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]uli is onze feestdag. De 
feestdag van Vlaanderen, van de 
Vlaamse gemeenschap. Eigenlijk 

hoeft geen enkele WIJ-lezer daaraan te 
worden herinnerd. Toch weten vele 
Vlamingen, veel jongeren ook, niet eens waar 
11 juli voor staat. Een Vlaams parlement en 
een Vlaamse regering? Nooit van gehoord. 
Wie, Van den Brande? Kennen we niet. 

Nochtans worden honderden miljoenen 
vrijgemaakt om het imago van Vlaanderen, 
van de Vlaamse regering, van het Vlaams 
parlement op te vijzelen. Waarom schieten die 
kampagnes tekort? Simpel, er bestaat geen 
Vlaams-officiële - en betaalde feestdag. De 
socialistische bewegmg heeft die wel. Waar 1 
mei voor staat, zal wel geweten zijn. 

De Vlaamse VU-volksvertegen-
woordigers Chris Vandenbroeke, Jean-Marie 
Bogaert en Kris Van Dijck dienden daarom 
een voorstel van resolutie in : „Maak van 11 
juli een officiële en betaalde vrije dag en de 
herkenbaarheid van Vlaanderen als autonome 
deelstaat zal met een reuzesprong 
vooruitgaan." Het voorstel van resolutie werd 
dinsdag jongstleden in de kommissie 
staatshervoming van het Vlaams parlement 
ingediend. 

Konden tegen de resolutie bezwaren 
worden aangehaald? Alleszins niet tegen het 
principe, laat staan tegen de simbolische 
waarde ervan. Rees de vraag of er juridische 
of financiële bezwaren zijn. Niet echt. In 
artikel 1 van de Grondwet staat dat het 
federale België is opgedeeld in deelstaten. 
Aangezien de deelstaten grondwettelijk 
worden erkend, kon ook een betaalde 
feestdag worden aanvaard. 

Nu zijn afspraken omtrent het aantal 
betaalde feestdagen wel een federale 
bevoegdheid. Maar, in de resolutie wordt 
minister-president Luc Van den Brande 
opgedragen met zijn kollega's van de andere 
gemeenschapsregeringen te gaan overleggen. 
Daarna kunnen ze samen bij de federale 
overheid aankloppen. 

Bleef er nog een eventueel financieel 
probleem door de ekstra betaalde feestdag. 
Ook dat kon van de baan worden geschoven. 
Voor de Vlaamse overheid is 11 juli reeds een 
betaalde feestdag. Steeds vaker wordt 11 juli 
ook in de privé-sektor als bijkomende 
vakantiedag erkend. 

Dinsdag 2 juli 1996. Jawel, toen werd 
noch min, noch meer een historische 
beslissing genomen. In de kommissie 
Staatshervorming werd met eenparigheid van 
stemmen de resolutie aanvaard. Vlaamse 
frontvorming op zijn best. Enkel Agalev, om 
praktische redenen afwezig, kwam in zeven 
haasten de kommissie binnengelopen met de 
belofte mee te stemmen, volgende week, in 
het Vlaams parlement. Nu nog de beslissing 
van de federale regering afwachten. 

(evdc) 
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E lders in ons weekblad leest u meer 
over de fiskale druk zoals deze In 

België vandaag bestaat En d'er komt 
nog wat bIJ, zoveel Is zeker! Al verkeren 
we nog maar In het stadium van de 
proefballonnetjes. 
Wordt het een belasting op de ver
mogens, op de verhuurinkomsten, 
wordt het een Algemene Sociale Bij
drage? Zeker Is dat de derde kaderwet, 
dé volmachtwet van 
Dehaene, de bedoe
ling heeft om diep in 
ons vlees te snijden. 
Daartoe hebben de 
meerderheidsfrak-
ties aan de regering 
hun blinde fiat ge
geven. Ultkenngen 
zullen verlaagd wor
den, overheidsbe
drijven verder geprivatiseerd en nieuwe 
belastingen uitgedokterd. De bedoeling 
IS duidelijk: vla deze kadenwet wil het 
kabInet-Dehaene de toetreding van Bel
gië tot de Europese Muntunie halen. 
De laatste hindernis, het PS-kongres van 
afgelopen weekeinde, werd moeiteloos 
genomen. In Sambreville werd de 
schenking van de blanco-cheque (die 
de meerderheid reeds uit handen gaf) 
nog eens moeiteloos overgedaan De 
PS-lelding diende haar arbeidende ach
terban wel met een en ander te ver
zoenen. 

De vermogens zullen belast worden, al 
waarschuwde minister Dl Rupo voor 

„onrealistische resoluties" dienaan
gaande. De vraag Is daarbij zeer groot 
wie van zo'n belasting beter wordt 
Maar de achterban diende gesust en 
dus moeten die ,,verfoeilijke kapita
listen" worden aangepakt Bovendien 
rijst de vraag of de grote vermogens 
niet reeds lang over de grenzen werden 
gebracht. Zal zo'n belasting, bedoeld 
om de tewerkstelling aan te zwengelen, 

niet tot nog 
meer kapl-
taalvlucht 
lelden? 
En wat zal de 
weerslag zijn 
van de belas
ting op de 
huurinkom
sten? Zullen 
de huurprij

zen niet meteen stijgen? De aange
kondigde hervorming van de huurwet
geving laat op zich wachten en houdt 
de sektor in alle onduidelijkheid. Maar 
dat zal de federale regering een zorg 
zijn, zij weet dat daar nog geld te rapen 
valt. Maar, nog eens, wat kunnen de 
gevolgen zijn? Zal de hogere fiskalitelt 
verhaald worden op de huurders? Hoe 
zullen de verhuurders reageren wan
neer ze vaststellen dat hen dat belet 
wordt? Zullen zij vluchtwegen zoeken 
en vinden die uiteindelijk de huurders 
zullen treffen? 
Aan deze maatregel zit bovendien een 
kommunautair geurtje. ,,Uitvinder" 

Proef
ballonnetjes 

Maystadt weet dat het grooste deel van 
het hulzen-patrimonium in Vlaanderen 
ligt Bij een belasting op verhuurin
komsten dreigt een nieuwe transfer van 
het Noorden naar het Zuiden te on-
staan. 
De PS-leiders zijn felle verdedigers van 
de EMU, ook al beweerde minister Dl 
Rupo dat hij met van Maastricht houdt, 
en daarmee naaste bondgenoten van 
premier Dehaene. De Waalse socialisten 
(én de PSC) zijn echter niet van gis
teren! 
Zij zijn bereid alle soorten van belas
tingen te aanvaarden die de transfer-
stroom voeden. Philippe Busquin heeft 
zijn morrende achterban (herinner u de 
jongste 1 mei!) daarvan handig kunnen 
overtuigen. Dat is de reden waarom 80 
procent van de kongresgangers de PS-
deelname aan de federale regering wil 
handhaven. De waarschuwing van Di 
Rupo sprak boekdelen: als de Maas
tricht-norm niet gehaald wordt, zou 
Vlaanderen wel eens wraak kunnen ne
men vla de Sociale Zekerheid, De Frans-
tallgen zijn inderdaad niet van giste
ren! 
Haast gelijktijdig met het PS-kongres 
opende de Vlaamse minister president 
Van den Brande de 11-daagse Vlasn-
deren-Europa 2002. Aan de voet van 
het Croeninge -monument te Kortrijk 
sprak hij kloeke taal, zo vroeg hij voor 
Vlaanderen meer fiskale autonomie. Wij 
staan daar vierkant achter! 
Maar tegen de achtergrond van wat er 

op federaal niveau gebeurt klinkt zijn els 
ongeloofwaardig. Want onmiddellijk 
zijn Franstallgen weer op hun achterste 
poten gaan staan Met z'n allen dan nog 
wel De gedachtengang van Van den 
Brande is deze van de VU, De staats
hervorming van België zal onaf blijven 
tot zolang de gemeenschappen niet 
over eigen middelen beschikkken. Nu 
moeten deze steeds „hogerop" centen 
gaan vragen, en dat is geen werk, Vlaan
deren wil zelf zorgen voor het nodige 
geld teneinde een eigen beleid te kun
nen voeren. 

Maar de eis van CVP-er Van den Brande 
klinkt hol als we weten dat CVP-er De
haene daar anders over denkt. Want ons 
moet Van den Brande niet meer over
tuigen van de noodzaak voor meer 
fiskale autonomie, hij moet zijn baas-
boven-baas, de premier, over de lijn 
halen. Die wil tot 1999 wachten wan
neer de financieringswet, die de mid
delen van gemeenschappen en gewes
ten regelt, afloopt. En Maastricht voor
bij is. 

Bovendien steunt Van den Brande de 
kader-volmachtwetten van Dehaene en 
deze zijn alles behalve autonomie-ge-
zlnd. 
Of moeten de uitspraken van Van den 
Brande in Kortrijk ook als proefballon
netjes beschouwd worden? 

Maurlts van Liedekerke 



Anti-diskriminatie 
Toch een merkwaardige CVP-bocht in-

verband met het opbergen van het anti-

diskriminatievoorstel van de kamerleden 

Willems (CVP) en Landuydt (SP). Het 

voorstel stelde de diskriminatie van 

homoseksuelen bij een sollicitatie of 

onderhandelingen over een huurkontrakt 

strafbaar. 

Maar, de CVP heeft juridische bezwaren. 

Als de CVP juridische bezwaren inroept, is 

er steeds meer aan de hand. Herinner ons 

het Egmontpakt, gestrand op kristen-

demokratische juridische bezwaren, maar 

met de bedoeling de interne twisten toe te 

dekken en de VU elektoraal uit te 

schakelen. 

Moest de SP per se het onderspit delven? 

En wat is er aan de hand binnen de CVP? 

PS 
Tijdens het PS-kongres van vorig weekeind werden de 
rangen gesioten. Blijvende regeringsdeelname in de ver
scheidene regeringen kan, al moeten de socialistissche 
idealen worden nagestreefd Vooral vice-premier Di Rupo 
liet zich gelden. ,,Links realisme" is hem niet vreemd 
Waarom? Di Rupo vreest de scheiding en beseft dat 
Vlaanderen zijn eigen Europese weg gaat als de Walen niet 
meewillen : ,,Wij houden niet van Maastricht, het is niet 
sociaal genoeg, maar het is gestemd. Het Noorden zal het 
ons nooit vergeven indien wij omwille van het Zuiden de 
maastricht-norm niet halen." 

• DOORDEWEEKS • 

Eind mei werd de Bask Enrique 
Pagagoa-Calestegui in Zaventem ge
arresteerd. Hij bleel< in het bezit te zijn 
van een vals paspoort. Toch vroeg hij 
politiek asiel aan. De Bask werd im
mers, omwille van zijn ETA-lidmaat-
schap, naar Venezuela verbannen. Er 
wordt allicht beslist hem in België toe 
te laten. Terugsturen naar Venezuela 
zou neerkomen op de verbanning van 
een EU- onderdaan naar een land dat 
de mensenrechten niet eerbiedigt. 

r In het magazine Luxembourg 
Tourisme zei de weldra op pensioen 
gestelde Luxemburgse provinciegoe-
verneur Bianchart dat in het belang 
van de Luxemburgse ekonomie en toe
risme de kennis van andere talen nood
zakelijk wordt. Daarbij wees hij op het 
Engels en het Frans... 

m ...SenatorJatiLooneszagenlas 
het artikel en vroeg zich verwonderd af 
waarom de kennis van het Nederlands 
niet wordt benadrukt. Temeer, daar de 
provincie Luxemburg heel wat Vlamin
gen en Nederlanders mag verwelko
men... 

r. ...Waarom gaat men in Luxem
burg voorbij aan het belang van de 
tweede taal? Zo vroeg Loones aan SP-
minister Vande Lanotte. Antwoord : 
De Nederlandse taal wordt er niet als 
een ,,vreemde" taal beschouwd. 

*• Willy Claes (SP) is er weer Zijn 
trouwe vriend Freddy Willockx biedt 
hem de plaats van lijsttrekker aan bij de 
volgende Europese verkiezingen. Eer
der dit jaar werd Claes verkozen tot SP-
voorzitter van Hasselt. Vanuit Limburg 
werd nu gevraagd hem ook op het 
Europese politieke toneel in te leiden. 

r,- Ludo de Ranter die voor het 
kartel Antwerpen '94 in de Antwerpse 
gemeenteraad zetelt, stapt over naar 
de CVP Antwerpen '94-schepen Hugo 
Schiltz (VU) had er bij de Ranter op 
aangedrongen om zijn zetel als on
afhankelijke te behouden. De Ranter 
koos eieren voor zijn geld. Tweederde 
van Antwerpen '94 bestaat nu uit vol
bloed CVP'ers. 

r De Hasseltse rechtbank heeft 
een Turkse dame die een foto met 
hoofddoek op haar paspoort wil in het 
gelijkgesteld. De Beringse burgemees
ter wil daartegen in beroep gaan. Hij 
acht het niet bewezen dat hier re
ligieuze redenen kunnen aangehaald 
worden. Volgens de burgemeester 
staat nergens in de koran vermeld dat 
vrouwen hoofddoeken moeten dra
gen. 

FORUM 

Het IJzerbedevaardersforum kwam op 
maandag 24 juni bijeen. Het Forum, dat 
beweert zesduizend bedevaarders te ver
tegenwoordigen, stelt andermaal het IJ-

zerbedevaartkomité aansprakelijk voor 
het mislukken van de verzoeningspoging. 
Vrij ongenuanceerd bestempelt het Fo
rum de houding van het Komité als 
onverantwoordelijk en onbegrijpelijk. 
Steeds weer verwijst het Forum naar het 
„laatste" kompromisvoorstel tussen het 
Forum en de verzoeningskommissie ge
leid door Manu Ruys. Het Forum laat 
daarbij uitschijnen dat het kompromis
voorstel door Ruys en henzelf werd aan
vaard, terwijl het door het komité werd 
afgewezen. 

Eerst en vooral maakt men met dergelijke 
verklarmgen misbruik van de verzoe
ningspogingen van Manu Ruys. Het Fo
rum-verhaal moet ook met een korreltje 
zout worden genomen. Juister is dat de 
verzoeningskommissie beide partijen 
over een aantal essentiële punten dichter 
(tot zelfs heel dicht) bij elkaar bracht, 
maar dat ze het onderling niet eens wer
den over een aantal „uitvoeringsbeslui
ten." 

Ondanks het mislukken van de verzoe
ningspoging, roept het Forum niet na
drukkelijk op te protesteren op 25 au
gustus. Sommigen, de meest radikalen, 
wilden dat wel. Maar, blijkbaar is daar
over geen instemming bereikt. Het Fo
rum heeft wel „begrip" voor diegenen die 
op de Bedevaart van 25 augustus uiting 
zullen geven aan blijvend protest. Ove
rigens, aldus het Forum, zullen ook heel 
wat misnoegden thuisblijven. 
Daarvan maakt het Forum gebruik om er 
bij het komité opnieuw op aan te dringen 
het „kompromisvoorstel" te aanvaarden. 

Kwestie van vooraf wat te dreigen. On

derwijl zal Yasmine op de weide „Je kunt 

niet zonder de anderen" zingen. 

VLAAMSE 
VOLKSBEWEGING 
Zondag j.l. vierde de Vlaamse Volks

beweging haar 40-jarig bestaan. In eerste 
instantie loofde voorzitter Peter De Roo-

ver de inzet van de gewone militanten. De 
Roover gaf hen ook een boodschap mee: 
„De Vlaamse Volksbeweging heeft veer
tig jaar gestreden voor Vlaams recht, 
maar het werk is nog niet af." 
De Roover herhaalde de pijlers van de 
Vlaamse Volksbeweging: ideologisch plu
ralisme en onafhankelijkheid t.o.v. de 
politieke partijen. De Vlaamse Volks
beweging die in de jaren zestig, in het zog 
van Maurits Coppieters en Wilfried Mar

tens, opkwam voor het unionistisch fe
deralisme, stuurt voortaan aan op de 
Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd. Tege
lijkertijd benadrukte De Roover dat 
„Vlaanderen van Brussel zijn volwaardige 
hoofdstad moet maken." Ook de Sociale 
Zekerheid moet volledig en voor eens en 
altijd worden gesplitst opdat Vlaanderen 
„een eigen, stevig sociaal beleid kan voe
ren, solidair met de sociaal zwakkeren." 

FISKALE AUTONOMIE 
Zaterdag ).l. opende minister-president 
Van den Brande in Kortrijk de Vlaams-
Europese 11-daagse. Dat is een over
koepelende naam voor meerdere kul-
turele en sportieve initiatieven. Van den 
Brande maakte van de gelegenheid ge
bruik om een pleidooi te houden voor 
Vlaamse fiskale autonomie. Vooral de 
financieringswet werkt Van den Brande 
op de heupen. Die wet bepaalt dat de 
Belgische overheid regelt hoeveel mid-
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delen de gewesten uit de federale staats
kas krijgen. De gewesten kunnen daar 
niets tegen inbrengen, laat staan dat ze er 
zelf kunnen over beslissen. „Daardoor", 
aldus Van den Brande, „beschikt Vlaan
deren over veel minder autonomie dan op 
basis van het uitgavenvolume kan worden 
vermoed." 

„Dat moet dringend veranderen", zo 
meent Van den Brande, „aangezien 
Vlaanderen nood heeft aan gebundeld 
kapitaal en daardoor aan voldoende 
Vlaamse groeibedrijven die internatio
naal meespelen." De minister-president 
stipte ook aan dat de Vlaamse overheid 
over te weinig risiko-kapitaal beschikt. 
Om die reden mist Vlaanderen een ste
vige poot in strategische sektoren als 
energie, kabel, banken en verzekerin
gen. 

Natuurlijk is de Volksunie het eens met de 
minister-president. De partij vindt wel 
dat Van den Brande moet ophouden 
stoere verklaringen af te leggen en dat hij 
beter zijn woorden in daden kan om
zetten. Volgens de VU heeft de Vlaamse 
premier onvoldoende invloed in de CVP. 
Dehaene deelt er immers de lakens uit, 
waardoor Van den Brande zich moet 
beperken tot perspektieven voor een 
verre toekomst. 

MAYSTADT 
In de krant De Morgen ging federaal 
minister van Financiën Philippe Maystadt 

(PSC) tegen de uitspraken van Van den 

Brande in. Maystadt beklemtoonde dat de 
herziening van de financieringswet niet 
tijdens deze legislatuur aan de orde is. 
Daarover, aldus Maystadt, is een akkoord 
bereikt binnen de federale regering. 
Niettemin liet de federale excellentie 
reeds in zijn kaarten kijken. Het valt 
daarbij op dat Maystadt, in tegenstelling 
tot de Waalse socialisten, zich laat ken
merken door behoedzaamheid en de wil 
om met de Vlamingen een eindweegs mee 
te gaan. Zo wees Maystadt erop dat er 
later eventueel kan gepraat worden over 
een herziening van de financieringswet. 
Volgens de PSC'er zouden die bespre
kingen onvermijdelijk gekoppeld worden 
aan de toekenning van meer bevoegd
heden aan de gewesten. „Maar", zo nu
anceerde Maystadt, „er kan ook nage
dacht worden over aanpassingen in de 
omgekeerde richting. Bevoegdheden die 
van de regio's naar de federale struktuur 
overgaan." 

ASB 
Op meerdere terreinen lijkt de invloed
rijke Philippe Maystadt zijn slag thuis te 
halen. Maystadt heeft de uitstraling van 
een zachtzinnig politicus, houdt van de 



se non è vero... 
LJe pers is de vierde macht: ze kontroleert, onthult, 

beschrijft, bekommentarieert,... En omdat er nog relatief 

veel kranten zijn, verschijnen er ook veel verschillende 

opinies. En die botsen nogal eens. In Het Laatste Nieuws 

van vorige vrijdag stond bv. volgend bericht: 'Deftige 

ingenieur bijt en foltert prostituee'. De man in kwestie 

doet iets wat eigenlijk niet geassocieerd kan worden met 

een deftig iemand. Dat althans moet ook de verslaggever 

van Het Nieuwsblad gedacht hebben. 'Perverse ingenieur 

martelt prostituee met soldeerbout' kopt zijn verslag

gever. Vraag is dan weer of mensen die zich aan dit soort 

frivoHteiten te buiten gaan niet per definitie pervers 

zijn. 

Ook wat betreft de direktheid laten sommige koppen 

nogal eens te wensen over. Nog vorige week vrijdag gaf 

Het Volk de lezer kennis van de moord op een pan-

nekoekenbakker. 'Vrouw van pannekoekenbakker 

huurde Franse moordenaar in'. Daarmee is alles gezegd. 

Tussen de dood van de bakker en het inhuren van een 

moordenaar ligt een oorzakelijk verband. De hele zaak 

valt moeilijker af te leiden uit een titel van Het Belang van 

Limburg, daags nadien: 'Huurmoordenaar bakker gevat 

na doorslaan vrouw'. Duidelijk is dat de bakker om het 

leven gebracht is door een huurmoordenaar. Maar de 

doder kon slechts gevat worden nadat hij murw geslagen 

werd door een vrouw, waarschijnlijk de bakkers echt

genote. Een eerste keer slaan leverde niet het verhoopte 

resultaat op, dus sloeg de vrouw door. 

Tot slot nog deze: 'Eén dagje Belgisch' laat De Morgen 

maandag weten. Het artikel dat erop volgt heft aan met 'In 

heel Vlaanderen...'. Dan lijken ons de koppen van res-

pektievelijk Het Volk en Gazet van Antwerpen toch ietsje 

sprekender: 'Tour door Vlaanderen' en 'Vlaanderen klaar 

voor ontvangst Tour'. Ieder zijn waarheid natuurlijk! 

D O O R D E W E E K S 

dialoog en de rede, maar is een gehaaide 
onderhandelaar en een koppige door
zetter die zijn tijd geduldig weet af te 
wachten. Zo is hij steeds een voorstander 
geweest van de Algemen Sociale Bijdrage. 
Die bijdrage herbergt een resem kleine 
belastingen waarbij niemand wordt ont
zien. Zowel de vermogens, de inkomens 
uit arbeid als de vervangingsinkomens 
zouden belast worden. 
Maystadt moest met zijn voorstel steeds 
tegen de onwil van zowel de Neder
landstalige als de Franstalige kristen-de-
mokraten aankijken. Zij hielden vast aan 
een „fiskale stop". Daartegenover eisten 
vooral de Waalse socialisten hoge be
lastingen op de vermogens, terwijl de 
loontrekkenden en de vervangingsinko
mens zoveel mogelijk moesten gespaard 
worden. 

Met de ASB maakt Maystadt nu van de 
nood een deugd. De regering is hoe dan 
ook op zoek naar bijkomende inkomsten. 
En dus haalde de minister van Financiën 
de ASB terug van zolder. Aan de Frans
talige socialisten liet hij als het ware 
weten de myte van de „allesoplossende" 
vermogensbelasting te laten voor wat ze 
is. De kristen-demokraten worden op
geroepen „gedeeltelijk" hun aversie voor 
bijkomende belastingen te laten varen. 
Om zijn koalitiepartners te overtuigen 
poogde Maystadt iedereen gerust te stel
len. Naar de kristen-demokraten toe 
legde hij er de nadruk op dat de aan
slagvoeten op het vermogen laag zouden 
blijven teneinde kapitaalvlucht te ver
mijden. Zo zouden de eigen vermogens 
van bedrijven worden belast. Ook de 
netto-verhuurinkomsten zouden belast 
worden. 

SP en PS zijn het klaarbijlijkelijk met de 
ASB-formule eens. De CVP, bij monde 
van begrotingsminister Herman Van 

Rompuy, wil de ASB alleen invoeren als 
alternatieve financiering voor de Sociale 
Zekerheid. Op die manier zou de ver
laging van de lasten voor de werkgevers 
opgevangen worden. 

VU EN ASB 
De VU spreekt zich niet uit over de ASB in 
haar geheel. Het is immers nog niet 
duidelijk welke richting deze zou uitgaan. 
De partij reageert wel op de „proef
ballonnetjes". Zo is de VU gekant tegen 
een belasting op de netto-verhuurinkom
sten. In de verhuursektor heerst chaos en 
een belasting zal hier geen einde aan 
brengen. De regering zou beter de lang 
aangekondigde hervorming van de huur
wetgeving doorvoeren. 
Maar, er is meer. Aangezien het grootste 
deel van het patrimonium in Vlaanderen 
ligt, betekent het voornemen van May
stadt een nieuwe transfer van Vlaanderen 

naar Wallonië. Bovendien heeft fiskaliteit 
op onroerend goed te maken met re
gistratie- en successierechten. Die vor
men de grond van de inkomsten van de 
deelstaten. Moet de federale overheid per 
se naar die inkomsten lonken? Jawel, 
Maystadt is een gewiekst onderhande
laar, ook op kommunautair vlak. 

