
• • 

Bewuste 
identiteits-
beleving 

Test uw kennis over 
Vlaamse figuren 

Lees blz. 15 

H et Vlaams parlement debatteerde 
deze week over het 
ontwerpdekreet dat de 

eindtermen voor het eerste en tweede 
leerjaar sekundair onderwijs invoert. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
vakgebonden en vakoverschrijdende 
eindtermen. Vakgebonden eindtermen zijn 
minimum-eisen die de Vlaamse overheid 
voor alle vakken afzonderlijk aan alle 
onderwijsnetten oplegt. Vlaams 
parlementslid en gemeenschapssenator 
Chris Vandenbroeke (VU) diende een 
amendement in voor het vak geschiedenis. 
Eerst en vooral is hij van oordeel dat dit 
vak wat meer rekening moet houden met 
de menselijke gedragingen en zich niet kan 
beperken tot het aanleren van abstrakte -
ismen, zoals federalisme of proletarisme. 
Bovendien wil hij dat de geschiedenis
eindtermen meer belang hechten aan de 
geschiedenis van Vlaanderen, de Vlaamse 
beweging inkluis. Op dit ogenblik (dinsdag 

9 juli) ziet het ernaar 
uit dat Vandenbroeke 
op deze punten het 
gelijk aan zijn kant 
krijgt. 

In tegenstelling 
tot de vakgebonden 

eindtermen, hebben de vakoverschrijdende 
eindtermen niet zozeer te maken met 
kennis, dan wel met opvoeding, waarden, 
ge'dragingen en levensfilosofieën. Deze 
eindtermen gelden bovendien voor alle 
vakken gezamenlijk. De Vlaamse overheid 
meet zich het recht toe om ook op die 
terreinen de jonge tieners een en ander bij 
te brengen. 

De vakoverschrijdende eindtermen 
worden in vijf groepen ingedeeld : leren 
leren; sociale vaardigheden; gezondheids-

en milieu-edukatie en burgerzin en 
mundialisme. Met behulp van een 
bijkomend amendement wou Chris 
Vandenbroeke de laatste, nogal vage, 
eindterm bijschaven. Onder de titel 
Vlaming zijn om Europeër te worden wou 
hij de burgerzin en het mundialisme vanuit 
een Vlaamsbewustzijn aanleren. Het 
Vlaams parlementslid voegde dan ook rwee 
zinnetjes aan deze eindterm toe : „De 
leerlingen leven en funktioneren in de 
Vlaamse gemeenschap en in Europa" en 
„Zij beleven de eigen kulturele identiteit als 
Vlaming en staan open voor ontmoeting 
met andere kuituren." 

Dit amendement komt tegemoet aan 
een gezonde Vlaamse identiteitsbeleving 
gekoppeld aan het respekt voor andere 
kuituren. Hoewel de overheid deze 
aspiraties zou opleggen, net zoals dat geldt 
voor de andere vakoverschrijdende 
eindtermen, kon tegen Vandenbroekes 
amendement weinig ingebracht worden. 
Het is alom geweten dat slechts een 
gezonde, maar bewuste identiteitsbeleving 
leidt tot tolerantie tegenover andere 
kuituren. Wie al te hard twijfelt over zijn 
identiteit glijdt vaak af naar 
onverdraagzaam en ongenuanceerd denken. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat 
noch de CVP, noch de SP het amendement 
onderschrijven. In tegenstelling tot 
ekologische- en andere 
„bewustzijnsdiktaten" mag het Vlaams 
bewustzijn, aldus deze partijen, niet 
opgelegd worden. Vooral de houding van 
de CVP tart de verbeelding. Deze partij 
verantwoordt haar „njet"door te verwijzen 
naar de „vrijheid van onderwijs." 

(evdc) 
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De fenix verrijst niet. 

Kommunautaire speldepril<l<en. 

Wat met het afval? 

Piannen voor Voeren. 

3 

a 
7 

8 

Tourverliaien_ 13 

M inister-president Luc Van den Brande 
begint onderhand sterk op King Kong 

te lijl<en, U weet wel die vervaarlijl<e film-
gorilla die onophoudelijl< op de borst trom
melt en daarbij groot gedruis produceert, 
het publiel< doet opl<ijken en dan weer in het 
lover verdwijnt. 
De jongste wei<en speelde Van den Brande 
herhaaldellji< voor 
King Kong. In Kort
rijk, verleden week, 
riep hij op voor ei
gen Vlaamse fis
kale autonomie. 
Groot applaus, 
waarna hij weer in 
de struiken ver
dween. Zijn partij
genoot, federaal 
premier Dehaene, heeft andere doelen voor 
ogen. Hij jaagt zijn kader-volmachten door 
het parlement om middels nieuwe belas
tingen de begroting te saneren in de hoop 
dit land in de Europese Muntunie te lood
sen, Dehaene zwijgt over het lawaai van Van 
den Brande, hij weet dat zijn Franstalige 
partij-partners gruwelen bij diens forse uit
spraken. Ook de CVP hult zich in stilzwijgen. 
Ze kan moeilijk anders, men kan geen twee 
heren dienen. 
Tijdens het voorbije weekeinde haalde van 
den Brande opnieuw uit. Ais de Franstaligen 

niet meewilien, dan moet Vlaanderen maar 
op eigen houtje verder. Een nieuw scenario 
voor King Kong dus. Dat heet dan: een 
staatshervorming met twee snelheden. 
Mooi! 
Eigenlijk heeft Van den Brande gelijk, als de 
Franstaligen niet meewilien dan moet 
Vlaanderen maar zelf het voortouw nemen. 

De Volksunie, als 
groot voorstander 
van fiskale be
voegdheid voor de 
gemeenschappen, 
is vragende partij. 
Zij wil over konkrete 
voorsteilen dien-' 
aangaande praten 
en handelen. Om te 
beginnen stellen 

de Vlaams-nationalisten voor dat het 
Vlaams parlement zich tot constituante uit
roept. 
Van den Brande zou er goed aan doen aan 
zijn woorden ook daden te koppelen. Deel
staten hebben inderdaad fiskale bevoegd
heid nodig, anders blijft het bedelen aan de 
federale poort, blijft het afhankelijk zijn van 
de nukken van de Franstaligen die andere 
verlangens hebben. Bovendien behoort 
geld beheren, geld ontvangen, geld uit
geven, geld investeren, tot de essentie van 
volwaardig en goed besturen; de kontrole 

Geen 
King Kong, 

maar daden 

erop inbegrepen. Een beleid dat niet over 
voldoende middelen beschikt kan nooit vol
ledig zijn. 
De verzuchtingen van de minister-president 
worden niet gedragen door zijn hele partij 
en niet door zijn werkelijke leider, Jean-Luc 
Dehaene, Zij wekken de indruk Van den 
Brande even uit te laten om als een King 
Kong wat flamingant lawaai te maken, en 
dan weer het lover in te sturen. Rijst de 
vraag hoelang de man de Franstalige par
tijen nog op stang kan blijven jaren, eer de 
Grote Baas hem het zwijgen oplegt Want de 
Franstaligen manifesteren hun ongenoe
gen in stilzwijgen, wat altijd gevaarlijker is 
dan in woorden ook al zijn deze niet eens 
gemeend. 
Bovendien hebben ook de SP'ers De Bat-
selier en Voorhamme geen hoge pet op van 
de voorstellen-Van den Brande, Het verklapt 
nog maar eens dat Vlamingen, zelfs op 11 
juli, graag in verspreide orde optreden Het 
is duidelijk dat de voorstellen, hoe gegrond 
ook, niet het voorwerp zijn geweest van 
overleg tussen de Vlaamse regeringspart
ners. Voor ons niet gelaten. Beter ware dat 
de minister-president op feesten van de 
hele Vlaamse gemeenschap het lanceren 
van vrijblijvende proefballonnetjes achter
wege zou laten. Anders blijft er bij het 
publiek nog enkel verwarring over. 
Het politieke landschap ligt er op deze 11 juli 

wat verwaaid bij. Niet in het minst door de 
twee snelheden waarop het hervormde Bel
gië loopt, Aan de ene kant het ,,Belgische 
niveau" dat maar niet z'n draai vindt omdat 
het zwaar in de Franstalige tang zit, aan de 
andere kant een Vlaamse gemeenschap die 
vooruit wil maar niet kan en niet mag. Deze 
tegenstrijdigheid zorgt voor,,Belgisch im
mobilisme". 
Tussen Vlaanderen en Wallonië staan fun
damentele verschillen, deze blijven verdoe
zelen om een schijn van eenheid op te 
houden zal op termijn de doodsteek van het 
federale model betekenen. Bij zo'n implosie 
heeft niemand baat, beter ware het deze te 
voorkomen. Daarom raden wij de Vlaamse 
partijen aan het eerste van de 10 VU-punten 
voor Vlaamse Staatsvorming ter harte te 
nemen, ,,Vlaanderen en Wallonië starten 
een gesprek over staatsvorming, grond
wetsherziening en bevoegdheidsverdeling. 
Deze gesprekken zijn stapstenen in de nch-
ting van volwaardige autonomie via een 
konfederaal model," 
Laat dit vanwege de Vlaamse gemeenschap 
voor 11 juli 1996 de rustige, maar kordate 
uitnodiging aan het adres van de Waalse 
leiders zijn. Rechtstreeks, zonder een ,,Bel
gische postbus" ais omweg. Zonder King 
Kong-gebrul, maar als daad van zelfbe
wustzijn, 

Maurlts Mzn Liedekerke 



Waals-Brusselse as 
In een interview met de Financieel 
Economische Tijd, stak PS-voorzitter 
Philippe Busquin niet onder stoelen of 
banken dat hij zich mateloos ergert aan 
de Vlaamse neiging om de PS als 
belastingspartij af te schilderen. 
Busquin acht het bovendien niet 
opportuun te reageren op de pleidooien 
van Van den Brande voor meer 
gewestelijke fiskale autonomie. De 

Waalse voorman rekent erop dat een 
sterke ekonomische en politieke Waals-
Brusselse as wel zal volstaan om de 
Vlamingen de mond te snoeren. 
Busquin verwondert er zich over dat 
die nieuwe soldiariteit nog niet in 
Vlaanderen is doorgedrongen. Hij voegde 
daaraan toe dat de PS in 1999, bij de 
herziening van de financieringwet, niets 
zal vragen. 

Kolonel 
Eind mei trad Cuy Verhofstadt (VLD) terug op de politieke 
voorgrond. Met zijn Viaamse standpunten zoals een rui
mere fiskale autonomie en een splitsing van de Sociale 
Zekerheid, verraste hij de goegemeete. Het volledige VLD-
partijbestuur heeft nu laten weten eensgezind de kom-
munautaire troefkaart uit te spelen. Editorialist van de 
liberale krant Het Laatste Nieuws, Luc Van Der Kelen, kan er 
niet om lachen:,, Het Vlaamse element, bovengehaald als 
machtsinstrument, wordt met uitgedacht door het de-
mokratisch beleidsorgaan, maar door een kolonel aan het 
hoofd van een drukkingsgroep binnen de partij." 

• DOORDEWEEKS > 

• Van de CVP-jongeren krijgt mi
nister van Binnenlandse Zaken Johan 
vande Lanotte (SP) de Lamme Goed-
zakprijs toegewezen. Sinds 1963 gaat 
die prijs naar een persoon of een groep 
die een biezonder negatieve politieke 
of publieke daad stelde. De CVP-jon-
geren hekelen de drugbiecht van de 
ministen zijn gebrek aan humane be
kommernis voor asielzoekers, zijn me-
diageilheid en zijn minachting voor het 
parlement. 

• Samen met leden van enkele 
homoverenigingen betoogden verte
genwoordigers van scouts, KAJ-KU- en 
Chiro tegen het parochieblad Kerk en 
Leven. In dat blad was hard van leer 
getrokken tegen het anti-diskriminatie 
wetsvoorstel. De hoofdredakteur had 
geschreven dat katolieke jeugdbewe
gingen geen homoseksuelen als vrij
gestelde wensen. De betogende jon
geren waren het daar niet mee eens. Ze 
noemden de stelling een kaakslag voor 
de talrijke homoseksuele priesters, le
raars en onderwijzers. 

m Het Vlaams Blok wil in Brussel 
incontournable worden om op die ma
nier het Brussels model op te blazen. 
Tegen 1999 wil de partij er minstens 
één zetel bijhalen. Daartoe werd ka
merlid FIlip De Man als kampagne-
leider aangeduid. Deze zoon van de 
linkse advokaat en joernalist, Jos De 
Man, houdt van de harde lijn, heeft het 
niet begrepen op migranten, homo's 
en aidspatiënten en wil daarmee ook 
de sympatie van de Franstaligen win
nen. 

m Een Amerikaanse konsumen-
tenorganisatie ondervroeg 25.000 
jongeren uit vijf kontinenten. Daaruit 
bleek dat de jongeren er vrij universele 
waarden op nahouden. Acht van de 
tien ondervraagden vindt vooruitgang 
een topprioriteit, terwijl ze balen van 
oude waarden en tradities. Toch vindt 
acht van die tien jongeren evenwel dat 
familie de belangrijkste leidraad in het 
leven blijft. Opmerkelijk is dat de helft 
van de jongeren weinig voeling heeft 
met het vaderland. Zij wisten met ze
kerheid te vertellen niet voor de rest 
van hun leven in het moederland te 
blijven. 

m Een op vier bestaansminimum
trekkers is jonger dan 25 jaar Om de 
dreigende Jongerenarmoede tegen 
te gaan sluiten OCMW's sinds 1993 
integratiekontrakten met hen af. Dit 
houdt in dat deze jongeren zich ertoe 
verplichten een bijscholing te volgen. 
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NMBS 
Nadat het Vlaams parlement, de Vlaamse 
regering en de Sociaal-Ekonomische 
Raad van Vlaanderen (SERV) een ne
gatief advies uitbrachten over het op til 
zijnde NMBS-investeringsplan, heeft de 
federale ministerraad het plan verleden 
week vrijdag goedgekeurd. Vlaanderen 
vroeg een strenge toepassing van de 
60/40 verdeling van de investeringen tus
sen Vlaanderen en Wallonië; meer geld 
voor het binnenlands treinverkeer en 
dringende stappen voor de realisatie van 
de IJzeren Rijn en de aanleg van een 
tweede spoortoegang tot de haven van 
Antwerpen. Omdat het plan te weinig 
rekening hield met deze Vlaamse be
langen dreigde de Vlaamse regering ook 
met een belangenkonflikt. 
Veel zoden bracht dit niet aan de dijk. 
Slechts hier en daar werd het plan ge
wijzigd. Voor de uitbouw van een bin
nenlands net wordt slechts een groei 
voorzien van een half procent per jaar. 
Over de toepassing van de 60/40 ver
deling blijft de regering onduidelijk. De 
tweede toegang tot de haven van Ant
werpen zou er tegen 2006 komen. Maar, 
daar hangt een wafelijzer aan vast : de 
toegang moet gekompenseerd worden 
met een evenwaardige Waalse investe
ring... 

IJZERBEDEVAART 

Het Forum dat, zoals we vorige week 
vermeldden, begrip kan opbrengen voor 
diegenen die op 25 augustus uiting zullen 
geven aan blijvend protest, krijgt radikale 
steun vanuit partijpolitieke hoek. Zo ad
viseert Gerolf Annemans, de fraktieleider 
van het Vlaams Blok in de kamer, aan de 
bedevaarders om de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomité, Lionel Vanden-

bergioe, het spreken te beletten. Anne
mans richt zich daarbij vooral tot de 
Werligroep Radicalisering, aktief binnen 
het Forum. Onder de „deskundige" en 
„recht-door-zee-leiding" van VNJ-leid-
ster Ledy Broeckx riep deze Werkgroep 
op een betoging tijdens de bedevaart te 
organiseren. 

Annemans wil verder gaan en vraagt aan 
de bedevaarders de weide te bezetten om 
op die manier Vandenberghe het zwijgen 
op te leggen. Het Vlaams Blok zal daarbij 
een handje toesteken, want „Een groot 
offensief", aldus Annemans, „kan im
mers leiden tot de herovering van het 
IJzerbedevaarderssymbool." 
Zoals het een intellektueel past, is An
nemans wel zo verstandig zijn militanten 
diets te maken dat de herovering ook niet 
al te letterlijk mag worden opgevat. 
Daarom vraagt hij de bedevaarders geen 
akties te ondernemen „die gestoeld zijn 
op geweld of op het bestormen van het 
podium." 

Daartegenover stelt Annemans voor om 
„fluitjes" mee te brengen. Wie er geen 
heeft, hoeft niets te vrezen, Annemans zal 
„scheidsrechterfluitjes" meebrengen. Op 
die manier kan dan toch het „demo-
kratisch verlangen", zijnde Vanden
berghe het spreken te beletten, in de 
praktijk worden omgezet. 
Annemans geeft ook de politieke wereld 
een boodschap mee: „het respekt voor de 
doden", zo konkludeert een konse-
kwente Annemans, „mag niet worden 
misbruikt voor politieke doeleinden". 

In de kommissie Staatshervorming van 
het Vlaams parlement keurden alle aan
wezige frakties eenparig een resolutie 
goed betreffende de erkenning van 11 juli 
als officieel betaalde feestdag. Afspraken 

FIlip maakt 

zich op. 

omtrent het aantal betaalde feestdagen 
zijn niettemin een federale bevoegdheid. 
Aan minister-president Van den Brande 

werd dan ook gevraagd eerst te gaan 
overleggen met de andere gemeenschap
pen. Naar alle waarschijnlijkheid zouden 
de drie gemeenschappen opteren voor 
een officeel betaalde feestdag. Van zodra 
dit vaststaat moet de federale overheid 
beslissen. Het is niet duidelijk hoe de 
federale overheid zal reageren. Tenzij, 
één van de tien huidige feestdagen ver
vangen wordt door een gemeenschaps
feestdag, kan het stijgend aantal betaalde 
feestdagen een financiële meerkost in
houden. . 

