisch 
een felle schijnwerper aangestoken, die 
de onbekende hel verlichtte. Geschrok
ken probeerde de man zijn hand terug te 
trekken, maar de dubbele klep sloeg dicht 
rond zijn trouwring en meteen rond zijn 
vingers, terwijl langs de andere kant de 
hond als razend te keer ging en zich klaar 
maakte op toe te happen. In een wan
hopige beweging rukte de onbekende zijn 
hand los, sprong over het tuinmuurtje en 
liep vlug terug naar de straat. Zijn hand 
deed behoorlijk pijn. Zijn vingers waren 
duchtig gehavend. Op de melodie van 
'Strangers in the Night' bromde hij boos; 
'Fingers in the Night'! 
Maar toch zette de man zijn nachtelijke 
tocht verder. Van huis tot huis, van bus tot 
bus. Hij buste immers zijn deel van de 
12.000 exemplaren van de 32ste jaargang 
van De Weergalm, het plaatselijk blad van 
VU-Gentbrugge-Ledeberg. 
Wie nooit pamfletten heeft gebust weet 
niet wat een busser lijden kan. Overal 
loeren wolvenklemmen op de roekeloze 
propagandist: onvindbare bussen, ver
scholen onder een raamdorpel of tussen 
het struikgewas; onzichtbare krakemik-
kige blikken dozen in voortuintjes. Gleu
ven in rolluiken en garagepoorten, waar 
de auto vlak voor staat. Heel smalle 
klepjes, gemaakt voor naamkaartjes en 
voorzien van het unitaire Belgische op
schrift „lettres". Laag bij de grondse 
bussen, die er voor zorgen dat de busser 
zich zo diep moet bukken dat zijn rugzak 
over zijn kop naar voor tuimelt en dat hij 
er een heuse lumbago aan over houdt. 
Geen wonder dat de bussers tijdens hun 
tocht tientallen naamplaten van „Kine
sitherapeuten" ontwaren. Die zijn er na
tuurlijk nodig om de gehandikapte brie
venbestellers en VU-propagandisten te 
masseren. 

En dan zijn er de reklamebladen. Wee je 
gebeente als de bussers van De Streek-

krant net voor jou gepasseerd zijn, met als 

resultaat uitpuilende, proppensvolle, 
vastgeklemde brievenbussen. Bij regen
weer moet je eerst een vieze brei kletsnat 
papier uit de gleuf trekken om de 'goede 
VU-boodschap' te kunnen deponeren. 
Gelukkig prijken er op bijna de helft van 
alle brievenbussen kleefbriefjes met het 
opschrift: „Geen reklamedrukwerk 
a.u.b.". De Weergalm is uiteraard geen 
publiciteit maar objektieve informatie. 
Die kunnen we dus met een gerust ge
weten aan onze medeburgers bezorgen. 

Ode aan de postbode 

De rolluiken zijn neergelaten. De verf is 
afgebladderd. De tuin is verwilderd, maar 
voor de publiciteitsbussers zal dat een 
zorg wezen. Ze blijven pakken papier in 
de bus stoppen, tot het kastje het begeeft 
en achterover in de gang stuikt. Zo is er 
plaats voor nog veel meer reklame. Door 

Bussen in flatgebouwen is een ongekende 
luxe. Daar heb je hele reeksen kom-
fortabele openingen, waarin je met een 
elegante zwaai je folder kan laten ver
dwijnen. De reklamebladen liggen daar in 
grote stapels op de grond, klaar om door 
de ophaaldienst te worden afgehaald, om 
er nieuw papier voor nieuwe reklame
bladen van te maken. Een soort per

petuum mobile, door een uitgever uit 
Roeselare uitgevonden. 
Sommige huizen staan sedert jaren leeg. 

de kapotte ruit zie je hoe de halve gang 
bezaaid hgt met aanbiedingen van GB, 
Delhaize en andere liefdadigheidsinstel-
hngen. Het is alsof men de doden tot in de 
hemel met de jongste koopjes wil ach
tervolgen. 

Na het bussen van de 32ste jaargang van 
De Weergalm heb ik, simpele amateur, 
besloten een ode te brengen aan de profs 
in het vak: de-postboden. Ik weet welke 
moeilijke klus zij elke dag, bij weer en 
wind, bij koude en hitte, bij regen en 

sneeuw moeten klaren. Ik heb onder
vonden hoe stompzinnig sommige brie
venbussen zijn aangebracht, hoe onvind
baar, hoe laag, hoe smal, hoe gevaarlijk. 
Sommige huizen hebben zelfs helemaal 
geen voordeur en geen brievenbus. Men 
moet rond de woning sluipen om de 
achterdeur te vinden, die in feite de 
voordeur is. 

Men vindt nog moeilijk mensen die het 
beroep van postbode willen uitoefenen. 
De brievenbestellers kunnen vaak hun 
vakantiedagen niet opnemen omdat veel 
openstaande betrekkingen, bij gebrek aan 
kandidaten, niet kunnen worden inge
vuld. Ondanks de hoge werkloosheid. 
Begrijpe wie kan. 

En mijn 'Fingers in the Night'? Ze maken 
het hoed, dank u wel, ze zijn intussen 
genezen! 

Het Zijn rare dagen, de laatste dagen van 
juni. Een niemandsland tussen een druk 
voorjaar en twee maanden waarin dit 
i<ontlnent z'n zomerzij kiest. Voor wie tot 
het ondenwijs-genietende deel van de 
bevolking behoort zijn het de kruciale 
dagen waarin men op z'n schoolse kennis 
wordt getoetst. Jeans en jackets geruild 
voor pak en rok, want het Establishment 
ziet nog graag nette kandidaten voor zich 
verschijnen. Schoolgangers zien er tijdens 
de laatste dagen bleek en onuitgeslapen 

• ACH ZO • 

van de arbeidsmarkt. De drang naar an
dere luchten speelt ze parten, de eerste 
op vreemde stranden willen staan, reeds 
getaand de laatkomers opwachten zou ze 
een kick geven. 
In de migrantenbuurten kondigen de laat
ste dagen zich aan door volgestouwde en 
hoogopgestapelde familiebusjes, klaar 
richting Gibraltar of Konstantinopel. 

De laatste dagen 
uit, ze leven op de toppen van hun tenen, 
hun zenuwen zijn ze reeds lang niet meer 
de baas. De ene dag zijn ze gebuisd, 
vrezen ze; de andere dag zijn ze er door, 
hopen ze. 
Voor wie examens zich nog tot wat ge-
scharrel met de vier hoofdbewerkingen 
beperkt, betekenen de laatste dagen 
wachten op de schoolreisdag. De waterval 
van Coo, Wallbi of Plankendaal. Heerlijke 
voorgeborchten tot twee eindeloze 
maanden vakantie. 
Plots is het pendelverkeer naar Brussel 
matiger geworden want tijdens de laatste 
dagen kunnen sommigen hun ongeduld 
niet meer de baas en verdwijnen ruisloos 

In de laatste dagen duurt alles langer dan 
op andere dagen. De kersen rijpen te 
traag, de avonden met niks op TV, het 
zomeruur dat kinderen wakker houdt, mi
litanten van de Heiligen der Laatste Dagen 
die nog laat aan de bel hangen. Een 
heteluchtballon die traag overvliegt, blaf
fende honden hebben reeds lang de 
krachtige vlam aangekondigd. Tot het 
schemert ruzieën merels in de hagen, een 
kat zit op het muurtje en geniet van de 
laatste zonnestralen. Een klad fietsers 
bootst een rit in de Ronde van Frankrijk na. 
Koeien liggen samen onder een boom, 
gek te doen. 
Helemaal donker wordt het tijdens de 

Oswald Van Ooteghem 

(de auteur is ere-senator 
en onverbeterlijk VU-militant) 

nachten van de laatste dagen niet, er blijft 
altijd een zweem van licht in de lucht. Of 
zijn het de scherpe stralen van een traktor 
waarop een boer eindeloze rondjes rijdt? 
Over de graanvelden hangt een vreemd
soortig licht. Op de elektriciteitsdraad 
landt een uil, hij bespiedt een slachtoffer 
in het gras. 
De wereld leeft nu tussen licht en donker, 
tussen werken en waken, een metafoor 
voor alles wat met Leven te maken heeft. 
De straatlichten gaan aan, traag alsof het 
tegen hun zin is. 
De kinderen tellen de laatste schooldagen 
op hun vingers af, in de klas heeft de 
meester een kaart van Frankrijk opge
hangen met de ritten van de Ronde. Hij 
vertelt de kinderen over de steden en de 
streken waar de karavaan langskomt, Je
anne d'Arc fietst mee. Aardrijkskunde en 
geschiedenis aan de hand van de Tour. 
Schoolmeesters zijn daar goed in. 
Morgen is het de allerlaatste schooldag, er 
zal geen letter meer op het bord staan, 
geen schrift zal nog op de lessenaar lig
gen. Door de klas zal geen lied meer 
klinken. Morgen is het de dag des oordeels 
waarop een heel schooljaar in punten 
wordt samengevat. Dan worden kinderen 
opgedeeld in: Zeer Goed, Goed, Kan Be
ter... 

Hopelijk kregen ze in hun boekentas wat 
meer mee dan deze wrede maatstaven. 

R.Asmus 



S inds het begin van dit jaar worden de 

verwikkelingen in de schoot van het 

Gemeentekrediet door de media en de politieke 

wereld van nabij gevolgd. Velen vragen zich af wat er 

in de Pachecolaan aan de hand is. In drie bijdragen 

wil WIJ de lezer een kijk geven op 

een ingewikkeld dossier. 

De ontwikkelingen in het Gemeentekre

diet dateren niet van dit jaar. Een hele 

geschiedenis ging eraan vooraf. Om deze 

leggen we Vlaams parlementslid Jean-
Bogaert, die dit dossier namens de VU 
volgt, enkele vragen voor. 

genhanger van het Gemeentekrediet) da
teert met van gisteren. Reeds in 1994 
kocht het Gemeentekrediet een belang 
van 5 % in Crédit Local de France. 
In 1991 nam ,de bank van de gemeenten' 
een participatie van 52 % m het Luxem
burgse BIL (Banque International 

Luxembourg). 

Bepaald geen klein bankje, in zoverre 
zelfs dat BIL thans 26 % van het totale 
balanstotaal van de Gemeentekrediet
groep uitmaakt. Deze financiële instelling 
houdt zich vooral bezig met 'vermo
gensbeheer'. Vanuit bedrijfsekonomisch 
opzicht IS deze operatie geslaagd. De BIL 
is de jongste jaren sterk gegroeid en 
draagt ruim bij tot de winstontwikkeling 
van de ganse Gemeentekrediet-groep. 
Onrechtstreeks is dit dus in het belang 
van de gemeenten en provincies, al zijn 

TUssen ankeren 
en uitvaren 

é 

te begrijpen moet men weten dat het 
Gemeentekrediet reeds enkele jaren de 
ambitie koestert om uit te groeien tot een 
volwaardige grootbank, een bank die het 
hele gamma van financiële diensten aan
biedt. En ze blijkt daar nog aardig in 
gelukt te zijn ook. 

Het volstaat hiervoor het balanstotaal 
van deze openbare kredietinstelling te 
bekijken. Daaruit blijkt dat het Gemeen
tekrediet de tweede financiële instelling 
van het land is, na de Generale Bank, 
maar voor BCB en BBL. In de rangorde van 
Europese financiële instellingen neemt 
het Gemeentekrediet de 31ste plaats in. 
De Volksunie maakt zich zorgen over de 
gang van zaken binnen het Gemeen
tekrediet. En stelt zich vragen: 

- Is het Gemeentekrediet nog wel „de 
bank van de gemeenten"? 

- Welke rol zullen de gemeenten in de 
toekomst nog spelen? 

- Hoe moet een mogelijke (gedeeltelijke) 
privatisering van het Gemeentekrediet 
bekeken worden? 

- Wat met een mogelijk samengaan van 
het Gemeentekrediet met het Franse Cré

dit Local de France} 

In een eerste bijdrage leggen we aan de 
hand van enkele konkrete dossiers uit wat 
er in het Gemeentekrediet zoal leefde 
gedurende de jongste vijf jaar. Deze ach
tergrondinformatie is onontbeerlijk om 
de recentste perikelen in de schoot van 
deze openbare kredietinstelling te be
grijpen. Deze komen aan bod in de 
tweede aflevering. In een derde bijdrage 

„WE WORDEN UW BANK" 

Niemand zal ontkennen dat het Gemeen
tekrediet de jongste jaren een sterke groei 
heeft gekend. Haar expansie vond plaats 
op verschillende domeinen van de fi
nanciële dienstverlening. Er werd sterk 
gediversifieerd (of die intentie bestond 
dan toch), zowel naar dienstverlening 
voor bedrijven, als naar het verkopen van 
verzekeringsprodukten toe. Het Ge
meentekrediet ging ook de internationale 
weg op. 

Al deze evoluties leidden er toe dat het 
Gemeentekrediet geleidelijk aan een vol
ledige bank werd. Sinds 1994 voert de 
openbare kredietinstelling dan ook on
omwonden de slogan: „We worden uw 
bank." 

Het is waar dat het Gemeentekrediet nog 
steeds een feitelijk monopolie heeft wat 
de dienstverlening aan de lokale besturen 
betreft. De voorsprong die ze op dat vlak 
ten opzichte van andere financiële in
stellingen heeft uitgebouwd wil ze dui
delijk behouden. Deze dienstverlening 
aan steden en gemeenten wordt nu ook 
duidelijker op een internationaal niveau 
gezien. Zo nam het Gemeentekrediet 
begin van dit jaar een bankfiliaal van haar 
dochter BIL {Banque International d 

Luxembourg) te New York over. Dit 
agentschap wenst zich te specialiseren in 
het verlenen van financiële diensten aan 
Amerikaanse gemeentebesturen. Ook de 
interesse van het Gemeentekrediet voor 
Crédit Local de France (de Franse te-

daar enkele kritische bemerkingen bij te 
maken. 

Deze participatie leert ons dat het Ge
meentekrediet reeds een hele tijd zijn 
specifieke rol als ,bankier van de ge
meenten' is ontgroeid. Drang naar schaal
vergroting lijkt nu wel vanzelfsprekend. 