TELENET 
VLAANDEREN 
Dankzij Vlaams parlementslid/ea«-Mane 
Bogaert (VU) wordt de benaming Telenet 

dan toch Telenet Vlaanderen. 

Vanuit de Raad van Beheer waren stem
men opgegaan om het projekt gewoon 
Telenet te noemen. De gewezen afge
vaardigd bestuurder van de konkurrent 
van Telenet Vlaanderen, ATEA, die over
stapte en het projekt Telenet Vlaanderen 
hielp opstarten was niet te vinden voor de 
benaming Telenet Vlaanderen. Vooral 
kommerciële redenen lagen daaraan ten 
grondslag. Zo waren sommigen bevreesd 

dat Brussel niet zou aansluiten bij het 
projekt indien de benaming Telenet 
Vlaanderen werd gehanteerd. Of ook 
unitaristische refleksen hebben meege
speeld, is niet echt duidelijk, maar het ziet 
er wel naar uit. 

Hoe dan ook, Jean-Marie Bogaert greep 
in, snel en gevat, interpelleerde de mi
nister-president en wees hem op het feit 
dat Vlaamse verankering een nobel doel 
is, als het ook naar de buitenwereld zo 

wordt vertaald. 70% van de aandelen 
zitten immers in Vlaamse handen en 11 
van de 15 bestuurders zijn Vlamingen. 
Jean-Marie Bogaert zag dan ook niet in 
waarom de term Telenet Vlaanderen 
werd geschrapt. Het parlementslid kreeg 
steun, overtuigde de minister-president, 
die zelf ook wel het belang van een 
naamsverandering inzag. Tijdens een bij
eenkomst van de Raad van Bestuur op 21 
juni werd dan toch beshst de naam Te
lenet Vlaanderen te hanteren. 

H et liet erg lang op zich wacinten, maar vorige weel< 
stelde de Vlaamse regering dan toch haar plan 

voor de Brusselse rand voor. 

,,lk begrijp echter niet dat één van de 
bestendige afgevaardigden het nodig 
heeft geacht om plots een aantal eigen 
opvattingen naar voren te schuiven, ter
wijl men om de tafel zit. Dit vind ik al
lerminst kollegiaal en bovendien niet-pro-
duktief." Vlaams minister-president Luc 
Van den Brands kon er tijdens de kom
missievergadering niet echt mee lachen. 
Herman Van Autgaerden (VU) had, enkele 
weken voorde Vlaamse regering, als be
stendig afgevaardigde van de provincie 
Vlaams-Brabant, zelf een aantal voorstel
len naar buiten gebracht. Blijkbaar bestaat 
er een patent op Rand-piannen. Boven
dien schijnt het in handen te zijn van de 
Vlaamse regering. 

Om aan de toenemende verfransing in de 
Rand paal en perk te stellen, deed die 
Vlaamse regering een 60-tal uiteenlo
pende voorstellen. Eén daarvan is het 
omvormen van de Vlaamse kulturele cen
tra in de faciliteitengemeenten tot 'ge
meenschapscentra'. Deze krijgen meer 
uitgebreide bevoegdheden en moeten 
gaan fungeren als infocentrum en ont
moetingsplaats. Een nog op te richten 
v.z.w. (De Rand) zal het geheel over
koepelen en ondersteunen. In Sint-Ce-
nesius-Rode, dat nog niet over een kul-

n de rand 
tureel centrum beschikt, zal een volledig 
nieuw centrum uit de grond gestampt 
worden. 
Een ander, reeds gekend, voorstel is het 
uitbrengen van een 'Randkrant'. 11 keer 
per jaar zal zij de inwoners van de rand 
informeren over sociaal-kulturele onder
werpen. Tegelijk zal zij de integratie van 
anderstaligen, in hoofdzaak Franstaligen, 
trachten te bevorderen. Het eerst num
mer verschijnt na de zomervakantie, on
geveer 7 jaar nadat Johan Sauwens een 
eerste keer een soortgelijk voorstel deed. 
De Randkrant zou een mogelijk antwoord 
kunnen zijn op het Franstalige Carrefour. 
blad dat dankzij subsidie van de Franse 
gemeenschapsregering al verschijnt sinds 
1988. Om ook de buitenlanders van bij het 
begin duidelijk te maken dat zij zich in 
Vlaanderen vestigen, wordt een 'wel-
komstbrosjure' voorbereid. Velen onder 
hen die zich in de Rand vestigen, doen dat 
immers in de heilige overtuiging dat zij 
zich in Wallonië bevinden... 
Een ander oud zeer zijn de Franstalige 
basisscholen. De Vlaamse regering wil niet 
zover gaan als de VU om de (Vlaamse!) 
betoelaging ervan stop te zetten, maar 
heeft zich wel voorgenomen na te gaan of 
de lessen Nederiands die er gegeven wor
den 'kwaliteitsvol zijn'. Het mag lachwek

kend lijken, maar de Vlaamse overheid wil 
er zelfs op gaan toezien of de leraars 
Nederlands in het Franstalig basisonder
wijs over 'een grondige kennis' van de taal 
beschikken. 
Meer in het algemeen wordt een strikte 
naleving van de taalwet voorzien. De taal
wetten zijn, zoals geweten, wetten van 
openbare orde en zouden dus in principe 
voorrang moeten krijgen op alle andere. 
In het gros van de gevallen zijn ze op het 
terrein evenwel niet afdwingbaar. Het niet 
naleven ervan wil de VU dan ook straf-
rechteriijk sanktioneerbaar maken. De 
Vlaamse regering wil zover niet gaan, 
maar maakt zich wel sterk dat ze de wet 
'onverkort' zal doen naleven. 
Tot slot wil de Vlaamse regering ook -
eindelijk - werk maken van een Vlaams 
huisvestingsbeleid Tegen 1998 zouden 
200 nieuwe sociale woningen gebouwd 
moeten zijn. Vlabinvest, de holding die 
daartoe enkele jaren geleden is opgericht 
en zich daar tot op heden toe beperkte, 
zal 'geaktiveerd' worden. Hoofddoel van 
de sociale woningbouw is de oorspron
kelijke, maar minder begoede, Vlaamse 
inwoners van de Rand de mogelijkheid 
geven te blijven wonen in hun regio. 
Omdat de vastgoedprijzen de afgelopen 
jaren sterk gestegen zijn, ovenweegt de 
Vlaamse regering om de makslmum-in-
komensgrens te verhogen. Ook met het 
vroegtijdig doorvert<open van sociale wo
ningen wil Van den Brande komaf ma
ken. 

Laat, na de goede woorden, nu de goede 
werken eindelijk een aanvang nemen. 

(gv) 



stof tot spreken 
Vogelproblemenf Vraag het de minister! 

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De 

Meyer (CVP) zag tot zijn verbazing dat bij 

de meest recente wijziging van Vlarem de 

kategorie 'roofvogels' verdwenen was. 

Even vervelend was zijn 

struisvogelprobleem: is er voor deze 

beesten vergunningsplicht vanaf het 

moment dat ze uit hun ei komen, of pas 

nadien? Antwoorden: het houden van 

roofvogels is bij wet verboden, daarom is 

er geen vergunning nodig. De 

struisvogelpolitiek houdt in dat de beesten 

vergunningsplichtig zijn vanaf hun 

geboorte. Uit een vraag van Jos Stassen 

(Agalev) blijkt dan weer dat personen die, 

illegaal, beschermde (roof)vogels houden, 

dat ongehinderd kunnen doen. De 

kontrolerende administratie heeft immers 

maar één ambtenaar die 'kan nagaan of 

een vogel al dan niet beschermd is'. Te 

weinig. 

• WETSTRAAT • 

D ,e kamerleden, senatoren en Vlaamse 
parlementsleden vertrekken 

binnenkort met vakantie. Op 11 juli sluit het 
parlement zijn deuren. De vakantlekriebels hebben 

de VU-mandatarlssen niet belet een blezondere 
bedrijvigheid aan de dag te leggen. Een bericht 

vanuit kamer en Vlaams parlement. 

Hervormers en 
koopmannen 

In de kamer van Volksvertegenwoordigers 
lopen de leden van de meerderheidsfrak-
ties er gefrusteerd bij. De volmachtwetten 
leggen hen het zwijgen op. CVP- en SP-
kamerleden, die heel wat bedenkingen 
hadden bij de asielwet, mochten het ont
werp slechts „lichtjes" bijsturen. Ook de 
jonge turken moeten hun entoesiamse wat 
temperen. CVP-kamerlid Luc Willems kan 
zijn anti-diskriminatievoorstel voorlopig 
opbergen. De jonge CVP'ers gingen ook 
de parlementaire onschendbaarheid re
soluut afschaffen. Daarvan kwam niet veel 
in huis. 

Het valt af te wachten of de CVP-par-
lementairen hun minderwaardige positie 
nog langer zullen dulden. De kristen-
demokratische parleraentsfrakties konden 

Geert Bourgeois 
(boven) en Chris 

Vandenbroeice 
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in het verleden meer dan eens de regering 

het vuur aan de schenen leggen. In een 

partij, waar het geenszins aan ambitieuze 

„backbenchers" ontbreekt, kan men de 

parlementaire frakties niet straffeloos ont
zien. 

DEBATKULTUUR 

Intussen laat de oppositie niet na om de 
werking van de kamer aan de kaak te 
stellen. VU-kamerhd Geert Bourgeois doet 
zich daarbij als de meest verregaande 
„hervormer" opmerken. Zo wil hij het 
kontrolerecht herwaarderen. Meer dan 
eens wees Bourgeois op de noodzaak de 
kamerleden in te hchten over de voor
ontwerpen. Toch is er meer aan de hand. 
Van zodra een wet goedgekeurd is, dringt 
een „ex-post evaluatie" zich op. Zo moe
ten de kamerleden tijdig op de hoogte 
worden gebracht over de inhoud van de 
uitvoeringsbesluiten. 

Het VU-kamerhd pleit ook voor het or
ganiseren van een echte debatkultuur. De 
ministers kunnen niet langer ontwijkende 
en niet bevredigende antwoorden leveren. 
Vaak wordt er ook door elkaar „geroe
pen". Als elk lid simpelweg over een 
mikrofoon zou beschikken, zoals in Ne
derland, kan dit vervelende en weinig 
eerbare euvel worden weggewerkt. 
Veelbelovende demokratische alternatie
ven hebben weinig zin, als de parlements
leden niet bereid zijn hun eigen statuut aan 
te passen. De regeling omtrent de par
lementaire onschendbaarheid, zoals die tot 
voor kort bestond, leidde ertoe dat par
lementairen „boven de wet" stonden. Bo
vendien werd het gerechterlijk onderzoek 
belemmerd. In de praktijk spraken de 
parlementsleden zich ook uit over de 
grond van de zaak. Daarin komt nu enige 
verandering, nadat de kamer de herziening 
van art.59 van de grondwet heeft goed
gekeurd. Aanvankelijk steunde de VU de 
herziening volkomen. Maar, toen bleek 
dat in de kommissie de tekst werd af
gezwakt, paste de VU, in die zin dat VU-
kamerlid en „einzelganger"Geert Bour
geois zich onthield. 

Voortaan is het niet meer nodig de op
heffing van de parlementaire onschend

baarheid aan te vragen, wanneer een par
lementslid wordt ondervraagd of wordt 
gekonfronteerd met getuigen. Voor alle 
andere onderzoeksdaden blijft de ophef
fing wel noodzakelijk. Op die manier 
kunnen geen onverwachte huiszoekingen 
plaatsvinden. BezwaarUjke dokumenten 
kunnen niet worden aangeslagen. Kortom, 
het parlementslid mag het bewijsmateriaal 
rustig laten „verbranden". 
„Dat gaat niet ver genoeg", merkte Bour
geois terecht op, „parlementsleden blijven 
boven de wet staan. Weet u dat zelfs de 
opheffing van de onschendbaarheid wordt 
aangevraagd, indien een parlementslid 
voor een politierechtbank moet verschij
nen? Het kan toch niet dat zelfs voor een 
verkeersovertreding de opheffingsproce
dure wordt ingezet." 

BELEIDSBRIEVEN 

Met de regelmaat van de klok stelt ieder lid 
van de Vlaamse regering Van Den Brande 
II - net een jaar aan de slag - een be
leidsbrief voor. Daarin worden de be
leidsvisies uiteengezet, de voorgenomen 
beslissingen verantwoord. 
De beleidsbrieven zijn een zegen voor 
zowel de parlementaire demokratie als 
voor de Vlaamse natievorming. Zo kan het 
Vlaams parlement tijdig inspelen op de 
maatschappelijke uitdagingen. De parle
mentairen krijgen de kans om voor de 
eindstemmmg resoluties van aanbevelin
gen in te dienen. Pas dan kan het wet
gevend werk beginnen. In het zog van de 
Vlaamse natievorming wordt bovendien 
op een serene en gedegen wijze gede
batteerd over die kwesties die van al
gemeen „Vlaams" belang zijn. 

VLAANDEREN INTERNATIONAAL 

Inspelend op het verdragsrecht, boog het 
Vlaams parlement zich onlangs over het 
buitenlands beleid, naar aanleiding van de 
beleidsbrief „Vlaanderen Internationaal" 
van minister-president Luc Nan Den 

Brande. Er ontstond een geanimeerde en 

hoogstaande diskussie, waaraan fraktie-
leider Paul Van Grembergen en Chris Van-

denbroeke hun steentje bijdroegen. 
Paul Van Grembergen vond de beleidsbrief 
te bescheiden omdat Vlaanderen ook moet 
meepraten over de toekomst van Europa, 
van Afrika, van het Midden-Oosten. Net 
als de minister-president wees de frak-
tieleider erop dat Vlaanderen zijn han
delskarakter kenbaar moet maken. 
„Maar", zo voegde hij er aan toe, „Vlaan
deren moet ook internationale politiek 
bedrijven." 

Jacques Laverge van de VLD hekelde de 
„Vlaanderen euforie". In vijf jaar tijd zou 
Vlaanderen bijna 12% van zijn eksport 
verloren hebben, wat de ekonomische 
groei beperkt tot 220 miljard. Mevrouw 
Cecile Verwimp-Stllis van Agalev kwam 
duidelijk op voor de zachte waarden. Ze 
brandmerkte de beleidsbrief als zijnde van 
een „koopman" die het ekonomische laat 
overwegen op het ekologische. Bovendien 
vroeg ze zich af waarom (gesubsidieerde) 
kulturele instellingen die zich in het bui
tenland begeven zo nodig per brief worden 
uitgenodigd om de merknaam Vlaanderen 
uit te dragen. 

KOOPMANSGEEST 

Het wordt tijd dat deze onbenullige dis
kussie ophoudt. Beate profileringsdrang 
heeft inderdaad geen zin. Of we daarom 
aan een identiteitsschaamte moeten lijden, 
is een andere zaak. „Historisch is dat 
mischien verklaarbaar", sneed Van den 
Brande Cecile Verwimp toe, „Maar straks 
gaan we deze opgedrongen kompleksen 
nog zelf geloven." 

„Niet alles wat we zelf ondernemen, doen 
we daarom inhoudelijk beter", zo voegde 
Chris Vandenbroeke daaraan toe. „Maar, 
wat is er verkeerd aan een Vlaamse koop
mansgeest? Iedereen erkent het belang van 
het ekologische. Het laten primeren zou 
echter verkeerd zijn." 

Eric Van de Casteele 



r n de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn de 

kaderwetten van Jean-Luc Dehaene in volle 

bespreking. Het gaat daarbij om drie ontwerpen 

waarvan twee bezwaarlijk „volmachtwetten" 

kunnen genoemd worden. 

< AKTUEEL < 

Het voorliggende ontwerp over de mo
dernisering van de Sociale Zekerheid is in 
hoofdzaak een vergrendeling van ver
worvenheden uit het verleden. Het werk-
gelegenheidsontwerp is een aanpassing 
van de wet op het konkurrentievermogen 
van 1989, aangevuld met een verlenging 
van een aantal „tewerkstellingsmaatre-
gelen". 

De derde kaderwet, die België in de EMU 
moet loodsen, kan echter tellen als vol-
machtwet. Het gaat om een pure 
blanco-cheque die de demokra-
tie schaamteloos vernedert. De 
regering wil via eenvoudige 
KB's uitkeringen verlagen, over
heidsbedrijven privatiseren en... belas
tingen verhogen. De vrees voor een regen 
van nieuwe fiskale maatregelen was tij
dens de bespreking van de EMU-wet 
duidelijk voelbaar bij de oppositie. Met 
de hoge fiskale en parafiskale druk in 
België, wordt de eventuele zoektocht 
naar nieuwe staatsinkomsten alleszins een 
moeilijke oefening. 

De fiskale druk is uitvoerig aan bod 
gekomen in de diverse kaderwet-kom
missies van de Kamer. Het werd gebruikt 
als argument (door zowel links als rechts) 
om de ander verbaal af te troeven. Het is 
daarom niet van het minste belang de 
cijfers te laten spreken. België had in 
1995 een Bruto Binnenlands Produkt 
(BBP), zijnde alles wat de binnenlandse 
actoren verdienen, van 7920 miljard. 
Daarop drukte een fiskale en parafiskale 
druk van 46%, zijnde 3643 miljard. Het 
gemiddelde van de Europese Unie is 
41,5%. België is vijfde in Europa. Enkel 
de Scandinavische landen en Nederland 
belasten meer. 

Die hoge fiskale druk is historisch ge
groeid. In 1965 noteerde men nog een 
fiskale druk van 31,2%. Het hoogste peil 
datweooitbereiktenwas48,l%inl985, 
en niet in 1987, zoals regeringskringen 
maar al te graag aangeven. In 1988-1989 
is een belastingshervorming doorge
voerd, met een daling van de belas
tingsdruk tot gevolg. Na 1989 is de druk 
toch weer gestegen. 

De jaren 60 lieten zich kenmerken door 
een grote ekonomische groei, wat toeliet 
om een uitgebreide openbare dienstver
lening en een zeer omvattende Sociale 
Zekerheid op te bouwen. De herver
deling van de welvaart werd een au
tomatisme, ook al verminderden de 
groeicijfers. Het gevolg was dat men het 
systeem niet in vraag stelde, maar het 
bleef financieren, zij het met schulden. 
Om een beter inzicht te krijgen in de 
fiskale druk dienen we deze op te splitsen 
in drie reeksen. Vooreerst onderscheiden 
we de direkte belastingen, zijnde de per
sonenbelasting en de vennootschapsbe

lasting. In België bedragen de direkte 
belastingen 18,1% van het BBP, tegenover 
het Europees gemiddelde van 13%. Dit 
kan verder opgesplitst worden in 15% 
personenbelasting en 3,1% vennoot
schapsbelasting. De Europese gemiddel
den zijn respektievelijk 10,6% en 2,4%. 
We mogen dus objektief stellen dat de 
direkte belastingen in België merkelijk 
hoger liggen dan in de rest van EU. Een 
tweede reeks zijn de sociale bijdragen. 

de opdeling van het BNP bekijken. We 
zien dat in 1995 lonen en wedden 53,8% 
uitmaakten van het BNP, tegen 56,1% in 
1987. Het inkomen uit vermogen steeg in 
dezelfde periode van 18% naar 20,8%. 
De vennootschapswinsten bleven op 

De fiskale druk in België 
Deze bedragen in België 15% van het BBP, 
iets hoger dan het Europese gemiddelde 
van 14,6%. In de derde reeks, de indirekte 

belastingen, scoort België met 12,4% la
ger dan het Europees gemiddelde van 
13,6%. Het betreft dan vooral BTW en 
accijnzen. 
Die opdeling is vooral interessant als we 

14,2%. De inkomens van zelfstandigen 
daalden lichtjes van 11,7% naar 11,2%. 
We zien dus een dalend aandeel van de 
lonen en wedden in het BNP tegenover 
een stijgend aandeel van inkomsten uit 
vermogen. 

Wat kan het besluit zijn? Vooreerst lijkt 
het duidelijk dat de ruimte voor ver

hoging van de fiskale druk uiterst klein is. 
Het is misschien ook niet wenselijk om de 
ekonomie niet verder te bezwaren. Ook 
drukken belastingen altijd meer op 
Vlaanderen dan op Wallonië. Daarnaast 
is het zo dat produktiefaktoren in het 

algemeen en de loonmassa in 
het bijzonder, in verhouding 
tot het BNP, dalen en zwaar 
belast worden. 
Een besluit zou dus kunnen zijn 

dat binnen de fiskale druk, zoals deze nu 
bestaat, verschuivingen moeten gebeu
ren, zonder de fiskale druk in globo op te 
drijven. Het kan een mogelijkheid zijn om 
de sterke schouders meer te laten dragen 
dan de zwakke schouders. 

Zeger Collier 

Toen ik het bericht hoorde dat er In België 
zo'n 7,000 straatkinderen leven, was Ik 
daar even niet goed van. Wat Is dit voor 
een land? Het behoort tot de welva
rendste van Europa, wellicht van de hele 
wereld, en het laat toe dat er een be
volkingsdeel, zo groot als een kleine ge
meente, op straat leeft. Nu weet Ik dat 
ook de overheid niet alle leed op de 
schouders moet nemen en dat mensen 
zoals u en Ik, die elk onze eigen miseries 
hebben, niet alle leed moeten mee-dra-
gen. Maar elk straatkind, hier of elders, is 
er een teveel. Het leger van mensen
zonder-papieren groeit ook bij ons met de 
dag aan. Je moet het maar eens aan Vic 
Anciaux vragen, hoe dat in ons eigenste 
Brussel zit. 

• ACH ZO • 

om hun boterham te verdienen. Ze had
den hun vele kinderen op straat ach
tergelaten omdat ze hen beu waren of 
omdat ze voor hen niks te eten hadden. In 
de nolen heerste de wet van de sterktse, 
de taal van het mes. En dat die taal ook 
gesproken werd bewezen de striemen op 
de getaande benen en armen van enkele 
kleuters. Jong geleerd, nietwaar,, 
Wat moet er van deze mensjes worden? 
Het kan toch niet dat ze allemaal In de 
misdaad eindigen 
Natuuriijk liggen armoede en onwetend
heid aan de basis van zo'n toestanden, dat 
hebben wij hier ook gekend en dat kent de 

V De wereld 
't is toch wel wreed, zuchten wij terecht 
wanneer NV De Wereld ons weer eens 
achterbuurtkinderen In Guatemala, Hong
kong of Manilla laat zien. Als wij die vet
gemeste Westeriingen op jacht naar kin-
derprostitués (m/v) in Zuid-Oost-Azië zien, 
stijgt het schaamrood ons naar de kaken. 
Wij hebben het ver gebracht met onze 
dollars, onze ponden en straks onze 
euro's,,, 
7,000 kinderen, en dat zou nog maar bij 
benadenng zijn! 
Ooit werden we door een bereidwillige 
taxi-man In de nolen van de Makedo-
nlsche stad Struga rondgeleid, op zoek 
naar een nest kinderen die daar leefde. 
Jongens en meisjes tussen de drie en 
twaalf jaar. Ze leefden van bedelen, stelen 
en de oudsten (m/v) van prostitutie. Hun 
ouders trokken de Balkan rond, zogezegd 

zgn, derde wereld nog steeds. Deze week 
verscheen in de kranten het verhaal van 
Elmer Javier Licona, een 10-jarig jongetje 
uit Las Tejeras, een dorp in Honduras, In 
1994 was zijn moeder naar Los Angeles 
vertrokken op zoek naar werk. Heimer 
Javier miste haar danig en dus ging hij op 
pad, te voet, zonder papieren, met enkel 
de kleren die hij aan z'n lijf had. 
De lezer moet de landkaart van Midden-
Amerika maar eens naast dit verhaal leg
gen om te begrijpen dat de tocht een 
ware odyssee moet geweest zijn. Las Te
jeras ligt in het zuiden, het kind kreeg een 
lift naar het noorden, naar de grens met 
Mexiko. De truckers die hem meenamen 
gaven hem eten en drinken. Zo raakte de 
jongen in Guadeiajara waar hij op een 
plaatselijk vliegveld piloten probeerde te 
overhalen hem mee te laten vliegen naar 

Los Angeles. Maar de piloten hadden daar 
geen oren naar Ten einde raad verstopte 
de jongen zich in de ruimte van een 
vliegtüigwiel maar daar werd hij ontdekt 
en bij de politie gebracht Die had wel 
begrip voor het kinderiijk veriangen naar 
z'n moeder, maar de wet is de wet. De 
grens tussen Mexiko en de VS is her
metisch gesloten voor vluchtelingen en 
dus werd Heimer Javier terug naar Hon
duras gestuurd. De jongen had in totaal 
zo'n 5.200 km gelopen. Alleen op we
reld , 
Hij zit nu weer in Las Tejeras met de 
overtuiging dat grote mensen van kin
deren niks moeten weten en dat z'n 
moeder niet meer naar hem omkijkt, 
Verieden week waren in Lyon de Leiders 
van de Rijkste Landen van de wereld sa
men. Ze waren het allemaal roerend eens 
om de kriminaliteit met de grote middelen 
te bestrijden, wat schoon van ze is Maar 
een klein beetje knminaliteit mag want 
diezelfde heren hebben, toen de groeps
foto moest gemaakt worden, getwist om 
op de eerste rij te staan En dat zegt wel 
biezonder veel over die heren Hadden ze 
niet beter geruzied om de eer te hebben 
de kleine Heimer Javier naar z'n moeder te 
brengen, of omgekeerd? 
Dat deze heren mij - tot zolang er an
alfabetisme, honger, armoede, ooriog, 
Tsjernobyl, vluchtelingen, uitbuiting, on
derdrukking, malaria, kernproeven, mi
lieuvervuiling, godsdienst-fanatisme en 
straatkinderen bestaan -zwijgen over hun 
vaste wil om de knminaliteit te bestrijden 
Dat ze mij zwijgen over hun NV De Wereld, 
want als ze met al hij rijkdom niet één van 
al deze kwalen uit de wereld kunnen 
helpen, staat rijk gelijk aan arm 

R.Asmus 

J 



W aar moet het naartoe met de openbare 

omroep? Vorige week raakte de nota van Bert 

De Graeve, BRTN-baas, bekend. Eén dag eerder was 

ook de VU al naar buiten getreden met een 20 

punten-plan. WIJ sprak met Kris Van Dijck, lid van 

de mediakommissie in het Vlaams parlement. 