Senator Jan Loones (VU) vroeg in dit 
verband aan de federale premier Jean-Luc 

Dehaene (CVP) of hij bezwaren heeft 
tegen de erkenning van 11 juli als be
taalde feestdag. Om de premier financieel 
gerust te stellen had Jan Loones een 
ideetje in petto ; „Zou de premier", zo 
vroeg de senator zich af, „er iets op tegen 
hebben moest men in Vlaanderen de 
21ste juli als betaalde feestdag schrap
pen?" 

De premier antwoordde dat hij vast en 
zeker de mogelijkheid om een Vlaamse 
betaalde feestdag te erkennen „welwil
lend zal bestuderen." Hij stipte ook aan 
dat de regering a priori niet gekant is 
tegen de vervanging van één van de 
huidige feestdagen door een gemeen
schapsfeestdag. Waarop de premier ver
ontwaardigd vervolgde : „Op de pro-
vokatie van de heer Loones om de in
voering van een gemeenschapsfeestdag 
ten koste van de Belgische nationale feest
dag te laten verlopen, zal ik niet in
gaan." 

ZELFSTANDICHEIDSr 
JOKER 
Naar aanleiding van een 11 juli-toespraak 
in Temse, brak minister-president Luc 

Van den Brande andermaal een lans voor 
een doorgedreven fiskale autonomie. Zo
doende zouden de deelstaten zowel op 
het vlak van de ontvangsten als op dat van 
de uitgaven tot geïntegreerde beslissingen 
kunnen komen. Overigens zou Vlaan
deren ook zelf kunnen bepalen of de 
geïnde belastingen moeten dienen voor 
overheidssubsidies, dan wel voor de fi
nanciering van fiskale voordelen., „Een 
ruimere fiskale autonomie", aldus een 
optimistische Van den Brande, „zou ook 
meer ruimte scheppen voor een sociale 
invulling en solidariteit in Vlaanderen en 
daarbuiten." 

De aanhoudende, zich steeds herhalende, 
stoere verklaringen van de Vlaamse pre
mier beginnen op de zenuwen te werken. 
Tergend daarbij is Van den Brandes dub
belzinnige houding. Tegenover de bui-



Se non è vero... 
JlLn Dierk, oewat ziet gij door de venster? Wat Dirk 

Frimout die dag door het raampje van de shuttle zag, 

was de aarde. Wie hij hoorde was de toekomstige 

koning van België. In een interview met enkele 

kranten bevestigde prins Fihp vorige week dat hij 

Laken definitief naar zich toe zal trekken. Filip 

beslechtte daarmee de strijd voor de troon nog voor 

deze goed en wel had kunnen beginnen. 

Want: er waren kapers op de kust. Voor wie Van den 

Brande met meerekent, kwamen ze uitsluitend uit de 

familie van de prins zelf. Daar was in de eerste plaats 

Astrid. Was in de Grondwet immers niet opgenomen 

dat ook vrouwen koning konden worden. En was 

Astrid niet de enige troonrijpe vrouw? Daar was ook 

nog Laurent. Met zijn hip imago had hij reeds de 

media weten te veroveren: eerst een interview in de 

tuin met zijn hondjes, later in een luchtballon. Ook 

als schrijver had hij zich al van zijn beste kant laten 

zien. Het kwam er voor Filip dan ook op aan om zich 

te doen gelden. Wat hij dan ook deed. Vorige week 

kondigde hij doodleuk aan dat hij, en niemand 

anders, de troon van zijn vader zou overnemen. 

Eén ieder ander die in dit land zo'n boude stelling zou 

innemen, zou de halve wereld over zijn dak krijgen. 

Miet Smet omdat de vrouw werd achtergesteld, de 

VLD omdat aan de beslissing met eerst een de-

mokratie-kongres voorafgegaan was, Theo Kelchter-

mans omdat Limburg vergeten was en laatst, maar 

niet in het minst, Johan Vande Lanotte omdat hij zelf 

de media-aandacht verdiende. Niet zo bij de prin

selijke stelling. 

Er werd akte van genomen, verder werd erover 

gezwegen. Wat een prinsheerlijk bestaan moet die 

man hebben... 

< D O O R D E W E E K S < 

tenwereld laat hij zich graag gelden als de 
vooruitziende en supergemonveerde Vla
ming. In de kommissie Staatshervorming, 
daarentegen, waar de werkelijke kaarten 
worden geschud, schuift Van den Brande 
zijn jokers onder tafel.{Zie blz.4) 
Zowat eens per week wordt de joker wel 
voor het publiek bovengehaald. Verleden 
week werd de „zelfstandigheidsjoker" 
uitgespeeld. „Als over een grotere au
tonomie geen overeenstemmmg te be
reiken valt", aldus een oratorische Van 
den Brande, „zou men het verzelfstan
digingsproces in het Noorden sneller 
kunnen laten verlopen dan in het Zui
den." Wat hij daarmee bedoek en hoe hij 
dat ziet te realiseren, is met meteen 
duidelijk. 

BELGACOM 
In de jongste editie van de telefoongids 
van Belgacom voor Brussel staat het adres 
van Bert Anctaux in het Frans vermeld. 
Volgens de VU-voorzitter gaat het hier 
om bewuste provokatie. Konstant krijgt 
Anciaux van Belgacom Franstalige fak-
turen opgestuurd. Als hij die aangetekend 
- in het Nederlands - terug opstuurt, 
ontvangt hij opnieuw een Franstalige fak-
tuur 

Ook andere Brusselse Vlamingen kijken 
tegen dezelfde „taaipesterijen" aan. Van
daar dat nauwelijks kan uitgegaan wor
den van loutere toevallige vergissingen. 
In de plaats van geduldig fakturen terug 
op te sturen, daagde de verbouwereerde 
VU-voorzitter Belgacom prompt voor de 
rechter. Anciaux eist een schadevergoe
ding voor de burgerlijke rechtbank: „Dat 
zal Belgacom misschien op andere ge
dachten brengen " 

De gedachten blijven allicht dezelfde, wat 
met belet dat Belgacom wakker geschoten 
IS. De telefoonmaatschappij biedt haar 
eksuses aan, beaamt „de hoogst uitzon 
derhjke fout" en schrijft ze toe aan een 
„menselijke vergissing." Hoogstpersoon
lijk kwam Belgacom zich op het Bar-
rikadenplein aanbieden. De maatschappij 
stek een minnelijke schikking voor. 

GENERAAL 
Het gezond verstand doet soms won
deren. Dat weten we allemaal, maar vaak 
haalt de emotie de bovenhand. Niet zo bij 
wie je het alles behalve zou verwachten. 
In naam van enkele generaals van het 
Belgisch leger, schreef de gepensioneerde 
luitenant-generaal ]ef Segers een beklij
vend opiniestuk over verzoening tussen 
de gemeenschappen. 
„Sommige Duitse en Belgische oudge
dienden", zo vertelt de generaal zonder 
omwegen, „stonden vijftig jaar geleden 
mekaar naar het leven, terwijl we nu als 

Vlaams en spontaan/ 

goede vrienden samenwerken." De ge
neraal vraagt zich vervolgens af „waarom 
wat mogelijk is met soldaten van vij
andelijke legers, ook met mogelijk is met 
tegenstanders uit eigen volk." Segers stipt 
daarbi) aan dat van de Duitsers met kan 
worden verlangd te blijven leven met een 
onverwerkt verleden. 
Hetzelfde, zo laat Segers uitschijnen, 
moet gelden voor die Vlamingen die met 
een onverwerkt verleden blijven kampen 

„Is het nu met aan ons om hen La paix 
des braves", zo besluit een begenadigde 
Segers, „voor te stellen na vijftig jaar in 
ons land, ook in dit domein, wat rust te 
brengen'" 

; r komt geen Fenix-projekt op de oude mijnterreinen van 
' Waterschei. Een handvol anonieme federale 
ambtenaren had genoeg aan één maand om de spons te 

vegen over een Vlaams dossier dat 10 jaar aansleepte. 

Na de Limburgse mijnsluitingen dreigden 
voor Limburg ekonomisch sombere jaren 
aan te breken Om die te voorkomen, of 
alleszins te verzachten, werd de provincie 
met miljarden rekonversiegeid toebe
deeld Vanaf toen volgden de bestedings
plannen elkaar in hoog tempo op In 1986 
wilde toenmalig minister van Kuituur Pa
trick Dewael Euro-Disney naar Limburg 
halen Mickey Mouse stuurde zijn kat, 
maar effende daardoor wel de weg voor 
het ERC-projekt (Edukatief, Rekreatief en 
Cultureel-projekt) van KS-baas Thyl Ghey-
selinck Limburg zou een Europees te-
mapark krijgen met bungalows, hotels, 
golfterreinen, Het enige wat het ERC 
totnogtoe opleverde was een nieuwe 
hoofdtnbune voor de plaatselijke voet-
balklub RC Genk Geen filmstad, geen 
amfiteater, geen winkels, mets Een al 
te voortvarende belegging in Superclub-
aandelen zorgde bovendien voor een put 
van meer dan 1 miljard fr Mede daardoor, 
maar ook omdat over het projekt politieke 
onenigheid bestond, nam Cheyselinck 
ontslag Het ERC-projekt ging dezelfde 
weg 
We schrijven 1992 als Limburg een nieuw 
plan boven het hoofd hangt Met enig 
gevoel voor zwarte humor heet het deze 
keer Fenix Het nieuwste projekt ontleent 
zijn naam aan een wondervogel uit de 
Egyptische oudheid Het beest was, let
terlijk, enig in zijn soort Toen hij zijn einde 
voelde naderen, bouwde hij een nest van 
'goudenregentwijgen' en 'wierookhars' 

e van niks 
En ook al vloog het in brand, de Fenix 
verrees uit de vlammen Volgens de Chi
nese mytologie betekent de verschijning 
van de vogel dan weer 'voorspoed' Het 
dier moet het bestaan van Limburg met 
gekend hebben 
Fenix verschilt, kwa opzet, in weinig van 
zyn voorganger winkels, bungalows, golf
terrein, In december '93, het KS-schan-
daal ligt dan al weer ver in het geheugen, 
wijzigt de Vlaamse regenng de gewest
plannen op maat van Fenix Ze stelt daarbij 
één belangrijke voorwaarde het projekt 
moet er komen als één geheel Indien één 
of meerdere deelaspekten met verwe-
zelijkt worden, zal er geen projekt zijn 
Vanaf begin '94 is Fenix met meer uit de 
(Limburgse) aktualiteit te bannen De dis-
kussies tussen voor- en tegenstanders 
worden breed uitgesmeerd De ene stu
die, in opdracht van de Vlaamse regenng, 
laat weten dat Fenix goed is voor netto 
4 000 jobs, een andere, van het NCMV 
houdt het bij hooguit 58 Pas in mei '96 
dienen de investeerders (o a de Britse 
projektontwikkelaar Stadium, de brouwe
rij Alken-Maes en BA-invest, een vereni
ging van bouwbedrijven) een aanvraag in 
voor het verkrijgen van de nodige ver
gunningen 
Eens dat gebeurd is lijkt mets Fenix nog in 
de weg te kunnen staan Zelfs een CVF̂  
kongres dat besluit geen grootschalige 
winkelcentra meer te zullen toestaan, 
weet de zaken toch nog zo te draaien dat 
voor Fenix een uitzondenng wordt ge

maakt Voor dit staaltje van kreatief den
ken krijgt de partij half Vlaanderen over 
zich heen Het is slechts dankzij de be
slissing van het 'Sociaal-ekonomisch ko-
mite voor distnbutie' dat de knsten-de-
mokraten geen blijvend gezichtsverlies 
lijden Dat komité samengesteld uit een 
handvol federale ambtenaren van de be
trokken ministenes, beslist immers dat 
Fenix met zal verrijzen 
Zeer algemeen komt de argumentatie van 
het komité erop neer dat Limburg, noch 
de Limburgse konsument, behoefte heeft 
aan dit projekt Buitenlandse konsumen-
ten zullen met aangetrokken worden, de 
bestaande Limburgse handelaars zullen 
eronder lijden, in Limburg is al alles te 
krijgen en Fenix zal geen duizenden aan 
het werk helpen De bevindingen van het 
komite zijn bindend er komt geen groot 
winkelcentrum, er komt geen Fenix 
Daarmee is de zaak met afgehandeld de 
wetgeving van België bevat nogal wat 
onduidelijkheden en deze rond de be
slissing van het komite vormt daarop geen 
uitzondenng Mogelijk zou het projekt 
alsnog van de grond kunnen komen In
dien dat met het geval is, dan stemt dit tot 
nadenken In de eerste plaats omdat de 
gemeenschap dan ongeveer 800 miljoen 
aan diverse schadevergoedingen zal moe
ten ophoesten 800 miljoen bovenop de 
reeds verkwanselde miljarden aan studies, 
aankoop van de Superclub-aandelen, In 
tweede rangorde kleeft aan Fenix een 
biezonder wrange smaak omdat een 
handvol federale ambtenaren zonder veel 
moeite de Vlaamse regenng de wacht kan 
aanzeggen Met evenveel gevoel voor 
zwarte humor zou je kunnen zeggen dat 
de goede fee niks bracht Niet aan Lim
burg en zeker met aan de bewoners van 
de zgn Texas-wijk die vong jaar hun huizen 
uitgejaagd werden om plaats te ruimen 
voor een komplex dat er nooit een wor
den zal 
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stof tot spreken 
Maurice Minne (PS) stootte in zijn strijd 

tegen het onrecht op een nieuwe 

kommunautaire bom: de 'kartografische 

scheeftrekking tussen het noorden en het 

zuiden van het land'. Naar eigen zeggen 

beschikt hij over 'onrustbarende 

informatie' betreffende Belgiës nieuwe 

grondkaart. Blijkt dat Vlaanderen zo goed 

als volledig in kaart gebracht is, terwijl 

van Wallonië 'amper drie bladen zijn 

afgewerkt'. Meer nog: Waalse regio's 

moeten, zonder opgaaf van redenen, baan 

ruimen voor Vlaamse. Wat nu, mijnheer 

de minister? Die antwoordde dat, naar 

afspraak, voorrang werd gegeven aan 

dichtbevolkte gebieden, waarvan 

Vlaanderen er het meeste telt. Bovendien 

zou aan zowel Aarlen als Waver voorrang 

(op Vlaamse steden) worden verleend, ook 

al voldoen zij niet aan de kriteria. Tijd 

voor Vlaamse achterdocht? 

Johan Sauwens 

• WETSTRAAT • 

ing het over de Sociale Zei<erlieicl, de 
Delcrederedienst of de Buitenlandse 

Handel, telkens werden de parlennentaire diskussies 
doorspekt met kommunautaire springstof. Een 

overzicht. 

Vlaams parlement 
verlengstuk van 

federale oppositie 
De kommissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement, onder het voorzit
terschap van ]ohan Sauwens, heeft er 
ruim een jaar opzitten. 
Met de oprichting ervan had de Vlaamse 
regering een aantal duidelijke doelstel
lingen voor ogen. In eerste instantie 
moest de kommissie zich buigen over die 
kommunautaire akkoorden, die in de 
grondwet voor herziening vatbaar zijn 
verklaard en die daarom nog tijdens deze 
legislatuur kunnen uitgevoerd worden. 

Tot die akkoorden behoren de regio
nalisering van de gemeente- en provin
ciewet en de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In 
tweede instantie moest de kommissie zich 
ook voorbereiden op een Vlaams ei
senprogramma in het vooruitzicht van 
verdere onderhandelingen van „gemeen
schap tot gemeenschap". 

VERTRACINCSMANEUVERS 

Op 29 februari 1995 stelde minister-

Beweegt de taalgrens? 
Het is de Walen en verfransten altijd al een 
doorn in het oog geweest dat de talen
tellingen afgeschaft zijn, want vervangen 
door een politiek en administratief vaste 
taalgrens. Dat deze, sociologisch gesproken, 
feitelijk nog wel bewegen kan, spreekt van
zelf. 
De nieuwsgierigheid van FDFvolksvertegen-
woordiger Clerfayt naar schommelingen ter
zake zal allicht wel andere dan sociologische 
motieven hebben. 

Er is nauwelijks reden tot vreugde. Wij weten 
wel dat de werkelijke taaiverhoudingen, ze
ker de etnische, in Brussel gunstiger liggen. 
Toch zeggen ze veel over de kloof tussen het 
binnenshuis-taaigedrag en de taal waarmee 
de Brusselaar naar buiten komt. 
Clerfayt wilde ook weten hoe het met de
zelfde kijk- en luisterformulieren zit in de 
Brusselse Rand en langs de taalgrens. 
In de Rand noteren wij een daling van de 
Nederlandse formulieren in Kraainem, Un-
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Aan Teiekommunlkatie-minlster Di Rupo 
vroeg hij welke taal telkens in 1994 en 1995 
gebruikt werd op de formulieren voor Kijk- en 
Luistergeld in het Brussels Gewest. Per ge
meente waren de gegevens met beschik
baar, wel voor het geheel. Het aantal Frans
talige formulieren blijkt in absolute aantallen 
(van 306.006) naar 299.091) en ook pro
centueel (van 88,51 naar 88,49 gedaald te 
zijn. Het aantal Nederlandstalige is eveneens 
gedaald: van 59.734 naar 38 899 doch pro
centueel gestegen (van 11,49 tot 11,51) 
doordat het totale aantal gedaald is. 

kebeek. Wemmei en Wezembeek-Oppem; 
alleen in Sint-Cenesius-Rode stijgen ze. 
Wat de taalgrens betreft, moeten wij een 
daling vaststellen in Komen, Spiere-Helkijn en 
Vloesberg. Een stijging doet zich voor in 
Moeskroen, Voeren, Ronse en Edingen. Het 
gaat hier vooral, wel te verstaan, om geringe 
schommelingen- steeds minder dan 1%; 
maar dan ook over een geringe tijdsspanne. 
Misschien vraagt een ander kamerlid eens 
naar het verschil over een langere periode. 
Ook wij zijn benieuwd of daar iets beweegt. 