GEMEENTEKREDIET EN N«/IKN 

Een ander voorbeeld van de expansie
drang valt af te leiden uit het recente 
streven naar kontrolemacht in de Na

tionale Maatschappij voor het Kredtet aan 

de Nijverheid (NMKN). Zowel in 1992 
als in 1994 stond het Gemeentekrediet 
dicht bij de verwerving van het 50 % 
overheidsaandeel in NMKN. Deze ex

pansie paste in het streven naar een 
sterkere poot in de kredietverlening aan 
de bedrijfswereld. Het NMKN had zich 
in deze materie een sterke, maar ri-
sikovoUe positie weten te bemachtigen en 
telde ongeveer 6.000 bedrijven tot haar 
klanten. De toenadering tot de NMKJ4 
was in feite ook reeds in 1988 uit
gedokterd op het 'semi-politieke' vlak. 
De goeverneur van de Nationale Bank, 
Alfons Verplaetse, meende toen dat een 
samengaan van openbare kredietinstel
lingen in een holdingstruktuur o.l.v. het 
Gemeentekrediet enerzijds en de ASLK 
anderzijds een Belgische verankering zou 
kunnen waarborgen. Het koncept ,Bel-
gische verankering' zal nog wel vaker 
voorkomen in dit verhaal. 
Deze van staatswege gedirigeerde ver
ankering ging toen niet door. Het Ge
meentekrediet zelf verzette zich - telkens 
op het laatste ogenblik - tegen de over
name van de NMKN in 1992 en zou dit in 
1994, totaal onverwachts, opnieuw doen. 
Tot op vandaag is het onduidelijk wat 
hiervan de reden zou kunnen geweest 
zijn. Welhcht vond de Raad van Bestuur 
van het Gemeentekrediet de risiko's te 
hoog. Door overname van de NMKN 
kon de zeer hoge kredietwaardigheid van 
het Gemeentekrediet wel eens in het 
gedrang komen. 

Uit dit verhaal kunnen we echter ont
houden dat het Gemeentekrediet alles
zins ernstige interesse betoonde voor spe
cifieke kredietuitbreiding naar de be
drijfswereld toe. Deze operatie paste dui
delijk in haar streven naar aktiviteits-
uitbreiding. 

GEMEENTEKÎ ÊDIÊT mMt 

Een uiterst interessante ontwikkeling die 
zich sinds 1992 in het Belgische ban
kenlandschap afspeelt is de geleidelijke 
toenadering tussen de Bank Brussel Lam-

bert (BBL) en het Gemeentekrediet. Wie 
denkt dat beide partijen elkaar in 1996 
plots vonden heeft het mis. Insiders had
den reeds in 1992 sterke vermoedens dat 
er iets moois bloeide tussen deze beide 
financiële instellingen. In dat jaar pro
beerde het Nederlandse ING de kontrole 
over de BBL te veroveren. De Vlaming 
Theo Peeters, op dat ogenblik hoofd van 
het BBL-direktiekomitee, was deze idee 
niet ongenegen. Toen iedereen dacht dat 
het die weg uitging kwam Albert Frère, 
van de holding-Groep Brussel Lambert, 
op de proppen en die stak daar een stokje 
voor. 

Karl CoUaerts 

Volgende week: 

Het 44% aandeel van Vlaanderen 

Altiert Frère 



K.: •wf 

Zaterdag 15 juni j . l . hielden liet bestuur, de iokale, provinciaie 
en Vlaamse mandatarissen van het VU-arrondissement 

Brugge in Lissewege hun jaarlijkse bijeenkomst. Hoofdtema was 
de verkeersontsiuiting van de regio. 

Maak de haven bereikbaar 
De regio Brugge kreeg de jongste tijd 
enkele zware klappen te verwerken op 
het vlak van werkgelegenheid. Het VU-
arrondissement Brugge wil daarom re
soluut de kaart van de Zeebrugse haven 
trekken. Maar dat betekent dan wel dat 
die haven bereikbaar moet zijn en daar 
knelt het schoentje. De VU'ers vragen dan 
ook dat nog uit te voeren openbare 
werken getoetst zullen worden aan hun 
impakt op de ontsluiting van de zee
haven. „Werken die de vlotte doorstro
ming van het havengebonden verkeer 
dreigen te belemmeren zijn schadelijk 
voor de Brugse regio en kunnen dus niet 
verdedigd worden." 

Om hun doel te bereiken kwamen de 
plaatselijke VU'ers in Lissewege naar bui
ten met meerdere konkrete voorstellen. 
In de eerste plaats zijn zij gekant tegen de 
aanleg van de Al 8 Jabbeke-Brugge-West-
kapelle. Het projekt zou zorgen voor een 
toevloed van nieuw verkeer naar wegen 
die in principe voor de haven bestemd 
zijn. Meer brood ziet het VU-arrondis
sement Brugge in de uitbouw van de N49 
Antwerpen-Westkapelle. De verbinding 
tussen die weg en de haven moet dan weer 
gebeuren via reeds bestaande wegen. Met 
een konsekwente scheiding tussen land
bouw- en havenverkeer. De VU'ers be
nadrukken daarbij rekening te houden 
met dichter bevolkte woongebieden. 
Met het aanleggen van nieuwe spoor
wegen tussen de haven en Dudzele, 
Brugge en Gent moet niet gewacht wor
den tot na de eeuwwisseling, maar moet 
nu reeds gestart worden. 
De Zeebrugse haven heeft zich de jongste 
jaren ontpopt tot een kontainerhaven. 
Het vervoer van de laadkisten gebeurt het 
gemakkelijkst via de waterwegen. Ook op 
het vlak van milieu is dit een uitstekende 

keuze. Transport via water voorkomt 
bovendien een verder dichtslibben van de 

wegen. 

Op dit moment is de ontsluiting van de 
haven via de waterwegen evenwel ge
brekkig. Het kanaal Gent-Brugge voldoet 
daarbij geenszins aan de vraag. Ook de 
kust- en Scheldevaart biedt slechts een 
gedeeltelijke oplossing. Daarom is de VU 
van het arrondissement Brugge voor
stander van de uitbouw van de Nieuwe 

Lieve (het Noorderkanaal). Dat moet de 
haven met het achterland verbinden. Met 
een minimum aan investeringen is het op 
korte termijn mogelijk om schepen tot 

2.000 ton op het kanaal te laten varen. 
Op langere termijn denken de VU'ers aan 

. een uitbreiding van 4.000 tot 6.000 ton. 

^sdezeNieuweUeveopeendoordachte 
manier aangelegd wordt, is zij niet na
delig voor het milieu. Eerder het te
gendeel, gezien de vermindering van 
vrachtwagens op de autowegen. Een ka
naal biedt bovendien het voordeel dat het 
perfekt in de omgeving kan geïntegreerd 
worden. 

Met het oog op een spoedige uitwerking 
van hun plannen zal de VU van het 
arrondissement Brugge en haar manda
tarissen haar voorstellen aan de bevoegde 
overheden overmaken. 

Arrondissementele 
ledendag te 

Vlassenbroek 
Al de leden van alle afdelingen van het 
arrondissement Dendermonde worden 
uitgenodigd op een arrondissementele 
ledendag op zaterdag 29 juni a.s. De 
bedoeling is een halve dag samen door te 
brengen om mekaar terug eens beter te 
leren kennen. 

Waar de ledendag pas van start gaat om 
14u. is er 's morgens om lOu. voor alle 
bestuursleden een open arrondissements-
raad in 't Ateljeeke in Vlassenbroek. Gast
spreker is VU-fraktieleider in het Vlaams 
Parlement Paul Van Grembergen. 
Paul is, zoals juUie allicht weten, een wijs 

en geanimeerd spreker die ons zeker de 

laatste evolutie binnen de partij zal ver

duidelijken. 

Teneinde de brug te leggen naar het 
middagprogramma nl. de wandeling 
doorheen het natuurgebied de „Vlas-
senbroekse Schorren" onder leiding van 
gidsen van de natuurvereniging De Wie-
lewaal, is er in 't Ateljeeke een geza
menlijk middagmaal voorzien. Uitge
breide koude schotel, brood en koffie. 
380 fr.per persoon storten op rek. nr. 
446-3597361-62. 

De regionale vu-krant 

11-daagse 
Vlaanderen-

Europa 
De 11-daagse Viaanderen-Europa 2002 gaat op 
zaterdag 29 juni officieel van start Hier hele pro
gramma opsommen zou ons te ver leiden maar 
enkele programmapunten dienen wel benadrukt 

Kortrijk 29 juni om 17u.30. Officiële opening aan 
het Croeningenmonument met het aansteken van de 
Vlaams-Europese vlam door de minister-president, 
gevolgd door een reeks toespraken en receptie. 

St -Niklaas 1 juli Rond 10u.30 vertrekt op de Grote 
Markt ,,een ronde in de Tour" voor amateur-fletsers. 
Naar Waregem o.l.v de wielerploeg Vlaanderen 2000. 
Info 02/210 88 49. 

*s Gooik 5, 6, 7 juli Feestival 2000 met traditionele 
groepen uit Caiicle, Cataioniè, Andalusiè, Astunè, 
Baskenland en Portugal Info 075/799 999 

•^ leper 6 juli. Dag van de Vlamingen in het bui
tenland. Org Vlamingen in de Wereld Info 015/42 
25 77 

Dlksmulde7jüh Om20u totaalspektakel (koncert, 
waterfonteinen, vuurwerk) op en rond de iJzer-
bedevaartweide. infO' 051/ 50 02 86. 

"* Brussel 11 juli vanaf 19u 11 juli-viering op de 
Brusselse Grote Markt 

'"- Gap (F) 11 juli. Vlaamse dag in de Ronde van 
Frankrijk Een Vlaams minister geeft de start en reikt 
de Gulden Spoor uit aan de gele-truidrager en de best 
gerangschikte Vlaming. 

Brugge 13 juli om 20u 02 Op de Burg feestelijke 
afsluiting van de 11-daagse. Een volksfeest met zang 
en dans en een topartiest uit Vlaanderen. 

7 



De provincie Vlaams-Brabant stelde in 
haar beleidsnota Kultureel Erfgoed ook 
een vernieuwing op het vlak van de zorg 
voor de archeologie in het vooruitzicht. 
In de beleidsnota wordt de intentie van de 
provincie verwoord om in elk van de 
beide arrondissementen (Halle-Vilvoorde 
en Leuven) een archeologisch museum uit 
te bouwen. 

Bepaalde gemeentebesturen zagen hierin 
een aanleiding om zich ondermeer via de 
goedkeuring van moties of dossiers in de 
gemeenteraad, een officiële kandidaat
stelling in te dienen. Deze manier van 
werken is volgens de bevoegde gede
puteerde Herman Van Autgaerden voor
barig. 

Een museum dient in ieder geval een 
voldoende materiële en logistieke on
dersteuning te krijgen. Dit betekent dat 

niet alleen in gebouwen maar ook in een 
volwaardige kollektie en in deskundig 
personeel moet worden geïnvesteerd. 
Zover is men evenwel nog lang niet. „In 
het verleden was er geen noemenswaar
dige traditie en bestonden er in Vlaams-
Brabant hoofdzakelijk lokale initiatieven 
-veelal door en van amateur-archeologen 
en van geschiedkundige kringen - die niet 
systematisch vanuit de provincie werden 
geleid." 

„Vlaams-Brabant wil het nu over een 
andere boeg gooien", stelt Van Autgaer
den. Volgens hem moet er eerst een 
minimale traditie groeien, moeten dui
delijk krachtlijnen worden uitgetekend 
en prioriteiten worden bepaald. Van Aut
gaerden wil ook een duidelijk inzicht in 
de samenwerkingsmogelijkheden met het 

Lijdt VUJO 
aan Slenjalitls? 

Hoewel deze maanden voor de politieke 
jongerenverenigingen wegens examenver-
plichtingen een penode van noodgedwon
gen windstilte zijn, staat er bij VUJO dit jaar 
toch nog één en ander op het programma 
Een eerste belangrijke aktiviteit vindt al 
plaats op donderdag 4juli \r\ Gemeenschaps
centrum De Knekelaarte Schaarbeek 
Vanaf 19u worden de VUJO-raadsleden ver
wacht Ter voorbereiding van het VUJO-kon-
gres van zaterdag 30 november dienen er 
nog een aantal knopen te worden door
gehakt over de algemene werkwijze bij dit 
kongres en wordt er een kongreskommissie 
samengesteld 

Een ander belangrijk punt waar op aan
staande VUJO-raad aandacht wordt gegeven 
Is het recente politiek Sienjaal van Maurits 
Coppleters en Norbert De Batselier aan pro
gressief Vlaanderen VUJO wil in dit debat 
zeker niet afzijdig blijven 
Daarom laten de Volksuniejongeren op aan

staande VUJO-raad vanaf 20u een aantal 
prominenten aan het woord om de ver
schillende meningen hieromtrent te toetsen 
o f te helpen vormen 
Eén van de hoofdrolspelers, Norbert De Bat
selier, geeft tekst en uitleg bij het projekt. 
Daarna krijgen Bert Anciaux en prof Ene 
Defoort de gelegenheid hun mening over 
deze oproep tot progressieve frontvorming 
uiteen te zetten en deze te toetsen aan de 
ideeèn van de aanwezige Volksuniejonge
ren 
Stof genoeg dus voor een boeiende en 
spraakmakende VUJO-raad. Wat is er trou
wens beter om het einde van de vakantie en 
het begin van een (hopelijk lange) vakantie te 
vieren? Tot dan. 

c®. Waar'^ "Gemeenschapscentrum De Kne-
kelaar", Callaltstraat 86 te Schaarbeek. 
Aanvang? I9u- congrescommissie, 20u-
debat 

Archeologisch 
beieid 
in Viaams-Brabant 

• UIT DE REGIO • 

Instituut voor het Archeologisch Patri
monium (LAP) en met de KUL. „Mo
menteel betaalt de provincie al de helft 
van de wedde van een provinciaal ar
cheoloog (mevrouw Lieve Opsteyn), die 
ook gedeeltelijk voor de KU Leuven en de 
stad Zoutleeuw werkt. In Zoutleeuw 
werkt de provincie trouwens binnenkort 
mee aan een nieuwe overzichtstentoon
stelling „Grote vondsten in de kleine 
Gete", rond de daar aan gang zijnde 
opgravingen. 

H. Van Autgaerden: „De uitbouw van 

twee volwaardige musea in de provincie is 

een ambitieus opzet. Het kan slechts wor

den gezien als de bekroning van een 

langdurige voorbereidingsfase en er mag 

daarbij zeker niet overhaast worden te 

werk gegaan. 

De gemeenten doen er bijgevolg best aan 

voorlopig niet aan te dringen. Een be

slissing komt er pas na rijp overleg en 

gefundeerd advies vanwege de betrokken 

specialisten in de materie." 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 29 Juni VLASSENBROEK. Ar-

rondissementele ledendag. Om 10u. open 
arr.-raad in 't Ateljeeke met als gastspreker 
Paul Van grambergen, 's Middags koude 
schotel (380 fr. p.p.), om I4u. wandeling 
doorheen de Vlassenbroekse Schorren. 
Org.: VU-arr. Dendermonde. 