De BRTN 
hoeft de 

kijkcijferstrijd 
niet te 

winnen. 

Kris van DIJck: 
„verhoog 

desnoods de 
dotatie van de 

BRTN, 
maar laat de 

reklame 
aan de 

kommerciële 
stations." 
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Kris Van Dijck, burgemeester van Dessel, 
zetelt sinds 21 mei 1995 in het Vlaams 
parlement. Voor de 9-koppige VU-fraktie 
volgt hij de mediakommissie. „Uit in-
tresse" zegt Van Dijck. „De media wor
den een effektieve Vierde Macht. Of
ficieel staan ze nog altijd naast de 3 
andere, maar ik heb wel de indruk dat zij 
grotendeels de politieke agenda bepalen. 
Door het formuleren van opinies hebben 
zij een invloed op zowel de samenleving 
in het algemeen als op de politiek in het 
biezonder. Dat merk je wekelijks bij de 
onderwerpen voor het par
lementaire vragenuurtje. Vra
gen worden niet zeiden aan
geheven met 'Wij hebben ge
lezen, gezien of gehoord dat...'." 
De jongste tijd wordt het kommissiewerk 
voor een goed deel bepaald door de 
BRTN. Van Dijck en de andere kom-
missieleden bereiden het maxi-dekreet 
voor. Ingrijpen dus in het beleid van de 
openbare omroep. Hoever kan je daarin 
gaan? „Het is niet de bedoeling dat 
politici de programma's gaan maken of 
dat zij de 'postjes' gaan verdelen, zoals dat 
vroeger wél gebeurde. Ik meen niettemin 
dat de overheid moet kunnen zeggen wat 
zij verwacht van haar omroep. Zij moet 
de basisopdracht omschrijven en er borg 
voor staan dat deze vervuld kan wor
den." 

KWALITEIT 
Wie er het diskoers, ook buiten de VU, 
rond de BRTN op naslaat leert dat die 
basisopdracht kortweg neerkomt op vier 
woorden: kuituur, informatie, edukatie, 
ontspanning. Bij voorkeur vormen ze een 
'evenwichtige mix'. Een beetje vaag? „In 
die zgn. 'evenwichtige invulling' is dui
delijk een evolutie merkbaar. Toen de 
BRTN het TV-monopolie nog bezat, 
moest hij programma's maken voor de 
massa. Iedereen moest er zijn gading in 
vinden. Nu ook de kommerciële TV zijn 
intrede heeft gedaan, ligt dat anders. Ik 
vind dat de BRTN niet mee moet doen in 
die strijd voor de kijker. In Vlaanderen 
zijn tal van mensen die een ander soort 
programma's wensen dan deze die van de 
kommerciële TV De BRTN moet voor 
die doelgroepen, bv. een jeugdjoernaal, 
een zender worden die kwaliteitspro
gramma's aflevert. Gratis." 
Dan rijst de vraag: wat is kwaliteit? Zelfs 
'Het Rad van Fortuin' is, in zijn soort, 
kwaliteitstelevisie. „Het Rad is, technisch 
gezien, misschien goede TV, maar ik vind 

niet dat de BRTN soortgelijke pro
gramma's moet brengen om ekonomisch 

te gaan konkurreren. En precies dat 
dreigt, zie De Graeves nota, te gebeuren. 
In heel zijn nota staat bv nergens het 
woord kuituur. Het ekonomisch denken 
overheerst. 

De BRTN had nood aan een manager om 
orde op zaken te stellen. Maar hij moet 
zich laten leiden door de basisopdracht, 
niet door kijkcijfers. De BRTN hoeft niet 
zo noodzakelijk de marktleider te zijn." 

openbare omroep moet verschillende 
stromingen aan bod laten komen. Bij de 
'Derden' gebeurt dat te eenzijdig. De 
huidige formule is dus niet goed. Zolang 
er geen alternatief is, vinden wij nochtans 
niet dat ze moeten verdwijnen." Een 
alternatief kan er komen in de debat
formule, type 'Konfrontatie', met een 
neutrale moderator. De manier waarop 
dat nu in 'De Zevende Dag' gebeurt, vindt 
Van Dijck te sloganesk. „Meningen zou
den uitgediept moeten worden. Het ge
heel moet een soort van wasplaats wor
den, waarbij, ik herhaal, alle meningen 
aan bod moeten komen. Daarbij blijft, 
vanzelfsprekend, de onafhankelijkheid 
van de joernalisten gewaarborgd." 
Indien de VU niet wil ingrijpen in de 
programmatic van de BRTN, dan is het 

Een plan voor de BeRTN 
POLITIEK 

Als de overheid kwaliteitsprogramma's 
vraagt, gaat zij dan niet toch een beetje 
ingrijpen? „In een demokratie als de onze 
bepaah de overheid hoe haar middelen 
worden aangewend. Maar zij kan niet 
zomaar een aantal miljarden pompen in 
een instelling, zonder de bestemming 
ervan te kontroleren. Als overheid mag je 
iets terugverwachten. Aan de andere kant 
is er evenwel de instelling 'BRTN', met 
aan het hoofd een Raad van Bestuur. Die 
is, inderdaad, politiek opgedeeld. Tot op 
heden is dat de beste waarborg om de 
verschillende meningen aan bod te laten 
komen. Die Raad heeft de volmacht om 
wél tussen te komen in programmatic. De 
politieke tussenkomst is daar eigenlijk al 
gestopt." ' 

Om de politieke inmenging verder te 
verkleinen stelt de VU een soort van Raad 
van Kijkers- en Luisteraars voor. Maar 
bestaat ook daar niet het gevaar dat 
slechts enkele figuren uit de maatschap
pelijke top het laken naar zich zullen 
toetrekken? „Het is niet noodzakelijk dat 
je al die mensen rond de tafel haalt. Zoiets 
kan ook georganiseerd worden door bv. 
een representatief staal van de bevolking 
een BRTN-dagboek te laten bijhouden. 
Daarin zouden opmerkingen kunnen 
staan," weerlegt Van Dijck. 
Als de BRTN zich in één aspekt duidelijk 
onderscheidt van de kommerciële sta
tions, dan is dat wel in de uitzendingen 
door 'Derden', programma's van en door 
partijen en andere maatschappelijke ak-
toren. De VU wil er komaf mee maken. 
Tenminste: indien alle meningen in an
dere programma's aan bod blijven ko
men. Daar komt telwerk van... „Een 

toch vreemd dat zij wel vraagt Brussel, als 
Vlaamse hoofdstad, als een rode draad te 

verweven doorheen de programma's. 

„Wanneer de BRTN aandacht moet be
steden aan kuituur, dan kan zij, naast 
anderen, toch moeilijk om Brussel heen. 
Het normaal ontvangen van de BRTN-
radio is in Brussel zelfs onmogelijk. Brus
sel moet, ook door de BRTN, beschouwd 
worden als een deel van Vlaanderen." En 
het wekelijkse Brussel-overzicht dan? 
„Op zaterdagmorgen. Kijk jij dan? Zoiets 
moet op een ander moment gebracht 
worden. Konkreet: als Vlaanderen Brus
sel niet los wil laten, dan mag dat ook niet 
gebeuren op de BRTN." 

CENTEN 
Met de eerder aangehaalde ekonomische 
konkurrentie bedoeh Van Dijck de strijd 
om de kijkcijfers. Voor kommerciële sta
tions, die kijkers aan adverteerders ver
kopen, zijn ze van levensbelang. Naar
mate ze hoger zijn, stijgen de rekla-
metarieven - en dus de inkomsten - van 
de kommerciële TV Voor de BRTN zou
den deze cijfers van ondergeschikt belang 
moeten zijn. De openbare moet zich 
toeleggen op zijn opdracht. Koken kost 
evenwel geld. En dat heeft de BRTN niet, 
of altans te weinig. „De VU wil daarin 
konsekwent zijn; als de opdracht van de 
BRTN duidelijk omschreven is, dan moet 
er ook geld voor op tafel komen. Maar 
dat vraagt dan wel een helder plan vanuit 
BRTN-kringen. Zo kan de vraag gesteld 
of een tweede net noodzakelijk is. Indien 
ja, dan moeten daarvoor middelen ge
zocht worden." 

„In Vlaanderen bestaat," zegt Van Dijck, 
„een absurde situatie. Mensen moeten 
Kijk- en Luistergeld betalen maar daarvan 

gaat nog niet de helft naar de BRTN. 
(Reden ook waarom de VU de benaming 
van deze belasting wil veranderen/gv) 
Daarbij komt dat de kosten van TV-
maken sneller stijgen dan de index. Zoiets 
kan niet blijven duren. Anderzijds heeft 
de BRTN zich toegelegd op radioreklame 
en TV-sponsoring. Ook dat kan niet. 
Reklame past niet op een openbare om
roep. Die lijn moet duidelijk getrokken 
worden: reklame voor het kommercieel 
cirkuit, gemeenschapsgeld voor de 
BRTN." 

In datzelfde licht vindt de VU dat suk-
sesprodukt Radio Donna niet thuishoort 
bij de openbare omroep. Het meer po
pulaire Radio 1 dan wel? „BRTN-radio 
verricht goed werk. Waarom, echter, is 
Radio Donna van start gegaan? Om meer 

reklame de eter in te spuien, 
m.a.w. om de inkomsten te 
verhogen. Ik denk dat men, als 
de radioreklame vervangen 
wordt door een (hogere) do

tatie, de BRTN dezelfde konklusie zal 
trekken als de VU." De VU sluit bijgevolg 
de mogelijkheid van een landelijke kom
merciële radio niet langer uit. „Dat zou 
intellektueel oneerlijk zijn. Er bestaat 
voor dit soort stations een markt. Een 
Donna mag dus blijven bestaan, maar niet 
bij de openbare omroep." 
Is het hebben van een koor en een orkest 
dan wel een invulling van die opdracht? 
Vaak hoor je dat ze blijven bestaan 'omdat 
dat ook zo is in het buitenland'. „Het is 
nodig dat Vlaanderen een koor en orkest 
behoudt. Het nut ervan ligt hoofdzakelijk 
in de produktie, niet in de reproduktie. 
Dat moet niet noodzakelijk gebeuren in 
de schoot van de openbare omroep, maar 
de levenskansen moeten gegarandeerd 
zijn. Zolang dat niet het geval is, blijft de 
BRTN verantwoordelijk." 
Als nu de volledige opdracht van de 
BRTN 'ingevuld' is, zal, dixit Van Dijck, 
blijken dat de openbare te weinig geld 
heeft. De VU is er dan ook voorstander 
van om de dotatie te verhogen tot 60% 
van het Kijk- en Luistergeld, in cijfers een 
goede 10 miljard, 4 miljard meer dan nu. 
„Het zal niet eenvoudig zijn om het geld 
te vinden. Daarom ook dat wij voor
stellen om een extra belasting te heffen op 
de reklame die uitgezonden wordt door 
de kommerciële stations. Dat geld kan op 
zijn beurt benut worden door de BRTN. 
Voorbeelden uit het buitenland bewijzen 
dat zoiets kan." 

Dit artikel werd U vriendelijk aange
boden door: 

Geert Vranken 



D e 'Brusselse Volksunie heeft een Vlaams 

Aktieplan voor Brussel klaargestoomd. 

Het kombineert een lange-termijn visie met konkrete 

maatregelen op korte termijn. Uiteindelijk moet de 

Vlaamse aanwezigheid in Brussel worden versterkt 

en de banden tussen Vlaanderen en Brussel verdiept. 

> BRUSSEL > 

Vic Anciaux, staatssekretaris in de Brus
selse hoofdstedelijke regering, Sven Gatz, 

lid van de Brusselse hoofdstedelijke raad 
en Bert Anciaux, VU-voorzitter en senator, 
willen de Vlamingen in hun eigen hoofd
stad geven wat hen toekomt. Tegelijkertijd 
is een samen-leven met de andere Brus
selaars noodzakelijk. Onder die andere 
Brusselaars worden enerzijds de Frans-
taligen en anderzijds de allochtonen of 
niet-Europese inwijkelingen verstaan. 

FRANSTALIGEN 

Het samenleven met de Franstalige Brus
selaars kan, maar niet tot elke prijs. Het 
respekt moet wederzijds zijn of helemaal 
niet. Zo moeten de Franstaligen instem
men met een zelfstandig Vlaams netwerk 
van instellingen en diensten op tal van 
terreinen. Bovendien moeten ze aanpas
singen aan de taalwet en aan de Brusselse 
instellingen aanvaarden. Zo zouden in
breuken tegen de taalwet strafrechterlijk 
beteugeld moeten worden. Zeker op ge
meentelijk vlak is een herziening van de 
taalwetgeving noodzakelijk. 
In het konfederaal model behoudt Brussel 
zijn plaats als hoofdstad en als hoofd
stedelijk gewest. Aangezien een konfe
deraal model naar een uitgesproken twee
ledige struktuur evolueert, kan de sub
nationaliteit stapsgewijs worden inge
voerd. Subnationaliteit betekent nationa
liteitskeuze, ledere Brusselaar zou dan 
kiezen voor de Nederlandstalige of Frans
talige nationaliteit. 

De Brusselse VU beseft dat zo'n keuze voor 
velen geen vanzelfsprekendheid is. Toch is 
ze gewenst opdat de band tussen Vlaan
deren en de Vlaamse Brusselaars onge
schonden blijft. Bovendien is ze nood
zakelijk voor het beheer van de Sociale 
Zekerheid en de fiskaliteit. Maar, ondanks 
de nationaliteitskeuze, moet de dagelijkse 
keuzevrijheid van de Brusselaar behouden 
blijven. Wie b.v. voor de Franse nati
onaliteit zou kiezen, kan daarom niet 
verplicht worden naar een Franstalige 
school te gaan. Op die manier vermijdt 
men dat Brussel in „hokjes" wordt op
gedeeld, wat uiteraard geenszins in de 
bedoeling ligt. 

ALLOCHTONEN 

Samenleven met Frantaligen kan, mits 
wederzijds respekt, mits toegemoetko-
ming aan een aantal rechtmatige Vlaamse 
eisen. Samenleven met inwijkelingen moet 
ook kunnen. Het multikulturele feit ont
kennen zou dwaas zijn. Maar, het blin
delings als een verrijking voorstellen 
brengt ook geen zoden aan de dijk. 
Daarom moet vanuit een positieve hou
ding, met werkelijkheidszin en in alle 
duidehjkheid met het multikulturele feit 
worden omgegaan. 

Ten aanzien van de migranten heeft de 
Brusselse VU steeds vooruitstrevende | 
standpunten ingenomen, zij wil ook een | 
overtuigend sociaal beleid voeren. Kans
armoedebestrijding blijft belangrijk en is 
alles behalve een overbodige luxe. Zeker 
als men weet dat Brussel meer achter
gestelde buurten telt dan in heel Vlaan
deren. 

Konkrete, dagelijkse en korte-termijn 
maatregelen moeten de Brusselse toe
komstvisie onderbouwen, de VU-stand-

gebouwd. Daartoe kunnen Vlaamse ad-

junkt-burgemeeesters- en schepenen in

staan. 

ZAKENLEVEN 

Nieuwe inwoners moeten uit Vlaanderen 

aangetrokken worden. Tegelijkertijd zul-

Subnationaliteit 
stapsgewijs invoeren 
punten uitdragen. Vandaar dat het Brussels 
Aktieplan op meerdere beleidsterreinen 
maatregelen voorstelt. Daartoe behoort de 
taalkwestie : „Nederlandstalige inwoners, 
bezoekers of gebruikers van de stad Brus
sel die uit Vlaanderen komen, moeten 
zoveel mogelijk het Nederlands (kunnen) 
gebruiken. Een betere Nederlandstalige 
zichtbaarheid van de stad trekt taaigenoten 
aan en versterkt de positie van de Vlaamse 
gemeenschap in Brussel." 
De zichtbaarheid van het Nederlands, daar 
is het dus in de eerste plaats om te doen. De 
VU pleit daarbij voor het subsidiëren van 
een taalwetswinkel of taalombudsdienst 
die alle Vlamingen sensibiliseert, infor
meert en die klachtendossiers i.v.m. taai
overtredingen juridisch onderbouwt. In 
het biezonder in de OCMWs en in de 
gemeenten moet de taalwetgeving ver
beterd worden. Terzake zal de VU-fraktie 
m kamer en senaat wetswijzigingen voor
stellen. Een interpretatieve wet dient an
dermaal duidelijk te maken dat alle amb
tenaren, dus ook de gesco's of kontrak-
tuelen, onder de taalwetgeving vallen. De 
afwezigen op de taaiexamens moeten be
straft worden. 

Kleinere, maar broodnodige maatregelen 
kunnen de positie van de Vlamingen op 
lokaal niveau versterken. Daarbij vervult 
de Vlaamse Gemeenschapskommissie 
(VGC) een kruciale rol. Zo zal de VGC de 
Vlaamse mandatarissen systematisch in
formeren en zal ze ontmoetingsmomenten 
organiseren. 

Een minder klein, maar biezonder efficiënt 
voorstel luidt als volgt : „Indien er op 
lokaal niveau Vlaamse belangen worden 
bedreigd of geschaad, dan moet de VGC 
over een interpellatierecht kunnen be
schikken. Trouwens, niet enkel op ge
meentelijk wetgevend niveau moet de aan
wezigheid van de Vlamingen opgetrokken 
worden tot 1/3, ook op het uivoerend 
niveau kunnen waarborgen worden in-

len er akties ondernomen worden opdat 
het Brusssels zakenleven overschakelt op 
een evenwichtig tweetalig gebruik. Dat 
Brussels zakenleven, aldus de Brusselse 
VU-fraktie, moet er immers van overtuigd 
worden dat Vlaams-vriendelijkheid 
loont. 

Voor de Vlamingen die zich al dan niet 
tijdelijk in Brussel vestigen, kan binnen de 
VGC-administratie een onthaal- en pro-
modienst uitgebouwd worden. Die dien
sten zouden juridische en andere infor
matie verstrekken. Een groen telefoon
nummer, begeleid door promotiekampag-
nes in heel Vlaanderen, kan inderdaad 
interessant zijn voor diegenen die het eerst 
in kontakt komen met de op te richten 
wooninfodienst. Uiteraard moet dit 
nieuwe inwoners aantrekken. Stippen we 
ook aan dat Vic Anciaux inmiddels be
kwam dat Vlaamse ambtenaren van de 
VGC-administratie die naar Brussel willen 
verhuizen, mits bepaalde voorwaarden, 
een verhuispremie en een maandelijkse 
premie krijgen toegekend. Overigens zou 
Vic Anciaux deze maatregel willen toe
passen op alle Vlaamse ambtenaren. Bert 
Anciaux, op zijn beurt, zal het initiatief 
nemen om een Vlaamse immobiliënmaat-
schappij op te richten. Met overheids- en 
privégeld zouden woningen opgetrokken 
worden, teneinde deze aan de Vlamingen 
te verkopen. 

ONDERWIJS 

In het Nederlandstalig basisonderwijs 
stijgt het leerlingenaantal. Maar, de ver
scheiden taalachtergrond neemt ook toe. 
In het Nederlandstalig middelbaar on
derwijs daalt het leerlingenaantal. De 
doorstroming van basis- naar middelbaar 
onderwijs is dan ook ondermaats. 
Bij nader toezicht plaatsen die gegevens 
het Nederiandstalig onderwijs voor grote 
uitdagingen. Daarop kan ingegaan wor
den, maar dan moeten de onderwijsnor-

men voor het Nederlandstalig basison
derwijs in Brussel versoepeld worden. 
Voor de Brusselse leerkrachten moet de 
lerarenopleiding rekening houden met de 
meertalige en multi-kulturele kontekst en 
permanente navorming is dringend nood
zakelijk. Per basisschool en zelfs per klas 
kan een verscheiden aanpak anderstalige 
kinderen het Nederlands doen aanleren. 
Van groot belang is dat het Nederlands
talige onderwijs zijn kwalitatieve troeven 
uitspeelt. 

Dat laatste geldt evenzeer voor het mid
delbaar onderwijs. Al moet kwaliteit er 
gepaard gaan met veiligheid en met een 
verbeterde toegankelijkheid. Overigens is 
doorstroming naar kwaliteitsvolle univer
siteiten als de VUB en de KUB voor
handen, wat duidelijk moet benadrukt 
worden. 

Het Brussels Nederlandstahg middelbaar 
onderwijs beschikt vast en zeker over heel 
wat troeven. Juist daarom haalt de Brus
selse VU zwaar uit naar Vlaams onder
wijsminister Van den Bossche (SP). Hij 
voedt immers systematisch de konkur-
rentie tussen het onderwijs in Brussel en 
dat in de rand. 

MEDlA 

Er komt te weinig en te zelden goed 
nieuws uit Brussel. De Brusselse VU heeft 
er dan ook goed aan gedaan een me
diastrategie uit te stippelen. Als de 
Vlaamse overheid 140 miljoen uitgeeft 
voor dag- en weekbladadvertennes, dan 
zou Brussel toch meer dan één maal per 
jaar aan bod moeten komen. In het Vlaams 
parlement kan de VU-fraktie ook op
komen voor een „Brusselse spot" op de 
BRTN. Daar kan ook gepleit worden voor 
de uitbreiding van het zendbereik van TV-
Brussel naar Vlaams-Brabant en naar 
Vlaanderen. 

TOT SLOT DIT 

Houdt een Vlaams-Brusselse mediastra
tegie een aanhoudende steun in van de 
pariementsfrakties, dan mag Vlaams-Bra
bant Brussel niet louter als een bedreiging 
aanzien. Zeker, er zijn al anti-konkur-
rentiële en konstruktieve samenwerkings
akkoorden ondertekend op het vlak van 
thuiszorg en in de gezondheidssektor. 
Maar dat, aldus de Brusselse VU, moet 
worden uitgebreid naar de kulturele sektor 
en naar gewestelijke materies als tewerk
stelling, mobiliteit, ekonomie en ruim
telijke ordening. 