(kj) 
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president Van Den Brande „zijn" Schrik-
kelnota voor. Die nota diende als basis 
voor de kommissiebesprekingen. Intus
sen zijn de Vlaamse partijen het eens 
geworden over slechts één agendapunt: 
de regionalisering van de gemeente- en 
provinciewet. Maar, of deze regionali
sering nog tijdens deze legislatuur zal 
worden doorgevoerd, is zeer de vraag. 
Vooral federaal minister van Binnen
landse Zaken, johan Vande Lanotte (SP) 
staat op de rem. Tegen de geest en de 
letter van de Sint-Michielsakkooorden in, 
beschouwt hij deze regionalisering als 
behorend tot zijn bevoegdheid. Boven
dien zou het wel eens kunnen dat ook de 
Franstaligen alsnog de boot afhouden. 
Onder druk van de VU evolueren de 
Vlaamse voornemens immers veel verder 
dan een loutere regionalisering van de 
gemeente- en provinciewet. Aangezien de 
regionalisering inhoudt dat ook de fa
ciliteitenregeling op gewestelijk niveau 
zou worden behartigd, grijpen de Vla
mingen ze aan om op termijn de fa
ciliteiten in de rand af te schaffen. Bo
vendien eisen ze waarborgen voor Brus
sel, zowel op hoofdstedelijk- als op ge
meentelijk niveau. Die waarborgen, aldus 
de Vlamingen, kunnen niet meer ge
koppeld worden aan toegevingen aan de 
Franstaligen in de rand. De Vlaamse 
eisen, voortbouwend op de federalisering 
van de gemeente-en provinciewet, gaan 
dus veel verder dan wat in de Schrik-
kelnota van Van Den Brande stond ver
meld. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Het is dan ook in dat licht dat de nieuwe 
Waals-Brusselse alliantie moet worden 
verstaan. Zowel de Franstaligen als de 
Walen willen zich gezamenlijk en degelijk 
voorbereiden op de toch onverwacht 
Vlaamse eisen. De regionalisering van de 
gemeente- en provinciewet zal dan ook 
uitgesteld worden. Bovendien grijpen de 
Walen het verbond aan om de splitsing 
van de Sociale Zekerheid te beletten. 
Onverwacht krijgen ze daarbij steun van 
sommige Vlamingen zelf. Minister-pre
sident Van den Brande mag dan wel 
stoere verklaringen over fiskale auto
nomie en de splitsing van de Sociale 
Zekerheid afleggen, in de kommisssie 
Staatshervorming, daarentegen, valt van 
zijn voornemens niet veel te merken. 
Omdat de invoering van het tweepij-
Iersysteem - een voorwaarde voor de 
splitsing van de gezondheidszorg en de 
kinderbijslagen - niet in het federale re
geerakkoord staat vermeld, stelt ook de 
minister-president de diskussies over de 
splitsing van de Sociale Zekerheid uit. 
Toch neemt vanuit Vlaanderen de kom

munautaire druk toe. Meer nog, de 
„Vlaamse" tandem VU-VLD daagt de 
meerderheidsfrakties uit. Dat is ander
maal gebleken tijdens de kamerbespre
kingen omtrent de kaderwetten. Met 
haar eis tot splitsing van de Sociale Ze
kerheid slaagt Annemie Van de Casteele 

(VU) erin de meerderheidsfrakties het 
vuur aan de schenen te leggen. Temeer, 
omdat het kamerlid op tal van SZ-ter-
reinen een duidelijke Vlaamse visie voor 
ogen heeft. Dat leidt ertoe dat de VLD 
zich op dezelfde kommunautaire lijn als 
de VU stelt. 

VLAAMS PARLEMENT 

Het wordt meer dan duidelijk dat Van 
Den Brande tegen een verscheurend di
lemma aankijkt. Van de ene op de andere 
dag wordt hem in het Vlaams parlement 
opgedragen de Vlaamse belangen bij de 
federale overheid - en dus bij zijn eigen 
partij en de koalitiepartner - te gaan 
verdedigen. Vooral de VU, vaak gesteund 
door de andere oppositiepartijen, zet de 
minister-president onder druk. Nelly 

Maes (VU) beet de spits af, hekelde het 
ontwerp tot oprichting van de Belgische 
Dienst Voor Buitenlandse Handel, waarin 
de Vlaamse belangen worden geschaad. 
Het Wase parlementslid wist te bekomen 
dat alle frakties in het Vlaams parlement 
haar steunen. Eensgezind werd besloten 
een belangenkonflikt in te dienen. De 
Vlaamse regering moet nu volgen. 
Jean-Marie Bogaert (VU) interpelleerde 
de minister-president over de federale 
Delcrederedienst. Deze dienst die staats
leningen uitschrijft, diskrimineert de 
Vlaamse bedrijven en weigert informatie 
te leveren over de regionale spreiding van 
haar aktiviteiten. De minister-president 
onderschreef de opmerkingen van Jean-
Marie Bogaert en beloofde de Delcre
deredienst de levieten te lezen. 
Mede op initiatief van Paul Van Gretn-

bergen (VU), tot slot, droeg de oppositie 
in het Vlaams parlement de Vlaamse 
regering op de uitvoeringsbesluiten van 
de kaderwetten te evokeren. Zover wilde 
de Vlaamse regering niet gaan. Niettemin 
moest Van den Brande beloven dat als de 
Vlaamse belangen door de kaderwetten 
worden geschonden, „de Vlaamse re
gering direkt zal optreden." 
Een ding staat inmiddels vast: het Vlaams 
parlement wordt als het ware een ver
lengstuk van de oppositie in de federale 
kamer. Van den Brande en de Vlaamse 
regering zitten daardoor geprangd tussen 
hun loyauteit aan de Vlaamse belangen en 
hun loyauteit ten aanzien van de politieke 
meerderheid. Afwachten naar waar de 
balans overhelt. 

(evdc) 



welke 
toekomst? 

We zouden ons de vraag kunnen stellen in 

welke mate de regering nog vat heeft op 

de verschillende doelstellingen van de 

ekonomische politiek: volledige tewerk

stelling, prijsstabiliteit, betalingsbalans-

evenwicht, ekonomische groei, een recht

vaardige inkomensverdeling en milieu

bescherming. De sociaal-ekonomische si

tuatie in ons land oogt, op z'n zachtst 

gezegd, niet al te schitterend. "We zijn 

afhankelijk van de situatie bij onze be

langrijkste handelspartners. Uitgerekend 

tegenover hen hebben we een handikap 

op vlak van o.a. werkgelegenheid, maar 

vooral inzake de staatsschuld. Zou dit de 

volgende generaties niet zuur kunnen 

opbreken? 

DOELSTELLINGEN 

Onze hoge werkloosheid betekent een 
enorme ekonomische verspiüing van de 
produktiefaktor arbeid en een zware last 
op de overheidsfinanciën. Dit probleem 
mag niet op de lange baan geschoven. 
Hoe groter de strukturele werkloosheid, 
hoe groter het risiko op een duale maat
schappij. Anderzijds moeten we erkennen 
dat eenvoudige oplossingen, zeker op 
korte termijn, niet voorhanden zijn. Bud
gettair is het probleem onoplosbaar om
dat 'Maastricht' ons aan banden legt. 
Ons monetair beleid wordt in Duitsland 
bepaald. Een wisselkoerspolitiek is even
min te voeren gezien we de fakto met 
vaste wisselkoersen zitten. Als klein land 
is België bovendien prijsnemer op de 
wereldmarkt zodat een prijspolitiek ook 
al is uitgesloten. Het resterende alter
natief is dus een inkomensbeleid, beter 
gekend als „loonstop". Veel meer dan een 
bescherming van de bestaande jobs levert 
hij niet op. Voorts ontmoedigt hij de 
private bestedingen. 

Hoge inflatie is niet bevorderlijk voor een 
hoge reële ekonomische groei. Dit be
tekent een hoge onzekerheid en een 
slecht investeringsklimaat. Gelukkig kent 
België een lage inflatie. Dankzij zijn hoge 
invoerquote en het koppelen van de BEF 
aan de DEM kon deze lage inflatie uit 
Duitsland 'geïmporteerd' worden. We 
moeten echter ook bekennen dat van 
onze sputterende ekonomie weinig drei
ging uitgaat voor overmatige prijsstij
gingen. 

De EMU wordt vaak aanzien als een van 
de middelen om de ekonomische groei 
aan te zwengelen. Er van uitgaande dat er 
binnen de EMU een perfekte kapitaal
mobiliteit zal bestaan en de Euro een 
zwevende munt zal zijn, kan besloten 
worden dat België op Europees niveau 
wel degelijk een effektief monetair beleid 
kan voeren om de output te doen toe
nemen. Maar, gezien de Euro een sterke 
munt moet zijn, zal de Europese Centrale 

Bank bij de minste inflatoire opstoot op 

de monetaire rem gaan staan. 

Hét middel bij uitstek om een recht

vaardige inkomensverdeling te bereiken 

heet Sociale Zekerheid. Maar uitgere

kend deze SZ dateert van na WO II en is 

dus onaangepast aan de aktuele noden. 

Nochtans wordt elke goedwillige dis-

kussie omtrent een diepgaande hervor

ming van de SZ in de kiem gesmoord en 

stoot zij op het huidige politiek im

mobilisme. Daarvoor zijn niet alleen de 

ideologische, maar ook de kommuna-

taire, tegenstellingen verantwoordelijk. 

Daarom mag geen enkel heilig huisje 

ontzien worden en dient het federale nivo 

in vraag gesteld. 

De sanering van de openbare financiën 

mag niet als doelstelling op zich worden 

gezien, maar eerder als middel om de 

andere sociaal-ekonomische objektieven 

te bereiken. Gezonde overheidsfinanciën 

zijn noodzakelijk voor een gezonde eko

nomie. Daarom had een sanering zich 

ook zonder 'Maastricht' opgedrongen. 

Een begrotingstekort van 3% van het BBP 

is haalbaar, maar het probleem van de 

hoge staatsschuld blijft. Gelukkig kan het 

voorlopig nog worden opgevangen door 

onze hoge spaarquote. Daaruit volgt ech

ter onvermijdelijk onze lagere konsump-

tiequote, opnieuw geen stimulans voor de 

ekonomie. 

BESLUIT 

Een sanering van de openbare financiën 

dringt zich ook op vanuit sociale hoek. De 

staatsschuld met daaraan gekoppeld de 

hoge rentelasten werkt een onrechtvaar

dige inkomensverdeling in de hand. Deze 

„broekzak-vestzak operatie" zorgt er

voor dat vele minder begoeden meer 

belastingen zullen moeten betalen. Opdat 

de staat haar rente zou kunnen betalen 

aan de beter begoeden... Een te sterke 

sanering op korte termijn richt dan weer 

een sociaal bloedbad aan. 

België heeft een enorme achterstand op 

zijn belangrijkste handelspartners inzake 

werkgelegenheid, maar vooral inzake 

staatsschuld. Daar de regering haar greep 

op het ekonomisch gebeuren kwijt is, zal 

het dan ook moeiljk zijn deze achterstand 

in te lopen. Er zal dus weinig ruimte 

vrijkomen om beleidsmaatregelen te ne

men om onze konkurrentiële positie t.a.v. 

het buitenland te vrijwaren of te ver

beteren. Dit is een probleem niet alleen 

voor de huidige, maar ook voor de toe

komstige generaties. Het enige wat we 

kunnen doen, is hopen dat de ekono

mische konjunktuur bij onze belangrijk

ste handelspartners verbetert. Om dan 

trachten daarvan mee te profiteren via 

onze open ekonomie. 

Kristof Agache 

(De auteur is student Ekonomie 

aan de Universiteit Gent) 

Kristof Agache 

Ik zat naar teevee-beelden van de Interna
tionale Aidskonferentie In Vancouver te kijken. 
De openingszitting werd toegesproken door 
de Vlaamse dr. Peter Plot, hoofd van Unalds, 
het alds-bestrijdingsprogramma van de Ver
enigde Naties. 
Ik ben geen klein beetje fier dat een Vlaamse 
dokter zo'n belangrijke rol mag spelen op de 
internationale scène. Ik beken, dat streelt mijn 
Vlaamse ego. En dacht daarbij aan het ge
ouwehoer dat Yves Desmet verleden week ten 
beste gaf in zijn krant De Morgen. Deze door
gaans sympatieke hoofdredakteur spuwde zijn 
gal naar Chris Vandenbroeke Het VU-parle-
mentslid vindt dat leerlingen na het beëln-
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misschien eventueel niet een klein beetje 
waarheid zit in de zorg van Chris Vanden
broeke. Dat heet: de lezers voor onnozele 
halzen houden. Maar dat kan Desmet blijkbaar 
geen moer schelen. Alles wat maar een beetje 
kan bijdragen tot het aanleren van „Vlaams 
bewustzijn" moet belachelijk gemaakt worden 
en afgekeurd, want verdacht. 
Verder wil Yves geen bekrompen jongen zijn, 
zo schreef hij samen met Staf Niemegeers een 
boek. De vrijzinnigaard en de stadspastoor, 

Desmet op ons blazoen 
dlgen van de eerste graad van het secundair 
onderwijs zich „bewust moeten zijn van hun 
kulturele eigenheid" en „een Vlaams bewust
zijn spontaan moeten uitdragen". 
Dhr. Desmet vraagt zich af: „Wat zou de man 
(Vandenbroeke, dus) daarmee bedoelen?" En 
Desmet geeft zelf het antwoord:,. Datje op Je 
veertiende in staat moet zijn zonder Franse 
tongval 'schild en vriend' te zeggen." En me
neer weet nog beter: ,,Dienen de leerlingen 
vrolijk de Vlaamse Leeuw fluitend de school-
poort uit te rennen of volstaat een dlskreet op 
het schooluniform aangebracht Vlaams 
Leeuwtje?" 
Zie daar krijgen wIJ nu de klere van. De In-
tellektueel Desmet die een eerbaar voorstel 
niet eens op z'n merites, om een in pro
gressieve kring graag gebruikt woord te ge
bruiken, wil beoordelen. En niet eens de 
moeite doet om te onderzoeken of er toch 

samen naar Jeruzalem. „Op zoek naar zichzelf, 
hun geloof en hun hoop" zoals de uitgever ons 
reeds maanden verlekkert. Yves Desmet zal 
daarin van grote breeddenkendheid getuigen, 
maar met Vlaams bewustzijn heeft hij het 
moeilijk, dat zou een smet op ons blazoen zijn. 
Als een parlementslid én geschiedenis-vorser 
voorstelt om vla het onderwijs aan te leren wat 
Vlaamse Identiteit is, dan zijn dat volgens 
Desmet Idlotieënl 
Wat Is er nu zo dwaas aan een beetje „op
voeden tot burgerzin"? Aan leren tot welk volk 
men behoort? Aan leren wat de grote en de 
kleine daden van dat volk waren? Aan leren wie 
de echte grote mannen en vrouwen van dat 
volk zijn geweest? Jongens en meisjes van 14 
mogen toch weten welke de fraaie en welke de 
lelijke bladzijden van hun geschiedenis zijn 
geweest! 
WIJ staan in bewondering voor volkeren die 

ondanks verdrukking en erger overeind zijn 
gebleven, maar een beetje Vlaams bewustzijn 
dat mag niet. Dat is racistisch, een idiotie, haast 
een vuile ziekte. 
Ik mag toch trots zijn wanneer een Vlaming aan 
het hoofd staat van een wereldkongres over 
Aids. Ben ik dan eng-natlonallstisch, idioot? 
Vijftig Jaar geleden kreeg de Vlaming, Korneel 
Heymans, de Nobelprijs voor geneeskunde 
omdat hij en zijn vader een middel tegen TBC 
hadden gevonden. Een ziekte die toen zo 
dodelijk was als Aids nu. Hoeveel 14-Jahgen 
weten dat te vertellen? Als ze het niet weten 
komt dat, meneer Yves, omdat het onderwijs 
in gebreke is gebleven en het de jeugd zo 
weinig (tot geen) Vlaams bewustzijn heeft 
geleerd. Vlaams-bewust-zijn Is veel meer dan 
de Vlaamse Leeuw kunnen zingen of een leeu
wespeldje op de jas dragen. 
Twee dagen later liet De Morgen een andere 
Intellektueel opdraven om het voorstel-Van-
denbroeke nog eens te kraken: Mart Rey-
nebeau, chef-boeken van Knack. Deze emi-
nlnente schriftgeleerde bestaat het te ver
klaren dat „scholen voortaan verplicht zijn om 
een nieuw geloof te prediken: het Vlaamse 
nationalisme." Raar, maar dèt hebben wij Van
denbroeke nooit horen zeggen. 
In 1986 publiceerde de dichter Leonard Nolens 
zijn gedicht Plaats en datum met volgende 
beginregels „ik ben in België geboren. Ik ben 
Beig. Maar België is nooit geboren in mij." 
De Hollander Benno Barnard schreef bij deze 
aanhef volgend konmmentaar: België is 
een boekje waar niets in staat, het bewijs van 
een Identiteit die geen Identiteit Is." 
Maar welke Identiteit dan wel? Daar mag Yves 
Desmet een antwoord op verzinnen en het 
sturen naar... 

RJtemus 



I n twee afleveringen hebben wij gepoogd het reilen 

en zeilen binnen het Gemeentekrediet toe te 

lichten, ook de relatief bescheiden aanwezigheid van 

de 44% Vlaamse aandelen kwam daarbij ter sprake. 