20. 50 Juni CENT: FW organiseert 
een „Zingende Boot", van Gent naar Sint-
Martens-Latem. Verzamelen om 13u.50 aan 
Gordunakaai (Europahotel). Op de boot: 
zang o.l.v. Gust Teugels. Terug rond 18u. 
Deelname: 360 fr., + 12u.: 200 fr., -12J. 
gratis. Inschrijven vóór 15/6. Info en org.: 
FW 09/223.38.83. 

ZO. 7 Juli OUDENAARDE: Barbecue 
in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te 
Melden. Deelname: 550 fr. p.p., -12]. 200 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde 
i.s.m. vu-Oudenaarde. 

Zo. 7 Juli ZOTTECEM: Guldenspo-
ren-etentje in het Ontmoetingscentrum 
Leeuwergem. van l lu.30 tot I5u. Deel
name: volw. 400fr., -12j. 250fr. (barbecue + 
voorgerecht). Org.: vu-Zottegem. 

Zo. 7 Juli HOF̂ STADE: 11 juliviering. 
Met toespraak door Maurits Van Liedekerke. 
Om 19U.30 in het Parochiaal Centrum bij de 
kerk (baan Aalst-Dendermonde). Org.: DF-
afdellng Hofstade. 

WO. 10 Juli GENT: Guldensporen-
viering VU-arr. Gent-Eeklo. Om 20u. in de 
Ridderzaal van het Cravensteen te Gent. 
Met optreden van Frank Degruyter en ge
legenheidstoespraak door l>JellY Maes. 

Vr. 12 Juni WiEZE: Guldensporen-
kaarting Belotten; 4.000 fr. vooruit -t- inleg 
+ trofee, in zaal Cildenhuis, Aalsterse straat 
133. Inschrijvingen vanaf 19u. Aanvang om 
20u. Deelname: 50 fr. Org. VU-Lebbeke-
Wieze-Denderbelle. 

za. 20 Juli GENT: Tijdens de Gentse 
Feesten: vu-terras aan de Bennesteeg 2 te 
Gent. ledere dag vanaf 14u., in het week
einde van af I2u. tot ???u. ieder vu-lld of -
simpasant van harte welkom! 

WEST-VLAANDEREN 
za. 29 Juni ZWEVECEIM: Naar Brus

sel en het land van Breugel. Vertrek om 
8U.30 aan Zwembad, Bekaertstraat. Met 
bezoek aan het vossenplein (oude markt), 
Marotten, rondrit door Pajottenland en be
zoek aan kasteel van Gaasbeek. Terug rond 
23u. Voor info en inschrijving (1.000 fr. 
p.p.): Erik Maes (056/75.65.57, na 19u.), 
Beatrix Bossuyt (75.81.65) of Blanca lïigole 
(75.63.68). Org.: Vlaamse Klub Groot-Zwe-
vegem. 

zo. 30 Juni BESELARE: 6de jaar
lijkse vu-reis naar Clairmarais ofte Kom-
meres (Frans Zuid-Vlaanderne). Vertrek om 
7U.15 stipt aan de kerk. Terug rond 22u.30. 
Deelname VU-leden: 900 fr. Voor info en 
dagprogramma: VU-Beselare, Luk Hoflack 
(057/46.78.55). 

Zo. 30 Juni iZEGEM: Vlaams Huls, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Steenkerke. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

Za. 6 WAKKEN: Guidensporenfeest. 
Vanaf 20u. In de Leegte, Roterijstraat. Met 
toespraak door Dirk Vanhegen (Ijzerbede-
vaartkomitee en WTV). Met hesp aan 't spit, 
zang en animatie (Stefaan Derijcke). In
schrijvingen: 350 fr. bij leden van Vlaamse 
Vriendenkring of in de Leegte, tel. 
056/60.30.45. 

ZO. 7 Juli KAASTER: Frans-Vlaan 
deren: 14de Guldensporenzangfeest. Om 
15u. in de Salie Communale. Met optreden 
van Fr.-VI. leerlingen NLS,.Vlaams Cultureel 
Centrum" Wormhout. Dirigent: GustTeu-
gels. 

Zo. 7 Juli DEERLIJK: 11 Jull-braad 
feest in Gaverkasteel Deerlijk. Aperitief 
vanaf 1lu.30. Maaltijd om 13u. Deelname: 
400 fr., 4-12J. 200 fr. Kaarten bij bestuurs
leden of op het sekretariaat (056/77.72.47). 
Org.: vu-Deerlijk. 

IWa. 8 Juli LEDECEIM: Teatervakan-
tie in het Cultureel Centrum, Sint-Eloois-
winkelstraat te Ledegem. Van 8 tot 12/7. 
Deelname: 1.900 fr., voor jongens en meis
jes van 10 tot I6j., dagelijks van 9 tot 16u. 
Opvang van 8 tot 9 en van 16 tot I7u. Info 
en inschrijving: Jeugddienst Vlanajo Izegem 
(051/31.30.81) en Jeugddienst Ledegem 
(056/50.90.13). 

WO. 10 Juli BRUGGE: 11-juliviering. 
Om I8u. akademische zitting In de gotische 
zaal van het stadhuis. 19u.30 bloemenhulde 
Grote Markt; 20u. zaal brouwerij Straffe 
Hendrik, Walplein: Vlaams-nationale zan
gavond o.l.v. Gust Teugels. 

WO. 10 Juli KORTRIJK: 15de Cul-
densporen-Zangfeest. Om 20u. in de Stads
schouwburg Kortrijk. In het teken van 
Borms- en Lutgartjaar. Met Carine viaene, 
twee troubadours-duo's Erwin Busschaert 
en Robrecht Vanhuyse, en Joel en Klerktje 
(Fr.-VI.); 3 koren; Westvlaams akkordeo-
norkest. Zangfeest o.l.v. dirigent Bert Peet-
ers. Org.: vzw Guldensporen. 

za. 13 Juli BRUGGE: Om 20u. OP het 
Burgplein: slotmanifestatie van de Vlaamse 



vu-Mechelen 
vraagt aanpassing 

Eiectrabei-statuten 
'<^' 

• UIT DE REGIO • 

Naar aanleiding van de bespreking van de 
derde generatiestatuten van de Interkom-
munale Iverlek en de daaraan gekoppelde 
aanschaf van Electrabelaandelen, wees 
VU-raadslid Koen Anciaux het Mechels 
kollege van burgemeester en schepenen 
op het rondschrijven van minister Leo 
Peeters. 

De minister schreef duidelijk dat de 
nieuwe verbintenissen uiterlijk tot 2014 
mogen aangegaan worden, en niet tot 
2020 zoals in het kollege-voorstel. Deze 

zienswijze werd in het Vlaams Parlement 
door minister-president Luc Van Den 
Brande nogmaals bevestigd als antwoord 
op een Volksunie-interpellatie. 
Koen Anciaux: „Daarom vraag ik het 
kollege om de nieuwe statuten aan te 
passen en deze aan de agenda van de 
Gemeenteraadszitting van 27 juni e.k. te 
plaatsen. 

Tevens vraag ik het Kollege om bij de 
Antwerpse stadsdiensten een kopie te 
vragen van de afgesloten verbintenissen 

11 daagse, org.: 11 julikomitee en Vlaan
deren 2002. 

Zo. 11 aug. IZECEM: Vlaams Huls, 
13U.30: verzamelen voor wandeling in Kor
temark (Werken). Org.: Wandelklub Vlaams 
Huls. 

Zo. 11 aug. DAMME: Braalvlees-
feest in zaal Soetkin (naast kerk van Hoeke). 
Deelname: 300 fr. Org.; Vlaamse Kring 
Damme. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 28 Juni MEISE: Culdensporen-

feesten. Op het Neromhof om 17u. Rockin' 
Europa 2002 Jeugdprogramma: Decov, ER-
nest, Bigbird, Skullcrusher (ND, Tutti Frutti 
(F), A Split second, CDS, De Mens. Org l.s.m. 
Karel Bulsfonds Meise. 

Za. 29 Juni MEISE: Guidensporen-
feesten. Gemeentehuis Meise-Centrum om 
17u. Gelegenheidstoespraken door buge-
meester Hevaert en minister Leo Peeters. 
Beiaardkoncert. Straatmuzikanten van 
Meise. Europese wijndegustatie. Org. i.s.m. 
Karel Bulsfonds Meise. 

ZO. 50 Juni MEISE: Culdensporen-
feesten. Op het Neromhof te Wolvertem: 
Vlaams Europees Volksfeest. Om 15u. kon-
cert De Eendracht Westrode. Om 16u. Fa-
labella Festival Team. Om 18u. Jungle Fever 
met Wittekerke-akteurs. Om 19u. dans
groep Gembada. Doorlopend volksspelen 
en vanaf 16u. Breugel-eetfestijn Nerom-
sprinters. Org. i.s.m. Karel Bulsfonds. 

za. 6 Juli EPPECEM: Reuze-braad-
feest van VU-arr. Halie-Vilvoorde. Vanaf 
11U.30 in de Schranshoeve te Eppegem-
Zemst. 

za. 6 Juli KAMPENHOUT: 2de 11 
juliviering. Om 20u. in Sporthal Berg, Ce-
meentewegel 2 (achter oud Gemeente
huis). Gastspreker: Karel De Meulemeester. 
Met optreden van „Non Troppo". Org.: KK 
Kampenhout en Vlaamse Jongeren Steen-
okkerzeel. 

zo. 7 Juli ZOUTLEEUW: 7de Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap. Om I5u.i n 
het Vlaams-Brabantse provinciedomein Het 
Vinne. Met optredens van Connie Neefs, 
Belgreco, doelelzakmuziek met The Ghent 
District Highlanders. Org.: 11 julicomité 
Zoutleeuw m.m.v. VAB-VTB, DF, Vlaams-
Brbant provinciedomein. 

LIMBURG 
Za. 29 Juni CENOELSELDEREN: 

Crote Barbecue van VUJO-Tongeren-
RIemst. Vanaf 18u. in de parochiezaal St.-
Martinus (St.Maartensstraat). Deelnamel 
375 fr. Inschrijven (vóór 25/6) en info: Stijn 
Daniels (012/39.32.62) of Ronnie Ooster-
bosch (012/45.38.71). 

ZO. 30 Juni HASSELT: VU-Hasselt 
organiseert luxe-barbecue vanaf 17u. in 
Sterhof/Stevoort. Deelname (-t- groente- en 
fruitbuffet) 400 fr, -12j. 250 fr. Info en 
inschrijvingen: 011/23.70.36 (Frieda Bre-
poels). 

ANTWERPEN 
vr. 28 Juni HOVE: Muzikale Paul van 

Ostaijen-wandeling door de gemeente. Ver
zameling om 18U.30 op de NMBS-parking in 
de Statielei. „Paul van Ostaljen", die van de 
trein stapt, wordt opgewacht. Daarna In 
feestelijke optocht langs Villa Jeanne tot 
aan het gemeentehuis. Volkssterrenwacht 
Urania verzorgt een feestprogramma. 

Za. 29 Juni MECHELEN: Kaas- en 
Wijnavond van VU-arr. Mechelen in de 
Parochiezaal, Torevenstraat te Kessel, vanaf 
18U.30. Deelname 350 fn (kaasschotel -i- l 
glas wijn gratis). Kaarten op het arr. se-
kretariaat (03/480.84.85) of bij Els Van 
weert (03/488.26.88). 

za. 29 Juni BERLAAR: De schepe
nen Ceysemans en Luyten en het VU-be-
stuur nodigen uit op de VU-stand tijdens de 
jaartijkse avondmarkt, vanaf 20u. info: 
03/482.11.93. 

ZO. 30 Juni KALMTHOUT: Naar de 
Zingende boot te Gent. info: FW, 
03/666.57.77. 
Zo. 30 juni BERCHEM: Naar Zingdende Boot 
te Gent. info: FW, 321.73.60 (na I8u.). 

Zo. 30 Juni BOECHOUT: Vlaamse 
Kring Boechout-Vremde neemt deel aan 
,,Eindelijk onze dag", een dag voor ge-
handikapten. Jef van Hoofplein, vanaf l l u . 
Pannekoeken en ijskreem worden verkocht 
t.v.v. gehandikapten. info: Koen T'Sijen, 
03/454.48.03 Of 02/219.49.30. 

Za. 6 Juli EDECEM: Om 17u. in Drie 
Eiken: Guldensporenviering met koud buf
fet. PrijS: 200 fr Inschrijven op voorhand bij 
Karel Degryse (03/449.82.12) of bij Diri< 
Vergauwe (03/457.62.83). Inrichters: 
VNSE. 

DO. 11 Juli HEIST O/D BERG: Met 
alle Heistse flaminganten naar de Guldens
porenviering op de Crote Markt te Brussel. 
Mits inschrijven vóór 2/7 gratis busvervoer 
heen en terug. Info en inschrijving: 
015/24.80.86. 

Vr. 12 Juli BERLAAR: Guldenspo
renviering om 20u. in de gemeentelijke 
jongensschool. Met huldiging van kompo-
nist-dirigent Lode Dieltiens en feestrede
naar Walter Luyten. 

vr. 12 Juli WOMMELCEM: Culdens-
porenzangfeest. Om 20u. in Keizershof, 
Dasstraat 24. Met instrumentaal Ensemble 
Ortolaan. Presentatie Ludgaar Boogaerts & 
Frank Seberechts. Org.: KK Jan Puimège, 
Vlaamse Vriendenkring, FVK Rodenbach-
fonds-prov. Antwerpen. 

za. 13 Juli WESTERLO: Guldens
porenviering. Vanaf 14u. in het KU-lokaal, 
Bosstraat te Tongerio-Westerio. Met toe
spraak door Bert Anciaux. Lekkere barbe
cue, animatie en zangstonde. Deelname: 
350 fr. (-12J.: 150 ft). Inschrijven bij Jeff 
Blesemans of bij Jef en Lief Thys-Aerts 
(014/54.48.07). Org.: vu-Westerto. 

tussen Electrabel en de Stad Antwerpen. 
Daar werd na tussenkomst van VU-sche-
pen Hugo Schiltz, een forse aanpassing 
van de ontwerpstatuten bekomen. Het 
lijkt mij niet onverstandig dat de Me-
chelse bestuurders dezelfde voordelen die 
Antwerpen van Electrabel krijgt, voor 
Mechelen opeisen!" 