(evdc) 

Vlamingen 
moeten, mits 

wederzijds 

respekt. In 
Brussel 
kunnen 
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met 
Franstaligen. 
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D e samenstelling van het aandeelhouderschap 

van het Gemeentekrediet behoorde tot voor 

kort tot een van de grootste geheimen van dit 

koninkrijk. Daarover ondervraagd kon zelfs de 

voogdijminister geen juiste cijfers geven. Sinds de 

Financieel Economische Tijd namen en cijfers 

publiceerde is daar verandering in gekomen. 

< W I J - DOSSIER < 

Frangois Narmon 

In 1992 probeerde het Nederlandse ING 
de kontrole over de Bank Brussel Lambert 
te veroveren (BBL), maar dat ging niet 
door omdat Albert Frère (BBL) daar an
ders over dacht. Ondertussen vond er, 
wellicht mede op zijn aandringen, een 
toenadering plaats tussen het Gemeen
tekrediet en de BBL. 

Van Albert Frère ("Fontaine-L'Evècque, 
1926) wordt gezegd dat hij de machtigste 
man van België is. Deze „admistrateur de 
sociétés" kontroleert vanuit 
burcht Charleroi tal van maat
schappijen, als daar zijn: Groupe 
Bruxelles Lambert, Petrofina, 
Electrofina, Trartebel, Royale 
Beige, GB-Inno-BM, Siemens, Parisbas, 
enz... Hij is ook regent van de Nationale 
Bank. 

Frère stak dus een stokje voor het over
nameplan van ING en vormde een aan-
deelhouderssyndikaat teneinde een „Bel
gische verankering" van de BBL te waar
borgen. Deelnemers aan deze operatie 
zijn: de holding GBL, de verzekerings
maatschappij Royale Beige (gekontroleerd 
door GBL en het Franse UAP) en de 

Zwitserse verzekermgsmaatschappij Win-
terthur. 

ING, dat nochtans de grootste individuele 
aandeelhouder van de BBL bleef met een 
effectief belang van ongeveer 20 %, werd 
dus buitenspel gezet. 

Men mag veronderstellen dat Albert Frère 
Frangois Narmon, voorzitter van het di-
rektiekomitee van het Gemeentekrediet, 
overhaalde ook in de BBL te participeren 
teneinde ,de Belgische verankering' van 
deze bank te verzekeren. Het Gemeen
tekrediet voldeed aan deze wens. Samen 
met zijn dochter BIL (Banque Interna
tional a Luxembourg) nam het een ,fi-

Het viel toen reeds te voorzien dat de 
Europese Kommissie bezwaar zou aan
tekenen tegen deze konstruktie, vermits 
het gevaar van belangenvermenging niet 
denkbeeldig was. Ondertussen maakte de 
Kommissie ook reeds enige bezwaren je
gens dit opzet kenbaar. 
Op 29 oktober 1995 kondigde het Ge
meentekrediet dan ook aan dat een „ope
rationele samenwerking" met Royale 
Beige zou worden opgestart. Via haar 
agentschappen zou het Gemeentekrediet 
aan KMO's een alomvattende polis aan
bieden. Deze polis werd ontwikkeld door 
Royale Beige. Voorheen werkte het Ge-

jef ke' voor 44% Vlaams 

Aandelenstruktuur Gemeentekrediet 
Maatschappeiyic kapitaal 
Aantal aandelen 

GEMEENTEBESTUREN (589) 
Provincie Antwerpen (70) 
Provincie West-Vlaanderen (64) 
Provincie Oost-Viaanderen (65) 
Provincie Limburg (44) 
Provincie Vlaams-Brabant (65) 
Totaal 

Brussels Hoofdstedeiijl< Gewest (19) 

Provincie Henegouwen (19) 
Provincie Luik (84) 
Provincie Luxemburg (44) 
Provincie Namen (38) 
Provincie Waals-Brabant (27) 
Totaal 

PROVINCIEBESTUREN (10) 
Provinciebestuur Antwerpen 
Provinciebestuur West-Vlaanderen 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
Provinciebestuur Limburg 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
Totaal 

Provinciebestuur Henegouwen 
Provinciebestuur Luik 
Provinciebestuur Luxemburg 
Provinciebestuur Namen 
Provinciebestuur Waals-Brabant 
Totaal 

ANDERE 
Watering van het Schulensbroek 
Gemeentekrediet 

i5.0(X).ooo.ooo fr. 
350.000 

Aantal Procent 
aandelen 

42.768 
34.956 
29.891 
13.197 
19.246 

140.058 40.02% 
68.032 19.44% 

51 848 
37 295 

5.284 
12 197 
5.194 

111.818 51.95% 

5.669 
2.600 
3.135 
1.385 
1.045 

13.825 3.95 % 

7.720 
6.465 

590 
1.160 

285 
16.220 4.63 % 

5 
42 0,01 % 

nanciële participatie' in de BBL. Her
haaldelijk hamerde Frangois Narmon erop 
dat deze participatie louter financieel was. 
Het Gemeentekrediet had vertrouwen in 
de koersevolutie van het BBL-aandeel en 
dacht deze belegging met een aanzienlijke 
meerwaarde te kunnen afsluiten. 
Maar meende Narmon wel wat hij telkens 
verklaarde? Hij heeft in ieder geval nooit 
onder stoelen of banken gestoken dat hij 
de idee van een ,Belgische verankering' 
niet ongenegen was. De Nederlandse 
agressie van ING moest worden afgeblokt. 
Indien we echter de kontrolerende krach
ten achter het management van BBL wat 
nader onrieden, merken we duidelijk dat 
de BBL niet enkel in Belgische handen is. 
Want naast Belgen vinden we er ook 
Fransen (via UAP), Zwitsers (Winterthur) 
en Luxemburgers (via BIL) in terug. Deze 
vaststelhng moet ons doen nadenken over 
het begrip ,verankering'. Welke lading 
dekt dat woord en wie wordt er beter 
van? 

LIPPENDIENST 

Op 30 augustus 1995 verklaarden GBL, 
Royale Beige, en het Gemeentekrediet dat 
ook zij samen gingen werken „teneinde de 
kontrole over de BBL tot het jaar 2000 te 
bestendigen". 

Van de ene dag op de andere wisselde het 
Gemeentekrediet het geweer dus van 
schouder. Haar aandeel in BBL werd vanaf 
dat ogenblik als 'strategisch' bestempeld. 
Men begon duidelijk in te zien dat een 
samengaan tussen BBL en het Gemeen
tekrediet reëel werd. In den beginne pro
beerde Frangois Narmon dat nog te re
lativeren, maar daar werd door niemand 
echt geloof aan gehecht. Immers, was hij 
het niet geweest die in juni 1995 een 
Bijzondere Algemene Vergadering van de 
BBL-bank had laten samenroepen met als 
enige agendapunt: de benoeming van de 
direktievoorzitter van het Gemeentekre
diet als bestuurder van de bank BBL? 

meentekrediet op het vlak van verze
keringen uitsluitend samen met OMOB. 
Daar kwam nu verandering in. De relatie 
met OMOB bleef behouden, er werd zelfs 
veel lippendienst aan bewezen, maar men 
kon er niet meer naast kijken dat een 
samenwerking met Royale Beige ont
stond. 

Dit kon enkel in het licht worden gezien 
van een eventueel samengaan tussen BBL 
en Gemeentekrediet. 

In het begin van 1996 werd dan openlijk 
gespeculeerd op een fusie tussen het Ge
meentekrediet en de BBL. Eventueel zou 
hier ook de Generale Bank in betrokken 
worden. In de kranten deden de wildste 
verhalen de ronde. Enige maanden later 
ging de storm echter even snel weer liggen 
als hij opgestoken was. De sociale en 
politieke gevolgen bleken onverteerbaar. 

CREDIT LOCAL DE FRANCE 

Het Gemeentekrediet kwam vervolgens 
op de proppen met een volgend scenario: 
een samenwerking tussen het Franse Cré
dit Local de France en het Gemeente
krediet. Dit scenario heeft veel kans op 
slagen. In werkelijkheid komt het er op 
neer dat twee kontrolerende holdings 
worden opgericht: een Gemeentekrediet
holding en een CLF-holding. Aandeel
houders van 

deze holdings zijn de huidige aandeel
houders van respektievelijk Gemeentekre
diet en CLE. Deze holdings nemen dan elk 
een participatie van 50% in het Gemeen
tekrediet en in CLF. Dit is wat men heet 
een kruiselingse participatie. 
Tegelijkertijd zou nog een tweede operatie 
uitgevoerd worden. Een deel van de aan
delen van de Gemeentekrediet-holding 
worden naar de beurs gebracht. Het zou 
hier gaan om een aandeel van 25 tot 30 %. 
De Gemeentekrediet-holding zou aldus na 
deze operatie voor ongeveer 70 % worden 
gekontroleerd door de huidige aandeel
houders: de lokale besturen (gemeenten 

en provincies). De overige 30 % van de 
aandelen zou in handen van het publiek 
komen. 

De Gemeentekrediet-bank echter zou 
voor 50 % in handen belanden van de 
CLF-holding en voor 50 % in handen van 
de Gemeentekrediet-holding. De lokale 
besturen zouden dan onrechtstreeks ook 
aandeelhouders worden van de CLF-bank. 
Althans dat zijn de plannen zoals ze thans 
voorliggen. 

In de rand van deze diskussie, werd het 
preciese aandeelhoudersschap van de 589 
gemeenten en 10 provincies in het Ge
meentekrediet belangrijk. Rond deze pre

ciese verde
ling heeft, 
merkwaar
dig genoeg, 
heel lang 

grote onduidelijkheid bestaan. Zo konden 
wij in het begin van dit jaar nog vernemen 
dat de minister-president Van den Brande 
'wist' dat Vlaanderen in totaal zo'n 60 
procent van de aandelen binnen het Ge
meentekrediet bezat. De federale minister 
van Financiën daarentegen bleef wat meer 
op de vlakte, hij kon de juiste cijfers... niet 
meedelen! Gelukkig was er de Financieel 
Economische Tijd die dat wél kon. Onder 
de titel „Dit zijn de aandeelhouders van 
,Jefke'" maakte de beurskrant bekend dat 
de Vlaamse gemeenten en provincies sa
men een aandeel van 
'slechts' 44 % in het Gemeentekrediet 
bezitten. Vooral de Brusselse gemeenten 
bleken een onevenredig groot aandeel in 
het Gemeentekrediet te hebben. Dit is 
historisch zo gegroeid. De grootste klan
ten, lees crediteuren, verkregen ook het 
grootste deel van de koek. 
Het moge duidelijk zijn. Ook het Ge
meentekrediet heeft de tendens naar bran
chevervaging ten volle doorgemaakt. Ze 
richt zich meer en meer naar en op 
verbruikers, ondernemingen, financieel-
juridisch advies, fusies, overnamen en ver
zekeringen. Hiermee volgt zij de tendens 
die ook andere grootbanken volgden. Ob-
jektief bekeken moet worden opgemerkt 
dat het dagelijkse, technische management 
in goede handen is. De openbare kre
dietinstelling 

wordt technisch goed geleid. Toch stelt 
deze evolutie ons ook voor politieke vra
gen. Welke rol zullen de gemeenten nog 
kunnen spelen in dit geheel? Wat met het 
bestaande onevenwicht in de schoot van 
het aandeelhouderschap van het Gemeen
tekrediet? 

Deze poUtieke vragen mogen niet ont
weken worden. 

Karl Collaerts 

Volgende week: 

Een VU-stem over het Gemeentekrediet 



S inds vorige weel< woensdag vliegt de Viaamse LucInttransportlVlaatscliappij, 
l<ortweg VLIVI, Inelemaai onder 'Viaamse vieugeis'. De toestellen van de 

onderneming kregen allemaal een nieuw, geel-zwart, logo met de vermelding 
'Wings of Flanders'. In buitenlandse vlieghavens kennen de passagiers vanaf nu 

de herkomst van de VLM-vloot. 
De regionale vu-krant 

Onder Vlaamse vleugels 
Initiatiefnemer van Wings of Flanders is 
de Antwerpenaar Charly Friedrich. Deze 
diamantair heeft van de v f̂ereldwijde pro
motie van Vlaanderen een soort levens
werk gemaakt. Enkele maanden geleden 
bracht WIJ reeds zijn verhaal. Nadat hij 
met de 'Flanders Brilliant' wereldwijd 
furore maakte, nam hij zich voor Vlaan
deren te helpen opnieuw in de inter
nationale top te komen. Konden arg-
wanenden bij de promotie van de di
amant nog denken dat Friedrich uit
sluitend zakelijke motieven had, met zijn 
aktie rond VLM is die twijfel wegge
nomen. „Onder welke benaming deze 
vliegtuigen ook zouden vliegen, dit zou 
niets aan het zakencijfer van onze firma 
veranderen. Persoonlijk vind ik dat een 
zakenman ook interesse moet kunnen 
hebben voor iets anders dan zaken. Hij 
moet ook oog hebben voor noden van 
algemeen belang." 

Friedrich verwees bij de plechtige in
huldiging van het nieuwe logo naar de 
huidige ekonomische krisis en de ge
volgen daarvan op termijn. Hijzelf wei
gert zich daarbij zomaar neer te leggen. 
„De tijd is aangebroken om Vlaanderen 
wereldwijd te promoten op een krachtige 
en agressieve manier. Zo kunnen meer 
toeristen én meer investeerders aange
trokken worden. Het is minder dan 4 
eeuwen geleden dat Vlaanderen zich aan 
de wereldtop bevond op gebied van han
del, kunst en kuituur. Het is even lang 
geleden dat alles wat Vlaams was, sy
noniem was met wereldklasse en uit
muntendheid. Niemand moet mij wijs
maken dat op zo'n korte periode al 
hetgeen Vlaanderen groot heeft gemaakt 
zomaar uit deze regio kan verdwijnen." 

UITBREIDING LUCHTHAVEN 

De VLM, nu dus als naamdrager van 

Vlaanderen, heeft haar thuishaven in Ant
werpen. Hugo Schiltz, schepen van de 
stad, greep in zijn toespraak terug naar 
het kapitaal belang van een luchthaven 
voor een stad als Antwerpen. De lucht
vaart is een alternatief, niet alleen voor de 
verzadigde wegen, maar ook voor het 
vervoer per spoor en over het water, die 
beiden veel mfrastruktuurwerken verei
sen. Schiltz vroeg dan ook dat de lucht
haven van Antwerpen meer kansen zou 
krijgen. 

Pleiten voor een intensifiëring van lucht
verkeer is vragen om oeverloze diskussies 
tussen voor- en tegenstanders. Schiltz 
pleitte er evenwel voor zich in die dis-
kussie niet te laten leiden door het 
NIMBY (Not in my backyard)-gegeven, 
maar door objektieve studies. „Deze dis
kussies moeten gededramatiseerd wor
den. Het algemeen belang moet voorrang 
krijgen op de lokale en de individuele 

Vlaggen 
op 11 juli 

Op donderdag 11 juli 1996 viert 
Vlaanderen het feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. De werk
groep/(<ct/e Leeuwevlag zet zich in 
om het bevlaggen te stimuleren. 
Wie nog niet over een vlag be
schikt, kan zich richten tot on
derstaande adressen. 
- Romain De Crave, Eeckberg-

straat 20, Sint-Gillis, 770.70.62 
- Herman Van Mieghem, Nieuw-

kerkenstraat 2, Sint-Gillis, 
770.79.17 

- Albert Maes, Kapelestraat 32, De 
Klinge, 770.63.80 

- Hugo De Ridder, Puyveldestraat 
40, Sint-Pauwels, 779.52.88 

eisen. Indien zoiets niet meer kan dan is 
dat nefast voor de samenleving." 
Nadat Vlaams minister-president Van den 
Brande beloofd had de uitbreiding van de 
luchthaven te zullen steunen ('geen en
kele hypoteek'), prees hij Friedrich om 
zijn inzet voor Vlaanderen. Een bekende 
streek, immers, heeft vier keer meer suk-
ses dan een onbekende, ook al zijn beide 
gelijkwaardig. Met Vlaanderen de wereld 
intrekken is nochtans niet zo gemakkelijk 
gezegd als gedaan. De regio heeft weinig, 
zoniet geen, echte kommunikatiedragers 
zoals nummerplaten, postzegels, bank
biljetten, ... Om Vlaanderen uit te dragen 
is dan ook enige kreativiteit vereist. 
'Wings of Flanders' is alvast een aan
vulling op het buitenlands beleid van de 
Vlaamse regio. VLM wordt opnieuw een 
beetje meer 'ambassadeur van Vlaande
ren'. 

(gv) 
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Ontmoetingsdag 
FVK-

Rodenbachfonds 
Sinds 15 jaar bundelt FVK-Rodenbachfonds tien
tallen lokale Vlaamse kulturele kringen. De viering 
van dit derde lustrum groeit naar een nieuw 
hoogtepunt toe in het najaar. Twee initiatieven 
springen in het oog. 

In samenwerking met het Archief en Documen
tatiecentrum van het Vlaams-Nationalisme 
(ADVN) wordt een affichetentoonstelling voor
bereid, die een aantal plaatsen in Vlaanderen zal 
bezoeken. De openingstentoonstelling grijpt 
plaats in De Warande in Turnhout, van 20 tot 29 
september 1996. De affiches geven een beeld 
van de geschiedenis van het Vlaams-nationa-
lisme in de nationaliteitenbewegingen in Europa: 
ook aan leriand, Baskenland, Wales enz. wordt 
aandacht geschonken. 

Daarnaast wordt op zondag 22 september 1996 
van 11 tot 18 uur een ontmoetingsdag ge
organiseerd in het domein van het Noviciaat van 
de Broeders van Liefde, Blekkevljverstraat 20 te 
SInt-Maria-Aalter. Op het programma staan een 
barbecue, volksspelen, wandelmogelijkheden en 
optredens van een muziekgroep. Verder worden 
alle vroegere en huidige VU-parlementsleden 
uitgenodigd voor een (hernieuwde) kennisma
king met FVK-Rodenbachfonds. De deelname
prijs bedraagt 590 fr. p.p. (kinderen tot 12 jaar 
190 fr.). 

Inschrijving hiervoor is verplicht voor 10 sep
tember. De inschrijving wordt slechts aanvaard 
na storting van de vereiste som op rekening 446-
0089561-73. 

Al wie FVK-Rodenbachfonds een goed hart toe
draagt en de werking van deze (noodzakelijke!) 
Vlaams-nationale kulturele vereniging wil steu
nen, is van harte welkom! 
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vu vraagt 
globaal plan 

voor 
provincie-

scholen van 
viaams-
Brabant 

De VU-fraktie binnen de Vlaams-Bra-
bantse provincieraad vraagt dat er een 
oplossing komt voor de problemen van 
het provinciaal onderwijs. Volgens de 
fraktie moeten er drmgend antwoorden 
komen op een aantal kruciale vragen met 
betrekking tot de toekomst ervan. Zij 
wenst duidelijke afspraken zowel op 
korte als op lange termijn. 
De VU-fraktie vraagt aan de provin
cieraad om een konkreet en globaal toe
komstplan voor het Provinciaal Onder
wijs uit te tekenen. Er dient zowel een 
sluitend dossier uitgewerkt en voorbereid 
te worden met de oog op de drmgende 
instandhouding en het behoud van het 
sekundair onderwijs in de Leuvense pro-
vinciescholen, als een planning op lan
gere termijn. 

Dit alles kan onmogelijk de opdracht en 
de verantwoordehjkheid zijn van één en
kele gedeputeerde. 

Gelet op de komende schaalvergroting 
binnen het sekundair onderwijs kunnen 
verdere beslissingen onmogelijk worden 
uitgesteld. 

De VU-fraktie stelt vast dat het pro
vinciaal onderwijs de begroting zwaar, al 
te zwaar belast. Door een aantal ver
keerde beslissingen uit het verleden is dit 
onderwijs haast onbetaalbaar geworden. 
De kosten staan in geen geval nog in een 
aanvaardbare verhouding tot het ren
dement. 

In september 1995 al, stelde de besten
dige deputatie in een intentieverklaring 
dat zij op zeer korte termijn een oplossing 
zou vmden voor de hangende problemen. 
Men suggereerde een betere aanwending 
van het lestijdenpakket en de optima
lisering van het onderwijsaanbod, waarbij 
geen enkele optie zou worden uitge
sloten. 

De VU-Vlaams-Brabant stelt vast dat er 
op dit moment nog geen enkel konkreet 
plan door de deputatie of door de pro
vincieraad is behandeld. 
Voor wat betreft de planning op kortere 
termijn herhaalt de VU haar eisen die ze 
stelde bij de fusie-operatie van de PNL 
(Provinciale Normaalschool Leuven) met 
Groept T (12 september 1995): 

Weekeindje Limburgen 
Van vrijdagavonct 12 t.e.m. zondagavond 14 
Juli Is Domein Pletersheim, In het Limburgse 
Lanaken, plaats van afspraak voor de ma
nifestatie KUk op Limburg. Drie dagen lang 
zullen bezoekers er kunnen kennismaken 
met het beste wat Vlaams én Nederlands 
Limburg te bieden hebben Goed 2.500 me
dewerkers zien erop toe dat de 178 ver
schillende programma-onderdelen tot een 
goed einde worden gebracht. „Een dergelijk 
breed geschakeerd evenement, met zoveel 
verschillende deelnemende groepen uit Bel
gisch en Nederlands Limburg is In deze regio 
nog nooit eerder vertoond." laat Denis 
Ceurts, voorzitter van de organiserende vzw 
weten. 

'Kijk op Limburg' wil een totaalgebeuren zijn 
met voor ieder wat wils. Zaterdag en zondag 
presenteren zich een 200-tal verenigingen 
van divers pluimage aan het grote publiek 
Handboogschutters, modeivliegers, houtbe
werkers, zang-, toneel-, muziek- en dans
groepen . zullen er doorlopend demonstra
ties geven. Naast het verenigingsleven zal 
ook Bekend Vlaanderen (én Nederland) van 
de partij zijn. Dana Winner, Sabien Tieis en 
Benny Neyman, om er maar enkele te noe
men, brengen bekend en minder bekend 
werk. Zaterdagavond trakteren Kreuner 14̂ 3/-
ter Crootaers en VeronIca-DJ Eric De Graaf 

Domein Pletersheim 

het jonge volkje op een fuif zonder voor
gaande. 

De organisatoren hopen op 'enige tiendui
zenden bezoekers'. De demokratische in-
komprijzen zullen hen alvast niet afschrikken. 
Voor slechts 100 fr, (kinderen onder 12 jaar 
gratis) mogen zij Domein Pietersheim een 
hele dag als het hunne beschouwen Het 
gros van de attrakties (optredens, klnder-
animatie, , ,) is gratis. Voor de meer vol
wassen attrakties (Benji, ballonvaren, paint-
bail, ,.) en voor een drankje en een hapje 
dient bijbetaald te worden. Tijdens 'Kijk op 
Limburg' gebeurt dat met 'Limburgers', 
geen mensen, maar een speciaal voor de 
gelegenheid ontworpen 'bankbiljet'. 

cs« Voor meer informatie: vzw 'Kijk op Limburg', 
Denis Geurts, tel. 089/72.26.23. 

vu-zorg om 
Provinciaal Onderwijs 
in Viaams-Brabant 

de provincie moet de operatie-ratio
nalisatie personeel verderzetten; 
er moet een betere aanwending komen 
van het beschikbare lestijdenpakket en 
het aanbod aan studierichtingen moet 
geoptimaliseerd worden; 
er moeten niet alleen samenwerkings
verbanden opgezet worden tussen de 
sekundaire afdelingen, er moet ook een 
samenwerking voorbereid worden met 
de ARGO of met andere officiële scho
len. 

Voor wat de verdere planning betreft, 
stelt de VU-fraktie vast dat het sekundair 
onderwijs met zijn 1.500 leerlingen van 
weinig betekenis is. Het aanbod is bo
vendien beperkt tot de regio Tienen-
Leuven. Andere regio's worden niet be
diend. 

Ook het kleuter- en lager onderwijs si
tueert zich in dezelfde regio en is met 142 
kleuters en 373 scholieren in het ba
sisonderwijs van hetzelfde minimale be
lang. 

« Za. 6 juli IMPE: 11 juli-wandelzoek-
tocht. Inschrijven vanaf 14u. 

a zo. 7 Juli IMPE: Om 10u.30 tra
ditionele 11 juli-mis. Daarna toespraak door 
Guido Moons. 

'S zo. 7 Juli LEDE: Beiaardkoncert 
vanaf St.Martinuskerk door Jozef Heire-
mans. 