In deze laatste bijdrage wordt gepeild naar een VU-

standpunt. 

N W I J - DOSSIER 

toekomst wel eens zeer moeilijk zouden 

kunnen krijgen met fiancièle instellingen 

•« die genekte specialisaties beogen. In an-

<3 dere sektoren is dit in het verleden reeds 

J.-M. Bogaeit: 
"Gemeenten 

moeten, 
Indien zIJ dat 
zelf wensen, 

uit het 
Gemeente

krediet 
kunnen 

stappen." 

Het Gemeentekrediet-dossier werd in het 
Vlaams Parlement opgevolgd door Jean-
Marie Bogaert. De Bruggeling interpel-
leerde minister-president Van den Brande 
tweemaal. Tijdens deze gelegenheden 
formuleerde hij het standpunt van de VU 
dienaangaande. 

• Begin dit jaar leek het er sterk 
op dat één grote Belgische 
bank tot stand zou komen. Een 
samengaan van BBL en Ge
meentekrediet werd waar
schijnlijk geacht. Hoe staat de 
VU tegenover een grote Bel
gische bankenfusie? 

Jean-Marie Bogaert: „Op deze vraag 
wens ik zeer duidelijk te zijn. We waren en 
ztjn vierkant tegen deze Belgische ver
ankering. We weten allen dat Francois 
Narmon, voorzitter van het direktteko-
mitee van het Gemeentekrediet, m het 
begin van dit par een waar charme
offensief startte om die grote Belgische 
bankenfusie te verwezenlijken. Daar waar 
minister Elio Di Rupo het nog had over 
een geleidelijk proces van schaalvergro
ting, beklemtoonde Narmon dat er nog dit 
jaar diende te worden gehandeld of dat het 
anders te laat zou zijn. 
Ik hou niet zo van deze absolute taal. 
Vooral omdat de argumentatie daarachter 
vrij vaag is." 

CARTE BLANCHE 

« Waar ging het juist over? 
J.-M. Bogaert: „Frangois Narmon heeft 

het Gemeentekrediet tot een grootbank 

uitgebouwd en hij handelt ook als een 

grootbankier. Als Etienne Davignon van 

de Generale Bank of Marcel Cockaert van 

de Kredietbank zulke uitspraken zouden 

doen, dan zouden we daar geen pro-

Vierkant tegen 
een Belgische 
veranicering! 

blemen mee hebben. De politiek hoeft zich 

met te bemoeiien met de strategische 

beslissingen van private banken. 

Het Gemeentekrediet daarentegen is een 

openbare kredietinstelling. Als de heer 

Narmon als een grootbankter handelt, is 

het onze plicht om vanuit de politieke 

wereld de vraag te stellen: willen wij dat 

welf Willen wij dat de overheid nog een 

grootbank uitbaat^ Waarom moet het 

Gemeentekrediet, als de bankier van de 

gemeenten, zich voluit gaan bezighouden 

met het verlenen van leningen aan privé-

bedrijven? Vanwaar de eerttjdse interesse 

van het Gemeentekrediet voorde NMKN f 

Is het de taak van de overheid om aan 

vermogensbeheer te doen in Luxemburg? 

Dit zijn de vragen die zich in dit dossier 

stellen. Indien het van de heer Narmon 

afhang, zijn dit inderdaad taken die hij als 

grootbankier wenst vervuld te zien. Hij 

kreeg op dit punt ook carte blanche van de 

Raad van Bestuur van het Gemeente

krediet." 

^ En u bent het daar niet mee 
eens? 

J.-M. Bogaert: „In onze financiële visie 

kreëerde de overheid het Gemeentekrediet 

om de dienstverlening aan lokale besturen 

te stroomlijnen. Wij menen dat dit haar 

uiteindelijke doel moet blijven. De ge

specialiseerde banken die niet het hele 

gamma aan bankprodukten aanbieden, 

zijn daarom niet minder rendabel. Wel 

integendeel. Ik verwijs hierbij naarParibas 

Bank België, maar ook de Bank van Breda, 

Bank Delen en Europabank zijn zeer ren

dabele banken. Zij hebben geen overname 

nodig om te kunnen overleven. Integen

deel, deze banken slagen er over het 

algemeen veel beter in de bureaukratte 

onder kontrole te houden." 

GEBREK AAN VISIE 

^ U vindt dat een gespecialiseerd 
Gemeentekrediet dat ook moet 
kunnen. 

J.-M. Bogaert: „Ik ben de mening toe
gedaan dat de grootbanken het in de 

bewezen. Een voorbeeld uit de groot-

warenhuissektor: het kleine Colruyt 

houdt toch ook met gemak stand te

genover de GB-groep. De toekomst ligt 

niet noodzakelijk bij de grootbanken en 

bovendien moet de overheid zich daar niet 

mee bezig houden. Ik betreur het dat de 

minister-president in dit fundamentele de

bat geen stelling durfde innemen. Als een 

bevlogen boekhouder somde hij de ver

schillende mogelijke scenario's op. Maar 

deze had ik ook wel kunnen lezen in mijn 

krant. Hier ontbreekt het de Vlaamse 

regering aan visie." 

• Het lijkt er ondertussen steeds 
meer en meer op dat een sa
menwerking met Crédit Local 
de France op het getouw wordt 
gezet. Deze zou dan gepaard 
gaan met een gedeeltelijke pri
vatisering van Gemeentekre
diet-aandelen. Willen de ge
meenten dat wel? 

J.-M. Bogaert: „Het Gemeentekrediet 
wordt technisch goed geleid. Maar het lijkt 
er op dat het Gemeentekrediet de in
ternationale toer wenst op te gaan. Op 
zich zijn we daar niet tegen. Maar nog
maals: wat is de rol van de gemeenten nog 
in deze constellatie? De op tafel liggende 
konstruktie stelt dat de Belgische gemeen
ten thans ook aandeelhouder zullen wor
den van de Franse bank Crédit Local de 
France. Moet dat? Willen de gemeenten dit 
wel? 

De VU meent dat we ons daar niet mee 

hoeven te bemoeien. In deze kontekst lijkt 

het ons redelijk thans de gedeeltelijke 

privatisering van het Gemeentekrediet te 

berde te brengen. Gemeenten moeten nu 

de mogelijkheid hebben gedeeltelijk uit 

het Gemeentekrediet te stappen, maar 

enkel indien ze dat zelf wensen en indien 

er een efficiënte markt voor is. In na

volging van kollega Etienne Van Vae-

renbergh zou ik in dit dossier ook willen 

pleiten voor een goede samenwerking tus

sen de Vlaamse gemeenten onderling. Ook 

minister Leo Peeters vindt dat de uit

eindelijke beslissing bij de gemeenten 

moet liggen. 

Voorlopige prognoses duiden er op dat ze 

hier een belangrijke meerwaarde zullen 

aan overhouden. Dit is dan mooi mee

genomen voor hun gemeentefinancien." 

• Onlangs lekte uit dat het belang 
van de Vlaamse gemeenten in 
het Gemeentekrediet niet zo 
groot is als verwacht kon wor
den. Vlaamse besturen hebben 
slechts 44% van de Gemeen
tekrediet-aandelen in handen. 

J.-M. Bogaert: „Het mag dan wel zo zijn 

dat deze aandeelhouderstruktuur histo

risch gegroeid is. Dit neemt echter met weg 

dat een bijsturing ten voordele van Vlaan

deren gewenst is. Men moet dit niet in

terpreteren alsofVlaanderen geld wil slaan 

uit de situatie, nu de gedeeltelijke pri

vatisering zulke herschikking voordelig 

zou maken. Neen, tot enige maanden 

geleden was de aandeelhouderstruktuur 

ons niet bekend. We konden dus niet 

eerder reageren. Van zodra we ze kenden 

hebben we aangedrongen op een logische 

bijsturing van het aandeelhoudersbe

stand. Dat lijkt me logisch." 

KONTROLE-RÊCHT 

V Er was nogal wat geheimzin
nigheid rond het aandeelhou
derschap... 

J.-M. Bogaert: „Wat me het meest tegen 

de borst stootte was precies het feit dat 

hierover publiekelijk niets gezegd mocht 

worden. De minister-president verklaarde 

letterlijk in het Vlaams Parlement dat we 

niet met de fanfare op kop ten strijde 

mochten trekken. Anders gezegd: Jean-

Marie Bogaert, zwijgt gij maar. Ik zal dat 

via de geëigende extra-parlementaire ka

nalen wel regelen. Er vinden dienaan

gaande trouwens informele onderhande

lingen plaats met de ministers Maystadt 

en Vande Lanotte. En als het akkoord rond 

is zullen zij met groot trommelgeroffel, 

want dan mag het natuurlijk wel, de 

media en de publieke opinie op de hoogte 

brengen van het akkoord." 

^ Als parlementslid wil U kon
trole? 

J.-M. Bogaert: „Ja, ik vind dat ook in dit 

dossier het Parlement haar kontrole-op-

dracht moet waarmaken. We hoeven daar 

niet denigrerend over te doen. En als door 

het interpelleren in het parlement over een 

klaarblijkelijk kommunautaire kwestie de 

interne onderhandelingen tussen de fe

derale ministers en het Gemeentekrediet 

stroever zouden verlopen, dan toont dit 

andermaal aan dat het federale model in 

de praktijk niet werkt." 

Karl CoUaerts 



D ê VU-besturen van de arrondissementen Turnhout en Antwerpen 
reageerden op het voornemen om afval in de toei<omst te gaan 

verbranden. Deze techniek betel<ent op termijn mogelijl< een rem op de 
afvairecyl<lage. Voorts steiden zij de roi van de provincie in het afvaldossier 

in vraag. 

Brandalarm om afval 

De regionale vu-krant 

Als de plannen van Vlaams minister van 
Leefmilieu Kelchtermans uitgevoerd wor
den zal binnen twee jaar het storten van 
afval verboden zijn. Afval zal vanaf dan 
enkel gerecykleerd of verbrand mogen 
worden. De arrondissementele VU-be
sturen van Turnhout en Antwerpen (ver

der: Antwerpse VUIgv) ontwaren in de 
voorbereidingen van het plan twee 
trends: de machtsstrijd om de bevoegd
heden en de - omstreden - definitieve 
keuze voor verbranding. 

REDEN VAN BESTAAN 

De Antwerpse VU stelt met stijgende 
verbazing vast met welke ijver de pro
vincies zich op het afvaldossier geworpen 
hebben. Het ophalen en het storten van 
huisvuil is in principe een bevoegdheid 
van de gemeenten. In de meeste gevallen 
hebben deze evenwel de verantwoor
delijkheid uit handen gegeven en zorgen 
interkommunales voor ophaling en ver
werking van huisvuil. Dat nu ook plots de 
provincies zich in het dossier mengen, is 
volgens de Antwerpse VU geen toeval: 
hun funktionaliteit wordt in vraag ge
steld. Liever nog dan ze de huidige be
voegdheden te laten behouden, zouden 
sommigen de provincies willen afschaf
fen. Niet naar de zin van de provin
ciebesturen die in het offensief gingen. 
Nieuwe redenen van bestaan hebben de 
provincies dus gevonden in o.m. de huis-
vuilverwerking. Rond de toekomstige af-
valverbranding ontstaan nu dan ook vlij
tig nieuwe konstrukties tussen provincies 
en andere belanghebbenden. De Ant
werpse v u richt haar pijlen in het bie-
zonder naar de gang van zaken binnen de 
eigen provincie. „In gans dit dossier is het 
duidelijk dat het provinciebestuur van 
Antwerpen de stad Antwerpen gebruikt 

als middel om zich in het dossier te 
positioneren. De stad Antwerpen ge
bruikt deze positie om belangrijke voor
waarden te stellen." 

VOORKEUR VOOR 
INTERKOMMUNALE 

De Antwerpse VU vraagt dat de afval
verwerking gedragen zou worden door 
de interkommunales. Ze eist daarbij 
evenwel niet dat de provincies zich vol
ledig uit het dossier terugtrekken. „De 
provincie kan in deze gesprekken een 
belangrijke taak vervullen als katalysator 
en koördinator, maar zij kan o.i. nooit 
een leidende rol spelen. Dan zou ze 
immers tegelijkertijd rechter en partij 
worden. Zij is namelijk betrokken partij 
bij de vergunning van storten en andere 
afvalverwerkings-installaties." 
Om één en ander zo demokratisch mo
gelijk te laten verlopen vraagt de Ant
werpse VU, bij herhalmg, tegelijk een 
herziening van het vertegenwoordigings
principe binnen de interkommunales. 
„Interkommunales zouden niet via ge
trapte vertegenwoordiging mogen be
stuurd worden. Daardoor immers krijgt 
men een voortdurende versterking van de 
grootste frakties." In plaats van de hui
dige verdelingsmechanismen vraagt de 
Antwerpse VU een bestuursvernieuwing 
bij elke gemeenteraadsverkiezing. Het 
aantal te begeven zetels in de Raden van 
Bestuur van de interkommunales moet 
dan proportioneel verdeeld worden (vol
gens het totaal aantal stemmen per partij, 
behaald in alle gemeenten die deel uit
maken van een interkommunale). 

VERBRANDEN? 

De Antwerpse VU onderkent, vanzelf

sprekend, het probleem van het storten 

van afval. Indien de toestand ongewijzigd 
blijft, raken de storten inderdaad overvol. 
Verbrandingsovens vormen voor haar een 
alternatief, maar dit moet gepaard blijven 
gaan met een voorkomings- en recy-
klagebeleid. De verantwoordelijke over
heden moeten er zich tegelijk voor hoe
den de afvalverwerkmg volledig in han
den van de privé-sektor te geven. 
Het installeren van verbrandingsovens 
betekent immers niet dat het afvalpro
bleem, letterlijk, in rook opgaat. Inte
gendeel: door de bouw ervan is het niet 
ondenkbaar dat een - moeizaam op
gebouwde - recyklage-gewoonte in ver
val raakt. Verbrandingsovens liggen, om 
ekonomisch leefbaar te zijn, best niet te 
lang stil. Indien de voorziene kapaciteit 
niet gehaald wordt, is het rendement 
kleiner. Om toch maar het verhoopte 
resultaat te behalen, zullen zij dan ook op 
zoek gaan naar afval, ook naar datgene 
wat gerecykleerd had kunnen worden. 
Verbranding mag niet betekenen dat re-
cyklage, of kompostering, in het gedrang 
komen. Daarom vraagt de Antwerpse VU 
dat de ovens hun kapaciteit niet zullen 
overschatten, maar rekening zullen hou
den met de minimale restfraktie. Dat is 
het gedeelte afval dat overblijft nadat 
andere middelen, waaronder recyklage, 
zijn uitgeput. „Anders krijg je hetzelfde 
probleem als nu met de niersteenver-
brijzelaars. Daarvan zijn er 50% teveel 
zodat sommige medische centra vrijwel 
letterlijk op zoek zijn naar te verbrijzelen 
nierstenen...". 

(gv) 

c» Teksten van de perskonferentie die over 

het tetna gehouden werd, kunnen aan

gevraagd worden bij Liliane Tops, Ste

len 33, 2440 Geel. 

Bouw mee 
met het ADVN 

Deze week vroegen wij Nelly Maes waarom zij achter 
het mee-bouwinitiatief van het ADVN staat U weet 
dat het Archief en Dokumentatiecentrum van het 
Vlaanns-nationaiisme uit de kleren is gegroeid en een 
nieuw gebouw heeft verworven in de Antwerpse 
Lange Leemstraat Het ADVN zoekt voor de op
timalisatie van dit gewezen schoolgebouw bijko
mende fondsen ten bedrage van 5 miljoen fr Wij 
kunnen daartoe ons financieel steentje bijdragen 

„Een unieke taak!" 
Het ADVN vervult voor de Vlaamse be
weging en voor de Volksunie een unieke 
taak: het houdt onze familiegeschie
denis bij. Een kwestie van vertrouwen. 
Van wetenschappelijk belang voor de 
geschiedschrijvig, en in goede handen. 
Dat wil je toch voor een familie-archief __ 
van een beweging die je nauw aan het § 
hart ligt? 

Nelly Maes 

De Volksunie steunt het ADVN In zijn zoektocht naar 5 
miljoen fr. bijkomende middelen, zij stortte reeds 
50.000 fr. Ook u kunt het mee-bouwlnitiatief steu
nen. Uw giften zijn welkom op het rekeningnummer 
419-8059591-83 van het ADVN, met vermelding-
Bouw- en Renovatiefonds. Vanaf 1.000 fr. ontvangt u 
een fiskaal attest. 

Alle schenkers worden met naam vermeld in de 
publikatie die verspreid wordt zodra de ingebruik
name van het nieuwe pand is afgerond. 
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Om tegemoet te komen aan de vraag van de 
Vlaamse Voerenaars stelde het Limburgse 

provinciebestuur een ambitieus plan voor. 