Zo'n nieuwe regeling zou op jaarbasis een 11 

meerinkomst voor de Mechelse stadskas 

van ± 30 miljoen fr. betekenen. 

ai 
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Achiel Van Damme 
overleden 

Op zaterdag 15 juni j . l . werd te Den-
derhoutem Achiel Van Damme begra
ven. De talrijke aanwezigen betuigden 
hun groot medeleven, want Achiel was 
een biezonder sociaalvoelend man die 
steeds bereid was om iedereen te hel
pen. Net zoals zijn echtgenote, me
vrouw Nelly Sonck, was hij een over
tuigde VU'er De pastoor die de dienst 
leidde had dokter Van Opdenbosch ge
vraagd het leven van Achiel in her
innering te brengen. De dokter noemde 
de manier waarop de overtedene zich
zelf voortdurend voor anderen, voor 
zijn werk en voor zijn idealen had weg
gecijferd bewonderenswaardig. 
„Op wondertijke wijze vond hij het mid
del om zich te verdelen en te geven 
zowel aan zijn gezin als aan zijn brood
winning, zoals aan zijn sociale en po
litieke aktiviteiten. Samen met zijn echt
genote, in wederzijds begrip en geduld, 
bouwde hij een gezin op dat in deze 
tijden model kan staan. Nooit hebben 
de kinderen tevergeefs beroep gedaan 
op „hun Va" voor wat uitleg, voor wijze 
raad of voor een bemoedigend woord, 
want moed had hij in onuitputtelijke 
voorraad." 

Dr Van Opdenbosch loofde ook de on
wrikbaarheid waannee Achiel Van 
Damme ,,vasthield aan de twee ba
sispijlers van zijn leven: zijn geloof in de 
kristelijke moraal en zijn geloof in de 
toekomst van het Vlaamse volk. Voor 
beiden heeft hij hartstochtelijk geleefd 
en gestreden; hij heeft overwinningen 
behaald en nederiagen geleden, doch 
bleef in alle omstandigheden even ge
lijkmatig gestemd. Nooit heeft hij toe
gegeven aan hoogmoed in triomf noch 
aan wanhoop in mislukking." 

Tot slot wees de spreker ook op de 
technisch hoogwaardige kennis van de 
overiedene voor wie geen uren te veel 
waren om ,,oplossingen te zoeken zo
dat het bedrijf zou blijven en de weri<-
gelegenheid bewaard". 

Ook uit de korte toespraak van een van 
de kinderen bleek dat Denderhoutem 
van een uitzonderiijk man afscheid 
heeft genomen. 

De redaktie van WU sluit zich aan bij het 
medeleven en deelt in de rouw die 
mevrouw Sonck en de hele familie 
treft. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persmededeling 
verspreid: 

DRUGPREVENTIE IS VLAAMSE 
AANGELEGENHEID 

De VU ergert zich mateloos aan de on
gebreidelde profllenngsdrang van minister 
Vande Lanotte. Hij aarzelt daarbij niet zich 
zonder enige kennis van zaken op het terrein 
van de Gemeenschappen te begeven Zijn 
voorstel om 40 miljoen fr uit te trekken voor 
drugleraars In de scholen In het kader van de 
drugpreventie Is een flagrante bevoegd-
heidsovertreding. 

Zonder inzicht In het Vlaamse preventie
beleid en zonder daarvan een grondige eva
luatie te kunnen maken, lanceert de minister 
Zijn voorstellen vla de media Een preventief 
beleid Inzake drugmisbruik, ook In de scho
len. Is absoluut noodzakelijk. Vlaanderen is 
hiervoor bevoegd en moet daarvoor de no
dige middelen inzetten Daarvoor is geen 
bevoogding vanwege de federale overheid 
nodig. Als minister Vande Lanotte op zijn 
begroting middelen over heeft, mag hij ze 
gerust aan de Vlaamse overheid schenken 
om er een doordacht preventiebeleid mee te 
voeren. Ze zullen In dank aangenomen wor
den. 

) 
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Standpunten is het nieuwe kwartaaltijdschrift van het Vlaams-Nationaal Studie
centrum. Deze maand publiceert VNS een boeiend dossier over Europa. 
Hoe zien de Vlaams-nationalisten tegen de Europese eenmaking aan? Is de Unie 
wel democratisch? Wie beslist wat in deze constructie? Waar loopt het fout met de 
Europese Unie? Wat moet de Intergouvernementele Conferentie daaraan veranderen? 
Verplichte lectuur voor iedere Vlaams-nationalist die begaan is met buitenlandse 
politiek 

U kan zich abonneren door 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-1 
van het VNS vzw. Een proefnummer kan u aanvragen op het Barrikadenplein 12 

te 1000 Brussel (tel: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10). 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

DEZE WEEK IN 

Knack 
DIERPROEVEN 

Laten Bclgisciie onderzoekers proefdieren nutteloos lijden. 
Veriialen van het dierenleed in naam van de wetenschap. 

CULINAIRE ZOMERTEST 
Wat is er aan de hand met ons gerecht "tomaat-garnaal"? 

Deze week in Weekend Knack. 

TUSSEN PARTIJEN EN VAKBONDEN 
Terwijl een aantal partijen toenadering met elkaar zoeken, 

vergroot hun kloof met de vakbonden. Knack meet de afstanden. 

EXTRA 
TV-gids Olympische Spelen 

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

REIGERSNEST 
het vakantiehuis waar 

Vlaamse gezinnen 
thuis zijn. 

rustig gelegen te midden van een groot duinengebied, 
op nauwelijks 900 meter van het strand van St. Idesbald 

voor alle Informatie: 
Prins Boudewijnlaan 39 - 8670 Koksijde - tel. 058/ 51 29 25 

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 LEBBEKE 

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) 

I Brugge 
Specialiteiten. Visfondue 10 soorten J « • 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

1 0 k m OosterKte 
De Haan 

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 

\ HERENKLEDING 

mees 
/ Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karei Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTHGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijffiuizen) 
Tel. 053/70.0664 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennber De familiezaak met traditie 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtlnQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-oostkamp^ 
< 050 35 74 04 , ' 

HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R̂  

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 
' 
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u it cijfers van verworven bestanden en 

raadplegingen blijkt dat het Archief 

en Dokumentatiecentrum van het Vlaams-

nationalisme aan een noodzaak voldoet. De huidige 

huisvesting volstaat echter lang niet meer om dit 

wetenschappelijk centrum te herbergen, daarom, ging 

het op zoek naar een nieuwe, aangepaste ruimte. 

• A K T U E E L 4 

Het Archief en Dokumentatiecentrum 

voor het Vlaams-nattonalisme is een we
tenschappelijk centrum dat wordt erkend 
en gesubsidieerd door de Vlaamse Ge
meenschap, het werd opgericht op 21 
maart 1984. Tot de stichters behoorden 
o.m. Arthur De Bruyne, Clem De Ridder, 
Jef Olaerts, Evrard Raskin, Ludo Simons, 
Ernest Van den Berghe, Frans Van der 
Eist, Chris Vandenbroeke, Erik Vande-
walle, Jef Van Dingenen, Maurits Van 
Haegendoren, Karel Van Isacker, Toon 
Van Overstraeten, Frans en Max Wil-
diers. 

DRAAISCHIJF 

Maurits Coppieters was de eerste voor
zitter, hij werd in 1987 opgevolgd door 
oud-minister Hektor De Bruyne. Van
daag wordt het voorzitterschap uitge
oefend door de Gentse hoogleraar Jozef 
Maton. Frans-Jos Verdoodt is sinds de 
oprichting afgevaardigd-beheerder en di-
rekteur van de instelling. Met hem had
den wij een vraaggesprek over het belang 
én de toekomstplannen van het AD VN. 
F.-J. Verdoodt: „De oprichting van het 

ADVN beantwoordde aan een zeer dui

delijke noodzaak. De geschiedschrijving 

van het Vlaams-nationalisme beschikte 

toen immers over geen eigen wetenschap

pelijk centrum, terwijl langs katolieke, 

liberale en socialistische zijde dergelijke 

centra reeds in volle uitbouw waren. Dat 

er grote noodzaak bestond aan zo'n cen

trum wordt trouwens geïllustreerd door de 

resultaten die het ADVN vandaag kan 

voorleggen. 

Eind 1995 beschikte het over 1.400 strek
kende meter archief, 2.800 titels van 
kranten en tijdschriften, 12.500 bibli-
oteekwerken en 30.000 audiovisuele 
stukken als affiches, foto's, films e.d. 
Door het verwerven van al deze do-
kumenten is het ADVN een echte draai
schijf voor wetenschappelijk onderzoek 
geworden, alleen reeds in 1995 hebben 
een zeshonderdtal vorsers, publicisten, 
joernahsten en studenten gebruik ge
maakt van haar diensten." 

Maar het ADVN werkte ook mee aan tal 
van publikaties, tentoonstellingen en pro-
jekten. Bijvoorbeeld: hetCoUoqium Her
man Van den Reeck, de studie over de 
Vlaamse Huizen, de studie over het so
ciaal-flamingantisme in de 19de eeuw, 
enz. De instelling heeft daarenboven een 
eigen (kleine) uitgeverij opgericht {Per

spectief Uitgaven) en is sinds 1995 gast
heer van Wetenschappelijke Tijdingen op 

het gebied van de geschiedenis van de 

Vlaamse Beweging en van de Driejaar

lijkse Pil-Van Gastelprijs voor Geschie

denis. 

WELOVERWOGEN AANPAK 

Eer mensen of organisaties archieven of 
dokumenten afstaan werd doorgaans een 
lange weg afgelegd. Niet iedereen is 
scheutig om zijn bezittingen weg te schen
ken, laat staan ze in de openbaarheid te 
brengen. 

E-J. Verdoodt: „Het ADVN koppelt zijn 

dynamiek aan een weloverwogen aanpak 

bij het verwerven en het beheren van de 

archieffondsen. De instelling staat buiten 

de partij-polittek en buiten de sociaal-

ekonomische organisaties. Door haar 

trent vrijwel alle personen, organisaties en 

gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld 

in het Vlaams-nationalisme. Minder be

kend is het feit dat het ADVN ook een 

centrum is waar men terecht kan voor de 

geschiedenis van de nationale bewegingen 

in Europa. In dat kader beschikken we 

over duizenden publikaties en dossiers die 

Een nieuwe thuis 
voor het ADVN! 

strikt wetenschappelijke en pluralistische 

aanpak geniet zij groot vertrouwen van 

organisaties en personen binnen de brede 

Vlaamse beweging. Diskretie en profes

sionalisme gaan daarbij hand in hand. 

Over de raadpleegbaarheid van de ar

chieven worden steeds duidelijke afspra

ken gemaakt met de schenkers van de 

archieffondsen." 

Het ADVN beschikt over archiefbestan
den van honderden personen en orga
nisaties. Voorbeelden van belangrijke 
aanwinsten zijn de archieven van de 
Vlaams-nationale ministers en schepe
nen, van de nationale en arrondisse-
mentele strukturen van Vlaams-nationale 
partijen, van Vlaams-nationale manda
tarissen, van organisaties als het IJzer-
bedevaartkomitee, van figuren als Daels, 
Depauw, Derinne, Van de Wiele, de pries
ters Spruytte en Verschaeve, de monniken 
Callewaert en Pil, enz. Talrijk en be
langrijk zijn ook de archieven van re-
pressie-slachtoffers. 

F.-J. Verdoodt: „Samenvattend kan men 

stellen dat het ADVN beschikt over archief 

en dokumentatiemateriaal van en om-

F.-.J. Verdoodt, afgevaardigd-
beheerder van tiet ADVN. 

bestendig geaktualiseerd worden. Het be

reik is zeer ruim: van de Samen in het 

Noorden tot de Basken in het Zuiden, van 

de Bretoenen tot de Balkan-volkeren." 

UIT DE KLEREN 

Al deze bestanden vragen natuurlijk een 
degelijke behuizing en de nodige ruimte 
voor raadpleging en studie, en daar knijpt 
nu het schoentje. 

F-.J. Verdoodt: „Na zijn oprichting sloot 

het ADVN een overeenkomst met de Stad 

Antwerpen, waardoor de instelling in de 

Minderbroedersstraat meteen kon be

schikken over een akkomodatie die een 

tijdlang volstond. In de loop van 1987 

groeide het ADVN echter reeds uit de 

kleren. Er was een bijkomende ruimte 

nodig en die werd gevonden in de vlakbij 

gelegen Kleine Goddaert. Vanaf 1994 ble

ken beide vestigingen een maat te klein te 

worden. Twee volle jaren van intensief 

zoeken brachten tenslotte dé oplossing. 

Met de Stad Antwerpen kon een over

eenkomst afgesloten worden voor de ver

werving van een pand in de Lange Leem-

straat, annex Hemelstraat. Het werd een 

interessante komhinatie van aankoop en 

erfpacht-op-lange-termijn." 

Het ruime pand aan de Lange Leemstraat 
26 is een fraai neo-classicistisch gebouw 
van architekt Pieter Dens, bekend door 
zijn restauratie van de Bourla-schouw-
burg in Antwerpen. Het gebouw huis
vestte tot in 1995 de sociale hogeschool 
van de Stad Antwerpen. 
F.-J. Verdoodt: „Een gebouw met een 

,verleden' dus, maar ook een gebouw met 

een ,toekomst', namelijk die van het 

ADVN. Die nieuwe ontwikkeling is een 

uitzonderlijk belangrijke gebeurtenis. Sa

men met de annex in de Hemelstraat, 

biedt het gebouw in de Lange Leemstraat 

immers alle waarborgen voor de verdere 

groei van het ADVN. Het is vanzelf

sprekend dat WIJ de overstap naar de 

Lange Leemstraat terdege hebben voor

bereid, zowel struktureel als financieel. 

Desondanks is het absoluut noodzakelijk 

dat onze instelling dringend bijkomende 

financiële middelen ter beschikking heeft. 

Een toekomstgerichte akkomodatie ver

werven IS één belangrijke stap, deze uit

bouwen in funktie van de vele ADVN-

taken is een tweede zeer belangrijke 

stap." 

Om die tweede, even noodzakelijke stap 
te kunnen zetten heeft het ADVN drin
gend nood aan bijkomende financiële 
middelen. Er zijn 5.000.000 fr. nodig. 
F.-J. Verdoodt: „Om dat doel te bereiken 

starten wij vandaag het ADVN Bouw- en 

Renovatiefonds. Dit gesprek is letterlijk 

het startschot!" 

En de eerste roos werd reeds afgeschoten 
door het VU-partijbestuur dat 30.000 fr. 
stortte op het ADVN Bouw- en Re
novatiefonds! 