<SI zo. 7 Juli OUDENAARDE: Barbecue 
in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te 
Melden. Deelname: 350 fr. p.p., -I2j. 200 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde 
i.s.m. vu-Oudenaarde. 

a zo. 7 juli ZOTTECEM: Guldenspo-
ren-etentje in het Ontmoetingscentrum 
Leeuwergem. Van llu.30 tot I5u. Deel
name: volw. 400 fr., -I2j. 250fr. (barbecue + 
voorgerecht). Org.: VU-Zottegem. 

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

3 WO. 10 Juli CENT: Culdensporen-
viering VU-arr. Cent-Eeklo. Om 20u. in de 
Ridderzaal van het Cravensteen te Gent. 
Met optreden van Frank Degruyter en ge
legenheidstoespraak door Nelly Maes. 

• DO. 11 juli DEINZE: 18U.30 Bei
aardkoncert. 20u. Feestzitting in het Mu
seum Cantabile. Toespraak door Herman 
Maes. org.: Kultuurraad. 

• vr. 12 Juni WIEZE: Guidensporen-
kaarting Belotten: 4.000 fr. vooruit -i- 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 CENT: Tijdens de Gentse 
Feesten: VU-terras aan de Bennesteeg 2 te 
Cent. iedere dag vanaf 14u., in het week
einde van af 12u. tot???u. leder VU-lid of -
simpasant van harte welkom! 

• za. 10 aug. WAASMUNSTER:Bar-
becue te Sombeke-Waasmunster. Vanaf 
19u. in het buurtcentrum. Kaarten: E. Ver-

durmen (052/46.12.14), A. Van Goethem 
(052/46.22.92), R. Smet (052/46.30.44) en 
F. Aerts (052/46.05.69). Org.: A. Verbrug-
genkrtng Waasmunster. 

^ Zo. 11 aug. WAASMUNSTER: Fiets
en autozoektocht met vertrek aan het 

buurtcentrum te Sombeke ts. 13 en 15u. 
Prijsuitreiking om 18u. Iedereen heeft prijs. 
Er is mogelijkheid tot het huren van een 
fiets (info 052/46.00.73). Org.: A. Verbrug-
genkring Waasmunster. 

^ Vr. 20 sept. DEINZE: 14de Fami
liefeest in Volkskring, Markt Deinze. Inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Org.: VU-Deinze. 

'^ Dl. 24 sept. DEINZE: Voordracht 
door Herman Maes ,,200 jaar Burgerlijke 
Stand". Met bezoek aan tentoonstelling van 
WG over het onderwerp, in kelder bij stads-
biblioteek, Markt, Deinze. Org. Rodenbach-
fonds-Goossenaertskring. 

'S za. 28 sept. DEINZE: 15U.30: Aka-
demische zitting: Hulde aan Herman Maes, 
70 jaar. In Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Briel-
poort. Org.:KOK-Deinze. 

a za. 6 WAKKEN: Guldensporenf eest. 
Vanaf 20u. in de Leegte, Roterijstraat. Met 
toespraak door Dirk vanhegen (Uzerbede-
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. 

« Za. 6 iZECEM: Domein Wallemote, 
vanaf I3u.30:11 juliviering met o.a. kaart
ing, braadfestijn, animatie met Kon. Stads
fanfaren en de Kon. Harmonie de Con
gregatie, volkszangavond. info: 
051/30.22.04. Org.: Sted. raad voor Kul-
tuurbeleid. 

> zo. 7 Juli KAASTER: Frans-Vlaan-
deren: I4de Guldensporenzangfeest. Om 
15u. in de Salie communale. Met optreden 
van Fr.-VI. leerlingen NLS,.Vlaams Cultureel 
Centrum" Wormhout. Dirigent: GustTeu-
gels. 

3 ZO. 7 Juli DEERLIJK: 11 Juii-braad-
feest in Gaverkasteel Deerlijk. Aperitief 
vanaf 11u.30. Maaltijd om I3u. Deelname: 
400 fr, 4-12j. 200 fr. Kaarten bij bestuurs
leden of op het sekretariaat (056/77.72.47). 
Org.: vu-Deerlijk. 

«ZO. 7 Juli IZECEM: 11 juliviering. 
Org.: FW-lzegem. 

• Ma. 8 Juli LEDECEM: 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 16j., dagelijks van 9 tot 16u. 
Opvang van 8 tot 9 en van 16 tot 17u. info 
en inschrijving: Jeugddienst Vlanajo Izegem 
(051/31.30.81) en Jeugddienst Ledegem 
(056/50.90.13). 



^ UIT DE REGIO 4 

De VU wil een zinvol provinciaal on
derwijsaanbod voor de toekomst veilig 
stellen. Zij wil dit bereiken door de 
volgende maatregelen: 

1. overdracht van kleuter- en lager on
derwijs naar het gemeentelijk niveau; 

2. overdracht van het algemeen vormend 
en technisch sekundair onderwijs en 
van BUSO naar de ARGO; 

3. afschaffing van het provinciaal inter
naat; 

4. behoud van die opleidingen waarvoor 

duidelijk een leemte bestaat, omdat 
andere onderwijsnetten niet in de be
hoefte voorzien. Dit is het geval met 
het tuinbouwonderwijs; 

5. voorzien in een aanbod voor jongeren 
die elders niet meer terecht kunnen 
(kansarmen bv.); 

6. volwassenenonderwijs via een vor
mingsaanbod dat zeer praktisch voor
bereidt op (weder)inschakeling in het 
arbeidsproces. Richard Peelers 

VU-fraktievoorzitter 

, Di. 9 Juli AAirrRMKE: Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Om 20u. in Paro
chiaal Centrum JOnkhove. Met Cabaret (Ka-
rel Declercq). Toegangskaarten, 50 fr. incl. 
konsumptie, te verkrijgen bij Rodenbach-
fonds Zedelgem, Spreeuwenweg 62 te top
pen (050/82.57.60). Org.: 11 julikomitee. 

. WO. 10 Juli BRUGGE: 11 -julivierlng. 
Om 18u. akademische zitting in de gotische 
2aalvanhetstadhuis.l9u.30 bloemenhulde 
Grote Markt; 20u. zaal brouwerij Straffe 
Hendrik, Walplein: Vlaams-nationale zan
gavond o.l.v. Gust Teugels. 

WO. 10 Juli KORTRIJK: 15de Gul 
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 Culdensporen. 

i- Do. 11 Juil IZEGEM: Stadhuis om 
18u. officiële 11 julivierlng. Org.: Sted. raad 
voor Kultuurbeleid. 

^ vr. 12 Juli IZEGEM: Vlaams Huis 
vanaf 20u.: vijfde kaarting. Ook op zo. 14/7 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

% Za. 13 Juli BRUGGE: Om 20u. op het 
Burgplein: slotmanifestatie van de Vlaamse 
11 daagse. Org.: 11 julikomitee en Vlaan
deren 2002. 

u vr. 19 Juli BRUGGE: Dagrohdvaart 
(Leietocht) met luxejacht ,,La Siësta". Ver
zamelen om 8U.45 aanlegsteiger te Moer-
brugge (Oostkamp). Vertrek om 9u. Prijs 
boottocht: 1.000 fr. Nog enkele plaatsen 
vrij. Inschrijven door storting rek.nr. 475-
2028941-08 van WVC vzw, dr Zammen-
hoflaan 8, 8310 St.Kruis-Brugge, met me
dedeling 'boottocht 19 juli'. 

i- Wo. 31 Juli BRUGGE: Ohstpannings-
namlddag: sport en speldag met allerlei 
volksspelen. Samenkomst vanaf 14u. in Het 
Keunekot, Warendelaan te Sijsele. Nadien 
koffietafel vrije keuze. Org.: VWG-Brugge-
Centrum. 

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

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

vr. 16 aug. iZEGEM: Domein Ruy-
tershove: 11de Vlaams Zomerfeest op 16, 
17 en 18/8. Met o.a. barbecue, voetbal-
tornooi, doorlopende bar, wandeling enz. 
Meer info: Luc Guillemin (051/31.66.20). 
Org.: Werkgroep Vlaams Zomerfeest i.s.m. 
alle verenigingen van het Vlaams Huis. 

' zo. 25 aug. IZEGEM: Vlaams Huis, 
4u.: start voettocht naar Diksmuide n.a.v. 
de IJzerbedevaart. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 6 Juli EPPEGEM: Reuze-braad-

feest van VU-arr. Halle-Vilvoorde. Vanaf 
llu.30 in de Schranshoeve te Eppegem-
Zemst. 

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

H ZO. 7 Juli ZOUTLEEUW: 7de Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap. Om iSu.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. 

I DO. 11 Juli BRUSSEL: Originele 11 
juliviering van VOS te Brussel. Om 9u.30 
,,Brussel boven en ondergronds" door Leo 
Camerlynck. Samenkomst binnenkoer Alg. 
VOS-sekretariaat, Vooruitgangsstraat 333 
bus 10 te 1030 Brussel. Vanaf 11u.30 ape
ritief en warme beenhesp met uitgebreid 
groentenbuffet. 14u.30: Kennismaking met 
de nieuwe voorzitter H. Thibaut. Om 16u. 
gezellig samenzijn. Einde rond I8u. Info: 
tel. 02/201.08.67. 

ANTWERPEN 
i Za. 6 Juli EDEGEM: 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 Dirk 
Vergauwe (03/457.62.83). Inrichters: 
VNSE. 

« DO. 11 Juli HEIST O/D BERG: Met 
alle Heistse flaminganten naar de Guldens
porenviering op de Grote 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 WOMMELGEM: Guldens-
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 KLJ-lokaal, 
Bosstraat te Tongerio-Westerlo. Met toe
spraak door Bert Anciaux. Lekkere barbe
cue, animatie en zangstonde. Deelname: 
350 fr. (-12J.: 150 fr.). Inschrijven bij Jeff 
Blesemans of bij Jef en Lief Thys-Aerts 
(014/54.48.07). Org.: VU-Westerio. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

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

EIGEN FISKALITEIT: CVP MOET KLEUR 
BEKENNEN 

De VU juicht de oproep van Vlaams minister-
president Luc Van den Brande voor een eigen 
Vlaamse fiskaliteit toe. Maar heeft de mi
nister-president voldoende invloed in zijn 
partij om zijn visie op te dringen ? Tot nader 
order blijft de CVP kiezen voor de verder
zetting van het Belgisch immobilisme De-
haene deelt de lakens uit en Van den Brande 
moet zich beperken tot stoere verklaringen 
en verre toekomstperspektieven. De VU is 
reeds lang vragende partij voor een eigen 
fiskaliteit om via een verantwoordelijk be
heer van de financiële middelen een dy
namisch beleid te voeren, ook op sociaal-
ekonomlsch vlak. Als Van den Brande het 
goed meent met Vlaanderen moet hij alles in 
het werk stellen om zijn partij over de streep 
te trekken De CVP moet kleur bekennen 

BELASTING OP VERHUURINKOMSTEN: 
GEEN NIEUWE TRANSFER 

In plaats van een grondige visie over het 

sociaal en ekonomlsch beleid voor de 2lste 
eeuw te ontwikkelen, is de regering Dehaene 
volop op zoek naar nieuwe lasten, Maystadt 
wil nu de netto-verhuurinkomsten belasten. 
Dit scenano kan voor sommigen billijk lijken 
Maar het is wraakroepend dat er sprake is van 
zo'n belasting terwijl de reeds lang aan
gekondigde en dringende hervorming van 
de huurwetgeving er nog steeds niet is. De 
chaos in de verhuursector is zeer groot en 
zowel huurder als verhuurder verkeren in 
grote onzekerheid. 

De mogelijke effekten van zo'n maatregel op 
de stabiliteit van de huurmarkt zijn niet in te 
schatten. Verhuren is nu reeds moeilijk. De 
prijzen liggen te hoog Zo'n belasting zal de 
toestand alleen maar erger maken Boven
dien vraagt de VU zich af of het toevallig is 
dat Maystadt kiest voor een belasting op 
verhuurinkomsten. 

Hij weet zeer goed dat het grootste deel van 
het patrimonium In Vlaanderen te vinden is 
De Vlaming is immers met de baksteen in de 
maag geboren. De VU aanvaardt niet dat hij 
daarvan gebruik wil maken om een nieuwe 
transfer te organiseren. 

11 juli te Voeren 
Op donderdag 11 juli wordt er in Voe
ren een natuurwandeling georgani
seerd in het kader van Monumenten
zorg. Toespraak en vertrek om 10u.30 
op het Kerkplein van 's Gravenvoeren. 
Na de wandeling gaat er een barbecue 
door in Harmoniezaal Kursaal, Boom
straat 153, eveneens te 's Gravenvoe
ren. In aanwezigheid van Laurens Ap-
peltans, Johan Sauwens en van Geert 
Bourgeois die als gastspreker werd uit
genodigd. Inschrijven vóór 8 juli is 
noodzakelijk bij volgende personen: 
- Erik Accou (VNS-Limburg), Nieuw
straat 35, 3600 Genk (ma-di-do 
089/35.67.53), fax 089/36.42.94. 
- Greet Sels, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, tel. kantooruren 
02/219.49.30, fax. 02/217.35.10. 

Jean Duijssens, VU-Voeren, 
041/81.07.80 
of door overschrijving van 350 fr (kin
deren 200 fr) op rek. nr 735-3540645-
36 van vu-Voeren (gelieve het dupli-
kaat/bewijsstuk mee te brengen). 
's Avonds is er vanaf 20u. in het Cul-
tureem Centrum Veltmanshuis te Sint-

Veltmanshuis, St. Martens-Voeren. 

Martens-Voeren n.a.v. 11 juli een praat-
café met bekende politici en promi
nenten, georganiseerd door de Cul
turele Raad Voeren.. Animatie door de 
Pajottenlandse liekesgroep Arjaun. 
ledereen is vriendelijk uitgenodigd. 

„Thuis In Vlaanderen" 
Met de steun van het Interkultureel Centrum 
voor Migrangten, de 11-daagse Vlaanderen-Eu-
ropa 2002 en het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap gaat op zaterdag 6 juli a.s. in de 
Gemeentelijke Feestzaal te Zellik een multi-kul-
turele ontmoetingsdag door 
Vanaf I4u. is er kinderanimatie en een ten
toonstelling met kunstwerken van Koerdische 
en andere kunstenaars (Groot-Asse en Brussel). 
Ook infostands zijn van dan af te bezoeken. 
Vanaf 19u.: muziek en dans met een verscheiden 
programma waar optreden: Asifia Qadir, zan
geres (Armenië): Braden zanger (NL); Temo, 
zanger (F); Ronï, zanger (D); Sergo, zanger (VL); 

Serwan, zanger (VL); Abdullah, zanger (VL), 
Medo-Kurde, dansgroep (VL). 
Sprekers: Marcel Duchateau (VIC) en Sven Gatz 
(VU). 
Op het menu staan: Kroatisch aperitief, bro-
chetten op zijn Koerdisch en een Vlaams des
sert. 
Prijs (alles inbegrepen): 500 fr 
Reservatie: tel. 02/230.89.30, 
fax 02/231.00.97. 

c» Organisatie en info: Koerdisch Instituut, Vlaams 

Internationaal Centrum en ABeCe-Noodhulp. 
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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 
TORHOUT-WERCHTER 

Wat zijn de muziicaie en commerciële krachtlijnen van liet dubbelfestival 
TorhoLit-Werchter? Gesprek met organisator Herman Schueremans. 

PORTRET VAN LEBED 
Wie is de man die vandaag de Russische presidentsverkiezingen 

kan winnen zonder kandidaat te zijn? Protret van Aleksandr Lebed. 

WEEKEND KNACK 
Vrijen vrouwen roekelozer sinds de komst van aids? 

De resultaten van een enquête. 
Verder: Namen opent de tiende reeks Knack-zomerwandelingen 

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 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp. 
\ 050 35 74 04 .^ 

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) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten jni -
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

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 

f Vermees 
„ / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

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

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek l 
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 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokeitj Oudenburg 
rel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug by !!! 
j 
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j;^ji ansluitend bij zijn bespreking van het boek 

JL\ „Pesticiden en Milieu" (WIJ, 13 juni j.l.) 

was Rik Dedapper te gast bij de auteurs, Willy 

Dejonckheere en Walter Steurbaut, professoren aan 

de Gentse Landbouwfakulteit. 

Zij voerden een boeiend gesprek. 

K ? ^ ^ 

In de Gentse 
Landbouwfakulteit 
Tijdens onze werkvergadering met de 
professoren Dejonckheere en Steurbaut 
konden wij vaststellen dat de houding van 
de gangbare landbouwwetenschap t.o.v. 
het alternatieve bijzonder gunstig geë
volueerd is. Samen met ons beschouwen 
beide heren het gebruik van pesticiden in 
land- en tuinbouw als een noodzakelijk 
kwaad. Hoewel wijzelf het sneu blijven 
vinden dat groenten en fruit, die bronnen 
van gezondheid, schijnbaar enkel nog 
slechts zouden kunnen geteeld worden 
mits de mzet van schadelijke tot zwaar 
giftige pesticiden. 

Het puik en prachtig ingericht labo is 
terecht de trots van de Gentse Land
bouwfakulteit. Groenten en andere land
en tuinbouwprodukten worden daar ter 
ontleding op pesticiden en nitraten door 
telers en door veilingen aangeboden. Niet 
door bio-telers, want, zegden beiden, 
„met hen zijn er op dat vlak geen pro
blemen, daar ze gewoon geen pesticiden 
gebruiken." 

Bij dit alles worden geen sankties uit
gesproken, want dit is niet de taak van het 
labo. Toch zijn er telers die gewoon een en 
ander naast zich neerleggen en misschien 
wel sankties zouden verdienen. 
Dejonckheere en Steurbaut waren minder 
opgetogen dan wij met de nieuwere bio-
gewasbeschermers. Begrijpelijk, want 
tenslotte zijn pesticiden, dus niet dé ge
wasbescherming op zich, hun uitsluitende 
specialiteit. 

Ze bezorgden ons ook hun eigen werk 
over nitraten en pesticiden (1); ook nog 
een kopij uit het Staatsblad waarin de 
metabolieten van de diverse pesticiden 
vermeld worden. Het gaat hier tenslotte 
over om en bij de honderd metabolieten, 
en dat zijn geen onschuldige doetjes. 
Maar in hun twee zeer degelijke studies 
over residus van pesticiden in land- en 
vooral tuinbouwgewassen vinden wij 
niets terug over die metabolieten. Toch 
zeer belangrijk met het oog op een totaal 
inzicht op de veiligheid van voedings
middelen. 

Naast veel andere, waren ze ook in het 
bezit van het standaardwerk van Francis 
Chaboussou: Les plantes malades des 
Pesticides. Tot onze felle verwondering 
vonden ze dit alles niet zo wetenschap
pelijk onderbouwd. Hoewel toch na ieder 
van de acht hoofdstukken in de bibli
ografie van 15 tot soms meer dan 50 

boeken en brochures vermeld worden... 
Jaren geleden deden wij bij COVOBIT 
proeven met behulp van Kirlian-foto's in 
verband met de innerlijke kwaliteit van 
groenten en andere gewassen. Wij had
den toen niet de mankracht, noch de 
financiële middelen om hiermee door te 
gaan. Intussen werden er te Kaiserslau-
tern (3) meer hanteerbare metoden om 
die kwaliteit te meten, op punt gesteld. Te 
Gent vond men dit alles onvoldoende, 
wat het in wezen voorlopig ook is. Men 
twijfelde er zelfs aan dit ooit zou lukken. | 
Wijzelf dan weer niet en die Duitse vor- I 
sers wellicht ook niet. 

ONDERWIJS 

Net als wij vinden de Gentse professoren 
dat in het onderwijs het alternatieve wel
willend en objektief moet benaderd wor
den. Terzake is er volgens hen een zeer 
gunstige kentering en wij willen dit grif 
aannemen. 
Een en ander hangt uiteraard af van de 

Wllly Dejonckheere 

Walter Steurbaut 

interesse en de bereidwilhgheid van de 
docenten zelf. In eigen land is hiervoor 
praktisch geen opleiding voorzien, dit in 
tegensteUing met de ons omringende en 
zelfs de verder afgelegen landen. Het 
Instituut te Gembloers is hierop een gun
stige uitzondering. Maar ook de Land
bouwfakulteit te Luik is hiermee reeds 
jaren daadwerkelijk bezig. 
Tenslotte is er buurland Frankrijk waar 
aan praktisch alle universiteiten een post
universitaire leergang ingericht werd 
over alternatieve land- en tuinbouw. Dit 
met als topper de universiteit van Rouen, 
waar hieraan meer dan tien jaar geleden 
reeds 360 lesuren besteed werden. 
Met ons drieën waren wij het bijzonder 
eens dat de geïntegreerde gewasbescher
ming (-teelt) een aanloop is naar een 
zuiverder en veiliger gewasbescherming. 
Maar meer ook niet. Want tenslotte wor
den hierbij nog heel wat zwaar giftige 
pesticiden verstoven en verspoten. Per
soonlijk ergeren wij ons dan ook duchtig 
om het feit dat hiervoor een label zou 
uitgereikt worden. 

METHYLBROMIDE 

Bodemontsmetting met methylbromide 
gebeurt nog bijna uitsluitend in eigen 
land. Alternatieven zijn de teelt van ta-
geten (Polynema) en vooral het stomen. 
Dit laatste is weliswaar duurder, maar 
hier kan de overheid bijpassen. Tenslotte 
gaat het om de volksgezondheid van onze 
gemeenschap en van het leefmilieu 
(ozon). 

De heer Steurbaut meende echter dat 
door het stomen in de grond oneven
wichten zouden kunnen ontstaan inzake 
sporenelementen. Over dit laatste willen 
wij ons verder informeren bij Neder
landse onderzoekscentra. 

Zelf hebben wij een bloemlezing samen
gesteld op basis van het werk van lic. 
Albert Hallemans Planteziekten, dat ui
teraard ook handelt over andere bescha
digingen. Dit dan uitsluitend van de ge
deelten die raakpunten vertonen met een 
biologische verantwoorde gewasbescher
ming en dito teelt. Wij zijn van plan dit 
ook te doen met het boek Pesticiden en 
Milieu van de heren Dejonckheere en 
Steurbaut. 

ÖÊSlUltÉN 
WIJ voerden boeiende gesprekken, hoe
wel wij grondig van mening blijven ver
schillen over het snelle vervangen van 
pesticiden door de wetmatigheden én de 
hulpmiddelen van bio-verantwoorde 
teelt- en beschermingsmetoden. 
Toch willen wij hier graag onze waar
dering uitdrukken voor het feit dat deze 
mensen, op dit niveau en niettegen
staande hun opleiding en achtergronden, 
ernstig moeite en begrip proberen op te 
brengen voor een zuivere teeltwijze, voor 
een andere land- en tuinbouw. Dat dit 
enkel te verwezenlijken is langs de be
proefde wegen van geleidelijkheid is van
zelfsprekend. 

In alle ootmoed willen wij graag er
kennen nog veel meer van mekaar te 
willen leren. 

Rik Dedapper 

' (1) Nitrate m food commodities of ve
getable ongm and the total diet in Belgium; 
Pesticide residue concentrations m the Bel
gian total diet. (1991-1993); Monitoring of 
pesticide residues in resh vegetables, fruits 
and other selected foods in Belgium. (1991-
1993): Walter Steurbaut, Willy De-
lonckheere, Sabine Drieghe, Roland Ver-
straeten and Hans Braeckman. 
» (2) Staatsblad 8 |uli 1994, biz. 18.129-
18.165. 
* (3) De Lelie van 18 augustus "95, biz. 13. 
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vrouw 
aan de haven, 
Floris Jespers. 

Floris Jespers 

Oscars Jespers 

M 

De schilder Floris (1889-1966) en de 
beeldhouwer Oscar jespers (1887-1968) 
debuteerden in 1917 met een dubbel
tentoonstelling in de Cercle Artistique te 
Antwerpen. Door de kunstkritiek werden 
ze algemeen beschouwd als de echte 
voortrekkers van de jonge avant-garde-
kunst in ons land. 