Frieda Brepoels 

Het is inmiddels goed anderhalf jaar ge
leden dat de Voerense karroesel nog eens 
op volle toeren draaide. Het 'Verloren 
maandag'-kompromis, toen gesmeed in 

Vlaamse Voerenaars zelf. Het pakket 
maatregelen ter bevestiging en versterkmg 
van de Vlaamse aanwezigheid in de Voer-
gemeenten beslaat tal van domeinen. Voor 
sommige initiatieven volstaat de uitvoe
ring ervan door de provincie, voor andere 
moet er nog verder overleg volgen met de 
Vlaamse of federale regering. 
Een eerste rist maatregelen vraagt overleg 
met de Vlaamse regering. Op het vlak van 
onderwijs dient gezocht te worden naar 
een oplossing voor het Vlaamse kleu-
terklasje in St. Martensvoeren. Tot nog toe 

Vlaamse overheid ter uitvoering van het 
Vlaams afvalbeleid. Zo weigert het Voe
rense gemeentebestuur rondhalingen van 
Klein Gevaarlijk Afval te organiseren. In 
botte weigeringen of in het laten aanslepen 
van Vlaamse dossiers schijnt datzelfde, 
Luiksgezinde gemeentebestuur overigens 
een biezonder talent ontwikkeld te heb
ben: blokkeren van sociale woningbouw, 
vertragen van bescherming van monu
menten, ... ledere procedure ter bescher
ming van een monument, een stads- of een 
dorpsgezicht loopt in Voeren steevast op 

Ter uitvoering in Voeren 
nachtelijke onderhandelingen tussen De-

haene en Happart, zorgde bijna voor een 
breuk in de Vlaamse regering. Nadat de 
VU gedreigd had zich eruit terug te trek
ken nam de regering zich voor om een, 
zoveelste, sluitende oplossing voor Voeren 
uit te dokteren. De provinvie Limburg was 
vragende partij om bij het scheppende 
werk betrokken te worden. Vorige week 
kwam het provinciebestuur naar buiten 
met een karrevracht voorstellen. Binnen 
de werkgroep die het geheel voorbereidde, 
speelde bestendig afgevaardigde Frieda 

Brepoels een koördinerende rol. 
De provinciale voorstellen kwamen er na 
overleg met afgevaardigden van de 

zitten de kinderen in een te kleine kon-
tainer en zonder aangepast sanitair. Ook 
voor de gebrekkige provinciale sporthal 
wordt een alternatief gezocht. De huidige 
infrastruktuur is niet van die aard dat er 
alle sporten reglementair beoefend kun
nen worden. Om Voeren, ook toeristisch, 
te ontsluiten dient er meer en beter bus
vervoer te komen. Totnogtoe is de Voer
streek aangewezen op één lijn en dan nog 
vrijwel uitsluitend op weekdagen. Het 
provinciebestuur zowel als de Voerenaars 
zijn vragende partij voor een 'belbus'. 
Iets bitser van aard zijn de voorstellen 
betreffende de afvalverwerking. De pro
vincie eist 'dwingende handelingen' van de 

een dood spoor omdat de plaatselijke 
meerderheid gewoonweg geen openbaar 
onderzoek opstart. Hier is het Hilde Hou-

ben-Bertrand, de Limburgse goeverneur, 
die een uitweg kan bieden door het on
derzoek zelf te voeren. Een laatste in de rij 
maatregelen die overleg vragen met de 
Vlaamse regering is het aansluiten van 
Voeren bij een Vlaamse interkommunale. 
Het is moeilijk voor te stellen, maar tot op 
heden is Voeren voor een groot aantal 
openbare nutsvoorzieningen aangesloten 
bij Waalse interkommunales. De Vlaamse 
overheid is voorlopig niet in de mo
gelijkheid om daar verandering in te bren
gen. 

Wilfried Vandaele 
Icrijgt Nederlandse onderscheiding 

Verleden week ontving VU-provincie- en ge
meenteraadslid Wilfried Vandaele uit De Haan 
een belangrijke onderscheiding vanwege de Ne
derlandse koningin Beatrix. Vandaele kreeg de 
titel van officier in de Orde van Oranje-Nassau 
uit de handen van J. Warmenhoven, ambas
sadeur der Nederlanden. De plechtigheid vond 
plaats in de ambtswoning van de ambassadeur te 
Brussel. 

In zijn hulde prees de ambassadeur de inzet van 
Wilfried Vandaele voor de samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland. Vandaele was be
roepshalve 10 jaar lang algemeen sekretaris van 
de stichting Algemeen-Nederlands Congres, 
overleg-, studie- en dokumentatiecentrum voor 
de Nederlands-Vlaamse samenwerking. Hij lag 
aan de basis van tal van konkrete samenwer-
kingsinitiatieven tussen Nederland en Vlaan
deren op het gebied van onderwijs, kuituur, 
leefmilieu, enz. Ook werkte hij mee aan het 
opstellen van het „Vlaams-Nederlands Cultu
reel Verdrag", dat vorig jaar werd ondertekend 
en het vroegere „Belgisch-Nederlands Verdrag" 

Wilfried Vandaele (rechts): officier in de Orde van Oranje-Nassau 

vervangt. Hij zette zich ook hard in voor de 

positie van het Nederlands in de Europese 
instellingen. 

Vorig jaar kreeg Vandaele reeds de titel van 

„Europees Eresenator" van de Beweging voor 
de Verenigde Staten van Europa. 

De titel van officier in de Orde van Oranje-
Nassau is een hoge onderscheiding, die bij
voorbeeld wordt uitgereikt aan ambassadeurs na 
jaren dienst. 

De redaktie van WIJ stuurt Wilfried geluk
wensen met dit terecht eerbetoon. 

8 

Een tweede groep maatregelen vraagt ver
der overleg met de federale regering, o.m. 
op het vlak van kommunikatie en or
dehandhaving. Niet levensbedreigend, 
maar wel ongemakkelijk, is het voor
nemen om Voeren onder te brengen in de 
telefoonzone Luik. Voorlopig kent de ge
meente nog een apart zonenummer. De 
provincie vraagt dat de Voerenaars goed
koop en vlot telefonisch kontakt kunnen 
blijven leggen met de openbare diensten in 
Limburg. Ernstiger wordt het wanneer de 
hulpverlening en de rampenbestri|ding in 
het gedrang komt. Op middellange ter
mijn moet Voeren opgenomen worden in 
de brandweerorganisatie van de provincie 
Limburg. Voor de dienst '100' dringen 
zich soortgelijke maatregelen op. De pro
vincie vraagt ook dat eindelijk werk wordt 
gemaakt van de strikte toepassing van de 
bestuurstaalwet. Dezelfde eis weerklinkt 
ook in verband met de straatnaambor
den. 

Tot slot neemt ook de provincie zelf een 
aantal initiatieven. Deze gaan van de on
dersteuning van het plaatselijke, Vlaamse, 
verenigingsleven en de bevordering van 
het toerisme tot de overname van de 
plaatselijke openbare biblioteek. Het is nu 
aan de bevoegde overheden om de plan
nen verder uit te werken dan wel uit te 

voeren. 
(gv) 

Gentse Feesten 
met de VU 
Eind juli staat Cent opnieuw tien dagen 
grondig op z'n kop voor de 'Gentse 
Fieste', Europa's grootste stadsfesti
val. Op loopafstand van St.-Jacobs, het 
echte hart van de Gentse Feesten, kan 
u terecht op het vu-terras. Het ar
rondissementeel bestuur van Volks
unie Cent-Eekio nodigt u hartelijk uit. 

Het vu-terras is er elke dag vanaf 14 
uur tot lang na middernacht. 

Afspraak in de Bennesteeg (hoek Ma-
geleinstraat), in volle stadscentrum. De 
Gentse Feesten lopen van zaterdag 20 
tot en met maandag 29 juli. 

VU-
iVlanclatarissendaa 
Op zaterdag 28 september nodigt de 
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen 
(WM) alle VU-mandatarlssen uit voor 
haar jaarlijke 'mandatarissendag'. Op 
de agenda: de evaluatie van 20 jaar 
gemeentefusies. 

Plaats van afspraak: het gemeentehuls 
van het Oost-Vlaamse Zele. 

c» Meer mfo: WM, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Tel. 02/219.49.30. 



Het partijbestuur 
deelt mee 

Gewezen vu-
parlementsleden samen 

Onlangs kwamen op uitnodiging van al
gemeen VU-sekretaris en oud-senator 
Laurens Appeltans de gewezen VU-par-
lementsleden samen. Plaats van afspraak 
was het parlement waar allen zoveel uren 
hebben gewerkt, geïnterpelleerd, mensen 
hebben ontvangen; kortom als verko-
zenen van het volk hun man hebben 
gestaan. Algemene indruk van de aan
wezigen was dat de samenkomst reeds 
eerder had moeten gebeuren. Want nut
tig, zowel om bevindingen uit te wisselen 
als om het kontakt met de partij bij te 
stellen. 
Achteraf vond het gezelschap nog tijd 

voor de familiefoto op de trappen van het 
parlement. Onderaan van links naar 
rechts: Luk Van Steenkiste, Jan Caudron, 
Raymond Mattheyssens, Firmin De Bus-
seré, Paul Van Gansbeke, Frans Baert, 
Laurens Appeltans. Tweede rij van links 
naar rechts: (mevr. Van Steenkiste, Annie 
Ruytings, VU-senaatsfraktie), Oswald 
Van Ooteghem, Evrard Raskin, Jos 
Truyen. 

Bovenste rij van links naar rechts: Jef 
Thijs, Hugo Draulans, (mevr. Caudron) 
André De Beul, Michiel Capoen, Bob 
Maes, Luk Vanhoorenbeek. 

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

FISKALE AUTONOMIE (BIS) 

CVP'er Luc Van den Brande heeft moeten 
vaststellen dat zijn oproep voor meer fiskale 
autonomie voor Vlaanderen weinig sul<ses 
heeft gekend. De reakties in Wallonië waren 
ronduit negatief. Maar ook in zijn eigen partij 
viel weinig entoesiasme voor zijn voorstellen 
te bespeuren. Het stilzwijgen van de par
tijvoorzitter en de premier zijn tekenend. 
Van den Brande werkte dus een nieuw sce
nario uit: dan maar autonomie è la carte, een 
staatshervorming met twee snelheden, 
waarbij Vlaanderen op korte termijn meer 
fiskale bevoegdheden moet krijgen. Als dit 
scenano meer kans op slagen heeft, wil de VU 
er zeker mee over nadenken. Zij wacht vol 
ongeduld op konkrete voorstellen om dit 
standpunt te verwezenlijken. Volgens de VU 
kan dit alleen als het Vlaams parlement zich 
uitroept tot constituante en de fiskale be
voegdheid opeist. 

De hamvraag blijft of de Vlaamse minister
president de meerderheid van zijn partij 
achter zijn plannen kan krijgen. Wij kunnen 
alleen maar vaststellen dat tot nader order 
de hoogste ioyauteit van de CVP het Bel
gische bestuursniveau geldt. 

KURSUS VLAAMS ZELFBEWUSTZIJN 
VOOR DE CROO 

De VLD doet dezer dagen hard zijn best om 
zich een Vlaams imago aan te meten. Dat het 
maar om beeldvorming gaat en geen eens
gezinde partijkeuze, werd pijnlijk duidelijk 
door de houding van VLD-voorzitter De Croo 
in het BRTN-programma Voor de dag. De 
VLD-voorzitter had het moeilijk om zijn uit
gesproken voorkeur voor het Belgische ge
geven te verbergen Hij probeerde er zich 
dan maar van af te maken door de ver
antwoordelijkheid van de huidige Belgische 
patsituatie in de schoenen van de VU te 
schuiven De heer De Croo kent echter zijn 
geschiedenis met goed. Het zijn precies de 
liberalen die door het stemmen van de gren
delgrondwet de Vlaamse meerderheid in dit 
land definitief verkwanseld hebben. Zijn ge
brek aan voeling met Vlaanderen en aan 
kennis over de staatshervorming werd nog
maals benadrukt toen hij stelde dat Voeren 
onder de bevoegdheid valt van de federale 
minister van Binnenlandse Zaken Vande La-
notte. Het bezoek van Vlaams minister-pre
sident Van den Brande aan deze gemeente 
was bijgevolg niet relevant. Konklusie: er is 
nog veel werk aan de winkel voor diegenen 
die de VLD willen omvormen tot een echte 
Vlaamse partij. Ze kunnen alvast beginnen 
met een kursus Vlaams bewustzijn voor hun 
voorzitter. We wensen hen veel sukses. 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 11 Juir DEINZE: 18U.30 Bei-

aardkoncert. 20u. Feestzitting in het Mu
seum Cantabile. Toespraak door Herman 
Maes. Org.: Kultuurraad. 

Vr. 12 Juni WIEZE: Culdensporen-
kaarting Belotten; 4.000 fr. vooruit -i- inleg 
-I- trofee. In zaal Cildenhuis, Aalsterse straat 
133. Inschrijvingen vanaf 19u. Aanvang om 
20u. Deelname: 50 fr Org. VU-lebbeke-
Wieze-Denderbelle. 

za. 20 Juil CENT: Tijdens de Gentse 
Feesten: vu-terras aan de Bennesteeg 2 te 
Cent. ledere 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. VerbruQ-
genkring Waasmunster. 

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

buurtcentrum te Sombeke ts. 13 en 15u. 
Prijsuitreiking om I8u. ledereen 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 
WC over het onderwerp, in kelder bij stads-
biblioteek. Markt, Deinze. Org. Rodenbach-
fonds-Coossenaertskring. 

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. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 11 juli IZECEM: Stadhuis om 

18u. Officiële 11 juliviering. Org.: Sted. raad 
voor Kultuurbeleid. 

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

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

vr. 19 Juli BRUCCE: Dagrondvaart 
(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 VWG vzw, dr Zammen-
hoflaan 8, 8310 St.Kruis-Brugge, met me
dedeling 'boottocht 19 juli'. 

WO. SI Juli BRUCCE: Onstpannlngs-
namiddag: sport en speldag met allerlei 
volksspelen. Samenkomst vanaf I4u. in Het 
Keunekot, Warendelaan te SIjsele. Nadien 
koffietafel vrije keuze. Org.: VWG-Brugge-
Centrum. 

ZO. 11 aug. IZECEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling in Kor

temark (Werken). Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

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

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

Za. 17 aug. IEPER: Barbecue-ge-
zinsfeest. Vanaf I7u. op de hoeve van José 
Boeraeve en Marleen Alleman, Poperings-
eweg 412 te Vlamertinge. Deelname: 450 
fr, -12j. 200 fr Org.: VU-arr leper 

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

Vr. 20 sept. OOSTENDE: „De dood 
met de kogel". Jan Verschaeren brengt het 
verhaal van Vindevogel ten tonele. Om 20u. 
in zaal Cenakel, K. van de Woestijnestraat 
33. Inkom: 250 fr, wk. 200 fr Kaarten: Jef 
Tommelein, Meeuwenlaan 18 bus 1, 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse Verenigingen. 

VLAAMS-BRABANT 
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. 

Zo. 25 aug. DIEST: üzerbedevaart-
komitee Diest naar Diksmuide. Ofwel met 
het openbaar vervoer ofwel aansluiten bij 
bus Hasselt/Herk. Terug rond 18u. info en 

inschrijven tot 17/8 bij Maurits Sels 
(013/31.23.66). 

LIMBURG 
Zo. 25 aug. HASSELT: Vlaamse 

Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-de-Stad 
reizen samen naar Diksmuide. Vertrek in 
Hasselt, Kol. Dusartplein: 6u.45; Herk-de-
Stad, Marktplein: 7u. Terug rond 18u. Prijs: 
volw. 450 fr, -14j. 150 fr Inschrijven tot 
17/8 bij Lieve Van Hoof (011/21.07.98) of 
Pol Bos (011/81.53.63). 

Zo. 25 aug. HERK-DE-STAD: 
Vlaamse Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-
de-Stad reizen samen naar Diksmuide. Ver
trek in Hasselt, Kol. Dusartplein: 6u.45; 
Herk-de-Stad, Marktplein: 7Ü. Terug rond 
18u. Prijs: volw. 450 fr, -I4j. 150 fr In
schrijven tot 17/8 bij Claire Vandebos 
(013/55.21.27). 

ANTWERPEN 
Do. 11 Juli HEIST O/D BERC: Met 

alle Heistse flaminganten naar de Culdens-
porenviering op de Grote Markt te Brussel. 
Gratis busvervoer heen en terug. Info en 
inschrijving: 015/24.80.86. 

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

Vr. 12 Juli WOMMELCEM: 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 KU-lokaal, 
Bosstraat te Tongerlo-westerlo. Met toe
spraak door Bert Anciaux. Lekkere barbe
cue, animatie en zangstonde. Deelname: 
350 fr (-12J.: 150 fr). Inschrijven bij Jeff 
Blesemans of bü Jef en Lief Thys-Aerts 
(014/54.48.07). Org.: vu-Westerlo. 
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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 4 
?y^il^-

DEZE WEEK IN 

Knack 
SCHULD EN BOETE 

Mensen die schulden maken, geraicen vaak niet uit de put die ze hebben 
gegraven, en vallen ten prooi aan dubieuze kredietmakelaars. 

DE OBUSSENAFFAIRE 
Na tien jaar stilte doorbreken twee van de dertien betichten hun 

stilzwijgen en geven hun versie van de feiten. 

WEEKEND KNACK 
De eerste Zeppelin vloog 96 jaar geleden. Eien splinternieuw museum in 

Friedrichshafen werd gewijd aan het fenomeen. 

Z O M ' E R '^^^^ week 400.000 frank prijzen met 1 Amerikaanse koeikast-
« " O p j diepvriezer en 11 microgolrovens van AAAANA 

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 ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

paan brugge-oostkamp^ 
V 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 

Visassortiment 7 soorten 
Senegaiees Stoofpotje 

10 km ̂ P^^ 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

tviSsïSii'* 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

' A X HERENKLEDING 

f yèrmees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte weil<om bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodul<ten 
— Uitstel<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vri jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarli jks verlof december De familiezaak met traditie 

HETSEN 
Fijne midweek supeiweekend 

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 Bmgge & 
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 Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
1 
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^ n het kader van de Freedom. Run for Leonard 

L Peltier and all Indigenous Peoples 

bezocht een aantal inheemse afgevaardigden ons 

land. De delegatie werd in het Vlaams Parlement 

door de VU-parlementsleden Jean-Marie Bogaert en 

Kris Van Dijck ontvangen. 