F.-J. Verdoodt: „We historisch bewust is 

zal het ADVN zeker helpen om zijn nieuwe 

plannen te verwezenlijken. Want daar

door verwezenlijkt men ook zijn eigen 

grote droom, nl. een ruim en dynamisch 

centrum voor de geschiedenis van het 

Vlaams-nationalisme, een veilige thuis 

voor de sporen van het verleden en tegelijk 

een pool van intense historische arbeid." 

(mvl) 

Dit fraaie 
gebouw 
wordt de 
veilige thuis 
van het 
archief- en 
dokumentatie
centrum voor 
het Vlaams-
nationalisme. 

ee-bouwen 
De Volksunie is er zich van bewust dat de arcliieven 
van het Vlaams-nationalisme in een veilige ruimte 
moeten bewaard worden en dat zij op een we
tenschappelijke wijze worden bestudeerd, daarom 
steunt zij het ADVN is zijn zoektocht naar 5 miljoen 
extra middelen Het VU-partijbestuur gaf gevolg aan 
de oproep en stortte meteen 30.000 fr 
Ook u kunt het mee-bouw-initiatief steunen. Uw 
giften - vanaf 1 OOOfr ontvangt u een fiskaal attest -
zijn welkom op rekeningnummer 419-8059591-83 
van het ADVN met vermelding; Bouw- en Reno
vatiefonds 
Alle schenkers worden bij naam vermeld in de pu-
bllkatie die zal verspreid worden zodra de inge
bruikname van het nieuwe pand afgerond is. 
Lezers die het ADVN-Jaarversiag (1995) wensen te 
ontvangen kunnen dit gratis aanvragen Schrijven 
naar ADVN, Minderbroedersstraat 24 te 2000 Ant
werpen Fax: 05/226 64 05 
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KLASSIEKE OUDHEID 
„op Ceacilianus' maal; ontbreekt nooit een wild zwijn. Hij wil 

niet helemaal; zonder gezelschap zijn." Het valt te betwijfelen dat 

de auteur van dit stukje, de Latijnse dichter Martialts, Caecilianus 

een warm hart toedroeg. Romeinse epigrammen bevat een 250-tal 

soortgelijke dwhtwerkjes. Martialis, eerste eeuw na Kristus, 

schreef over de (ftktieve) Romeinen rondom hem. Soms erg 

fijnzmnig, vaak ook niets aan het toeval overlatend. Zijn uit

gesproken mening over zijn medemens leverde hem tijdens zijn 

leven wel enig sukses op, maar tot eeuwen erna werd hij o. w. v. zijn 

direkthetd, bv. op erotisch vlak, uit vrijwel alle bloemlezingen 

geweerd. Kennismaken met Martialis kan nu in pocketvorm. 

BOEKEN 
c^ Romeinse epigrammen, Martialis, vertaald en ingeleid door 

Frans van Dooren, Uitg. Querido - Amsterdam, 1996, 176 

blz., 300 blz. 

Over De Oude Grieken dan weer verscheen bij Van Halewyck een 

biezonder boeiend boek. Het is de vertaling van een standaardwerk 

uit 1977, geschreven door de veelgeroemde historikus Moses I. 

Finley. In vele korte hoofdstukken, wat het lezen zeker ver

aangenaamt, geeft de auteur een veelzijdig overzicht van de 

Griekse demokratie, filosofie en kunst. Fmley slaagde erin dat 

grondig te doen zonder evenwel te vervallen in al te akademisch 

taalgebruik. Van harte aanbevolen! 

o& De Oude Grieken, Moses I. Finley, Uitg. Van Halewyck -

Leuven, 1996, 240 blz., 698 fr. 

Diezelfde Oude Grieken vormen ook het onderwerp van De oudste 

dode blanke Europeanen. Het is opnieuw een vertaald werk, dit 

keer van de Amerikaan Bernard Knox. In een drietal essays 

onderzoekt de auteur de hedendaagse relevantie van de na

latenschap van de Oude Grieken. Het volk dat ons de demokratie 

geschonken heeft, kan de wereld tot op heden blijven inspireren, 

c» De oudste dode blanke Europeanen. De nalatenschap van de 

Grieken., Bernard Knox, Uitg. Ambo - Baarn, 1996,102 blz., 

595 fr. 

• BOEKEN • 

Gaat het over dieren, over stoute kinderen of 
gewoon over dral<en en toverlieksen, 

kinderboeken iiebben twee dingen gemeen: ze zijn 
praciitig uitgegeven en kennen een grenzeloze 

fantasie. Een seiektie. 

van klein naar groot 
Wat een veearts die zelf hoorns krijgt 
allemaal niet lijden kan, kunnen kinderen 
vanaf 4 jaar meebeleven in Pas op voor de 

veearts. Prik en Pleister zijn twee vee
artsen die niet houden van vervelende 
karweitjes en ze dan ook liefst aan elkaar 
doorgeven. Als Prik weer eens de klos is, 
besluit hij wraak te nemen. Hilarische 
toestanden in de wereld van GAIA. 

•^A%0?yoordemim 

SaMfe Co/e 

Naast een overbekende TV-reeks is Hotel 

op stelten ook een prentenboek voor 
kinderen. Een aktieprentenboek want de 
pikkolo was zo onverstandig om een 
hondertal muizen zomaar uit een koffer 
te laten ontsnappen. Elke dubbele pagina 
geeft een dwarsdoorsnede van het hotel 
waarin naast de gangen van de muizen 

ook die van de andere gasten gevolgd 
kunnen worden. Al vergt dat wel wat 
zoekwerk. Een boek waarin zoveel ge
beurt op zo weinig bladzijden dat kleinere 
kinderen er inderdaad uren zoet mee 
zullen zijn. 

Nog meer muizenissen in Een super zicht

bare muis, een prettig zoekboek voor 
kleine kinderen. Een hele muizenfamilie 
heeft zich verschanst in het huis van de 
Jansensen. Het hoofd van de familie Muis 
drukt alle muizen op het hart zich vooral 
niet te vertonen aan de mensen. Pro-
bleemuis evenwel doet haar naam alle eer 
aan en dreigt haar hele familie in gevaar te 
brengen. Totdat ze op de proppen komt 
met een eenvoudig, maar doeltreffend 
plan... 

DeMaroefel, of het beest dat niet meewou 

vindt dat ze de mens beter een buidel 
hadden kunnen geven. 'Dan had Noach' 
tenminste geweten waar hij moest blijven 
met al zijn gereedschap'. Dat de Maroefel 
niet meer leeft, is volledig te wijten aan 
zijn arrogantie. Meneer en Mevrouw 
Maroefel zaten daar immers goed op hun 
vi)vert)e en wie wilde er nu 40 dagen lang 
op de lip van een ander gaan leven in een 
stomme ark? Leuk verhaal voor kinderen 
vanaf 8 jaar. 
Wiet is een al even vreemde vogel: heeft 

Blografie Tollenaen 
Tweeënhalf jaar tijd stak Pieter Jan Ver-
straete, bibllotekaris van Kortrijk, in een bi
ografie van Relmond Tollenaere (1909-
1942). De man om wie liet allemaai draait is 
een van de meest bekende, maar zeker ook 
meest besproken, figuren uit de kollaboratie 
Van de man die, totdat hij sneuvelde aan het 
Oostfront, algemeen propagandaleider van 
het VNV was, bestond evenwel nog geen 
historische biografie 
Met zijn nieuw werk brengt Verstraete daar 
verandenng in. Veel speurwerk in oude ar
chieven, maar ook reizen naar Nederland en 
Duitsland en inten/iews met Tollenaeres tijd
genoten, hebben het de auteur mogelijk 
gemaakt zich opnieuw aan het schrijven te 

zetten, Indien het werk 
van dezelfde kwaliteit is 
als Verstraetes vorig, 
over Odiel Spruytte, 
wordt deze uitgave iets 
om naar uit te kijken. 
o®. Biografie Relmond Tol

lenaere, Pieter Jan 
Verstraete, 432 blz. 
Verschijningsdatum : 
19 oktober 1996 980 fr -h 150 fr port-
kosten Prijs na verschijnen: 1.300 fr 
Voorintekenaars storten het bedrag op 
rek 462-7286791-52 van Pieter Jan Ver
straete, Burgemeester Danneelstraat 83, 
8500 Kortrijk 
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hoogtevrees en vindt dat hij de beste 
zanger ter wereld is. Al denken zijn buren 
daar enigszins anders over. Dierenverhaal 
met een moraal waarin muizen met 4 
oorbellen en stekelige egels figureren. 
„Max heette eigenlijk Maximiliaan, maar 

omdat hij nog maar zeven was had hij die 

lange naam niet helemaal nodig. Dus 

noemde iedereen hem gewoon Max." De 
jongen heeft het best naar zijn zin, daar in 
in Winkelburg, maar toch had hij graag 
een eigen kostuum gehad. In Het Doe-

terniettoepak gebeurt er dan opeens iets 
heel vreemds: een grote doos in ge
schenkverpakking bevat een prachtig 
mosterdgeel kostuum. Is het wel voor 
Max bestemd? Mooi uitgegeven kinder
boek met een soort aftelrijmpje als rode 
draad. 

De verhalen van Dries en Dries vallen op 
in de positieve zin. Tekeningen die ge
maakt lijken door kinderen zelf en korte 
verhaaltjes over verjaardagen, over kam
peren en over vervelende vhegen in een 
veestal. De avonturen van de twee jon
gens lenen zich goed tot voorlezen. Wel 
jammer dat het recensie-exemplaar ver
keerd ingebonden is... 
De verhalen van Pol en zijn vriendjes zijn 
tijdloos. Deze semi-strips zitten vol knots
gekke vondsten en avonturen en blijven 
het dus goed doen in de boekhandel. Bij 
Casterman werden dit jaar 4 titels her-
uitgebracht aan kindvriendelijke prijzen. 
Hoe Pol de wereld rondreist en wat hij 
allemaal beleeft op bv. het Robinson-
eiland zullen de kleinsten zelf moeten 
ontdekken. 

Spellesjes is een vrolijke edukatieve reeks 
voor kleine kinderen. Aan de hand van 
een zestal boekjes kunnen kinderen spel
letjes doen en lesjes leren. De dieren die 
hen daarbij helpen zijn getekend door 
Richard Scarry. Spelend leren kan met 
kleuren, cijfers, vormen, auto's, wonin
gen en andere kinderen. 
Je zal maar in een moeilijke leeftijd zitten 
en voor bijna alles wat je onderneemt 'net 

iets te klein' bevonden worden. Het over
komt beer Lodewijk nochtans keer op 
keer. Zwemmen? Te klein! Logeren? Te 
klein! Naar de crèche? Te klein! Gelukkig 
zijn daar iedere keer weer Lodewijks 
ouders die hun kleintje uit de brand 
komen redden. 

Meer berenpret in Tien beren in de bus, 

een prachtig pop-up boekje van John 
Richardson. Uitgangspunt is een optel
rijmpje waarbij telkens weer een beer op 
de berenschoolbus stapt. Als de bus stopt 
maken de speelse beren van de gele
genheid gebruik om de bestuurder het 
leven moeilijk te maken. Kleine kinderen 
zullen gefascineerd de beertjes in het boek 
de mafste bewegingen laten maken. Mooi 
werkje! 

In de Telescoop-reeks van Lannoo ver
schenen twee nieuwe titels Reuzen uit de 

oertijd en Beroemde uitvindingen. Beiden 
zijn het rijkelijk geïllustreerde mini-en-
cyklopedietjes waarin het leer- en leesrijk 
kijken is. Deze twee uitgaven slagen er, 
net als hun voorgangers, bijzonder goed 
in om op een jeugdvriendelijke manier 
toch informatie van nivo te brengen. 
Zeker een aanrader voor weetgierige jon
geren. 

(gv) 
c» Pas op voor de veearts, Babette Cole, 

Uitg. Davidsfonds/Infodok - Leuven, 
1996, 35 blz., 475 fr. 

c» Hotel op stelten, M. Waddell & Phi
lippe Dupasquier, Uitg. Lannoo -
Tielt, 1996,25 blz., 298 fr. 

o» Een super zichtbare muis, Anne Mer
rick 8c Tessa Richardson-Jones, Uitg. 
Fontein - Haam, 1995,498 fr. 

o» De Maroefel of het beest dat niet 
meewou, Henri van Daele, Uitg. Al-
toria -Averbode, 1996, 27 blz., 365 
fr. 

c» Wiet, Mare de Bel, Uitg. Davids
fonds/Infodok - Leuven, 1996,29 blz., 
399 fr. 

c» Het doeterniettoepak, Sylvia Plath, 
Uitg. Querido - Amsterdam, 1996,45 
blz. 459 fr. 

c» Dries en Dries, Alice Jetten, Querido -

Amsterdam, 1996,25 blz., 399 fr. 
c» Pol; Op het Robinson-eiland/Reist de 

wereld rond, Hansen, Uitg. Caster
man - Brussel, 1996,32 blz., 125 fr. 

c» Spellesjes - 6 titels beschikbaar, Ri
chard Scarry, Uitg. Fontein - Baarn, 
1996,21 blz., 198 fr. per deel. 

c» Lodewijk - 3 titels beschikbaar, Ro
semary Wells, Uitg. Gottmer - Haar
lem, 1996,299 fr. per deel. 

c» TIen beren in de bus, John Richard
son, Uitg. Ploegsma - Amsterdam, 
1996, 500 fr. 

c» Reuzen uit de oertijd/Beroemde uit
vindingen, Uitg. Lannoo - Tielt, in de 
reeks Telescoop/Sesam Junior, 1996, 
beiden 64 blz., 595 fr./stuk. 



Dylan imponeert 
In „silver glitter suite" gaf Bob Dylan zaterdag 
jl. voor een halfvol Vorst een schitterend con
cert weg. Dylan werkte een set van twee uur af. 
Vijftien breed uitgesponnen songs passeerden 
de revue. De klank was optimaal. 
De 55-jarige Dylan opende snedig met „Drifters 
escape". En toen hij „Senior"inzette, wisrd 
meteen duidelijk dat hij goed bij stem zat. 
Overigens had de goedgeluimde Dylan er dui

delijk zin in : „All along the Watchtower", 
„Shelter from the storm" en „Maggie's farm" 
rockten als nooit tevoren. Met het recentere 
„Silvio" liet Dylan duidelijk zien hoe mees
terlijk zijn songs nog zijn. Verrassende en beeld-
mooie interpretaties tijdens „Love minus zero" 
en „Don't think twice" kenmerkten het akoes
tisch onderonsje. 
Zelden blies Dylan zo beklijvend en geïn
spireerd op zijn mondharmonika. Op die ma
nier werden „Tangled up in Blue" en de tweede 

bis „The Times they are a changing" opgetild 
tot de voor Dylan typerende, maar nog zelden 
vertoonde mystieke hoogten. Een dankbaar 
publiek riep hem tweemaal terug. 
Met een zwierige cover van Grateful Deads 
„Alabama Way" en het meezingende „Rainy 
Day Women" sloot hij een onvergetelijk concert 
af. 
Dylan, die de stem was van een emancipa
torische generatie, blijft koppig, eenvoudig en 
gevat meerdere generaties imponeren, (evdc) 

-& M U Z I E K ^ 

an sommige mensen wordt gezegd dat ze een 
kop hebben. Het klinkt oneerbiedig maar liet 
pleit voor de kracht van hun persoonlijkheid. 