Vooral dan in de kunstkritiek van de 
jonge auteur-dichter Paul van Ostaijen, 

nam het werk van de gebroeders Jespers 
een bevoorrechte plaats in. Van Ostaijen 
formuleerde de beginselen van de nieuwe 
kunst in zijn beroemd geworden essay 
Ekspressionisme in Vlaanderen (1918), 
waarin hij zowel het werk van de Jes-
persen als dat van hun spitsbroeder Paul 
Joostens situeerde in een bredere, in
ternationale kontekst. Al slaagde Van 
Ostaijen er niet in om ,„bond zonder 
gezegeld papier" om te smeden tot een 
hechte falanks, toch vormt dit samenspel 
van de kritikus met deze beeldende kun
stenaars een heel apart hoofdstuk in ^e 
geschiedenis van de „historische avant-
garde" te Antwerpen. 
Steeds met de kritische kommentaar van 
Van Ostaijen op de achtergrond volgen 
we in deze expositie de kunstenaars Floris 
en Oscar Jespers in hun modernistisch 
avontuur, tot aan het einde van de jaren 
twintig. Op dat moment hebben beiden 
een duidelijke individuele formulering 
gevonden voor hun artistieke positio
nering. Toen ze in 1930 opnieuw samen 
exposeerden in de reeks tentoonstellin
gen, die door Kunst van Heden, in het 
kader van de Wereldtentoonstelling in 
Antwerpen, werd ingericht, betekende 
dit duidelijk de definitieve beëindiging 
van hun „modernistische" periode. 
Voor deze tentoonstelling werden dan 
ook speciaal die Jesperswerken geselek-
teerd, die de kritikus geïnspireerd hebben 
voor zijn beschouwingen over moderne 
kunst. Dit werd aangevuld met werken, 
die het meest typisch zijn voor het oeuvre 
van de gebroeders Jespers uit de zo af
gebakende tijdsperiode. 

BREDE ACHTERGROND 

We vinden in deze tentoonstelling dus de 
belangrijkste werken van de gebroeders 
Jespers, die door Van Ostaijen betrokken 
werden bij zijn analyses, die hij over het 
fenomeen „moderne schilder- en beeld
houwkunst" formuleerde. Het gaat hier
bij dan zowel om zijn eerste, rond 1916-
17 gepubliceerde tentoonstellingsbespre
kingen, als de latere, meer uitgewerkte 
essays. Daaronder „Ekspressionisme in 
Vlaanderen" (1918), „Voorwoord bij zes 

I n het kader van de herdenking van het 

geboortejaar van Paul van Ostaijen (1896-1928) 

organiseert het Antwerpse „Hessenhuis" een groots 

opgezette tentoonstelling over het oeuvre van de 

gebroeders Jespers uit hun „modernistische jaren", 

met andere woorden tot omstreeks 1928. 

V T E N T O O N S T E L L I N G • 

lino's van Floris Jespers" (1919), „Wat is 
er met Picasso" (1919), Et voila, een 
inleidend manifest", tot aan de twee 
grote opstellen die Van Ostaijen later 
afzonderlijk aan het werk van Oscar en 
Floris Jespers heeft gewijd. In verband 
met Floris Jespers gaat het dan om schil-

en het Brabants fauvisme; ze ondergaan 
de invloeden van kubisme en futurisme 
en zelfs gedeeltelijk van de experimentele 
en non-figuratieve vormentaal. Ander
zijds dienen zij zich te positioneren ten 
overstaan van het Vlaams expressio
nisme, dat steeds meer aanzien kreeg. 

De moderne jaren 
derijen als „De prinses van Jiji", „Weer
kaatsingen", „De groene spiegel", „De 
barmeid" en „De idioot" uit de periode 
1917-18. Voor zijn broer Oscar gaat het 
om beeldhouwwerken als „Flor met de 
trui" (1917), „Vrouw haar ovile strik
kend" (1918) of „Frieda" (1919). 
Een aanzienlijk aantal werken uit de 
overgangsjaren 1919-1920 - en dit geldt 
zowel voor de schilderijen van Floris als 
voor de beelden van Oscar! - werd ver
nietigd of ging gewoon verloren. Som
mige daarvan zijn enkel nog gekend door 
fotografische opnamen. Soms afzonder
lijke foto's van de werken zelf of slechts 
herkenbaar op algemene ateliergezich
ten. Deze foto's zijn natuurlijk doku-
mentair van groot belang, om aldus het 
verloren gegane oeuvre van de gebroe
ders Jespers zoveel mogelijk te rekon-
strueren. 

HET GRAFISCH OEUVRE 

In deze tentoonstelling wordt terecht ook 
voldoende aandacht besteed aan het gra
fisch werk van de gebroeders Jespers. Wat 
Floris betreft wordt aldus de reeks „Zes 
lino's" getoond, die de kunstenaar in 
1919 realiseerde en die in 1920 uit
gegeven werd met het daarbijhorende 
essay van Van Ostaijen. Van Oscar wor
den de illustraties getoond, die hij maakte 
voor Van Ostaijens beroemde werk „Be
zette Stad", dat in 1921 verscheen. 
Dit alles betekent dat de tentoonstelling 
de verschillende etappes volgt uit de 
artistieke ontwikkeling van de gebroeders 
Jespers, van de eerste dubbelexpositie in 
het Kunstverbond tot die van de We
reldtentoonstelling in 1930 in Antwer
pen. Speciale aandacht gaat zeker uit naar 
de deelneming aan het belangrijke „Salon 
der Kubisten", dat in de zomer van 1920 
door Selection te Antwerpen werd in
gericht. 

Door de nagestreefde volledigheid inzake 
aangewende technieken en gebruikte ma
terialen, krijgt men als toeschouwer een 
uitstekend inzicht in de plastische visie 
van beide kunstbroers. Ze kregen een 
klassieke opleiding aan de Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen; ze de
buteerden in het spoor van Rik Wouters 

ZELFSTANDIGE RIJPHEID 

In het Hessenhuis werden aparte ruimten 
gekreëerd om de volwaardige gerijpte 
stijlrichting van de gebroeders Jespers te 
belichten. Van Ostaijen heeft dan echter 
geen kommentaren meer gepubliceerd 
over hun werk. De „kritische receptie" 
van dit oeuvre kan dus enkel bij anderen 
worden nagelezen. De gebroeders Jespers 
bekleden intussen een eminente plaats in 
de gelederen van de zogenaamde „Sé-
lection-Centaure-beweging". 
Floris Jespers zal zich weten te ont
wikkelen tot een alzijdig meester in de 
meest diverse technieken. Hij maakt zo
wel schitterende potlood- en houtskool-

Baadster Oscar Jespers. 

tekeningen als etsen en droge naalden of 
zelfs delikate „achter-glasschilderijen" in 
het vakjargon „églomisés" genoemd. De 
tematische inspiratie van Floris Jespers 
heeft zowel rurale als stedelijke roots. 
Binnen het Vlaamse Expressionisme ver
overt hij zich een heel aparte plaats. 
Met anderzijds een onmiskenbaar sa
tirisch luik van zijn oeuvre komt Floris 
Jespers in de buurt van de Duitse „neue 
Sachlichkeit" (cf. Otto Dix, George 
Grosz e.a.) en dus ook raakpunten met 
het door Van Ostaijen geliefkoosde genre 
van de „groteske". Grote doeken als „De 
Gek", „De baadsters", „Het schaakspel" 
of „Bonjour Ostende" uit de periode 
1926-28 kunnen hier gelden als de be
langrijkste schilderijen uit die periode. 

DE KATALOGUS 

Het schitterende katalogusboek gaat na
der in op de kunsthistorische situering 
van het oeuvre der gebroeders Jespers in 
de bredere kontekst van de „historische 
avant-garde" te Antwerpen. Binnen de 
„Sienjaalgroep" wordt hun relatie tot 
Van Ostaijen en diens kunstteorieën on
der de loep genomen. Tevens wordt de 
ontvangst van hun werken in de kritiek en 
de kunsthistorsiche literatuur tijdens het 
Interbellum en na Wereldoorlog II ge
analyseerd. Een nauwkeurige „kroniek" 
volgt de ontvangst van het oeuvre der 
gebroeders Jespers in de kritiek van de 
jaren twintig. Allerlei citaten uit tijd
schriften en kranten vormen aldus een 
uitvoerige bloemlezing uit de kritische 
kommentaren van tijdgenoten. Naast de 
beschouwingen van Van Ostaijen, krijgt 
de lezer ook toegang tot de bijdragen van 
anderen (o.m. Ary Delen, Victor J. Brun-
clair, Georges Marlier) die hun visie op 
het werk van de gebroeders Jespers ven
tileerden in tijdschriften zoals Selection 
en ^a ira. De katalogus met 120 kleur
platen en talrijke zwart-wit-illustraties is 
zo verworden tot een prachtig kijkboek 
voor de doorsnee geïnteresseerde. Het is 
tegelijk een onmisbaar naslagwerk voor al 
wie wat dieper wil graven in dit oeuvre 
van twee der grootste namen uit de 
Vlaamse kunstgeschiedenis. Een aanbe
volen manifestatie van groot kultureel 
belang. 

Dirk Stappaerts 
c» Floris & Oscar Jespers. De Moderne 

Jaren. Tentoonstelling in het Hessen

huis, Falcontrui 53 te 2000 Antwer

pen. Tot 3 november 1996. Dagelijks 

geopend van 10 tot 16u.45. Gesloten 

op maandag en op 1 november. Toe

gangsprijs: 100 fr.; 75 fr. voor -25, 

+3-pas, groepen vana 20 pers.; 50 fr. 

voor scholen (-18j.); voor -12j. gratis. 

Katalogus beschikbaar. Verdere info: 

031232.84.28. 



BELGEN OP ZONDAG 

Uitg. Nijgh & Van Ditmar bundelde in Belgen op zondag een 

aantal Humo-reportages van Serge Simonart. Behoudens de titel -

Vlamingen had net zo goed gekund! - is het een leuke uitgave. 

Simonart laat de lezer, op een bij wijlen vertederende wijze, 

kennismaken met 'het klootjesvolk', een omschrijving zonder 

negatieve bijklank evenwel. Hij gaat mee op bustrips voor 

beiaarden waar goedkoop amusement de manier is om te dure 

mixers mee te verkopen. Hij gaat mee op 'de zuip' in troosteloze 

kroegen, doet een ronde met de vuilkar, luistert uren naar het 

gezeur op lokale radio's. Hij maakt de dingen mee, maar dan als 

buitenstaander. Later werkt hij ze uit, met veel oog voor het 

kleinmenselijke. Zijn stukken gaan over evenementen waarvan je 

BOEKEN 
hoopt dat je er zelf nooit het 'slachtoffer' van wordt, maar 

waarvan je weet dat zoiets niettemin mogelijk is. Toch is 'Belgen 

op zondag' geen treurig boek, integendeel. 

c& Belgen op zondag. Serge Simonart, Uitg. Nijgh & Van Ditmar -

Amsterdam, 19%, 162 blz., 599 fr. 

POPWAVES 
Van Gert Keunen, socioloog van opleiding, verscheen Surfing on 

popwaves. Een kwarteeuw popmuziek. In tegenstelling tot wat de 

titel doet vermoeden is 'Surfing' geen (domme) opsomming 

geworden van hitparades en entertainers, maar een verhaal over en 

achter de muziek. Op een heldere manier beschrijft Keunen de 

verschillende grote stromingen binnen de popmuziek. Vaak blijken 

het antwoorden op of afkooksels van een vorige te zijn. Het zoeken 

naar nieuw, naar anders, naar echtheid speelt bij het onstaan van 

een nieuwe stroming een belangrijke rol. Nieuwe vormen doen 

andere de evenwel nooit helemaal verdwijnen. Door de ver

algemenende aanpak, en door het steeds weer leggen van ver

banden, is de uitgave ook voor de gewone popliefhebber aan

gename lektuur geworden. Want al is, dixit Keunen, popmuziek 

een lage kultuurvorm, dat hoeft niet in de weg te staan dat het 

tegelijk een aangename ontspanning is. Zo ook zijn boek. 

c» Surfing on popwaves, Gert Keunen, Uitg. Kritak - Antwerpen, 

1996, 239 blz., 698 fr. 

/ KULTUUR # 

u de zomer in aantocht is en de tuinen in voiie 
bioei staan, i<an liet zaiig zijn eens in de tuin 

van al dat moois genieten. 

Van hobby 
naar kunst 

In de reeks De groene bibliotheek van 
uitgever Gottmer te Haarlem verscheen 
Terrassen en tuinzitjes van Traut Graber 

en Witta Betz-Schiel. Het boekje behan
delt de terrassen bij het huis, over dak
terrassen langs zitjes op binnenplaatsen 
tot in de tuin. Het geeft alle praktische 
informatie over het ontwerp, de ver
harding en de materialen, alsook alle 
soorten bovenlagen zoals tegels, klinkers 
en houten vlonders. Wie meer wil, haalt 
er ook ideeën uit voor pergola's, wind
schermen, tuinmeubelen. De uitgave is 
zeer goed gedokumenteerd, met veel ont
werptekeningen en kleurenfoto's op ie
dere bladzijde. 

HOUT ALS DEKORATIE 

Voor de handige Harry's bracht uitgeverij 
Tirion een praktisch boekje uit. Hout als 
deocratie in de tuin van Marlinde Merx en 
Carla Dallinga beschrijft verschillende 
mogelijkheden voor tuin of terras. De 
ontwerpen zijn eigentijds, en speels. De 
auteurs geven inspiratie voor een tiental 
tuinen zoals bv. een schragentafel, een 
etagère- of een kindertuin. 
Eerst wordt een algemene werkwijze sa
men met de benodigdheden uitgelegd. 
Daarna komt elke tuin afzonderlijk aan 
bod, met de speciale technieken, meer 
dan 40 in totaal. De uitgave bevat ook de 
werkpatronen op ware grootte, zodat een 
mindere handige knutselaar het er toch 
goed vanaf kan brengen. 

SIERSMEEDKUNST 

Voor wie al dat hout teveel is, kan het in 
ijzer proberen. Otto Schmirler houdt zich 
in zijn tweede werk bezig met een bij
zonder onderdeel van de siersmeedkunst, 
nl. smeedwerk m en rond het huis. De 
funktie van dat smeedwerk is tweeledig: 
beveiliging en versiering. Siersmeedkunst 
voor huis en tuin bevat naast werk-
tekeningen en foto's van tuinpoorten, 
ook brievenbussen, hekkens en lantaar-
nen. De uitgave is eerder een hand
leiding/werkboek voor de professionele 
smid, maar kan ook dienen als eerste 
kennismaking met siersmeedwerk. Ge
zien het kleine taalgebied heeft de Uit

geverij C. de Vries-Brouwers er goed aan 
gedaan het boek in drie talen uit te geven. 
Naast het Nederlands kunnen ook Frans-
taligen en Engelstaligen hun weg vinden 
in deze prijzige, maar niettemin waar
devolle, uitgave. 

VERFTECHNIEKEN 

Mmder aangename kant van het tuin-
gebeuren is het onderhoud ervan. Liz 

Wagstaff leert er ons alles over in Verf-
effecten voor binnen en buiten. 

1IK!0\ 

Het eerste deel van de uitgave behandelt 
de materialen. Het tweede deel, de schil-
derrecepten, beslaat 3/4 van het boek. 
Niet alleen de borstel toont hier zijn nut, 
ook technieken als deze met een wik-
kellap komen aan bod. Uit de illustraties 
blijkt dat geschilderde muren, kwa 
warmte en originaliteit zeker kunnen 

wedijveren met deze die behangen zijn. 
Met deze uitgave kan ]e alle kanten op, de 
ruim 150 ideeën en werkwijzen zijn zeer 
goed uitgelegd aan de hand van foto's en 
diverse kleurstellingen. De omslag is af-
wasbaar, ze kan dus ook tegen een stootje 
of een spatje als het boek mee de ladder 
opgaat. 

(hdl) 
c» Terrassen en tuinzitjes. Traut Graeber 

& Witta Betz-Schiel. Uitg. Gottmer, 
Haarlem / Singels 262, Antwerpen. 
1996,112 blz., 499 fr. 

c» Hout als decoratie in de tuin. Mar
linde Merx 8c Carla Dallinga. Uitg. 
Tirion, Baarn / Lannoo, Tielt. 1996, 
48 blz. -I- werkpatronen, 380 fr. 

o» Siersmeedkunst voor huis en tuin. 
Otto Schmirler. Uitg. C. de Vries-
Brouwers, Antwerpen-Rotterdam. 
1995,296 blz., gebonden, 2.150 fr. 

c» Verf-effecten voor binnen en buiten. 
Liz Wagstaff. Uitg. Becht, Haarlem / 
Singel 262, Antwerpen. 192 blz., 999 
fr. 15 

Mee-bouwen met het ADVN 

'^''^^%% 

Vorige week brachten wij een vraagge-
sprelc met F-J. Verdoodt over de grootse 
plannen van het Archief en Documen
tatiecentrum van het Viaams Nationa
lisme. Het ADVN plant een verhuis naar 
een nieuw, groter gebouw in de Ant
werpse Lange Leemstraat 26, annex He-
meistraat Het ontbreelct het ADVN echter 
aan een bijl<omend bedrag van 5 miljoen 
fr. om haar nieuwe vestiging zo in te 

„Een onschatbaar 
patrimonium!" 

Het Archief en Docu
mentatiecentrum van 
liet Vlaams Nationa
lisme moet be
schouwd worden als 
een onmisbaar ele
ment in het verzeke
ren van de continuïteit 
van de Vlaams-natio-
nale gedachte. 

Hier kunnen de lessen 
uit het verleden ge
trokken worden en de 
lijnen naar de toe
komst doorgetrokken. ^, 

Het ADVN geniet het 
vertrouwen van alle 
rechtgeaarde Vlaams-nationalisten waar
door het beschikt over een onschatbaar 
patrimonium aan persoonlijke dokumen-
ten, historische stukken, archieven en dies 
meer, alle betrekking hebbend op de 
Vlaams-nationale strijd. 

Dank zij de samenwerking met het Archief 
en Museum voor het Vlaams Cultuurleven 

van de Stad Antwerpen 
kon het ADVN zich uit
breiden en de welwil
lende medewerking van 
het stadsbestuur 
zorgde voor een pres
tigieuze nieuwe behui
zing. Deze moet even
wel nog aangepast en 
ingericht worden 
waarna het ADVN ten 
volle zijn rol voor de 
Vlaamse gemeenschap 
zal kunnen spelen. 

Vandaar ook dat naast 
de bijdrage die aldus 
door het openbaar be

stuur werd geleverd terecht beroep wordt 
gedaan op de medewerking van alle 
Vlaams-nationalisten, die in staat zijn, door 
een financiële bijdrage deze vestiging de 
luister en de uitstraling te geven die zij 
verdient. 

Hugo Schlltz 

richten dat de aangroei en de raadpleging 
van archieven en dokumenten optimaal 
kan gebeuren. Om dit bedrag te ver
zamelen werd een speciaal fonds op
gericht, 
Aan Hugo Schiitz, die ais schepen van 
Antwerpen mee instond voor het ver
werven van de nieuwe vestiging, de vraag 
waarom de uitbouw van het ADVN voor 
Vlaams-nationalisten zo belangrijk is 

Zelf mee
bouwen 

De Volksunie is er zich van bewust dat de 
archieven van het Viaams-nationaiisme in 
een veilige ruimte moeten bewaard wor
den en dat zij op een wetenschappelijke 
wijze kunnen bestudeerd worden. 

Daarom steunt de partij het ADVN is zijn 
zoektocht naar 5 miljoen fr bijkomende 
middelen Het VU-partijbestuur stortte 
reeds 30,000 fr. 

Ook u kunt het mee-bouwinitiatief steu
nen Uw giften - vanaf 1,000 fr, ontvangt 
u een fiskaal attest - zijn welkom op 
rekeningnummer 419-8059591-83 van 
het ADVN, met vermelding: Bouw- en 
Renovatiefonds, 

Alle schenkers worden met naam vermeld 
in de publikatie die verspreid wordt zodra 
de ingebruikname van het nieuwe pand 
afgerond is 



H et Europees voetbalkampioenschap 1996 bood 

weinig spektakel. Er werden ook weinig 

doelpunten gemaakt. De spanning moest veel goed 

maken. De sfeer deed de rest. Tot in de halve finales 

kon het tornooi niet stuk voor het gastland. Toen 

keerden de kansen en werd de tijd rijp voor kritische 

ontleding. 

< SPORT < 

Duits kapitein 

Jurgen 

^ Klinsmann 

met zijn ploeg 

aan de winst. 

Niet 

verwonderlijk. 

Het Engelse voetbal hervond tijdens het 
EK zijn zelfrespekt. De onderdanen van de 
Queen promoveerden zichzelf opnieuw 
tot een toonaangevende voetbalnatie. 
Football comes home. Europa heeft het 
geweten. Alhoewel. In het voetbal van 
vandaag zijn de krachtsverhoudingen ge
nivelleerd. De winnaars van vandaag zijn 
de verliezers van morgen. Daar is weinig 
voor nodig. Nemen we Engeland als voor
beeld. In de openingswedstrijd dreef de 
ploeg van Terryr Venables de supporters 
tot wanhoop. Er kon niet eens worden 
gewonnen tegen de Zwitsers. In de tweede 
match misten de Schotten een stuk in de 
tweede helft een penalty alvorens de En
gelsen echt afstand konden nemen. 1-1 
had even goed gekund als 2-0. Daarna 
werd met 4-1 gewonnen van Nederland, 
dat zijn slechtste wedstrijd in jaren speelde. 
In de kwartfinale won Engeland met de 
strafschoppen van Spanje nadat de ref een 
geldig doelpunt van de Spanjolen had 
afgekeurd. De halve finale tegen Duitsland 
werd andermaal vanop de elfmeterstip 
beslist. Deze keer liep het slecht af. Het 
land was in rouw. Engeland de beste 

ploeg? Kom. Een hard werkend gezel
schap gestuwd door een begeesterd pu
bliek, dat zeker. Maar veel meer ook niet. 
Gascoigne was de enige Engelsman met 
overzicht. Hij kon de wedstrijd lezen. De 
anderen onderscheidden zich in weinig of 
niets van hun tegenstanders. 

van Oranje verweten hun trainer net niet 
een racist te zijn... In Frankrijk stond Le 
Pen op om te stellen dat de Franse na
tionale ploeg bevolkt was met... buiten
landers. De betrokken spelers reageerden 
geschokt maar in een interview met een 
Nederlandse krant vertelde Deschamps, 
het „monster van Milaan", dat hij voor 
alles Ghanees was en bleef. Nadat hij met 
Ajax de wereldbeker had veroverd 
schreeuwde de zich nu verongelijkt voe
lende Edgar Davids: „Sranan na fyu". 

Meer sfeer 
dan spektakel 

Dit EK heeft aangetoond dat er nog nau
welijks echte topspelers rondlopen. Wie 
kan voorin nog een mannetje voorbij? Wie 
kreëert nog ruimte voor de anderen? Wie 
vindt nog originele oplossingen voor voor
spelbare wedstrijdsituaties? De taktiek 
heeft het spelletje in haar greep. Trainers 
wanen zich belangrijker dan spelers die 
almaar moeilijker met de mediadruk kun
nen omgaan. Oranje werd weer geteisterd 
door interne oorlogen. Het wordt een 
klassiek en daardoor lachwekkend ver
schijnsel. De vele hele en halve kleurlingen 

De 83ste Ronde van Frankrijk zal vermoedelijk 
niet „Belgisch" worden Ingekleurd. Amper 
negen landgenoten stonden in Den Bosch 
aan de startlijn. Dat Is weinig. Zeer weinig. 
Niet één op twintig deelnemers heeft de 
Belgische nationaliteit Het is ooit anders 
geweest en het zegt veel over de sterkte van 
onze wielrennerij. 
De vandaag geldende krachtsverhoudingen 
kunnen worden afgelezen uit het deelne
mersveld. Tweeentwintig ploegen van negen 
koereurs. Elf Italiaanse ploegen Elf! Willen we 
de diskussie meteen sluiten? Vier Franse en 
twee Nederlandse formaties. En verder één 
Duitse, één Amenkaanse, één Russische, één 
Colombiaanse en zowaar ook één ,,Belgi
sche" ploeg De alom gevreesde Lotto's rij
den dan nog met méér buitenlanders dan 
landgenoten. Zo erg Is het vermoedelijk nog 
nooit geweest. 

Twee van han voeden desondanks de ambitie 
op het voorplan te treden, Johan Museeuw 
en Johan Bruyneel. Ze mikken op een rlt-
overwinnlng. Als alles meezit kan Bruyneel 
ook scoren In de eindrangschikking. Binnen 
de eerste twintig eindigen zou moeten kun
nen. 
Wordt het een spannende Tour'? Alles zal 
afhangen van Miguel Indurain Hoe sterk Is de 
éénendertlgjarlge Spanjaard nog'' Algemeen 
wordt aangenomen dat de verzamelde te
genstanders niet opgewassen zijn tegen een 
„goede" Induraln Zulle niet, Jalabert niet, 

r jr Niet één 
OD twintls 

Kleur nu alvast de trui van Inüuraln in... 