N L A N D U I T ^ 

Zelf beschiicking, een 
eeuwenoude eis 

Op initiatief van de Volksunie, in sa
menwerking met de vzw's KWIA en Voor 

Moeder Aarde, werden delegaties van een 
drietal inheemse volkeren ontvangen in 
het Vlaams Parlement. Onder hen een 
afvaardiging van de Maya-Quiche uit 
Guatemala, twee vertegenwoordigers van 
de Navaho-Indianen (de Diné) uit Ari
zona en een van de Mohawk-indianen die 
leven in Quebec, Canada. Elk van deze 
groepen kampen met een eigen pro
blematiek. 

ONDERDRUKKING 

De Maya-Quiche zijn één van de 22 
inheemse volkeren die behoren tot de 
Maya-kultuur in Guatemala. Samen ma
ken zij 70% van de bevolking uit. Toch 
lopen zij gebukt onder het strenge regime 
van de afstammelingen van de Spaanse 
kolonisatoren. De vertegenwoordiger 
van de Maya-Quiche pleitte voor een stop 
van de westerse wapenleveringen aan 
Guatemala. Vorig jaar nog leverde ook 
België wapens aan dit land waar schen
ding van de mensenrechten schering en 
inslag is. 

De Navaho's leven met zijn 140.000 in 
het zuidwesten van de VS. Ze leven 
verspreid over het reservaat en daar
buiten in steden als New Mexico, San 
Francisco en Los Angeles. Ze worden 
vooral bedreigd door de ontginning op 

Leonard 
Peltier 

Leonard Peltier is een Chlp-
pewa/Sioux indiaan en een leider 
van de American Indian Move
ment. Hij leeft reeds 20 jaar als 
politiek gevangene in de strafin
richting van Leavenworth in Kan
sas en kan gezien worden als hét 
symbool van van het Indiaans ver
zet. Peltier werd op basis van vals 
bewijsmateriaal beschuldigd van 
moord op twee FBl-agenten tij
dens de inval van de FBI op het 
Pine Ridge-reservaat in 1975. Hij 
werd veroordeeld tot twee maal 
levenslang zonder enig bewijs van 
schuld. Leonard Peltier wordt ge
steund door verschillende inter
nationale organisaties en persoon
lijkheden. Alle wettelijke bronnen 
om een nieuw proces te bekomen 
zijn reeds uitgeput. Als enige op
lossing blijft de presidentiële ge
nadeverlening, wat in de huidige 
kiesstrijd vrij twijfelachtig is. 

hun gebieden van aardolie en uranium, 
gedwongen verhuis door de VS-regering 
en de ontginning van steenkool in open 
mijnen. 

De Mohawk tenslotte gaan er nog steeds 
van uit dat ze een onafhankelijke natie 
zijn en houden hun band met Canada zo 
klein mogelijk. Hun ekonomische zelf
standigheid (vooral de verkoop van be
lastingsvrije tabak en alkohol en de aan
wezigheid van bingo-hallen), was de aan
leiding tot enorme wrevel bij de Canadese 
overheden. Dit resulteerde dan ook in een 
repressief handelen en pesterijen. In 1990 
was er nog een zware krisis rond de 
uitbreiding van een golfterrein op voor
vaderlijke grond van de Mohawk. 
Hét gemeenschappelijk strijdpunt van 
alle inheemsen draait om het recht op 
zelfbeschikking en de strijd om erken
ning. „Zelfbeschikking betekent een in
heems en niet-inheems bestuur die ge
lijkwaardig zijn, maar met het recht van 
het inheems bestuur om 'nee' te zeggen 
wanneer het over de exploitatie van de 
natuur gaat. Soevereine inheemse naties 
zijn ons geboorterecht en niet afhankelijk 
van een wet, gemaakt door een vreemde 
kolonisator." 

DE STRIJD OM ERKENNING 

In 1977 werden Amerikaanse Indianen 
voor het eerst ontvangen bij de Verenigde 
Naties. Uit dit overleg mondde een Ver

klaring voor de Rechten van de Inheemse 

Volkeren (1991). De Verenigde Naties 
riepen 1994-2003 uit tot het Interna
tionaal Decennium van de Inheemse Vol
keren. Ook de regering van België stemde 
in 1993 een resolutie over de inheemse 
volkeren. Stilaan lijkt er wat te bewegen 
op internationaal vlak. 
De talrijke internationale teksten mogen 
echter niet beperkt blijven tot „prin-
ciepserkenningen". Daarom is het van 
groot belang dat inheemsen ook erkend 
worden als volwaardige gesprekspartner. 
Vlaanderen kan hier een eigen rol in 
spelen. In zijn buitenlands beleid moet 
Vlaanderen aandacht aan de dag leggen 
voor de problematiek van de inheemse 
volkeren. 

Vanuit de Volksuniefraktie zal Jean-Marie 
Bogaert het initiatief nemen om een al
gemene resolutie op te stellen waarin 
Vlaanderen in zijn buitenlands beleid 
uitdrukkelijk de bescherming opneemt 
van minderheden en etnische groepen 
zonder erkende staats- of bestuursvorm, 
aldus kunnen de inheemsen als gespreks
partner bij onderhandelingen worden er

kend. Bogaert wil zich inspannen om de 
kollega's van andere politieke frakties 
over de brug te krijgen voor deze re
solutie. 

Daarnaast zal een specifieke resolutie 
worden opgesteld voor de vrijlating van 
Leonard Peltier en zal, op vraag van de 
Navaho-Indianen, de mogelijkheid on
derzocht worden om vanuit Vlaanderen 
waarnemers te sturen naar Arizona om de 
gehanteerde „relokatie-procedures" te 
kontroleren. Tenslotte zal gepleit worden 
om een deel van de Vlaamse budgetten 
voor Ontwikkelingssamenwerking te re
serveren voor de inheemsen. 

Chief Ominarjak, van de Cree Indian 
Nation in Canada. 

200 MIUOEN 

Naar schatting 4% van de wereldbe
volking zou behoren tot de inheemse 
volkeren. Deze 200 miljoen mensen leven 
verspreid over alle kontinenten: onge
veer 250.000 Aboriginals in Australië, 
zo'n 300.000 Maori's in Nieuw-Zeeland, 
60.000 Sami (Lappen) in de Scandina
vische landen, 100.000 Inuits (Eskimo's) 
in de poolstreken. Schattingen over de 
inheemsen in Centraal- en Zuid-Amerika 
lopen op van 30 miljoen tot 80 miljoen. 
In Noord-Amerika spreekt men van 3 tot 
13 miljoen inheemsen, in Azië van 150 
miljoen, in Oceanië leven zo'n 2 miljoen 
inheemsen en tenslotte verblijven er nog 
enkele miljoenen inheemsen in Afrika. 
Het begrip „inheemse volkeren" verwijst 
meestal naar volkeren die onderworpen 
werden aan kolonisatie gedurende de 
jongste 500 jaar. Zigeuners, Basken, Ca
talanen, Koerden, ... worden dus niet in 
deze groep gerekend. 
Inheemsen hebben hun eigen taal en 
kultuurpatroon. Ze staan meestal buiten 
de heersende ekonomische, politieke en 

sociale stelsels, zelfs al willen ze hier deel 
van uitmaken. Hun traditionele ekono
mische aktiviteiten zijn afgestemd op hun 
ekologisch milieu. Ze kennen meestal 
geen centrale besturen maar zijn per 
gemeenschap georganiseerd. 
Reeds jarenlang kampen inheemsen met 
een aantal specifieke problemen die hun 
traditionele levenswijze bezwaren. Hun 
land wordt bedreigd door de bouw van 
stuwdammen, ontginning van steenkool, 
uranium, het houden van laagvluchten, 
het organiseren van kernproeven... waar
door het plaatselijke ekosysteem uit even
wicht wordt gebracht. Dikwijls wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de 
noden van inheemsen. Het winstbejag 
van de Westerse grootmachten primeert. 
Daarom proberen deze volkeren hun 
stem te laten horen om te kunnen vechten 
voor hun recht op zelfbeschikking, hun 
landrechten, de kontrole over de bronnen 
die zich op hun grondgebied bevinden en 
hun kulturele en rehgieuze rechten. 

(hd) 

Leonard 
Peltier, alle 
hoop Is nu op 
president 
Clinton 
gesteld. 

WIA - Voor 
Moeder Aarde 

Kwia staat voor Koördinatie Werkgroep Inheemse 
Aangelegenheden en is een Vlaamse Steungroep voor 
Inheemse Volkeren. Deze mensenrechtenorganisatie 
komt op voor het recht op zelfbeschikking van de 
Inheemsen wereldwijd KWIA maakt deel uit van de 
European Alliance with Indigenous Peoples, een over
koepelend uitvoerend sekretariaat dat o.a. het beleid 
van de Europese Unie m.b.t. de problematiek van de 
inheemsen evalueert. 
De vzw Voor Moeder Aarde spitst zich vooral toe op 
het nukleaire aspekt van de problematiek. Ze werkt 
vanuit de verwevenheid van de problemen van men
senrechten, milieu en vrede en organiseert hierrond 
kampagnes ter bewustwording en informatie in 
Vlaanderen 
o& Info. KWIA vzw, Breughelstraat 51-35, 2018 Ant

werpen, 05/218 84 88 
Voor Moeder Aarde vzw, Gewad 15, 9000 Gent, 
09/255.49.24. 
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20 jaar T/w 
Afgelopen weekeinde waren Torhout en Werchter 
plaats van afspraak voor bijna 200.000 festival
gangers. Het inmiddels wereldberoemde rockfes
tival was aan zijn 20ste editie toe en had daarom alle 
registers opengetrokken. Het evenement duurde dit 
keer drie dagen en bracht liefst 25 bekende en 
minder bekende groepen op het podium. Wie ze 
waren en wat ze brachten stond zeer zeker in de 
(gespecialiseerde) pers. 
Belangrijker nog dan de muziek is misschien het feit 

dat T/W er ieder jaar opnieuw in slaagt om zoveel 
volk op een relatief serene manier bij elkaar te 
brengen. 'Erbij geweest zijn' lijkt voor velen vol
doende motivatie om twee dagen lang (slecht) weer 
en wind te trotseren. Steevast vormen de weiden het 
toneel van duizenden liggend op of staand onder een 
plastic zeil. En al kloppen de verhalen van blowende, 
drinkende of vechtende festivalgangers, het beperkt 
zich tot enkelen. In een mand waarin 60.000 appels 
liggen, zitten er altijd wel enigen met een vlek 
erop. 
Dat T/W aan zijn 20ste jaargang toe was, kon niet 

enkel afgeleid worden uit het grotere aantal groepen 
aanwezig op de weiden. T/W is voorspelbaar ge
worden. Kwa opzet en uitvoering verschilde de 
feesteling immers in weinig van de voorgaande 
edities. De petjes van de sponsor mogen dan niet 
rood meer zijn, het festival zelf verandert niet van 
kleur. Dezelfde hamburgerstandjes op dezelfde 
plaatsen, dezelfde - soms spitsvondige - aankon
digingen door Guy Mortier, dezelfde massa op 
hetzelfde terrein. Maar: ook als er niets verandert 
zullen wij volgend jaar wel weer op hetzelfde zeiltje 
liggen. Of eronder staan natuurlijk. 

^ KULTUUR • 

Sam Dillemans 
Sam Dillemans, in 1965 te Leuven ge
boren, zoon van oud-rector van de KUL, 
nu in Antwerpen wonend en werkend in 
een ruim atelier in Borgerhout, is on
getwijfeld één van de toonaangevendste 
figuren uit de hedendaagse Vlaamse schil-
derschool. Dillemans is een uitgesproken 
figuratief schilder, die uitblinkt door 
grootformatige pasteuze, levensechte 
naakten en scherpzinnige, analytische 
zelfportretten. 

Intussen is hij lesgever. In de klas schil
deren naar naaktmodel, aan de Ant
werpse Academie voor Schone Kunsten. 
Sam Dillemans is ontegensprekelijk zeer 
streng en puriteins voor zichzelf en zi)n 
kunstvisie. Hij kombmeert op heel lu-
ciede wijze het zinnelijk genot van de 
pure schildersdaad, de omgangsgebaren 
met de verf, het doek en de borstels, met 
de stille gedrevenheid van de perfek-
tionist. 

Het schilderen zelf is voor hem aldus 
zenuwslopend, hard werk. Dillemans 
werkt dus steeds naar het leven, met een 
model, een naakte vrouw, met wie hi) 
tijdens de schildersessies een dynamische 
band onderhoudt. Hij heeft een met door 
woorden gestoord oogkontakt en een 
gespannen koncentratie op de onuitput
telijke rijkdom van het vrouwenland
schap. Zijn model - voor de hier in deze 
tentoonstelling geëxposeerde doeken, 
aktrice Hilde Van Mteghem - is voor 
Dillemans zowel het onderwerp als de 
motor van zijn inspiratie. De schilder is 
zich van deze dubbelzinnigheid terdege 
bewust. Hij geniet als het ware van dit 
riskante spel van enerzijds ondergaan, 
anderzijds greep houden op de situatie. 
De kunstenaar blijft het koloriet (bewust 
beperkt tot bruin-zwart-tonaliteiten; uit
gesproken kleuren leiden slechts af) be
palen, de begrenzing van zijn doeken en 

i f c i ^ ï 
Sam Dillemans 

de sfeerbepalingen op de achtergrond 

(ook bewust beperkt). 

LEVENSECHT 

Deze schilder bewerkt zijn doeken steeds 
opnieuw en opnieuw, tot zij de gelaagd-

De Leeuw van Vlaanderen 
„Gij Vlaming die dit boek gelezen hebt, 
overweeg, bij de roemrijke daden welke 
hetzelve bevat, wat Vlaanderen eertijds 
was - wat het nu is - en nog meer wat het 
worden zal indien gij de heilige voor
beelden uwer Vaderen vergeet!" Met 
deze gezwollen volzin eindigt, voor wie 
dat niet wist. De Leeuw van Vlaanderen 
(1838) van Hendrik Conscience Het ver
haal bezorgde de auteur de Vlaamse on
sterfelijkheid. Onlangs werd het opnieuw 
uitgegeven door het Davidsfonds Het is 
een fraaie uitgave geworden waarbij de 
oorspronkelijke tekst zo getrouw mogelijk 
bewaard bleef. 
Conscience was met 'De Leeuw' aan zijn 
tweede roman toe. Eén jaar voor hij de 
geromantiseerde geschiedenis van de 
Culdensporenslag uit de doeken zou 
doen, schreef hij immers ai 'In 't Won-
derjaer'. Hij wekte daarmee opzien, niet 
zozeer door de literaire kwaliteiten van het 
werk, wel door het feit dat het in het 
Vlaams geschreven was, In die tijd een 
politieke daad. 
Van bij verschijnen kon 'De Leeuw' re
kenen op biezonder veel bijval. Bij de 
intellektuele en politiek bewusten, maar 
ook bij het gewone volk. Conscience kreeg 
daardoor de naam dat hij zijn volk leerde 
lezen. Niet onterecht, maar juister ware 
geweest dat hij de Vlamingen leerde luis
teren. De meeste gewone mensen kon
den immers lezen noch schrijven, zodat zij 
aangewezen waren op iemand die hen de 
avonturen voorlas. 

VLAAMS HART 

Het Vlaamse volk lag Conscience, blijkens 
zijn voorwoord, erg nauw aan het hart. 
Met een verheerlijkend woordgebruik 
maakt de auteur zijn lezers diets dat de 
Vlaming niet mag, kan en zal vergaan. 
'Laat geen Walen of Fransen van U maken, 
maar houd uw Vlaamse herkomst in ere' 
Is, onomwonden, de teneur. De Inleiding 

bevat tal van. Inmiddels klassieke, voor
beelden over de toenemende verfran-
singsdruk na het ontstaan van België. 
Conscience schrijft over de Franstalige 
rechtbanken, over de schaarse en ge
censureerde Vlaamse literatuur, over de 
Franstalige opschriften, . Het is een 
warm pleidooi voor een volk dat de volks
aard met mag verliezen. „Ik vraag het de 
Luikenaars Indien men hun kwam voor
stellen hun oude en beruchte naam voor 
een andere te verlaten, indien zij gewaar 
werden dat men het kenmerk dat hen 
onderscheidt, wilde tenietdoen, of zij dit 
gedogen zouden?" Voor Conscience is 
het antwoord onmiskenbaar: nee. Zijn 
boodschap aan de Vlamingen iS' doe het
zelfde als de Luikenaars, houd uw ei
genheid. 
'De Leeuw' verscheen in een eerste oplage 
op 500 exemplaren. 430 boeken waren 
reeds bij voorintekening verkocht. Dat 
was echter niet voldoende om de kosten 
ervan te dekken Om de put te dempen 
vond Conscience evenwel financiële 
steun bij Leopold I. Mede daardoor, en 
door de stijgende verkoop, hield de schrij
ver uiteindelijk 10 fr. over aan een werk 
dat, meer dan 150 jaar na datum, op
nieuw goed genoeg bevonden werd voor 
een heruitgave... 

(gv) 

c& De leeuw van Vlaanderen, Hendrik Con
science. Ultg. Davidsfonds/Clauwaert -
Leuven. 1996. 417 biz.. 850 fr 
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heid van het echte leven, in de verfmassa 
zelf, benaderen. Zijn doeken zijn dan ook 
niet langer passieve gegevenheden. Zijn 
werken trillen van leven, nodigen als het 
ware uit tot lijfelijk kontakt, nodigen uit 
tot aanvoelen en betasten van deze „le
vensechte huiden". 

Werkelijk indringend stralen de ogen van 
zijn portretten de dieper liggende harts
tochten en gevoelens uit. Ze priemen de 
toeschouwer ontegensprekelijk tot ont
roering. Is dit met het hoogtepunt van 
echte kunst? 

Het is duidelijk, dat de naakte vrouw voor 
de kunstenaar het best zijn gevoelens 
weerkaatst. Beter dan een naakte man, 
omdat de vrouw nu eenmaal dichter bij 
het leven staat. Sam Dillemans zegt hier
over zelf: „Schilderen ts voor mij een diep-

emottonele zaak. Ik reken er af met heel 

veel dingen, verwerk er als het ware me

zelf. Een naakt vrouwenlichaam is het 

mooiste en het zuiverste wat er bestaat. 