Einstein is er zo een en dr. Schweitzer, bij ons Felix 
De Boeck en de Westvlaamse komponist 

Herman Roelstraete. 

Gedreven musicus 
Jan Dewilde, musicoloog en ooit zelf 
leerling van Roelstraete, schetst van hem 
in een luistergids bij de CD met een 
bloemlezing uit zijn werk een portret dat 
door de bewondering van de auteur voor 
de geliefde meester als een lofrede over
komt, maar anderzijds een man recht 
doet wiens muziek ten onrechte - we zijn 
immers in Vlaanderen - amper over de 
grenzen van zijn provincie raakte. 
„Weken na mekaar fietste ik op vrij
dagavond naar hem toe en voerden we 
ontzettend boeiende gesprekken over 
muziek, vaak tot in het holst van de 
nacht...", zo luidt het in een vraaggesprek 
met Jan Dewilde in het maandelijks ma
gazine Omtrent van het Davidsfonds. 
Herman Roelstraete moet een soort dui-
vel-doet-al, een duizendpoot en een doe
ner zijn geweest, zo gedreven door de 
muziek dat zijn broos hart het vroegtijdig 
begaf en dat de geplande aktiviteiten voor 
zijn zestigste verjaardag ineens in me-
moriam-koncerten werden. Hij stierf nl. 
terwijl hij werkte aan wat achteraf zijn 
zwanezang zou blijken: „Heer, herinner 
U de namen", gezongen bij het bezoek 
van de paus aan de Menenpoort te le
per. 

WONDERKIND 

Eerst geeft Jan Dewilde ons een boeiend 
beeld van de evolutie van Roelstraete, het 
bijna-wonderkind dat noten ontcijferde 
voor het kon lezen en schrijven. Het 
musiceren in de intimiteit van de huis-
kring. De invloed van Hullebroeck via 
een tijdschrift van zijn vader. Torhout als 
kweekschool voor flaminganten. Zijn op
leiding tot organist en zijn affiniteit met 
het gregoriaans, gestimuleerd nog door 
herhaalde bezoeken aan de abdij van 
Solesmes. De beschermende vleugels van 
mgr. Van Nuffel in het Lemmensinstituut 
en van Marcel Poot in Brussel. De ba
kermat Harelbeke en het voetspoor van 
Benoit. De stichting van een koor en in 
dat kader de bewerking van volksliederen 
met nadruk op de zingbaarheid. De lei
ding (hij was amper vierentwintig) van de 
Muziekakademie van Izegem, waar hij 

grenzen verlegde door o.m. het orga
niseren van koncerten, lang voor er 
sprake was van een Festival van Vlaan
deren. 

ORGEL 

Auteur Jan Dewilde kruidt deze evolutie 
met anekdoten die er niet lukraak zijn 
bijgeplakt maar die het beeld van Herman 
Roelstraete aanvullen of nuanceren. Zo 
bv. het feit dat hij tussen de bassen van een 
koor ging staan of spontaan inging op het 
verzoek van een bescheiden parochie
koor om een steuntje te geven. 

In het tweede deel gaat de auteur in op de 
waaier van aktiviteiten die Roelstraete 
ontwikkelde: het orgel, waar hij door 
bezeten was; de koren, het snuisteren op 
zolders en in antiquariaten op zoek naar 
verdwenen partituren - ik denk hierbij 
aan zijn ontdekking van Frans Jozef 
Krafft uit de 18 de eeuw waarmee hij wou 

bewijzen dat er in de Vlaamse muziek 
geen kloof gaapt tussen de polyfonie en 
Benoit -, en vooral het kompositiewerk, 
voor sommige oren ten onrechte beperkt 
tot vocale muziek. Want als geen bewoog 
Roelstraete zich ook in de kamermuziek 
en in de simfonie tussen klassiek en 
experiment, tussen pastiche en neo-ba-
rok, eindigend, in het aanschijn van de 
dood, op versobering en een tragische 
ondertoon van lijden. 
Tenslotte volgt de bespreking van de op 
CD opgenomen werken, in een taal die 
ook voor leken vatbaar is en die de 
muziek toegankelijk maakt. Deze CD 
(Herman Roelstraete. Retrospectieve. 
Eufoda 1233) bevat de Serenata perArchi, 

vijf bagatellen voor piano, Nachtland 

liedcyclus voor middenstem en piano, het 
strijkkwartet n° 1 in Dd, Cantiones Sacrae 

voor gemengd koor a capella (uit waar
dering voor Heinrich Schütz), en drie 
modale fantasia's voor groot orgel. 
Een staalkaart dus, en geen gewone, van 
een buitengewone man. 

(wdb) 
c» Herman Roelstraete. Muzikale Re

trospectieve. Jan Dewilde. Uitg. Da

vidsfonds, Leuven, 395 fr. 

6rP3ZII1i9 IS I I OGt! 
Vorig jaar leek het erop dat het grote 
publiek opnieuw koos voor luisterlied en 
aan kleinkunst verwant chanson. Zo 
scoorden de studentikoze Guus Meeuwis 
en kornuiten met hun eerste singeltje 
„Het is een nacht" een top-één hit. En ook 
„Busje komt zo" zou beginjaren zeventig 
door bijvoorbeeld een Peter Blanker kun
nen geschreven en gezongen zijn. Bij ons 
was het Bart Herman die op zijn beurt, na 
enkele singelhits, uitpakte met zijn on
volprezen ceedee „Waterman". Terwijl 
Johan Verminnen met een suksesvolle 
toer rond zijn 25-jarige loopbaan en met 
het programma „Spelers en drinkers", 
begeleid door Jan Hautekiet en groep, 
een kwarteeuw volwaardig afrondde. De 
belangstelling zet inmiddels door, zo mag 
Nekka '96 op elk vlak geslaagd genoemd 
worden. De figuur van Boudewijn de 
Groot centraal stellen bleek een goede 
zet, en de resem artiesten die hem bij
stonden heeft zich goed van zijn taak 
gekweten. Hoewel. Was het de zaal, was 
het een té grote verscheidenheid? Het 
ontbrak wat aan magie en sfeer, die we 
dan slechts bij flarden tijdens Boudewijns 
eigen optreden herkenden, 
inmiddels zat Guus Meeuwis niet stil, en 

Cuus Meeuwis en Vagant 

blikte in de afgelopen maanden de plaat 
,,Verbazing" in (uit bij Indlsc). De jongens 
hielden het studentenleven voor bekeken 
en o.l.v. hun raadsman en producer, Wil
lem Van Schijndei, werd het een plaat met 
dertien titels. Dankbare afstuiter is ui
teraard de overbekende live-versie van 
„Het is een nacht", die er dan, op num
mer vier - als studio-opname - eveneens 
mag zijn. Nummers twee en vijf zijn de 
meezinger „keding-keding heet eigenlijk 
„Per spoor", en met „ik ben blij dat ik je 
niet vergeten ben" geeft Cuus eerlijk toe 
dat Joos Nuulsi en de kleinkunst van de 
eerste zeventlgeijaren voor hem Iets heb
ben betekend! 

De overige titels spreken voor zichzelf: 
Verliefd zijn. Vertrouwen, Samen Apart, Zo 
ver weg en Zij is alles bezingen prille 
relaties, hoopvol vol verlangen. En dan 
weer, zoals in Centraal Station, gekleurd 
door dromerig heimwee en spijt. Na kla-
vlergetokkel Is het In „Jeroen" even vier 
minuten de eenzaamheid opzoeken, na
dat ons eerst Iets teveel In het Sprookje is 
geloofd. Dit liedje blijkt ons het mooiste 
van de plaat en zal het ongetwijfeld doen 
op kleinkunstlge iuisteravonden. Nauw 
aansluitend gaat de titel „Verbazing" op 
zijn beurt dan weer een meer realistische 
toer op: het leven gaat immers verder. 
Deze schijf is op elk vlak een voltreffer, en 
de liefhebber van voornoemde bekende 
namen zal in Guus en Vagant zijn gading 
vinden! 
inmiddels verscheen van Boudewijn de 
Groot, hoe kon het anders, al een nieuwe 
singel onder de titel „Een wonderkind van 
50". Een herwerking van een oude tekst, 
maar zéér aktueel gebracht En een uit
stekende visitekaart voor de nieuwe cee
dee die eerstdaags bij Phonogram ver
schijnt onder de noemer „Een nieuwe 
herfst...", 

Seroius 
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GOOFY 
Toen Goofy in de Amerikaanse bioscopen verscheen, was het april 

1995, Goofy was toen 63 jaar oud en kreeg zijn eerste echte film. 

Pocahontas zou pas in juni '95 in beeld komen. Zoals je ziet, komt 

onze Goofy dus met erg veel vertraging naar deze contreien. En dat 

is onbegrijpelijk, want het is een leuke kinderfilm, waaraan 

volwassenen niet zo erg veel zullen hebben en zich vlug zullen gaan 

vervelen. 

Het verhaal is dat Goofy en zijn teenagerzoon, Max, kamperend 

het land doortrekken. Wat zo speciaal aan deze film is, is dat de 

meeste animatie door de Parijse afdeling van Disney werd 

gemaakt, terwijl verdere afwerking gebeurde in Sydney, Burbank 

en Toronto. (**) 

NIEUW IN DE BIOS 

UP CLOSE AND PERSONAL 
In Up Close and Personal krijgt Sally (Michelle Pfeiffer) een baan 

in Miami, als weervrouw bij een TV-station. Haar debuut is 

katastrofaal. Dat belet Warren (Robert Redford) - haar baas - niet 

om haar tot reporter om te dopen. Onder zijn leiding groeit haar 

vertrouwen en ambitie, maar ook haar liefde. Tot zover gaat het 

goed, maar als je die ouwe Redford én die mooie Pfeiffer een beetje 

teveel elkaar moet zien aflikken, gaat je aandacht natuurlijk snel 

verslappen. Alles herinnert aan die mooie The way we where met 

Barbara Streisand uit 1973, toen Redford nog een geloofwaardige 

jeune premier was. Het verhaal van deze jonge ambitieuze vrouw 

is gewoon sentimenteel.(**) 

NICK OF TIME 
We hebben akteur johnny Depp al betere dingen zien doen dan wat 

hij ervan terecht brengt in Nick of Time van regisseur John 

Badham. Er werd geprobeerd een beetje Hitchcock achterna te 

lopen (North by Northwest), hetgeen maar gedeeltelijke lukte, 

omdat in tegenstelling met de grootmeester, het einde van de film 

eigenlijk echt belachelijk is. Gelukkig is er nog Christopher 

Walken, die op zijn gebruikelijke manier „de slechte" gestalte 

geeft. De film zal vergeten zijn vooraleer hij het grote doek heeft 

gehaald. (*) 

W. Sneer 

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

C l -

lb=# The man who knew too much Ame
rikaanse triller van Alfred Hitchcock uit 1956 met 
James Stewart, Doris Day en Brenda de Banzle. 
De Amerikaanse arts Ben McKenna Is met zijn 
vrouw en zljn zoontje op vakantie In Marokko. 
Toevallig krijgt hij informatie over een moord
aanslag op een buitenlands staatshoofd. Zat. 29 
Juni, TV 1 om 23U.40 

Gene Hackman in 
The conversation, 
zon. 30 Juni. VTIM, 
om 22U.10 

Het Pleintje De suksesvolle BRTN-serie 
werd van onder het stof gehaald en wordt vanaf 
vandaag elke werkdag opnieuw uitgezonden. De 
reeks werd gehermonteerd en van de oor
spronkelijke 27 afleveringen werden er nu 45 
ingeblikt Maan. 1 Juli. TV 1 om 20u. 

O * Architektuur Eric Blanckaert maakte 
voor Tekens een 4-dellge dokumentaire over de 
architektuur van de jaren '80 en '90. In de eerste 
aflevering wordt teruggeblikt op het archltek-
turale denken van de jongste veertig jaar en het 
ontstaan van een nieuwe mentaliteit: de her
waardering van de ruimtelijke ordening. Dins. 2 
Juli, TV 1 om 22U.50 

C ^ Parlementaire buitenbeentjes in de 
geschiedenis van België hadden sommige ver-
kozenen van lijsten of partijen maar een korte 
parlementaire loopbaan: Léon Degrelle in 1936, 
de Antwerpenaar Frenssen In 1959 en meer 
recent enkele leden van het RAD en uiteraard 
Van Rossem. Welke waren hun doelstellingen en 
waarom verdwenen zij zo snel uit het par
lement? woens. 3 Juli, T V 1 om 22u.05 

C # Good Morning Vietnam Amerikaanse 
film van Barry Levinson uit 1987 met Robin 
Williams. Saigon 1965. Adrian Cronauer komt als 
DJ de lokale radio van het Amerikaanse leger 
versterken, ledere ochtend om zes uur begroet 
hij de Amerikaanse soldaten met een luidruchtig 
Good Morning Vietnam. Hij vervangt de slaap
verwekkende sfeermuziek door stevige rock 'n 
roll en neemt ook in zijn kommentaren geen 
blad voor de mond. Dond. 4 Juli, TV 2 om 
22U.30 

£ # Help de dokter verzuiptl Nederlandse 
film van Nikolai' van der Heyde uit 1974 naar het 
gelijknamige boek van Toon Kortooms. Martine 
Bijl Is het lustobjekt van plattelandsdokter Jules 
Croiset, die geen weg weet met zijn gevoelens 
maar gelukkig te rade kan gaan bij pastoor Ward 
de Ravet en de rest van het dorp. VrU. 5 Juli, TV 
1 om 21U.35 

Diskretle verzocht 
• Als de plannen van minister van Justitie 
Stefaan De Clerck doorgang zullen vin
den, dan zal Vlaanderen tegen begin 
volgend jaar een opsporingsprogramma 
hebben. De vraag naar zo'n programma 
dateert van een soortgelijke uitzending op 
het Franse TFl rond de verdwenen meis
jes ]ulie en Melissa. Officieel althans, 
want de vraag komt natuurlijk ook van de 
verschillende Vlaamse omroepen. Indien 
zij erin slagen van het programma naar 
zich toe te halen zal hen dat waarschijnlijk 
om en bij de 600.000 kijkers opleveren. 