Rominger niet, Olano niet. Rils niet en VI-
renque niet. Dat Is mogelijk maar niet zeker. 
De proloog bood ruimte voor spekulatles. 
Induraln mikt naar een hlstohsch rekord. Zes 
Tourzeges op rij. Het grote doel lijkt haalbaar 
maar ondanks alles Is Induraln ook maar een 
mens en vroeg of laat zal hij met een te
genslag worden gekonfronteerd, zal hij zijn 
zwakke dag kennen. Vraag is of dat in juli 
1996 zal zijn. 

(gp) 

tó 

„Voor U Suriname". Het was een glimlach 
waard en het hielp het hele gebeuren 
relativeren. Het hoogtepunt van de me
diashow werd bereikt toen de Engelse 
populaire kranten na de kwartfinale we
reldoorlog II in herinnering riepen om 
spelers en publiek scherp te krijgen voor de 
Krieg tegen de Duitsers. Jimmy Hill, de 
gevierde voetbalkommentator met de 
lange kin, van de BBC gaf zijn mening over 
de match te kennen vanachter een vlin-
derdasje met de Britse kleuren. Hij had zijn 
gelaat nog net niet rood-wit-blauw ge
verfd. Dat was vermoedelijk voorzien voor 
de gemiste finale... 

MOORDKUIL 

Grote tornooien gaan ook almaar meer 
gelijken op een moordkuil voor trainers. 
Niet dat we ons daar ongerust hoeven over 
te maken. De heren spelen het spelletje 
graag mee en de te lopen risiko's werden 
vooraf financieel ingerekend. Wat daarom 
nog niet wil zeggen dat ze hun show als 
volleerde akteurs opvoeren. Javier Cle
mente, de Bask die aan het hoofd staat van 
de Spaanse nationale ploeg, zit bijvoor
beeld nooit om een scheldwoord verlegen. 
Hij gispt de pers bij elke gelegenheid. Hij 
heeft schoon genoeg van de kritiek en 
windt daar geen doekjes om. Zijn na
tionale ploeg is al meer dan twintig mat
chen ongeslagen en ook in Engeland werd 
eigenlijk geen enkele keer verloren. 
Niemand kon ontkennen dat Spanje, 
meestal een verzameling van wispelturige 
individualiteiten, een sohed geheel 
vormde dat zelfs in de finale niet zou 
hebben misstaan. Nog erger verging het 
Arigo Sacchi. De eens internationaal ge
vierde Italiaanse bondscoach werd en 
wordt nog steeds naar de verdoemenis 
geschreven. Al wie in Italië met voetbal 
begaan is eist zijn ontslag. Omdat de 
Azzuri de kwartfinale misliepen. Sacchi 
maakte een denkfout door tegen de moei
lijk te manoeuvreren Tsjechen zijn beste 
ploeg niet op te stellen. Het kwam hem 

duur te staan. Een verliesmatch die later 
oorzaak van de uitschakeling werd... De 
Italianen hadden nochtans een ploeg om 
Europees kampioen te worden. Niet de 
geschiedenis maar de mens herhaalt zich. 
Sacchi beging dezelfde stommiteit als Paul 
Van Himst toen die op het WK, na de 
gewonnen match tegen Nederland een 
halve tweede ploeg in de wei stuurde tegen 
Saoedi-Arabië. In voetbal moeten altijd en 
overal de besten spelen. Dat zou men nu 
toch al mogen weten. Aimé Jacquet, de 
Franse trainer met het schoolmeesters
brilletje, baseert zijn gelijk uitsluitend op 
resultaten. De Fransen hebben in twee jaar 
geen match verloren. Daarom kon hij het 
zich veroorloven Eric Cantona thuis te 
laten. De wonderdoener van Manchester 
United werd voor enkele jaren gekroond 
als beste speler uit de Engelse kompetitie. 
Jacquet verkondigde hem niet nodig te 
hebben. „Cantona is het verleden". Wij 
willen hem niet tegenspreken maar stelden 
vast dat de erg behoudend voetballende 
Fransen de speler misten die het verschil 
kon maken. Eén van de weinige per
soonlijkheden die het internationale voet
bal nog rijk is werd door hem straal 
genegeerd. 

LOTERIJ 

Dat de Duitsers uiteindelijk een derde 
Europese titel wonnen, verwonderde nie
mand. De Mannschaft van Berti Vögts 
voetbalde zeker niet onweerstaanbaar. De 
door kwetsuren en gele kaarten geteisterde 
ploeg beschikte echter andermaal over de 
langste adem. Zowel tegen Engeland als 
tegen Tsjechië werd een achterstand uit-
gegomd. In het voetbal van vandaag is dat 
geen vanzelfsprekende zaak. Op de zo 
kenmerkende kombinatie van ijver, ver
betenheid, discipline en organisatie vinden 
maar weinig tegenstanders een antwoord. 
Underdog Tsjechië genoot de steun en de 
sympatie van de neutrale waarnemers, 
maar het Duitse voetbal is in de breedte zo 
sterk dat er onwaarschijnlijk veel mis moet 
gaan om die nationale ploeg in grote 
internationale tornooien een finale, laat 
staan een halve finale te doen mislopen. 
Dat ze nu Europees kampioen werden met 
een historische Golden Goal in de eerste 
verlenging werd bijna als vanzelfsprekend 
ervaren. Ze geven nu eenmaal nooit op. Ze 
gaan verder dan de laatste adem. 
De slotkonklusies blijven desondanks ne
gatief: het was geen groot tornooi, van de 
zeven KO-wedstrijden werden er slechts 
twee binnen de negentig minuten beslist. 
Viermaal moest de strafschoppenloterij de 
oplossing brengen. Er werd veel te weinig 
gescoord en de arbitrage was onsamen
hangend en zwak. 
Engeland '96 was geen sukses. 

Gym Pie 



Saterdag 

AHASVERUS 
„Kussen niet meer in' 
las Ahasverus 

Tongklus? 

Voor de volgende Zevende Dag 
geeft Ivo belet. 

© 
Ronde in België en 
Vlaanderen over z'n toeren 

© 
De Volksmond: 
„Hoe minder Jeltsin drinkt 
hoe zieker hij wordt." 

© 
Zetduivel: 
de bruiloft van Cannabis 

Vader tot moeder: 
„Als hij niet wil leren 
kan hij nog altijd skeeleren." 

© 

VS blijven op Balkan: 
Mostars and Stripes... 

© 

Rondewegen gevaarlijk 
wegens vluchteuvels... 

© 

Vroeger werd Honoré gepluimd, 
nu is hij fiskaal... 

De Ronde van Frankrijk is begonnen en 
Vlamingen kijken uit naar een ritzege van 
een volksgenoot. Zeker op 11 juli want 
die dag is het „Vlaamse dag in de Tour". 
De Sociétè du Tour de France aanvaardde 
de vraag van Vlaanderen 2002 om een 
jaarlijkse „Vlaamse dag" te organiseren. 
Tourbaas Leblanc weet trouwens goed 
genoeg waarom, het zijn de Flandriens 
geweest die de Ronde mee groot hebben 
gemaakt. Bovendien waren en zijn wij, 
ook als er geen Vlaamse uitblinkers mee
rijden, een biezonder trouw en entoesiast 

< VLAAMS PLAKBOEK « 

publiek. 

LEO ELAUT 

Wie gedurende een kwart eeuw kleur en 
klank aan het Vlaamse wielerleven gaven 
waren de vier broers Buysse. Marcel, 
Lucien, Cyriel en Jules spraken tot de 
verbeelding, niet alleen omdat ze een 
boeiend kwartet vormden, maar vooral 
omdat ze hoge sportieve toppen scheer
den. Ze kwamen uit een gezin van negen, 
vier jongens en vijf meisjes. 
Een man die de vier diep in z'n hart droeg 
was prof. Leo Elaut, VU-senator tussen 
1965 en 1974. Hij kon smakelijk over de 
Buysses vertellen en noemde ze de „vier 
heemskinderen van Wontergem". 

L. Elaut: „Met de letters S van Buysse is 

het een hele historie. Op hun identi

teitspapieren staan ze als zonen van Ivo 

Buyze, keuterboer, vlasser en befaamd 

duivenmelker in Wontergem. Maar ie

dereen in de streek zegt Buyze, maar geen 

een schrijft het zo, zelfs de zoons van Ivo 

niet." 

Na WOI was Elaut met Cyriel in het leger 
geweest bij het tweede bataljon kara-
bimers-wielrijders, de zgn. Zwarte Dui
vels. Omdat hij de broer van Marcel en 
Lucien was stond Cyriel bi] de soldaten in 
hoog aanzien. Marcel was in 1913 op 
derde plaats geëindigd in de Ronde en in 
1914 had hij de Ronde van Vlaanderen 
gewonnen. 

MARCEL 

Cyriel over zijn oudste broer Marcel, 
„onze grote" zoals iedereen zegde: „Hij 

was een oermens en krachtig als een paard. 

In de rootputten en op de roothekkens was 

hi] het katje van de baan als het op 

spierkracht aankwam: macht mijnheer! 

Hij kende geen maat, in 't koersen niet en 

op latere leeftijd in 't doorjagen ook niet. 

Champagne gedronken, met emmers. In 

het rijden was hij iedereen de baas. Marcel 

dat was Coppi en dat is nu Merckx. 

Tijdens de Ronde van 1913 bad hij tijdens 

de vijfde rit een vorkbreuk. Onder het 

herstellen bij een smid langs de baan 

4 heemskinderen 
vlogen de anderen hem voorbij. Hij daar

achter en kwam als eerste aan. Hi] won in 

die Ronde acht van de vijftien ritten, ritten 

van 300 km en meer, er was zelfs een van 

510 km. Hij werd derde in die ronde, in de 

vorige vierde. Later werd „onze grote" een 

suksesvol pisterenner." 

LUCIEN 

In 1925 werd Lucien tweede in de Ronde, 
in 1926 won hij ze met 1 uur en 21 
minuten voorsprong. Het was een van de 
langste ronden uit de geschiedenis, 5.475 
km. Lucien was een blok van een kerel. 
Zijn grootste stunt was de rit Bayonne-
Luchon die hij met één uur voorspong 
won, hij kreeg de gele trui en behield ze 
tot in Parijs. Lucien was de meest bekende 
van de vier, zijn prestaties staan in zowat 
alle encyclopedieën vermeld. „Als klim

mer-met-de-macht heeft hij vermoedelijk 

nooit zijn gelijke gekend. Zijn weerstands

vermogen tegen alle atmosferische om

standigheden was bijzonder groot. Zo 

won hij de rit Bayonne-Luchon, die be

schouwd wordt als de vreselijkste weg

wedstrijd uit de geschiedenis." 

JULES 

Jules, de jongste van de vier, won in 1926 

de eerste rit van de Ronde met 24 mi
nuten voorop. Hij reed met een fiets van 
12 kilo. Om van versnelling te veran
deren moest de renner afstapppen, het 
wiel losschroeven, omdraaien, weer vast
zetten en dan weer de fiets op. Bij het 
afdalen en op vlakke weg was het an
dersom hetzelfde maneuver. De fiets had 
een merkwaardig ingebouwd smeerap
paraatje. In de achterhuis van het kader 
zat olie-onder-druk, die men tijdens het 
rijden door een klein iekkraantje op het 
kamwiel kon doen druppelen. 

CYRIEL 

Op de sukses-fiets van Jules zette Cyriel 
de traditie van zijn broers verder. Met 
minder allure dan de anderen, hij was 
meer een kermis-koerser. Terwijl hun 
naam- en streekgenoot, Cyriel Buysse het 
19de eeuwse proletarisme uit die hoek 
van Oost-Vlaanderen had beschreven, 
schreven de vier Buysses hun eigen sociale 
geschiedenis. Van volksjongens die door 
hard labeur hun proletariaat waren ont
groeid. Zo voegden zij aan de faam die 
Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk 
hadden een andere dimensie toe, deze van 
seizoenarbeiders-op-de-fiets. Op hun 
beurt gaven ze de legendarische eerste 

Flandriens, Odiel Defraye won in 1912 
de Ronde, nog meer kleur. 
Als het van ons afhangt mogen de „vier 
heemskinderen van Wontergem" een 
plaats krijgen in de nieuwe encyclopedie 
van de Vlaamse beweging! 

(mvl) 

V.l.n.r.: 

Lucien, Marcel 

(de grote), 

Jules 

en Cyriel. 

OPGAVE 67 
HORIZONTAAL 
5. Er is nog wat ruimte (5) 
7. Kroeg op de camping (8) 
9. Je zou aan een spnnt kun

nen denken, maar daar
voor is de warboel toch te 
grooti (2,1,7,4) 

11. Gaat 't hier om een he
mellichaam dat 'n hinder-
nisbaan volgf (14) 

14. Op het einde van de dag 
herinnert het verkeers
beeld aan het bovenste 
deel van menige kerkto
ren (10) 

16. Onder dit gewricht zit wat 
je geleerd hebt (4) 

17. Denk hier een voorzetsel 
voor, en je hebt de naam 
van een Vlaamse Tour-de-
France-wlnnaar van lang 
geleden (4) 

18. In hoog tempo (3) 
VERTIKAAL 

1. Zeldzame verschijnselen, 
ook bulten de vogelwereld 

(5, 5) 
2. Muzikale levendigheid (4) 
5 Zwaaidoek (6) 
4 Altijd en eeuwig hetzelfde 

(10) 
5 Ook zonder tijd gaat het 

hier om een smakelijk ge
beuren (4) 

6 Niet déze, maar... (4) 
8. Hier is geen enkele ope

ning te bekennen (5) 
10, Als het alleen maar over 

geld en nog eens geld 
gaat (4). 

12, Hetzelfde (6) 
13, Doet een slang dit of hoor 

je spek In de pan? (4) 
15, Zo'n puntje betekent toch 

iets op de hitlijst (4) 

OPLOSSING OPGAVE 66 

Horizontaal: 3, Sinjoor; 6, 
naam; 8 kwijtgespeeld; 10, 
tegenslagen; 12, lult; 14, aan
eengeschreven; 16, mens
heid, 18, geloven; 20 waag
stuk, 21 keerde 

Vertikaal 1. ongedeerd, 2, 
gondelier, 3, Sus; 4. ra; 5, 
wijle; 7 aktie; 8, knekels; 9 
gespeld; 11, archeologie; 13. 
raamt; 15, noen; 17, snakken, 
18. gras; 19, vetarm. 
Uit de Juiste Inzendingen 
werd deze van A. Bleyen 
getrokken. De winnaar 
woont In de Sint-Rltastraat 

128 te 3920 Lommei en 
krijgt binnenkort zUn/haar 
prlJs thuisbezorgd. 
De gele briefkaart met de 
oplossing van opgave 67 
verwachten wiJ ten laatste 
op maandag 15 Juli op ons 
adres: Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 
Veel puzzelplezier! 
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THE PEREZ FAMILY 
Mira Nair, van Salaam Bombay en Mississippi Masale, maakte een 

derde film: The Perez Family. Na de twee voorgaande verwacht je 

een film op hetzelfde, hoge nivo. Tevergeefs. Bleef Nair met haar 

vorige films dichter bij huis (India), haar nieuwste speelt in het 

milieu van de Cubaanse immigranten in Miami fVSj. Daar heeft ze 

duidelijk minder kaas van gegeten, hoewel het boek van Christine 

Bell haar niettemin goeie stof leverde. 

Het verhaal is simpel: Juan Perez (Alfred Molina) heeft het 

Cubaanse gevangenisleven overleefd en snakt naar een hereniging 

met vrouw Carmela en dochter Teresan beiden in Miami. Op de 

boot ontmoet hij het lichte meisje Dottie Perez (Marisa Tomei), die 

NIEUW IN DE BIOS 

zegt te zijn zoals Cuba: gebruikt door velen, maar nooit veroverd. 

Zij wil in Amerika Elvis ontmoeten en als dat niet kan John Wayne 

-ze weet blijkbaar niet dat beiden reeds dood zijn. Dottie en Juan 

worden, door hun gelijkheid van naam, door de immigra

tiediensten aanzien als man en vrouw - en alsof dit van hen wordt 

verwacht gaan ze zich ook zo gedragen. Carmela inmiddels is niet 

ongevoelig voor de avances van John Pirelle (Chazz Palminteri), 

een politie-agent. Hetgeen een hereniging had moeten worden, 

wordt de definitieve verwijdering. 

Het geheel geeft een verwarde indruk. Is dit nu een drama of een 

klucht? Ook de akteurs schijnen er maar niet achter te komen. 

Jammer, maar niet gelukt. (**) 

BARB WIRE 
Pamela Anderson is zogezegd de sex-godin van de jaren negentig. 

DezeBaywatch-schoonheid(f) is vooral bekendom haarsilikonen-

borsten. Ik herinner me- maar dat heeft met mijn leeftijd te maken 

waarschijnlijk - sex-godinnen die tegelijkertijd ook wat ak

teertalent in hun ideale maten hadden zitten. In deze wat men 

noemt futuristische aktiefilm over een stoere ongenaakbare dame, 

hoeft ze enkel zichzelf te zijn. Haar fans zullen zich wel niet storen 

aan het ontbreken van zowel verhaal als talent. Zelfs voor 

gluurders een genante film. W. Sneer 

MEDIALANDSCHAP 

4 ^ Vuurvogel in de eerste aflevering van een 
zesdelige reeks portretten van Vlaamse komponisten 
komt Robert Herberigs (1886-1974) aan bod, Naast 
muziekschrijver was hij ook schilder, operazanger, 
auteur en hereboer Zat. 6 Juli, TV 2 om 22U.30 

Thom Hoffman in 

„Het gezin van 

Paemel" 

Zondag 7 Juli op TV 1 
om 20U.15. 

t = # Don't mention the war Tijdens het Europees 
voetbalkampioenschap m Engeland werd duidelijk dat 
de Duitse ploeg door de pers erg geviseerd werd. 
Maar dat geldt niet enkel in de sport. Uit een recente 
enquête blijkt dat de anti-Duitse gevoelens bij de 
Britten bijna even sterk zijn als na de wereldoorlogen. 
Een reportage van Jurgen Kronig, joernalist van Die 
zeit Maan. 8 Juli. BBC 2 om 20u.30 

Klndvriencielljlce TV 
• Als het van de tuchtraad van de BRTN 
afhangt zal Reddy De Mey, joernalist bij 
de BRTN, niet ontslagen hoeven te wor
den. De Mey had die sanktie over zich 
horen uitspreken nadat hij met zijn on
genoegen over een slechte evaluatie naar 
de geschreven pers was gestapt. Gede
legeerd bestuurder van de BRTN, Bert De 

Graeve, had nochtans te kennen gegeven 
dat interne problemen intern opgelost 
moesten worden. De Mey zondigde tegen 
die ongeschreven regel. 
De tuchtraad heeft in deze slechts een 
adviserende funktie. Hij was unaniem van 
mening dat de Oostendse joernalist wel
iswaar zijn boekje te buiten ging, maar dat 
ontslag een te zware sanktie is. Het laatste 
woord ligt nu bij De Graeve. 

• De mediakommissie in het Vlaams 
parlement keurde een resolutie goed die 
pleit voor 'kindvriendelijke televisie'. De 
Vlaamse omroepen zouden zich ertoe 
moeten verbinden een soort van deon-
tologische kode op te stellen voor kin
derprogramma's. Het is aan de stations 
zelf om zich daaraan te houden. Klassiek, 
maar niet onbelangrijk, onderdeel van de 
resolutie is het bannen van reklame tij
dens kinderprogramma's. Voorts moet 
strikter toezicht gehouden worden op te 
gewelddadige uitzendingen. Om één en 
ander aan kontrole te onderwerpen, pleit 
de resolutie voor het opstarten van een 
kijkerstelefoon. Daarnaar zouden ouders 
én kinderen zich kunnen richten met hun 
kritiek en aanbevelingen. Tot slot vragen 

Power Rangers: hoe weldadig Is 
gewelddadig? 

de Vlaamse volksvertegenwoordigers dat 
de BRTN werk gaat maken van een 
jeugdjoernaal. Alleen de VLD keurde de 
resolutie, ingediend door Kathy Linde-

kens, zelf oud-presentatrice van een kin
derprogramma, niet goed. 

t ^ The Streetfighter New Orleans in de jaren 
dertig. Speed is een beroepsgokker die illegaal boks-
wedstrijden met de blote vuist organiseert. Wanneer 
hij de werkloze Chaney onder de arm neemt lijkt zijn 
broodje gebakken. Maar Chaney is een man van 
weinig woorden, maar met een eigen mening, Ame
rikaanse film van Walter Hill uit 1975 met Charles 
Bronson, Jlll Ireland en James Coburn, Dins. 9 Juli, TV 
2 om 22U.30 

t l * Het Frietkot Mark Hermans maakte voor 
Boulevard een dokumentaire over frieten en friet-
koten, de Belgische symbolen bij uitstek. Hij praat 
o,m. met Paul llegems, auteur en konservator van het 
frietkotmuseum en Dirk De Prins, kuiinair joernalist en 
gastronoom Woens. 10 Juü. TV 1 om 22U.05 

'CJ? De president en de bananenman Het ligt 
voor de hand dat de Amerikaanse presidentsver
kiezingen een hapklare brok zijn voor adverteerders 
en handige reklamejongens. In Panorama een re
portage over de (meestal niet belangeloze) geld
schieters van de kandidaten, Carol H, Hinder, de grote 
baas van Chiqu/ta Brandsis er een van. Dond. 11 Juli. 
TV 2 om 22U.S0 

lfe=# iris Nederlandse film van Mady Saks uit 1987, 
gebaseerd op een krantenknipsel over een vrou
welijke veearts die zich op het platteland ging ves
tigen en door het gros van de bevolking niet ge
accepteerd wordt. De stugge afkeer voor de veearts 
evolueert naar een dramatisch hoogtepunt. Met Mo
nique van de Ven en Johnny Kraaikamp. VrlJ. 12 Juli, 
TV 1 om 2iu.ao 

We herinneren ons niet wanneer 
het precies was, maar wel dat de 
eerste uitzending van 'De drie wij
zen' niet volledig aan de verwach
tingen voldeed. Het panel was sa
mengesteld uit de wekelijkse gas
ten van de onvolprezen 'Taalstrijd', 
een radioprogramma op zondag
morgen. Daniël Van Avermaet en 
zijn taalridders konden de spits
vondige radiohumor niet over
brengen op TV. Dat is geen verwijt: 
Somers & Verschueren kunnen dat 
ook niet en zij brengen nochtans 
zelfs op de radio geen humor. 
Wat Somers & Verschueren niet 
deden, maar het oorspronkelijke 
panel van 'De drie wijzen' wel, was 
de eer aan zichzelf houden. Gezien 
de BRTN niet voor niets zolang aan 
een dekor had gewerkt, werd Kurt 
Van Eeghem verzocht de presen
tatie over te nemen. Samen met 
de smoel van Jacques Vermeireen 
het mekkeriachje van Walter 
Grootaersmst hij het grote publiek 
warm te maken voor 's werelds 
grootste onzin. Meer nog: het pro
gramma werd en blijft een sterk-
houder van de openbare omroep. 
Het principe is eenvoudig: voldoe 
aan de verwachting. Mensen ver
wachten dat Tom een flink pak 
slaag krijgt van Jerr/. Wanneer ze 
naar het duo kijken, weten ze van 
te voren dat de muis het zal halen. 
En toch blijven ze kijken. Bij 'De drie 
wijzen' is dat niet anders. Wijzi
gingen in het programma worden 
mondjesmaat doorgevoerd, de 
minder geslaagde er uitgegooid. 
Dit alles maakt dat wij met 'De drie 

wijzen' intussen zo vertrouwd zijn, 
als met de kruimel in onze neus. De 
dag dat Waiter en Jacques eikaar 
met 'Mijnheer' zullen aanspreken, 
zullen wij dan ook zonder verwijl 
een handtekeningen-aktie op het 
getouw zetten. 
En dat allemaal voor een pro
gramma zonder enige inhoud die 
naam waardig, Hoe loopt een re-
klamespotje af, wat is 'keukeien', 
vervolledig het spreekwoord of het 
Vlaamse lied. Reken daarbij de 
platte, seksistische opmerkingen 
en twee kandidaten die minstens 
één keer in de loop van het pro
gramma zeggen dat ze 'moesten 

ters van Jacques en Walter hadden 
dat zo niet begrepen. Niet lang 
daarna zagen we Hans opduiken bij 
een TV-loterij op VTM,,, Sabine 
speelde dus wel mee en nadat zij 
haar taak als plspaal volbracht had, 
restte nog het wachten op de on
navolgbare Kamlel Spiessens. Dit 
keer zat hij fluitend in een boom, 
waar hij, daar kon je donder op 
zeggen, uit zou vallen. Aldus ge
schiedde. 
Trouwe kijkers weten dat Kamlel de 
eerste vragenronde afsluit, telkens 
weer een aangrijpend moment. De 
veriiezer wordt naar huis gestuurd 
met een lelijke ster, een fles wijn en 

Zoals verwacht 
De drie wijzen, dinsdag 25 Juni 1996, TVi 

gokken' en 'De drie wijzen' zit 
erop. 
In de aflevering van vandaag had 
een nieuw panellid haar intrede 
gedaan. Zoals dat hoori;, werd voor 
haar geapplaudisseerd. Sabine De 
Vos voldeed, zoals gewenst, aan 
alle verwachtingen: ze liet zich de 
opmerkingen over haar weelde
rige vormen welgevallen en trapte 
op haar beurt halfzacht tegen een 
mannelijke scheen. Om zich ten
slotte te laten weghonen door de 
twee laatsten der mannen. Slechts 
één keer wilde de middenste kan
didaat, in de figuur van HansOtten, 
dit spel niet meespelen. Hans was 
zo onverstandig zélf de show te 
willen stelen. De fijnzinnige karak-

drie boeken. Kurt wijst zijn kan
didaten er daarbij steevast op dat 
in boeken gelezen moet worden. 
De finalist maakt kans op een half 
jaarloon. Niet onaardige prijzen, 
maar wel wat flets ten opzichte van 
de glimmende wagens weggege
ven op de kommerciële netten. 
Patricia wist het geld evenwel met 
mee naar huis te nemen en na de 
verplichte 'aaaahhhs' keken wij al 
uit naar Van Eeghems sprongetje 
bij de eindgeneriek. Het voldeed 
ook nu weer. Volgend seizoen is er 
opnieuw 'De drie wijzen'. Naar wij 
mogen veronderstellen op dins
dagavond. 