Het konfronteert me met al het onzuivere, 

dat ik nog in me heb. Daarom geen vieze 

gedachten maar zaken die niet helemaal 

zuiver op de graat zijn. Het naakte model 

is een heel gezonde spiegel. Een stuk vlees 

in alle zuiverheid. Ongeschonden." Laten 
deze uitgesproken zinnen ons echt niet 
misleiden. De vrouw is voor Sam Dil
lemans zeker geen „fallocentrisch lust-
objekt"! Op zijn manier wil hij precies 
hulde brengen aan de vrouw, de liefde en 
de schoonheid. 

Ik durf deze tentoonstelling aanraden, 
alhoewel de expositie-faciliteiten in het 
wat protsennge hoofdkantoor van de 
Boerenbond te Leuven, echt met zo ideaal 
te noemen zijn. Men kan onvoldoende 
afstand nemen van de werken. Dit geldt 
uiteraard zeker voor de werkelijk grote 
formaten. De toeschouwer zal dan mis
schien nog meer kunnen genieten van 
Dillemans' werken op papier, naakten en 
zelfportretten, kleiner van reële afmeting, 
maar qua inhoud en uitstraling zeker niet 
minder groots en monumentaal. Dit be
hoort tot zijn beste werk. 

Dirk Stappaerts 

c» Sam Dillemans. Portretten en teke

ningen. Tentoonstelling in de ABB-

Galerij, hoekgebouw Diestsevest-

Diestsestraat te 3000 Leuven (vlakbij 

het station). Tot 20 juli 1996. Vrij 

toegankelijk op werkdagen van 9 tot 

16u.; op zaterdag van 14 tot 17u. 

(gesloten op do. 11 en vr. 12 juli en op 

zondag). We noteren dat Sam Dil

lemans ook is opgenomen in het boekje 

Contemporary Paintings of the Low 

Countries van Ludo Bekkers en Elly 

Stegeman (Stichting Ons Erfdeel, 

1995). 



KLINK KLARE TAAL 
Niet zo lang geleden viel ons oog op een biezondere advertentie. 

'Koop nergens anders voor je ook mijn meubelen gezien hebt, want 

je zou er achteraf spijt van kunnen krijgen!', waarschuwde een 

goedmenende handelaar ons. Alleen: dat stond er niet. Wat wij 

lazen was: 'Denk twee keer na voor U koopt!'. En bij een 

handelaar die zoiets in zijn eigen kommerciële boodschappen zet, 

kopen wij niet. 

, Mogelijk bad hij er goed aan gedaan even te rade te gaan bij Klink 

klare taal, een boekje over taalgebruik. De uitgave duidt in 

hoofdzaak een aantal veel voorkomende stijlfiguren. Aan de hand 

van praktische voorbeelden worden begrippen als 'alliteratie' en 

'hyperbool' omschreven. Ook een beperkt aantal brieven, waar-

BOEKEN 
onder de sollicitatie- en de omzendbrief passeren de revu. Als 

bondig overzicht is dit werkje geslaagd, als echt gebruiksin-

strument is het te vrijblijvend. 

o» Klink klare taal, Henk Verheij & Engelien Kroodsma, Uitg. 

Garant - Leuven, 1995, 96 blz., 335 fr. 

SCENARIO SCHRIJVEN 
Veel beter gedokumenteerd is Scenario schrijven, een handboek 

van Patrick Cattrysse, docent aan de KUB. Al van bij het 

voorwoord wordt duidelijk dat ons veel 'Nonkel]ef' bespaard had 

kunnen worden. „De algemene opvatting leeft nog steeds dat het 

volstaat te beschikken over een pen, papier en een paar goede 

ideeën om een scenario te schrijven. Een eerste opzet van dit 

handboek bestaat erin deze mythe uit de wereld te helpen." 

'Scenario schrijven' is opgebouwd uit twee delen. Het eerste geeft 

tips bij het opstellen van een scenario van een feitenfilm (bv. 

nieuwsuitzendingen). Deel twee doet hetzelfde, maar dan voor 

fiktie. Dit handboek is niet bestemd voor het grote publiek. 

Cattrysse doet zijn verhaal niet op een gepopulariseerde wijze en 

het lezen ervan vergt blijvende aandacht. Maar dat mag aspirant

scenaristen niet afschrikken. Een goede scenarist moet, 'Caravans' 

indachtig, immers miljoenen kunnen verdienen... 

o» Scenario schrijven, Patrick Cattrysse, Uitg. Garant - Leuven, 

1995, 181 blz., 695 fr. 

Bloed, zweet en 
tranen in de Tour 

^ BOEKEN • 

Elke ware wielerliefhebber moet telkens 
weer ervaren dat de Ronde van Frankrijk 
de koerskoorts maximaal doet stijgen. 
Het drie weken (vooral) over Franse 
wegen ronddraaiend sportcirkus vormt 
dan ook het neusje van de wielersport
zalm. Zelfs topklassiekers als Milaan-San 
Remo, de Ronde van Vlaanderen of Pa-
rijs-Roubaix worden herleid tot kinder
lijk spartelende sardientjes wanneer je ze 
met de Tour vergelijkt. In feite groeit deze 
topwielerronde steeds meer uit haar (gele 
trui-)kleren. Heel wat wegen kunnen een 
gigantisch en jagend Tourpeloton niet 
meer fatsoenlijk verwerken omdat ze te 
smal zijn of volgestouwd werden met 
rotondes en vluchtheuvels en kleinere 
steden zijn helemaal niet in staat om de 
karavaan één nacht lang binnen de muren 
te slapen te leggen. Toen de Tour vorige 
week door ons land trok stonden er -
spijts het slechte weer - een paar hon
derdduizend mensen langs het parkoers 
hun opwachting te maken om Museeuw 
en Co in een paar sekonden te zien 
voorbijflitsen. Zónder Museeuw en Co te 
herkennen. 

De onfortuinlijke Wilfried Nelissen 
moest in zijn Gentse ziekenhuiskamer 
met heel wat minder belangstelling te
vreden zijn: Tourbaas Jean-Marie Le-
blanc kwam hem de officiële Ronde-das 
overhandigen. Hopelijk heeft hij Wilfried 
er op gewezen dat hij dit geschenk best in 
zijn kast laat liggen wanneer hij opnieuw 
op zijn fiets kruipt: het reepje tekstiel zou 
tijdens een massaspurt gegarandeerd tus
sen zijn voorwiel draaien... 

BIBUOTEEK 

Even ernstig nu: naast de haast niet te 
evenaren publieke belangstelling voor dit 
grootse sportspektakel wordt er ook heel 
wat aandacht besteed aan de Tour in de 
uitgeverswereld. Er moet zonder enige 
twijfel reeds een flinke biblioteek kunnen 
gevuld worden met boeken over Frank-
rijks nationale sporttrots. Elk jaar op
nieuw worden daar over de ganse wereld 
nog wat eenheden aan toegevoegd. Want 
dat de Tour de voorbije jaren is uit
gegroeid tot een wereldgebeuren zal wel 
duidelijk zijn: met Amerikaanse, Rus
sische, Australische en Japanse renners én 
persmensen met dezelfde nationahteiten 
zit je al een flink stuk de wereld rond. 
Alleen het zwarte kontinent ontbreekt op 
het appèl, die moeten zich tevreden stel
len met hun in voorhistorische omstan

digheden gereden Ronde van Burkina 
Fasso en vergeelde beelden van de dron
ken Abdelkader Zaaf. Deze getaande 
Noordafrikaanse renner lag op een be
paald moment alleen op kop tijdens een 
etappe in de Tour van 1952. Het was 
vreselijk warm en om de dorst te stillen 
maakte hij twee flessen wijn soldaat. Met 
als gevolg dat hij pardoes van zijn fiets 
viel, met veel koud water werd bijge
bracht, opnieuw op de fiets sprong maar 
de verkeerde richting uitreed, het peloton 
tegemoet. Met deze alkoholische hel
dendaad staat hij sindsdien voor eeuwig 
in de kleurrijke Tourannalen gegrift. 
Dit jaar startte de Tour in het Neder
landse Den Bosch, wielerfanaat en Ar
beiderspers-uitgever Martin Ros zou 
voor die gelegenheid zijn nieuwste wie-
lerproza laten verschijnen. Iets waar de 
sportkenners van de lage landen mochten 
naar uitkijken want Ros zorgt steeds voor 
verfrissend verbaal wielervoedsel. Maar 
de goede man kreeg dit voorjaar serieus 
last met de gezondheid en zit volop in een 
herstelperiode. Zijn boek verschijn voor
lopig nog niet. 

Dat van joernalist Peter Ouwerkerk, 
Tourkoorts - Vijfentwintig jaar Tour de 
Franse 1971-1995 is wè! op de markt 
gekomen. Het bevat zeer persoonlijk ge
tinte randjoernalistiek rond het Tour-
gebeuren van de voorbije kwarteeuw en 
leest met de vaart van een peloton dat op 
een massaspurt afstevent. 
Het werk start met de heroïsche twee
strijd Merckx-Ocana van 1971 en gaat 
over de eindmeet met de fatale finish van 
Fabio Casartelli in de Tour van vorig jaar. 
De laatste vijfentwintig Tour-jaren wor
den via de grote heldendaden en drama's 
en de daarmee gepaard gaande rand-
anekdotiek geschetst. Ouwerkerk weet 
duidelijk waarover hij het heeft, het enige 
minpunt zit vervat in een lichte vorm van 
Hollands chauvinisme gekoppeld aan het 
haast traditioneel neerkijken op Belgische 
en/of Vlaamse toestanden. Zo duwt hij de 
fameuze Molteni-ploeg van superfeno
meen Merckx in de dopingverdoemenis. 
De joernalist gaat zowaar Sherlock Hol
mes-praktijken hanteren en in de kleed
kamer van de toenmalige Merckx-equipe 
in een prullenbak naar injektienaalden en 
dergelijke speuren. 

Een paar jaren later kan Ouwerkerk zich 
opnieuw flink uitleven en pakt hij de 
Vlaamse dwerg Peer Pollentier aan n.a.v. 
diens clowneske dopingfraude tijdens de 

Tour van '78: „Pollentier, een tweewie-
ler-analfabeet, het absolute toppunt van 
symmetrie". Over de dopingperikelen 
van Zoetemelk weet Ouwerkerk uiter
aard heel wat minder geïnspireerd proza 
neer te schrijven. 

Dit alles neemt echter niet weg dat is 
„Tourkoorts" heel wat nuttige (en goed 
geschreven) informatie zit over de re
cente Tourgeschiedenis, zo o.m. in ver
band met de nooit gemaakte film over de 
Ronde met Dustin Hoffman en over de 
oorlog tussen Raas en Post met als hoog
tepunt de etappe naar Montlugon in de 
Tour '92 waar Mare Sergeant en Frans 
Maassen niet meer mochten fietsen voor 
de overwinning. 

De vijfde eindzege op rij voor het wonder 
van Navarra, Miguel Indurain, sluit het 
boek af. Voor de mogelijke zesde én 
rekordzege moet je wachten tot volgende 
week. Alpen en Pyreneeën zullen op
nieuw hun dubbele glansrol van beul en 

Tourlegende Abdelkader Zaaf 

scherprechter spelen. In een groots na
tuurkader dat door bruine, pezige man
nen met bloed, zweet en tranen zal wor
den besprenkeld. 

Ach, wat kan de Tour ook nu nog mooi 
zijn, de moloch van de publiciteit ten 
spijt! 

(W. V.) 

c» Tour-koorts. Vijfentwintig jaar Tour 

de France 1971-1995. Peter Ouwer

kerk. Uitg. De Arbeiderspers, Am

sterdam! Singel 262, Antwerpen. 

1996, ISBN 90 295 31576, 295 blz., 

700 fr. 

1} 
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KATIA ISMAILOVA 
Cinefielen herinneren zich titels als Once were warriors, Re

naissance man en Shallow grave. Die zijn allang het land terug uit. 

Ongeveer terzelfdertijd (mei-juni 1994) verscheen op het we

reldtoneel de Frans-Russische film Katia Ismailova van regisseur 

Valeri Todorovski. Eindelijk is hij nu in enkele speciaalzaken te 

zien. 

Katia typt verhalen uit voor haar schoonmoeder Irina, een 

suksesvolle auteur van liefdesromannetjes. Haar echtgenoot Mi-

tia, lijkt meer van z'n moeder dan van Katia te houden. Dit drietal 

gaat naar mama's „dacha" en daar is het dat Serguei, de 

klusjesman een verboden passie in Katia oproept. Hun eerste 

NIEUW IN DE BIOS 

liefdesdaad is gefilmd zoals men zelden te zien krijgt. Schoon-

mama - die het aand'r hart heeft - betrapt hen in volle strijd. Katia 

heeft er de smaak van gekregen maar Serguei is er eentje van het 

soort van eenmaal is genoeg. Dan duikt er een lokale rechter op die 

de liefdesromannetjes van Irina bijna van buiten kent, en hij voelt 

de gespannen toestand duidelijk aan. Lijkt alles niet zo nieuw, het 

is erg goed in beeld gezet en soms erg origineel. Wie voorheen al 

Lobouvov (1991) zag, weet dat Todorovski een talent is om in het 

oog te houden. f**j 

Toen The Usual Suspects voor het eerst in de zalen kwam, ging hij 

aan ieders aandacht voorbij, ook aan die van ons. Nochtans had hij 

op het Sundance festival (januari 1995) hoge ogen gegooid. Het is 

pas nadat in Cannes de loftrompet werd gestoken en nadat er 

enkele Oscarnominaties waren tegenaan gegooid, dat de film 

eindelijk kommerciële vaart kreeg. Regisseur Bryan Singer heeft 

een stel akteurs heeft samengebracht, die je zelden vergeet. En het 

camerawerk! En de muziek! In zijn genre - misdaadfilm, triller, de 

psychologie van moord en doodslag - is de film iets meer dan (***) 

waard. 

W. Sneer 

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

1fe=# De Postmannen In Niet Vergeten, de reeks 
historische dol<umentaires van Eril< Pertz, een bijdrage 
over de pendelaars uit het iandeliji<e Zuidoost-Vlaan
deren die in de eerste helft van de 20ste eeuw gingen 
werken in de Waalse steenkoolmijnen. Zat. 13 Juli, TV 
2 om 20u. 

Mia Farrow en 

Robert Redford in 

The Great Gatsby. 

Zondag 14 Juli op 
VTM, om 22U.10 

^=J^ Green card Een jonge Australische vrouw 
gaat uit eigenbelang een schijnhuwelijk aan met een 
Fransman. Wanneer de immigratiedienst de zaak gaat 
uitspitten, is zij verplicht een tijdje met hem samen te 
leven. Australische romantische komedie van Peter 
Weir uit 1990 met Gérard Depardieu en Andie McDo
well Maan. 15 Juli. TV 2 om 22u.30 

1fe=# Opportunity Knocks De Amerikaanse TV-
komiek Dana Carbey (bekend duit de serie Saterday 
Night Live) kreeg zijn eerste filmrol in deze Ame
rikaanse klucht van Donald Petrie uit 1990. Als ge
wiekste oplichter neemt hij allerlei identiteiten aan 
om argeloze burgers te beroven. De vonk slaat nooit 
echt over, al blijft het leuk amusement. DIns. 16 Juli, 
TV 2 om 22U.30 

^=^ Oil Boy! Nederiandse film van Oriow Seunke 
uit 1991. Een film-in-de-film met Seunke zelf als 
tankstationuitbater aan de rand van de woestijn die 
konkurrentie krijgt van zakenman Kees van Kooten en 
verliefd wordt op diens sexy dochter Monique Smets. 
In werkelijkheid zijn beide akteurs ook veriiefd op de 
aktrice, zodat de situatie vrij ingewikkeld wordt. 
woens. 17 Juli, TV 2 om 20u. 

%=J' Panorama: Olympiscli vuur Voor het eerst 
kreeg een filmploeg toegang tot de kantoren van het 
Internationaal Olympisch Comité in Lausanne en het 
Olympisch hoofdkwartier in Atlanta waar de 26ste 
Spelen worden georganiseerd. Het eerste deel van 
deze BBC-dokumentaire handelt over de aanbeste
dingen, de bouwwerken en de merchandising. Het 
tweede deel wordt gedraaid tijdens de Spelen zelf en 
wordt achteraf uitgezonden. Dond. 18 Juli, TV2 om 
22U.30 en BBC 1 om 23U. 

1fe=# L'accompagnatrice Frans psychologisch 
drama van Claude Miller uit 1992 waarin gevoelens als 
aantrekkingskracht en jaloezie, liefde en haat centraal 
staan. De vertolkingen van Elena Safonova en Romane 
Bohringer, die aan een blik of gebaar voldoende 
hebben om hun inneriijke zieieroerselen kenbaar te 
maken, gaan niet onopgemerkt voorbij. VrlJ. 19 Juli, 
TV 1 om 23U.40 

in het 
Belang van Gazet 
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Vorige week raakte bekend dat De Vlijt 

(Gazet van Antwerpen) en Concentra 

(Belang van Limburg) een samenwer
kingsakkoord hebben gesloten. Beiden 
vormen ze voortaan de Regionale Uit-

geversgroep, na de VUM (De Standaard, 
Het Nieuwsblad, Het Volk) en de Pers

groep (Het Laatste Nieuws, De Morgen), 
de derde grootste in Vlaanderen. Alleen 
de Financieel Ekonomische Tijd, uitge
geven door De Tijd (VEV), is voorlopig 
niet opgenomen in een groep. 
Dat De Vlijt op zoek was naar een part
ner, was bekend. De uitgeverij maakte 
vorig jaar een aanzienlijk verlies. Van de 
vier kandidaten die zich meidden, bleef 
alleen Concentra over. Helemaal toe
vallig is dat niet. GvA wilde zich, naar het 
voorbeeld van het BvL, resoluut toe
leggen op de regionale berichtgeving. 
Concentra van zijn kant was weliswaar de 
onklopbare nummer één in Limburg, 
maar verkocht omzeggens geen krant 
daarbuiten. 