In Vlaanderen, maar ook in Wallonië, 
hebben de openbare én kommerciële om
roepen tot 15 september de tijd om met 
een programma-aanbod op de proppen te 
komen. Dan zal een vaste selektiekom-
missie beslissen welke omroep het best 
aan de voorwaarden voor uitzending vol
doet. Het staat de stations grotendeels vrij 
om het programma in te kleden, maar het 

mag in geen geval enkel en alleen op 
spektakel gericht zijn. Daarenboven be
slissen niet de omroepen, maar wel een 
komitee van specialisten, welke onop
geloste misdrijven aan bod zullen komen. 
Gezien het specifiek karakter van het 
programma zullen de makers ervan re
kening moeten houden met o.a. het ge
heim van het onderzoek, de wetgeving op 
de privacy,... 

• Het blijft rommelen in de duurste 
buro's van VTM. Enkele maanden nadat 
onder meer direkteur-generaal Luc De 

Leersnyder ontslag nam en programma-
direkteuren Mike Verdrengh en Guido 

Depraetere op een zijspoor werden gezet, 
wordt nu huis gehouden in de financiële 
vleugel van de kommerciële omroep. Fi
nancieel direkteur Remi Ots werd al aan 
de kant geschoven en ook kommercieel 
direkteur }an Goddaert zou overwegen 
ontslag te nemen. 

Samson opnieuw platina. BRTN na de 
zuipende tiond nu ool< Icandidaat voor 

een speurhond? 

• Niet alleen de hondjes van prins Lau
rent stonden afgelopen week in de be
langstelling, ook Samson haalde weer 
vette krantekoppen. Het seksusheest van 
de BRTN zong samen met zijn baasje een 
nieuwe straalschijf vol en haalt daarmee 
alleen in voorverkoop al platina. En dan 
te zeggen dat het duo nog altijd geen geld 
schijnt te vinden voor een nieuwe deur
bel... 
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Het mooiste TV-moment van de 
afgelopen weken kwam ongetwij
feld uit de voetbalwedstrijd En-
geland-Nederland. Niet het feit 
dat Oranje op een zeker ogenblik 
met vier doelpunten in het verlies 
stond, is in ons geheugen gegrift, 
wel de manier waarop de Neder
landse kommentator omsprong 
met zijn ongenoegen daarover. 
Wanneer Engeland voor een zo
veelste keer die avond blijk geeft 
van zijn kunnen, roept de moe-
getergde Nederlandse joernalist: 
,,Ja hoor! Smeer maar wat zout in 
de wonde! Doe maar wat frivool!". 
Echte tekenen van onmacht bij 
een echte presentator. Je maakt 
het niet vaak meer mee. 
Ook bij 'Sterrenkonnektle' loopt de 
kijker niet het risiko op echte din
gen te stoten. Tenzij dan op de 
echte wagen die met het spel te 
winnen valt. Voor het overige be
vat het programma precies zoveel 
lucht als er in de banden van die 
wagen kan. Het geheel, wat men 
volkomen onterecht TV-pro
gramma pleegt te noemen, draait 
dit keer rond een spelletje 'Drie op 
een rij'. Niet met de vertrouwde 
stenen van vroeger, maar met 
'sterren'. De 'sterren' waarover 
sprake, zijn mensen zoals U en Ik, 
met dat verschil dat ze van hun 
dommigheid handelswaar wisten 
te maken. 

En uit 'Sterrenkonnektle' blijkt dan 
weer dat sommigen onder hen 
haast onbetaalbaar moeten zijn. 
Hoe anders te verklaren dat Hans 

Otten, presentator van dienst, één 
van zijn kandidaten heel persoon
lijk aansprak met 'Marleen'. Geen 
vijf sekonden ervoor had een bra-
kerige achtergrondstem 'Marleen' 
nochtans voorgesteld als 'Nancy', 
zoals het meisje in werkelijkheid 
heette. ,,Dit is een kwis waar vra
gen gesteld worden" leidde Otten 
het programma verder in. Zoveel 
onthullingen deden ons snakken 
naar reklame, maar die onderbrak 
het programma slechts veel later. 
De vragen van Hans waren er van 
het type 'Is water nat?' en werden 
beantwoord door negen andere 
sterren die in een soort speelbord 
hadden plaatsgenomen. Allemaal 

minste wel de moeite om Neder
lands te spreken. Wat de negen-
koppige konnektie van Otten al
lemaal brabbelt, kan bezwaarlijk als 
Nederlands bestempeld worden. 
'Guido kan mij daarin beamen', 
'Het bier noemt Stoere Bonk', 'Het 
proeft naar trappist', ... Wij be
twijfelen het maar laat het dan nog 
zo zijn dat het worden van BV het 
hebben van verstandelijke vermo
gens uitsluit: moet de kijker daar 
dan ook mee verveeld worden? 
Mag hij niet een klein beetje ver
wachten dat hij als een volwassen 
kijkcijfer behandeld wordt? Of 
moet hij bestookt blijven worden 
met zever over oorlellen van kip-

Proeven naar minder 
sterrenkonnektle, zaterdag 22 Juni 1996, VTM 

sterren ook die op één of andere 
manier hun geld verdienen door 
lege ruimten tussen reklameblok-
ken op VTM in te vullen. De sa
menstelling van dit panel deed 
vragen rijzen. Zoals de vraag of de 
besparingen bij VTM van die aard 
zijn dat eigen kreaties steeds op
nieuw én kosteloos moeten op
draven in eigen programma's. Het 
verdient trouwens vermelding dat 
de BV-inteelt geen ziekte is waar
aan enkel de kommerciële om
roepen te lijden hebben. Ook de 
BRTN vermijdt, waar mogelijk, niet-
zendergebonden sterren. 
De meeste BRTN-sterren doen ten-

pen en het geslacht van zeehon
den? 
'Sterrenkonnektle' zal, als het EK 
Voetbal achter de rug is, onge
twijfeld hoge kijkcijfers halen Niet 
geheel onterecht zelfs: op veel 
andere kanalen, ook de buiten
landse, wordt nog grotere lulkoek 
uitgezonden. VTM's zaterdag-
avondkonnektie tracht tenminste 
de schijn hoog te houden dat ze 
een programma maakt voor en 
niet om de kijker. En zo'n houding 
kan in TV-land stilaan als een ver
dienste beschouwd worden. 

krik 
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Migranten (1) 
Tijdens de uitzending van De Zevende 
Dag (16 juni) zijn veel reakties in mij 
opgekomen Allereerst om de onmen
selijke verklaringen van de nieuwe voor
zitter van het Blok, maar ook omwille van 
het feit dat het debat alleen tussen het 
Blok en de VU ging Niemand van een 
andere partij was aanwezig Spijtig, pas 
dan zou het duidelijker geweest zijn dat 
met enkel de VU, maar ook CVR SR VLD en 

Agaiev tegen de uitlatingen van het Blok 
zijn En dan is het percentage van de 
racistische stemmen maar klem, geluk
kig maar' Voorbeeld hier in Oostende 
zijn er 3 Blok-verkozenen op 39 
Natuurlijk heeft het Blok meer stemmen 
dan de VU (franstalige racisten zijn daar 
inbegrepen) en Brussel met zijn vele 
wantoestanden allerlei is daarbij een 
grote troef, althans totnogtoe 
Gans Brussel zal er echter nooit voor 
kiezen, uitsluitend Vlaams grondgebied 

te worden Bovendieni Stel dat het on
mogelijke mogelijk wordt Worden dan 
opeens de vele inwijkelingen uit Wallonië 
en andere streken ook plots Vlaming? 
Wordt dat dan ook eigen volk? Hugo 
Schiltz, hoe goed gedokumenteerd en 
welbespraakt ook, kón het gewoon met 
alleen opnemen tegen iemand die enkel 
slogans uitkraamt Als Vanhecke uitsluit 
dat zelfs tweede of derde generaties hier 
mogen blijven, dan stemt dit tot diep 
nadenken 

Hugo Schiltz heeft groot gelijk Geld 
noch moeite mogen gespaard worden 
om migranten te doen aanpassen aan 
onze kuituur Ooit zullen wellicht hun 
kinderrijke gezinnen zorgen voor de 
pensioenen van de Vlaamse kinderarme 
gezinnen De kiezer van het Blok blijkt 
daar geen benul van te hebben 

Magriet vandamme, 
Oostende 

> WEDERWOORD # 

Bokshandschoen 
Franco, de Spaanse diktator voor het 
leven, koos als opvolger een loot uit een 
oud Spaans koningshuis. 
De Vlaams Blok-voorzitter voor het leven 
zag rond zijn troon ruzie maken. Er was 
Alexandra, er was Gerolf en er was Filip. 
Hl) vond dat van het goede teveel, ver
zaakte zijn recht op sterven als Blok-
voorzitter en hij koos de zevenender-
tigjange Frank Vanhecke. 
Die leerde hij in het Europees parlement 
kennen als vriend van zijn vriend Jean-
Marie van het Front National. Met Frank 
Vanhecke had hi] met die franskiljon in 
Antwerpen al een pint gedronken. 
WIJ, BRTN-kijkers, zagen de Blok-voor-
zitter in De Zevende Dag. Wij hoorden 
hem hetzelfde liedje zingen als Le Pen en 
als Filip in Borgerhout. Frank Vanhecke 
wil ook in heel Vlaanderen met de boks
handschoen en met de keerborstel - zo 
bekende hij - zijn wil opdringen aan de 
andere Vlaamse partijen. 

ES., 
Mariakerke 

Feniks 
Het is hoogtijd dat men zich verzet tegen 
het „groot kapitaal" dat bezig is met de 
kleine zelfstandigen uit te roeien en de 
binnensteden te verzieken. De overheid 
ziet de teloorgang met of wil die niet zien. 
Om welke reden? Omdat zij er per
soonlijk voordeel bij heeft? Om de te
werkstelling? Dit laatste is zeker het geval 
met. Winkels uit het stadscentrum ver
plaatsen zich gewoon naar winkelcentra 
buiten de stad. Ketenwinkels komen er 
bij, doch die veroorzaken de dood van 
kleine zelfstandige. Intussen is er géén 
enkele méérverkoop en alleen verschui
ving. Mensen kopen voor géén frank 
méér omdat er een wmkel bij komt! Als 
men daar twijfels over heeft, dan moet 
men maar eens naar zichzelf kijken. 
Dit alles omdat grote kapitaalbezitters en 
groepen miljarden spenderen om overal 
nutteloze winkelcentra neer te poten. De 
winkeliers daarin komen en gaan. Op 
zoek om te overleven in deze krisistijd. 
Een krisis heeft een tegensprekelijke re-
aktie. Er komen véél winkels bij door 
werkloosheid in grote bedrijven. De men
sen stoppen hun kapitaal of een lening in 
het huren van een winkel, om werk te 
hebben. Tot het geld op is, of dat ze 
behoren tot de 6.000 gefailleerden per 
jaar. Al die bijkomende winkels veroor
zaken intussen wel last aan de solide en 
gevestigde zaken. 

In talrijke winkelcentra en winkelstraten 
in de stad staan steeds meer ruimten leeg. 
Intussen verkrotten de steden, door de 

leegloop. Nog talrijke keten- en groot-
winkels staan op de loer om een gunstiger 
plaats buiten de stad te bemachtigen en 
hun panden in de stad op te geven. Op 
termijn geeft dit enorme financiële pro
blemen voor de overheid. De aanleg van 
nutsvoorzieningen bij al die nutteloze 
randstadbouw kost miljarden aan de ge
meenschap. Onder het mom dat men de 
vrije konkurrentie met kan of mag te
genhouden moet men de wildgroei niet 
vergoelijken. Onbeperkte vrijheid bestaat 
er in mets. Alles is aan regels gebonden. Al 
ware het maar stedebouwkundig. 
De overheid moet zeker ingrijpen en als 
regulator optreden bij deze sociaal-eko-
nomische blunder. 

W. Degheldere, 
Brugge 

Dupe 
In januari jl. vulden wij voor de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) dokumen-
ten in i.v.m. vaststelling van de vuilvracht 
van het afvalwater voor heffingsjaar 
1996. 

In 1995 was voor tuinbouw 500 m3 en 
voor privé 100 m3 verbruikt. 
Op 23 mei jl. kregen wij als antwoord 
hierop een aangetekend schrijven van 
VMM waarin onze aangifte verworpen 
werd omdat we op pensioen zijn. 
Het verwerpen van onze gesplitste aan
gifte heeft tot gevolg dat we voor ons 
beperkt tuinbouwbedrijf het honderd
voudige dienen te betalen van een nor
maal tuinbouwbedrijf 
Hoe IS dit te verantwoorden? Het zijn 
weer de kleine familiale bedrijven die 
hiervan de dupe zijn. 
Wie interpelleert de betrokken minister? 

J. Wildiers, 
Lint 

Het kan anders 
Deze brief om te bewijzen dat als de inzet 
en de wil er zijn, het de moeite loont meer 
aandacht te besteden aan rolwagenge-
bonden mensen {Een tocht met hinder-

ntssen, WIJ 6 juni jL). Wat in Mariekerke 
(Palingfestival) kan, kan overal met een 
beetje goede wil. Overal kan men bij 
aktiviteiten, met dikwijls een kleine in
spanning een dorpel of enkele trappen, 
rolwagenvriendelijk maken. Want men 
moet maar eens een ganse dag in een 
rolstoel zitten (elektrische of andere) om 
te weten waar men overal met binnen 
kan. Dat er echt nog onwetendheid is 
i.v.m. deze problematiek zal volgend 
voorval verduidelijken. 
Een bezoek aan een 's avonds gespeelde 
volleybalwedstrijd. De twee parkeer

plaatsen voor mindervahden aan de 
sporthal zijn bezet. Een 19-jarige speel
ster wordt buitengeroepen om haar wa
gen te verplaatsen. Reaktie van deze 
sportvrouw: „Wie gaat er nu denken dat 
zo'n mensen 's avonds nog buiten ko
men!". Zo simpel IS dat. 

Ward Herbosch, 
Woramelgem 

Migranten (2) 
Terecht heeft Hugo Schiltz kritiek op het 
migrantenstandpunt (De Zevende Dag, 

16 juni j.1.) van het Vlaams Blok. Hij 
verzwijgt echter de grenzeloze schijn
heiligheid van de traditionele partijen en 
vakbonden daaromtrent. Als racisten 
Frans spreken is er nooit een probleem, 
integendeel, dan worden ze zelfs uit
genodigd om deel te nemen aan de macht. 
Het Waalse socialisme schreeuwt al jaar 
en dag „Eigen volk eerst". Om haar 
extreem-links verleden te verstoppen 
wordt de Vlaamse zondebok van stal 
gehaald. Dan kunnen ze des te gemak
kelijker de Waalse bevolking wijsmaken 
dat „le déclin wallon" de schuld is van de 
egoïstische Vlamingen. Dit extremisme 
wordt ook door de heer Schiltz dood
gezwegen. 