Krik 



Beviaqgingsaktie 
Velen van ons zullen op 11 juli de 
Vlaamse Leeuw uithangen om de zelf
standigheid van Vlaanderen te beklem
tonen tegen 165 jaar Belgische onder
drukking Vanaf dit jaar moeten alle 
openbare gebouwen in heel Vlaanderen 
en alle gebouwen van de Vlaamse Ce-
meenschap in Brussel op 11 juli vlaggen 
met de Vlaams Leeuw 
In vele openbare gebouwen hangt er op 
11 juli geen Leeuw, soms helemaal geen 

enkele vlag, soms enkel een Belgische of 
een Europese vlag Een aantal tradi
tionele gemeentelijke kleurpolitici van 
CVR SP en VLD en de Belgische kleur-
vakbonden, met de socialisten op kop, 
staan nog altijd zeer huiverig tegen het 
hijsen van de Vlaamse Leeuw Zij geven 
hun (syndikale) aanhang zeker geen or-
dewoorden om de Leeuwevlag te hijsen 
op 11 juli 
Het IS de taak van alle Vlaams-natio
nalisten en alle VU-militanten om op 11 
juli e k in hun wijk en gemeente goed uit 

te zien welke openbare gebouwen en 
scholen de Vlaamse Leeuw hijsen en 
welke met Bij het ontbreken van de 
Leeuwevlag kan men de betrokken in
stelling/school snel even opbellen, hun 
reaktie vragen en kijken hoe ze reageren 
Nadien maakt men een algemeen to
taalbeeld op van je gemeente, geeft 
deze resultaten dan zo snel mogelijk 
door aan de lokale pers By de volgende 
gemeenteraadszitting moeten de VU-
mandatarissen vragen stellen over de 
afwezigheid van de Leeuw op 11 juli aan 

gemeente- of stadsgebouwen Voor 
Vlaamse Gemeenschapsinstellingen 
neemt men best kontakt op met de 
nationale VU-parlementairen 
Het IS enkel door een stevig volgehou
den aktie dat we Vlaanderen zullen volks-
bewust maken En denk erom, de lauwe 
kleurpolitici vinden het echt met leuk om 
op een negatieve manier in de streek-
pers te komen 
Op 11 juli allemaal op padi 

Mark de vries, 
Lier 

4 WEDERWOORD • 

Onnozele 
Vlamingen 
Onder de titel „Betoging op IJzerbe
devaart" verscheen in Gazet van Ant
werpen (woensdag 26 juni |L) een artikel 
i.v.m. de huidige machtsstrijd in het IJ-
zerbedevaartkomitee. 
Op dit artikel en vooral op de oproep van 
de „Werkgroep Radicalisering IJzerbe
devaart" zou ik toch even willen re
ageren. 

Elk jaar kijk ik uit naar de IJzerbedevaart, 
om sereen en ingetogen hulde te kunnen 
brengen aan de vele Vlaamse soldaten die 
hun leven heten voor een beter Vlaan
deren. Ondanks het feit dat er zich op het 
ogenblik van de IJzerbedevaart duizen
den op de weide bevinden, heb ik toch 
steeds het gevoel er alleen te zijn, om
ringd door enkele vrienden. 
De ganse politieke touwtrekkerij voor de 
macht tussen het komitee en het forum 
laat ik op dat ogenblik bewust aan mi) 
voorbijgaan. Ook hier wil ik daar niet 
over uitweiden. 

Het in gedachten vertoeven bi) Joe En
glish, Frans Kusters, de gebroeders Van 
Raemdonck, en zoveel anderen, bekend 
of met bekend, is voor mij de hoofdreden 
om op 25 augustus op de weide te 
staan. 

Tot mijn grote ontsteltenis las ik in het 
aangehaalde artikel de oproep van „de 
werkgroep" tot betogen op de weide 
tijdens de komende IJzerbedevaart. Het 
bewust schaden van de sereniteit doe je 
toch met! 

Onnozele Vlamingen! 
Hebben jullie dan met meer eerbied voor 
onze Vlaamse helden? 

Ludo Saenen, 
Kontich 

Tout va tres 
bien... 
Nagenoeg alle dokumenten die ik recent 
van het OCMW-ziekenhuis ontving, wa
ren eentalig Frans (het overschrijvings
formulier IS natuurlijk tweetalig). 
Begin dit jaar zond ik OCMW-voorzitter 
mevr. J. Van Engelen (echt. Rufin Grijp) 
een klacht i.vm. eentalig Frans taalge
bruik in de handels- en beroepsgidsen: 
maar nog steeds geen antwoord ont
vangen. 

Ook met het OCMW-Brussel en de 
brandweer heb ik identieke problemen. 
Aan mevr. de voorzitter van het OCMW 
schreef ik volgende brief: 
„Tout va tres bien, Madame la Présidente, 
in onze hoofdstad. 
Dat het Anderlechtse OCMW-ziekenhuis 

me nu ook nog een franstahge faktuur 
presenteert zal u een zorg zijn. En waar 
haait u mijn franstahg adres vandaan? 
Dat u me ook een franstahg doktersattest 
aflevert, och arme, dat dit Vlaams ge
peupel maar iet blij mag zijn dat het nog in 
„uw" instellingen terechtkan. 
„De wet, mets dan de wet, de hele wet!" 
aldus uw federale vice-eerste minister; 
kom nou! 

Ook u handelswijze kadert uitstekend in 
de te allen kante gepredikte vormen van 
verdraagzaamheid. 

Dat u alzo ook de Brusselse Vlamingen 
blijft diskrimmeren zal uw kouwe kleren 
met raken: eigen jobke, eigen postje 
eerst. 

Is de taalwet dan maar een vodje papier' 
Incivisme? Connais pas. 
Misschien kunt u zich zodoende bij het 
frankofiele haatkoncert voegen van „Er 
zijn maar zoveel Brusselse Vlamingen". 
Ja, juist, keer naar uw dorp! 
Maar op mijn financiële solidariteit zuh u 
niettemin moeten wachten tot u zich 
vergewaardigt me alle onwettige doku
menten conform de bestuurstaalwet toe 
te zenden. 

Zo groet u een verworpene in uw hoofd
stad." 

Naam en adres op 

de redaktie bekend. 

Vreemde 
kulturen 
Weinig echte Vlamingen zijn niet zonder 
bloed van vreemde origme. Ik ken een 
Vlaams meisje dat een Zaïrese moeder 
had. Mijn jongste broer draagt de naam 
Vandamme maar had een Amerikaanse 
mulat als vader. Kwestie van verschil in 
kuituur in verschillende landen. In En
geland draagt een kind altijd de naam van 
de overleden echtgenoot, zelfs als het 
overduidelijk is dat het kind met van hem 
kon zijn. In Engeland ging men, toen ik 
tijdens de tweede wereldoorlog daar ver
bleef, netjes m de rij staan aan de bus, in 
de winkels enz. De wagens bleven (toen 
al) braaf staan wachten tot de babbelende 
voetgangers beslisten over te steken aan 
de witte strepen. Terwijl Vlaamse vis
sersvrouwen in Bruscham op de stoep van 
hun huisje netten zaten te breien. Een 
komisch zicht voor die Devonshire En
gelsen. Van andere kuituren moet men 
het positieve overhouden en het nega
tieve verwerpen en men moet zich ook zo 
goed mogelijk aanpassen aan het land 
waar men woont, wat met betekent dat 
men van zijn eigen tradities moet afstand 
doen als dit met indruist tegen de wetten 
van het land. Alles heeft zijn voordeel en 

nadeel. Als er nooit Moren in Spanje 

hadden gewoond, konden wij daar nu het 

Alhambra met bewonderen. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

Plerlala 
MIJ deed het groot genoegen dat in het 
artikel over Pierlala (Wij, 20 juni j.L), het 
boek van André De Ké werd aange
haald. 

Mijn man en ik zijn afkomstig van Rui-
selede, streek waar het boek van De Ké 
gesitueerd wordt. Naast de vele humor 
steekt er ook een idee in, zoals blijkt uit 
een citaat uit het artikel. Ik begrijp niet 
goed waarom het boek buiten de streek 
met meer bekendheid kreeg en krijgt. 
Misschien komt dat nog wei. Hoe dan 
ook, wi) kunnen het boek voor ont
spanning en toch met een Vlaams-na-
tionale inhoud aanbevelen aan de lezers 
van het weekblad WIJ. 

M. Sels, 

Gent 

verwarring 
Alles kan men diskriminatie aanwrijven. 
Godsdiensten, politieke partijen, rasge-
meenschappen, tot de eigen samenleving 
toe, gebuurte, ontwikkelingspeil, vermo
gen, enz... Overal zijn voorkeuren te 
merken. Doch die ziet men met meer. 
Trouwen doet men met iemand die past, 
met met om het even wie. Het is enkel als 
voorkeuren last berokkenen of anderen 
sterk storen dat er gerechtvaardigde re
aktie komt. Als godsdiensten, sekten of 
vreemdelingen te demonstratief en op
dringerig doen, dan zal niemand dat 
verdragen. Zeker met door mensen die al 
om de haverklap in eigen kring ruzie 
maken of niet overeen komen. Verdraag
zaamheid IS een moeilijke deugd. 
Werk geeft men aan iemand die daarvoor 
geschikt IS. Dat zijn gerechtvaardigde 
voorkeuren. Niemand zal aanvaarden dat 
miljoenen vreemden hier komen werken 
als men zelf géén werk heeft. In ieder ras 
leeft de voorkeur voor eigen mensen. Dat 
IS géén diskriminatie. 
Men misbruikt op een hypokriete wijze 
het woord diskriminatie om de opdrin
gerigheid en het demonstratieve van ie
mand of een groep goed te praten. 
Het lijkt mij logisch dat de gangbare wijze 
van samenleven het huwelijk is. Wie 
anders aangelegd is en daar niets kan aan 
doen, moet met verweten worden. Wie 
afwijkt verloochent het natuurlijke waar
door hij of ZIJ op de wereld gekomen is. 

Moesten steeds méér mensen die af
wijking hebben, dan sterft de wereld 
gewoon uit. 

Het enige doel moet zijn afwijkingen te 
verhelpen. Niet om ze te propageren, 
legaliseren, verspreiden of goed praten. 
Niemand zal kleptomame of steelzucht 
goedkeuren, doch proberen te genezen. 
Dat een als kleptomaan bekende persoon, 
in bepaalde gevallen moeilijk aan werk 
geraakt is géén diskriminatie, maar het 
recht van iedere werkgever. Net zo goed 
als het recht om geschikte mensen te 
aanvaarden die hun eigen mening met 
opdringen of demonstreren. Een babelse 
spraakverwarring m een wereld die zo 
dikwijls op zijn kop staat moeten wij met 
aanwakkeren, als wij nog een greintje van 
onze tanende natuurlijkheid willen be
waren. 

W. Degheldere, 

Brugge 

Opvoeding 
In de jaren 60, toen mijn kinderen naar de 

lagere school gingen voerden wij aktie 

tegen het voortijdig (nog vóór het 2de 
leerjaar) lesgeven van de Franse taal. 

Nu m 1996 ga ik naar het schoolfeest van 

mijn kleinkinderen en wat lees ik op het 
programa' 

3A- De geur van het avontuur 

Juf Inge: LoUipop 

IA: That's the way I like it 
Juf Noortje 99 Lufballons 

5C: Rum and coca cola 
IB- I'm singing in the rain 

4A: Laat het gras maar groeien 
2A Hanging on the telephone 

Juf Karin: It's oh so quiet 

5B Fiashdance 

Juf Heidi- Beest in 't bad 
6A. Sterretjesdans 

6B: You're the one that I want 
Waar hoorden wij- onverfranst, onver-

duits en onverengeist' 

Ward Herbosch, 
Wommelgem 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van le

zers Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan 

de scheurmand in De redaktie behoudt zich het 

recht voor brieven in te korten en persklaar te 

maken Bneven worden voluit ondertekend, ten

zij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken 

d 



O p 18 februari 1996 werd in de protestantse 

wereld Maarten Luther herdacht, de 

kerkhervormer overleed 450 jaar geleden te Eisleben 

(Saksen). Het zou een grote leemte zijn bij deze 

herdenking geen aandacht te schenken aan zijn 

echtgenote Katharina von Bora. Want ook zonder 

huwelijksband heeft zij een biezondere rol gespeeld. 

^r,'-^^jk-.\ •:^'-f7:fï.,- >;^,?^<j^^-ö*s^^^ 

> UITSMIJTER > 

Van 1493 totl519 regeerdeMaximiliaan 

van Oostenrijk over Duitsland. Een rijks
dag-vergadering besliste over de regering 
van ongeveer 400 half-zelfstandige vor
sten en steden. Frederik UI de Wijze was 
tussen 1486 en 1525 keurvorst van Sak
sen, stichter van de universiteit van Wit
tenberg en beschermheer van Maarten 

Luther. Hij gaf hem vrijgeleide om naar 
Worms te gaan en gedurende twee jaar 
ondergedoken te verblijven op de Wart-
burg. 

In 1519, bij de dood van Maximiliaan, 
was Frederik III kandidaat voor het kei
zerschap. Maximiliaans 
enige zoon Filips de 

Schone, kind van Maria van 

Bourgondië, heeft zijn va
der niet kunnen opvolgen. Alhoewel of
ficieel verklaard werd dat hij door een 
zware pleuritis in Spanje was gestorven, 
werd hij in een tweegevecht door Fer

dinand van Aragon gedood. Zo kon zijn 
zoon, Karel V, zijn grootvader opvolgen. 
De keurvorsten van Saksen schonken een 
jaargeld aan Katharina van Bora. Johan, 

broer en mede-regent van Frederik III de 
Wijze, besliste dat in Saksen geen ver
volgingen zouden plaatshebben zolang in 
Duitsland velen de nieuwe leer beleden. 
Daarom gaf men hem de naam „de Stand
vastige". Hij schonk aan Luther het 
grondgebied met het Zwarte Klooster. 
Luther, die dat geschenk overdreven 
vond, wilde het nog gedurende zijn leven 
aan de keurvorsten terugschenken, maar 
Katharina belette het hem. Het maakte in 
1546 deel uit van haar erfenis en bleef 
eigendom van de nakomelingen. 
Sinds 1519 was Duitsland een deel van 
het rijk van Karel V In 1555 regeerde 
over Duitsland weer afzonderhjk Fer
dinand I (van 1556 tot 1564), maar dan 
was het leven van zowel Luther als van 
zijn echtgenote al jaren voorbij. 

Katharina von Bora werd in 1499 te 
Lippendorf geboren. Haar ouders, Ka

tharina von Haubitz en Johannes von 

Bora, behoorden tot de landadel. Hoever 
hun grondgebied zich uitstrekte verne
men we wanneer zijn zoon het over
gebleven gedeelte moet erven. Als Ka
tharina vijf jaar is sterft haar moeder. 
Haar vader zal zich weinig om haar 
bekommeren. Wanneer zij in 1515 als 
novice in het klooster te Nimpchen wordt 
opgenomen, kende hij haar noch wist hij 
haar geboortedatum. 
Als vijfjarige werd zij opgenomen in een 
Augustinessenklooster te Breha, nabij 

Lippendorf. De school was beroemd om 
het hoog niveau van haar onderwijs. Het 
was geen omgeving waar men nonnen 
kweekte. Katharina was wel onderheven 
aan de frustraties die elk kind opdoet dat 
zijn jeugd moet doorbrengen in homes. 
Terwijl de andere meisjes regelmatig be
zoek kregen of naar hun familie mochten, 
was dat voor haar niet het geval. Haar 
moeder kon zij zich maar moeilijk voor
stellen en haar vader zal zij maar driemaal 
te zien krijgen: eens toen hij haar naar 
Breha bracht, een tweede maal toen hij 
haar bezocht en haar daarbij voor de 
eerste maal zoende. En een derde, laatste 
maal toen hij haar naar het klooster van 
Nimpchen bracht in gezelschap van zijn 

kennismaking met de hervormer. In het 
klooster drong ook het nieuws door over 
de aflaathandel die de Dominikanen dre
ven ten bate van de bouw van de St.-
Pieterskerk te Rome. Dat Luther zijn 95 
stellingen had aangeplakt aan de deur van 
de slotkapel te Wittenberg werd we
reldnieuws, het gerucht drong ook tot in 
Nimpchen door (dat moet omtrent 1517 
geweest zijn). De abdis belette niet dat de 
nonnen ook nog andere geschriften van 
Luther lazen. 

STOUTE BESLISSING 
Dan was er de Rijksdag te Worms, toen 
Luther door Keizer Karel V in de Rijksban 
werd geslagen. Nu ontstond in het kloos-

De eerste dominee-vrouw 
nieuwe jonge echtgenote. Van deze dame, 
die voor Katharina een vervangmoeder 
had moeten zijn, kreeg zij bij dit eerste 
kontakt niets anders dan strenge ver
maningen te horen. De overstap van 
Breha naar Nimpchen en de kennisma
king met haar stiefmoeder maakten haar 
diepdroevig. 

Zij vond troost omdat in het klooster een 
zuster van haar vader, Magdalena von 

Bora, verbleef die het meisje zeer genegen 
was. De kloosterregels waren in Nimp
chen minder strak dan in Breha. In de 
kloosterschool ontwikkelde Katharina 
een klare geest en een sterk karakter. 
Weldra ontdekte men haar speciale wis
kundige aanleg en haar kennis van ge
neeskundige kruiden. Daarom nam ze de 
werking van de klooster-apoteek op zich. 
Katharina bezat nog andere gaven: zij was 
zakelijk ondernemend en ook op cuHnair 
gebied was zij uitzonderlijk. Tot haar 
zestiende bleef zij novice en in oktober 
van het jaar 1515 legde zij de eeuwige 
gelofte af. Bij deze gelegenheid greep er 
een eigenaardig voorval plaats als voor
teken. De ring die ze als Kristus-bruid 
moest dragen ontglipte aan haar vinger en 
rolde een eind weg over de vloer... Het 
was niet daarom, maar om allerlei re
ligieuze motieven dat Katharina zich zor
gen maakte: „Met de jaren zal ik mis
schien meer ingetogen en vromer wor
den", zuchtte zij. Op het gebied van het 
vasten stak zij door haar sterke gezond
heid alle nonnen de loef af. 
De nonnen in het klooster te Nimpchen 
waren allen intellektuele adellijke vrou
wen. Zij kenden Latijn en lazen de bijbel. 
Toch waren zij niet wereldvreemd: zij 
volgden de aktualiteit. Een pater Au
gustijn bracht de abdis een boekje in het 
Duits: „De zeven boetespalmen", ge
schreven door een zekere Maarten Lu
ther. Het was voor de nonnen de eerste 

ter een kern van 14 nonnen, die de leer 
van Luther wilden volgen. In 1523 werd 
een stoute beslissing genomen. Een koe
rier werd naar Wittenberg gezonden met 
een brief waarin de nonnen van Nimp
chen die de nieuwe ideeën toegedaan 
waren. Maarten Luther om raad vroegen. 
Hij raadde hen aan het klooster te ver
laten. Zij zouden kontakt moeten zoeken 
met hun familie, voorlopig zouden zij 
onderdak vinden in het Zwarte Klooster 
te Wittenberg. Er werd een komplot 
gesmeed met meester Koppe. Hij zou 
wanneer hij - zoals bij het naderen van 
elke vasten - het klooster kwam be
voorraden met haring en vis, zijn wagen 
volladen met de vluchtende nonnen. Ka
tharina was hierbij zeer nauw betrokken. 
Op de afgesproken dag en uur arriveerde 
de voorraadwagen. In het halve duister 
van die vroege ochtend kropen de non
nen erop. De koetsier kamoefleerde zijn 
„koopwaar" met halfvolle graanzakken. 
Na enkele dagen kon hij zijn vracht veilig 
deponeren in het Zwarte Klooster te 
Wittenberg. 

De vluchtelingen werden door Luther 
zeer gul onthaald. Toch was de bedoeling 
dat ieder zo vlug mogelijk kontakten zou 
zoeken met haar familie om daarin te 
worden opgenomen. Wie daar niet in 
slaagde, mocht blijven. Voor Katharina 
von Bora was dat het geval. Terug in de 
wereld betekende ook dat de vrouwen 
een levensgezel moesten vinden. Aan de 
universiteit van Wittenberg waren be
langrijke professoren verbonden en voor
name geleerden waren er geregeld te gast. 
Zo was er een zekere Baumgartner die 
Katharina benaderde. 

GEHUWD 

Het was voor haar liefde op het eerste 
gezicht. Zij werd smoorverliefd en het 

kwam al vlug tot huwelijksplannen. Maar 
de man moest eerst naar zijn geboor
testreek Neurenberg. Hij zou terugko
men om haar te halen, maar zij zou hem 
nooit terugzien alhoewel ook Luther po
gingen ondernam en hem brieven schreef. 
Tenslotte was het onmogelijk, omdat in 
Neurenberg de doodstraf stond op wie 

een uitgetreden non 
durfde te huwen. Er kwam 
vlug een tweede aanbid
der: Caspar Glatz, maar 

Katharina wees hem af. Opnieuw had 
Luther haar deze geleerde en vrome man 
had aangeprezen. 

Toen Luther ervan overtuigd was dat de 
man uit Neurenberg nooit naar Wit-

Katharina 
Von Bora 

tenberg zou terugkeren, begon hij Ka
tharina zelf het hof te maken. Maar zij 
aarzelde. Maarten droeg nog de mon
nikspij, maar niet meer de tonsuur. Ka
tharina droeg al lang niet meer het non
nenkleed. Maar zij dacht: „Ik ken wel de 
geleerde, maar ik ken Maarten niet als 
man". Weldra zou zij ondervinden dat 
Maarten een zeer teder minnaar was en 
toen hij officieel haar hand vroeg, zei ze 
gretig „ja". In 1525 had het huwelijk 
plaats, het werd in de kapel van het 
klooster ingezegend. Het gezin nam zijn 
intrek in het universiteitsgebouw te Wit
tenberg. 

Line Lambert 

Volgende week: 

Leven aan de zijde van Luther 

Augustijnen 
klooster van 
Wittenberg, 
later Luthers 
woning. 