Eddy Van Buggenhout, 
Bree 

verworpene 
der aarde 
Met enige nieuwsgierigheid heb ik het 
goed-uitgewerkte levensportret van me
vrouw Marijke van Hemeldonck via de 
BRTN-zender bekeken nadat ik haar 
boek „Een schip met acht zeilen" gelezen 
had. 

Eigenlijk mag deze dame alles behalve 
klagen... Niet alleen schijnt ze in het 
mooie Occitanié een woonst met 32 
vertrekken te kunnen bewonen. Ook 
houdt ze van haar dienst aan (en betaald 
door!) de gemeenschap een aardige in
boedel over. Haar kasteelvrouwe-allures, 
burgerlijk ten toon gespreid, misstonden 
een socialistische politica. De veralge
meningen - die evenzeer haar boek door
ademen - al evenzeer. Ze betitelde Afrika 
„als haar tweede vaderland" omdat ze 
„die kuituur zo goed verstaat". Nu valt 
Afrika kultureel in zijn geheel met te 
doorgronden door een 'buitenlander'. En 
verder is dit veelvolkerengebied zo meer
voudig groot dat je het in één men
senleven nauwehjks vatten kunt. In het 
Europees Parlement, zo zagen we, vroeg 
ze de dokumentaliste om haar de ACS-
dokumenten aan te reiken. Dit gebeurde 
zonder enige specifikatie! Als men weet 
dat alleen al de handelingen van de ACS-

paritaire vergaderingen, meterslange 
boekenplanken vullen, doorzag men 
daardoor alleen al het opgeblazen kunst
matige van haar 'wetenschappelijkheid'. 
Dat ze in Brussel m het krantestalletje van 
het Europees Parlement haar lektuur in 
het Frans bestelde zal haar geen zorg 
wezen - mij wel. 

Kunnen we in Vlaanderen met bespaard 
blijven van die gluurdersboeken die ons 
aan de keukengeheimen der partijen deel
achtig maken: na de feiten, na de loop
baan, na de overstap? Denk maar aan ex-
Agalev-man Paul Staes, aan ex-joernalist 
De Ridder, aan ex-socialist Jef Ulburghs 
enz...? Ware het met moediger dan zij op 

het ogenblik der feiten hun mond zouden 
opentrekken? 

N.V., Kortenaken 

Het kan ook 
anders (2) 
Uit het arnkel „Een tocht met hinder
nissen" (WIJ, 6 juni j.1.) blijkt dat het 
nieuwe Vlaams parlement zo moeihjk te 
bereiken is voor rolstoelgebruikers. Ei
genlijk is dit een grote schande. Een 
nieuw openbaar gebouw dat met toe
gankelijk IS voor alle Vlamingen. En het 
heeft bovendien ook nog zoveel gekost 
aan de gemeenschap! 
Ergens las ik de vraag of er moet gewacht 
worden tot er een parlementslid komt dat 
een rolstoel nodig heeft, of een minister. 
Wedden dat dan vlug alle moeilijke trap
pen en gangen zullen aangepast wor
den? 

Het IS toch raar: gemeentebesturen, scho
len en dergelijke worden aangemaand om 
hun gebouwen gebruiksvriendelijk te ma
ken en het Huis van alle Vlamingen is dat 
met 

Welk Vlaams parlementslid zet de eerste 
stap en neemt het voorstel van de VU-
werkgroep van mensen met een handikap 
over? 

P. Lammens, 

Hofstade 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van 
lezers Naamloze, scheld- en snnaadbneven gaan 
de scheurmand in De redaktie behoudt zich het 
recht voor bneven in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit ondertekend, ten
zij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken 
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In een inleidend voorwoord stellen de 
auteurs dat de historische wetenschap een 
genuancueerd en objektief feitenrelaas 
moet weergeven. Vaak, en dan vooral 
tijdens de geromantiseerde en nationa
listisch geïnspireerde 19e eeuw, werd 
tegen deze spelregels gezondigd. De ro
mantiek leidde immers de idee in dat elk 
volk een eigen ziel, aard of identiteit heeft 
dat het van andere volkeren onder
scheidt. Om dat aan te tonen, zo stellen de 
auteurs, werd te pas, maar vooral te onpas 
verwezen naar historische „hel4enda-
den" uit het verleden. Feiten werden 
daarbij fiktie en de beschrijving van de 
weinig genuanceerde heldendaden ver
werden myten die tot doel hadden een 
gemeenschappelijke nationalistische 
identiteit te kreeëren. 

KLASSIEKE MYTEN 

Door de politieke band die historici met 
de politieke machthebbers onderhielden, 
aldus de auteurs, werd de geschiede
nisvervalsing eerder regel dan uitzon
dering. Ook een gebrek aan bronnen en 
de al dan niet moedwillige wetenschap
pelijke luiheid lag daaraan ten grondslag. 
Op die manier hielden en houden de 
myten stand. Telkens dienen ze als ver
antwoording voor de bestaande politieke 
machten en strukturen. 
Dat is vandaag niet anders, zo beweren de 
wetenschappers. Nu Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel over eigen strukturen 
beschikken, is het Belgische nationalisme 
vervangen door de regionale nationa-
lismen. De verschillen tussen Noord en 
Zuid worden aangedikt. En in funktie van 
de regionalistische politieke machtheb
bers worden klichés dik in de verf gezet. 
Van de weeromstuit worden de Vbamse, 
Waalse- en Brusselse myten bovenge
haald. 

De auteurs pogen die myten te „de
mystifiëren". Vandaag zijn de weten
schappers onderling wel op de hoogte 
van de myten. Maar, het grote publiek is 
dat niet. Daarom achten de wetenschap
pers het noodzakelijk het publiek én de 
onderwijssektor in te lichten. In een eer
ste deel passeren dertien „klassieke" my
ten de revue. We bespreken de mytes rond 
Jacob Van Artevelde en de revolutie van 
1830. 

JACOB VAN ARTEVELDE 

„Rond de figuur Jacob Van Artevelde", 
aldus ULB-historika Sophie Rottiers, 

„vinden we de meest kontradiktorische 
beelden terug. Vooral bij de protago
nisten van de Vlaams-nationalistische be
weging die van hem hun woordvoerder 
hebben gemaakt." Of dat laatste met de 
werkelijkheid strookt, kan sterk worden 
betwijfeld. Maar goed, de „Vlaamse" 
bronnen schotel(d)en Jacob Van Art-

O nder de redaktionele leiding van de historika 

Anne Morelli schreven meer dan twintig 

wetenschappers een boek over de grote myten uit de 

geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië. 

Het boek verscheen eerst in Franstalig België. Het 

gaat er als als zoete broodjes over de toonbank. Een 

Nederlandstalige vertaling ervan ligt nu in de 

boekhandel. 

• U I T S M I J T E R • 

evelde voor als een demokraat die het 
volk aan de macht bracht. Met recht en 
rede zou hi) opgekomen zi|n voor de 
belangen en de autonomie van de stad 
Gent. Hendrik Conscience (1812-1883) 
bewierookte Van Artevelde als een wijze 
en moreel hoogstaande strijder voor 
Vlaamse onafhankelijkheid. In werkelijk
heid, aldus Rottiers, was Van Artevelde 
een stadskapitalist, een parvenu die zijn 
volk veronachtzaamde. Hij zou een ge
welddadige figuur geweest zijn, overigens 
typerend voor deze periode, die van de 

handboeken daarop wijzen. Die hand
boeken vermelden ook de doorslagge
vende inbreng van de internationale mo
gendheden. Tegenover een wankel Eu
ropees evenwicht kon België als buf
ferstaat dienen. België was nooit ont
staan, indien de internationale mogend
heden daar geen belang bij hadden.„Spe
cialist" Stengers ontkent dat. Daarte
genover beklemtoont hij dat „de Bel
gische onafhankelijkheidsdrang leefde bij 
de overgrote meerderheid van de Bel
gen." Waar haalt hij die prietpraat van-

De grote myten 
komplekse sociaal-ekonomische orde 
misbruik maakte om zijn machtsaanspra
ken in te vullen. 

In verband met Van Artevelde poneert 
Rottiers een merkwaardige stelling. „Dat 
de Drie Steden van het graafschap Vlaan
deren", zo beweert ze, „de ambitie had
den om autonome stadsrepublieken te 
worden, is zonder meer een romantisch 
idee". Zonder daarbij enig bronnenma
teriaal weer te geven, slaat Rottiers de bal 
mis. De Drie Steden - Gent, Brugge en 
leper - wilden wel degelijk autonome 
stadsrepublieken worden. Meer nog, ge
durende een bepaalde periode namen ze 
het karakter van autonome stadsrepu
blieken aan. Zo beschikten ze over zelf
standige politieke instellingen, een eigen 
rechtspraak, fiskale autonomie en zelfs 
eigen milities. Ook inzake internationale 
handelsakkoorden namen ze niet zelden 
het voortouw. 
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Ronduit beschamend is de bijdrage van 
]ean Stengers over de revolutie van Ï830. 
Stengers, professor emeritus aan de ULB 
is vooral gespecialiseerd in de koloniale 
geschiedenis van België en dat laat zich 
duidelijk zien. 

Dat van zodra het er op aankwam de 
gevechten aan te gaan, het volk het heft in 
handen nam, is juist. Dat Vlamingen, 
Walen en Brusselaars de revolutie aktief 
ondersteund hebben, klopt ook. Vandaar 
dat Stengers, overigens terecht, besluit 
dat de revolutie geen uitsluitend Waalse 
aangelegenheid was, zoals wel eens wordt 
verteld. 

Maar, daarmee houdt de korrektheid en 
zeker de volledigheid van Stengers' be
schrijving op. Het meest frappante aan de 
revolutie was dat ze in de hand werd 
gewerkt door een katholiek-liberaal mon
sterverbond. Beide strekkingen hadden 
hun belangen om tegen Willem I in te 
gaan. Stengers „vergeet" dat te vermel
den, hoewel nagenoeg alle historische 

daan? Stengers : „Er was tijdens de re
volutie geen spoor te erkennen van 
Waalse of Vlaamse groepssolidariteit". 
Kan best, maar daaruit afleiden dat de 
revolutie de wens is geweest van de hele 
Belgische bevolking, is al te gortig. 

PATRIOTTISCHE SYMBOLEN 

In een tweede deel wordt ingegaan op 
recente myten in België, Vlaanderen en 
Wallonië. De ULB-historika, Anne Mo

relli, wijdt een hoofdstuk aan de Bel
gische, Vlaamse en Waalse patriottische 
symbolen. Ze begint haar bijdrage met de 
„wetenschappelijke" bevinding dat „al-
tans in 1830 het nationaal gevoel van de 
Belgen werkeHjk bestond." Om die stel
ling te staven, refereert ze naar één enkele 
bron, jawel naar Stengers. Waarom Mo
relli door de Belgische nationalisten 
wordt verguisd, is meteen het raadsel bij 
uitstek. Tenzij de Belgische patriotten 
zich storen aan een aantal reeds lang 
gekende feiten. Zo beschikten de re
volutionairen in augustus 1830 nog niet 
over patriottische liederen, tenzij dan La 

Parisienne en La Marseillaise. En de eerste 
driekleur die werd ontvouwd, was een 
Franse vlag. Van Morelli komen we ook te 
weten dat de Vlaamse nationale feestdag 
wordt gevierd op 11 juli, naar aanleiding 
van de Guldensporenslag in 1302. 
Jo Tollebeek voegt daar in een apart 
hoofdstuk aan toe dat niet alleen Vla
mingen maar ook Naamse strijders mee
vochten tegen de Fransen. Tollebeek is 
ook zo vriendelijk om ons in te lichten 
over het feit dat de nationaal-socialisten 
en de mannen van de Dietse Voorpost de 
geschiedenis van de Guldensporenslag 
hebben misbruikt. 

„Aan het Front in 1914", zo ontdekte de 
historika Christine Van Everbroeck, 

„vochten geen 90%, maar „waarschijn
lijk" 60% Vlamingen mee." De historika 
meent ook te weten dat er niet alleen 
Franstalige, maar ook tweetalige offi
cieren waren. Van Everbroeck besluit als 

volgt: „We weten niet waar ze vandaan 
komt, de myte van de soldaten die no
deloos de dood werden ingestuurd om
wille van onbegrepen Franse bevelen." 
Het verband tussen fransonkundige of
ficieren en de doodsoorzaak is inderdaad 
moeilijk aantoonbaar. Maar, hoeveel of
ficieren er tweetalig waren, wordt door 
de auteur niet eens vemeld en in welke 
taal ze hun bevelen gaven, werd niet 
nagegaan. In het tijdschrift Wetenschap

pelijke Tijdingen van juni 1995 vermeldt 
Robrecht Boudens, op basis van gedegen 
bronnen, dat zeker op het einde van de 
oorlog minstens 70% Vlamingen mee
vochten. Boudens merkt ook op dat de 
tweetalige officieren - overigens in de 
minderheid - omwille van hun „stan
ding" Frans spraken. 

EVALUATIE 

De auteurs hebben de pretentie zich als 
specialisten voor te stellen. Daarvan is 
niet veel te merken. Onafgezien van en
kele bijdragen, wordt er bovendien op 
een zeer selektieve wijze met bronnen 
omgegaan. Sommige „onthullingen" ont
beren zelfs enige bewijskracht. Juist dat 
wat de auteurs verachten, doen ze dan 
ook zelf. Bovendien willen ze ingaan 
tegen het eng nationalisme. Maar, met 
hun „open mind" verwijzen ze slechts 
zelden naar de Vlaamse en wel gespe
cialiseerde hedendaagse historici. De 
meesten onder hen hebben de myten 
reeds opgeklaard. En ze vonden de weg 
naar een ruimer publiek. Voor de 
Vlaamse, geïnteresseerde lezer bieden de 
„demystifikaties" weinig nieuws. Schok
kend zijn ze al evenmin. 

Eric Van de Casteele 

o» De grote mythen uit de geschiedenis 
van België, Vlaanderen en Wallonië. 
Anne Morelli(red.) Uitgeverij EPO, 
328 blz, 898 F. 

Voldoende 
bronnen 
bewUzen dat 
Vlaamse 
soldaten de 
dood vonden 
door onkunde 
van 

Franstalige 
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