Hoe de verhoudingen er op lange termijn 
zullen uitzien, blijft koffiedik kijken. 
Voorlopig benadrukken beide kranten 
dat van een fusie geen sprake kan zijn. 
„Wel zal gezocht worden naar zo veel 
mogelijk vormen van samenwerking en 
synergie. Kwestie van de kosten te druk
ken en toch de kwaliteit van de nieuws
garing en de berichtgeving te verhogen." 
schrijft GvA. In de praktijk komt dit soort 
samenwerking, gekoppeld aan 'kosten-
drukking', er veelal op neer dat een aantal 
niet-specifieke, repetitieve taken geza
menlijk wordt gedaan. Domeinen van 
samenwerking bevinden zich dan in de 
administratie, maar ook in bv. het over
nemen van 'standaard-berichtgeving' zo
als beurscijfers, TV-programma's en 
sportuitslagen (niet -verslaggeving). 
Afwachten is het ook op de manier 
waarop beide partners erin zullen slagen 
een kompromis te vinden voor een aantal 
overeenkomsten die beiden reeds hadden 
lopen. Zo werkte Concentra voor het 
aantrekken van personeelsadvertenties 
samen met de VUM, De Vhjt deed dat 
met o.m. de Persgroep en Roularta. In de 
drukkerijen van De Vlijt werd bovendien 
gedrukt voor de Persgroep. Nu deze laat
ste afgewezen is als mogelijke partner, is 
het ook niet zeker dat hij zich geroepen 
blijft voelen om van de diensten van De 
Vlijt gebruik te maken. Soortgelijke pro
blemen stellen zich op het vlak van de 
reklamewerving. 

Door de samenwerking van beide groe
pen zal ook de diskussie over het plu

ralisme, of andersom de monopolievor
ming, opnieuw oplaaien. Beide partners 
gaven de kritici hierop alvast een ant
woord nog voor ze de vraag hadden 
kunnen stellen. GvA beloofde de lezers 
op haar drie pijlers (Vlaams, kristelijk en 
sociaal) te blijven steunen, daarbij ver
meldend dat de ideologie van het BvL 
'nauwelijks anders' is. „Geen problemen 
dus." In de Limburgse krant dezelfde 
teneur, zij het iets meer euforisch. Samen 
halen GvA en BvL een oplage van 
236.000 exemplaren, omgerekend goed 
voor bijna 750.000 lezers. 
Ook bezuiden de taalgrens is het kran
tenlandschap in beweging. Het nood
lijdende Le Peuple is dringend op zoek 

• „Eddy, nog altijd geen zonnige 
vooruitzichten?" 
- „In feite was het vandaag niet zo 
slecht..." 
» „Toch wel koud!" 
- ,,Dan ben je waarschijnlijk niet 
lang buiten geweest. Op sommige 
plaatsen was het 22°C. Hoger dan 
verwacht. En beduidend minder 
regen. De neerslag was zo dat je 
echt al buiten moest komen om 
hem te voelen. De wegen werden 
er zelfs niet nat door." 
Voor Eddy De Mey en mevrouw 
Jambers, haar echte naam is ze 
toch voor eeuwig en altijd kwijt, 
lieten wij vanavond het ver
trouwde joernaal links liggen. Het 

Beweging in de krantensektor 

naar vers geld. De krant krijgt dat ook van 
de Franstalige gemeenschapsregering, 
maar dan wordt ze wel met zachte aan
drang verzocht samen te gaan werken met 
La Wallonië. Minister-president Laurette 

Onkelinx stuurde inmiddels Yvon Tous-

saint (ex-Le Soir, ex-L'Indépendant) op 
verkenningspad om één gezamenlijke, 
leefbare en linkse krant op poten te 
zetten. 

maar de magie is weg. 
Fien moet ons een beetje in va
kantiestemming brengen. Het is 
niet haar schuld dat ze daar niet in 
slaagt. Het koncept is fout. Goed 
fout. Want, hoe debiel ook, soort
gelijke vacuï op VTM weten bij ons 
altijd die veriichting te brengen 
die Fien ons verschaft op sombere 
dagen. Bij iedere VTM-Kriebels 
giittert:, swingt en cocktailt het 
dat het een lust is. Niet zo bij de 
openbare. De BRTN slaagt er maar 
niet In van een soort 'Ik hoor erbij 
en kijk er daarom ook graag naar'-
gevoel te kreëren. Begrijp ons niet 
verkeerd: wij willen er niet zo 
noodzakelijk bij-horen. Maar als er 

Vakantie-ontstemming 
De weerman, woensdag 3 Juli 1996, VTM 

Fienacolada, woensdag 3 Juli 1996, TVi 

gebeuri; ons maar één keer. Weer 
komt, weer gaat en als we he
lemaal zeker willen zijn dan kijken 
we wel uit het raam. 
Op van die sombere dagen - wij 
kennen er veel - heeft de ra-
diostem van Fien Sabbe de ver
dienstelijke eigenschap ons het 
leven ietwat draaglijker te maken. 
Haar gekwetter op Radio Donna 
doet ons dan even de sleur des 
levens vergeten. Waarschijnlijk 
omdat ze het haar gevraagd heb
ben, brengt diezelfde Fien nu da
gelijks een half uurtje 'Fienaco
lada' op TV1. De verzachtende 
radiostem heeft een gezicht ge
kregen. Een vrolijk weliswaar. 

dan toch niets te vertellen valt, is 
dat 'wij-gevoel' een leuke meer
waarde. 
'Fienacolada' is heus zo slecht 
niet. Tenminste niet wanneer je 
elk onderdeel apart bekijkt. De 
toeristische reportages kunnen zo 
in 'Vlaanderen vakantieland', 
Geert Van istendael zo in 'Ten 
huize van' en Geert Hoste zo op 
een C-130. Maar alles samen 
vormt het vis noch vlees. Dat 'Fie
nacolada' gesponsord wordt door 
een reisagent bevestigt slechts 
ons oordeel: er zijn betere oorden 
om te vertoeven dan thuis voor de 
televisie... 

Kriic 



T er gelegenheid van de Vlaamse feestdag schenkt 

WIJ een aantal prijzen weg. Maar om te 

winnen moet u, vanzelfsprekend, wel wat doen. En 

tijdig uw antwoordbon insturen! 

Test uw kennis 
over bekende 

Vlamingen en win! 
In onderstaande biografieën is telkens de 
naam van de hoofdfiguur weggevallen. 
Doorheen hun levens loopt evenwel één 
rode draad: allen hebben ze, in meerdere 
of mindere mate, direkt of indirekt, iets 
met Vlaanderen of de Vlaamse beweging 
te maken. 

WAT MOET U DOEN? 

Om de zoektocht niet al te moeilijk te 
maken, bevatten de bio's zonder uit
zondering 'gouden tips'. Aan u om de 
figuren van A tot en met J hun naam terug 
te geven, op de antwoordbon in te vullen 
en naar onze redaktie sturen ten laatste op 
donderdag 25 juli a.s. Sukses gewenst! 

WAT KUNT U WINNEN? 

1ste prijs: een boekenpakket met een 
waarde van 2.500 fr. 
2de tot 6de prijs: een autostofzuiger met 
een waarde van 1.500 fr. 
7de prijs: de recentste uitgave van de 
Leeuw van Vlaanderen, 850 fr. 
8ste tot 17de prijs: straalplaatje met ze
ven verschillende uitvoeringen van De 
Vlaamse Leeuw, waarde 500 fr. 
18de tot 25ste prijs: een waardevol 
boek 

A werd op 8 juni 1903 te Brussel geboren. 
Haar vijf voornamen en de „de" in haar 
familienaam verklappen haar stand. Haar 
volledige familienaam duidt aan dat A een 
grensgeval was. Ondanks het Vlaamse 
deel van haar familienaam hield A van het 
grote werk, waarvoor ze dan ook her
haaldelijk gelauwerd werd. Haar schrij
versnaam is een anagram van haar fa
milienaam. Op haar ontelbare reizen in 
de hele wereld nam A dat kleine stukje 
Vlaanderen van haar jeugdjaren mee, ze 
heeft het dan ook herhaaldelijk liefdevol 
beschreven. 

B werd geboren, alhoewel er geen dui
delijkheid bestaat over de plaats waar zijn 
wieg stond. Wij, die hem graag zien, 
houden vol dat het ergens in de Vlaanders 
was. Anderen beweren in Duitsland. De 
merkwaardige geboorte van B viel samen 
met de bloei van de hagedoorn. B had een 
schat van een lief en een zak van een 
vriend. Met hun drieën vertegenwoor

digen zij al de goede eigenschappen van 
het Vlaamse volk: de vrijheidsdrang, de 
hartelijkheid en de zinnelijkheid. Men 
zegt van B dat hij in Damme begraven ligt 
maar dat kan niet, B is onsterfelijk. 

C is geboren in 1954 en kan in hoofdzaak 
slechts door zijn bijnaam met de Vlaamse 
zaak geassocieerd worden. De Maaslan-
der moest wel wachten tot hij naar Luik 
verhuisde vooraleer hij ook ging om
kijken wanneer men hem aansprak met 
'de Leeuw'. C was erbij in Milaan, maar 
speelde ook een rol bij Maastricht. Later, 
bij Eindhoven, haalde C een stunt uit hem 
nog door geen Vlaming nagedaan. Mo
gelijk is het een volstrekt toeval, maar de 
jongste jaren zijn de kleuren geel en zwart 
C op het lijf geschreven. 

Ook voor D is 1954 een jaar dat hem in 
het geheugen gegrift staat. Hoewel D niet 
echt van kaarten hield, speelde hij in zijn 
klub vier seizoenen lang een solo slim. 
Andere klubs waren het in zijn bewogen 
jaren niet altijd eens met zijn strategie, 
maar hadden wel ontzag voor de manier 
waarop hij resoluut de Vlaamse kaart 
trok. D moest niet lang wachten voor
aleer ook anderen zijn manier van spelen 
overnamen. D heeft het kaarten voor een 
groot publiek al een tijdje geleden vaar
wel gezegd, maar zijn naam blijft on
losmakelijk verbonden met de herre
kende kaart van België. 

Geboren vlak na de eeuwwende had E het 
met zijn mengeling van nationalistische 
en socialistische ideeën met altijd even 
gemakkelijk. E was niet te beroerd om 
iedereen een goedendag te geven en was 
bij uitstek iemand die niet van het zwaard 
hield. Dat kon echter niet voorkomen dat 
de jeugdige E op een gewelddadige ma
nier aan zijn eind kwam. Het vreemde is 
dat deze gebeurtenissen in een Franstalige 
roman staan beschreven. Een klein jaar 
geleden werd E door een herdenking 
opnieuw in de aktualiteit gebracht. 

F. 

F is alweer een Vlaming die vooral be
kend geworden is onder een anagram van 
zijn echte naam. F heeft nooit een echte 
voortrekkersrol gespeeld in de strijd voor 

meer Vlaamse autonomie, maar hij heeft 
de Vlaamse volksaard wel in beeld ge
bracht. F werd in 1922 te Gent geboren, 
twee jaar nadat E overleden was. ledere 
dag weer gaan de knotsgekke kreaturen, 
door F bedacht, de toonbank over als 
waren het zoete wafels. Mocht u F niet 
thuis vinden, dan is het niet onwaar
schijnlijk dat hij op safari is. 

Genaamden Bruyninkx en Sterckx, zowel 
als zijn geboortedorp, ontlenen aan G 
hun Vlaamse onsterfelijkheid. Dat G tij
dens zijn leven, maar ook erna, zoveel 
sukses zou hebben hadden noch hijzelf, 
noch zijn oude moeder, ooit durven dro
men. G, geboren in 1885, heeft tijdens 
zijn leven en werk dankbaar gebruik 
gemaakt van zijn studies Germaanse fi
lologie. G was nooit politiek aktief maar 
wel steeds in de buurt. G stierf in het jaar 
van de splitsing van „Leuven" en rust in 
de schaduw van het gebouw waar hij zijn 
eerste job uitvoerde. 

H. 

Een arme schoenlapper uit Gent kreeg in 
1863 H, een zoon die het letterlijk en 
figuurlijk zeer ver heeft gebracht. Na 
schitterende studies werd H hoogleraar 
aan de universiteit van zijn geboortestad. 
Toch verzette H de bakens en vond een 
nieuw vaderland. Zijn eerste uitvinding 
daar was meteen raak, ze maakte H reeds 
op jonge leeftijd schatrijk. Maar een 
tweede vondst gaf hem vooral naam. Een 
eenvoudige naam, want wat hij uitge
vonden had was onuitspreekbaar: oxy-
benzylmthyleenglucolanhydride. 

4. 

Aan haar stem kun je niet meer horen dat 
I van Texas afkomstig is, daar werd ze in 
1938 geboren. I leeft reeds jaren in Brus
sel, waar ze haar openbaar leven als 
dochter van een schipper begon. I is klein 
van stuk maar een grote dame in haar vak, 
want I schuwt het hard labeur niet. Soms 
is I haar stem kwijt omdat ze teveel van 
haar teater maakt. Alhoewel I iemand met 

vele gezichten is, is zij een vrouw uit één 

stuk. 

J. 

J (°1950) groeide op in Schaarbeek en 
speelde aanvankelijk mee in het orkest 
van zijn vader, maar toen was het reeds 
duidelijk dat hij (nog) beter kon. En dat 
doet J dan ook. Toch komt hij telkens de 
centimeters te kort om een internationale 
vedette te worden. 

Alhoewel, ooit speelde J in Geleen 
50.000 Nederlanders plat. J verdwijnt 
regelmatig voor een tijdje van de podia, 
maar keert telkens weer met suksesnum-
mers over zijn geliefde onderwerpen: 
meisjes en de liefde... J zal wel nooit een 
echte minister worden, al weet je met 
hem maar nooit! 15 

Antwoordbon 
A Is 
B is 
C is 
D is 
E is 
F is 
C IS 

H is 
I is 
J is 

Voornaam. 

Adres: 

.Naam: 

Antwoordbon sturen naar: Redaktie WIJ, Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel 
Faxen kan ook: 02/ 219 97 25 
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I n IS 25 huwden Maarten Luhter en Katharina 

von Bora, zij gingen wonen in het 

universiteitsgebouw te Wittenberg waar ze nog 21 

jaar samenleefden. Ondertussen sloeg de Inquisitie 

in de Nederlanden diepe wonden. Heel die tijd bleef 

het huis van de familie Luther een opvangcentrum 

voor hervormers op de vlucht. 

4 U I T S M I J T E R • 

In Wittenberg begon Katharina von Bora 
onmicidelliji< met de nodige restauratie
werken, ook de opvang van de studenten 
nam zij voor haar rekening. Dat was 
financieel een hele klus: niet alle stu
denten waren even bemiddeld en Luther 
wou geen vergoeding voor zijn onderwijs. 
Bi) haar huwelijk had de landgraaf Ka
tharina een som goud geschonken, maar 
dat durfde zij aan Maarten niet zeggen, 
die zou dat zeker niet aanvaarden. Maar 
dit was voor haar de bron om de nood
zakelijke kosten te betalen. Alhoewel de 
grond in die streek niet zeer vruchtbaar 
was zorgde Katharina voor de aanleg van 
een moestuin, weldra werd een volledig 
boerenbedrijf en een brouwerij opgericht 
en een visvijver aangelegd. Later kocht zij 
op eigen naam een bui
tenverblijf, Zulsdorf, waar 
Maarten, zij en de kinderen 
van de vrije natuur konden genieten. 

TIMMERMAN 

Het echtpaar Luther-von Bora kreeg zes 
kinderen. Twee meis]es overleden vroeg. 
Hans, de oudste, studeerde Rechten en 
kwam op de kanselarij; Maarten werd 
geneesheer en Paul hield zich bezig met 
muziek; het meisje Maruchel werd het 
evenbeeld van haar moeder, maar deze 
stierf voor haar dochter een levensgezel 
kon kiezen. Maarten Luther was een zeer 
attentvolle vader, hij speelde graag met 
zijn kinderen. Leentje was zijn oogappel, 
haar vroeg overlijden heeft hem zeer 
gekwetst. Maarten was ook een zeer 
geestig man, hij was nooit om een kwink
slag of een schimpscheut verlegen. Aan de 
familietafel werd er plezierig gepraat en 
gezongen, vaak met fluit- of luitspel door 
vader begeleid. Toen Maarten op zeker 
ogenblik besefte dat hij toch te weinig 
financieel bijdroeg tot het onderhoud van 
zijn gezin, schafte hij zich een timmertafel 
aan om allerlei klusjes op te knappen, 
maar het bleef bij aarzelende pogingen. 
Meestal sloot hij zich op om te schrijven, 
of ging op missie of predikatie doorheen 
Noord-Duitsland. Katharina belette hem 
soms op reis te gaan, wanneer haar vrou
welijke intuïtie levensgevaar vermoedde. 
Alhoewel Maarten altijd de neiging had 
om tegen te stribbelen, omdat hij door 
godsijver werd gedreven, legde hij zich 
tenslotte toch altijd bij het vrouwen-
oordeel neer. De geest van de boeren
opstand van 1525 sleepte immers nog 
altijd aan. Luther stond toen aan de zijde 
van de vorsten en spoorde hen aan het 
volk te onderdrukken, wat ook gebeurde. 
Luther verloor toen een gedeelte van de 
waardering van het volk. 

INQUISITIE 

In gans de kristenheid was het onveilig 

voor wie als ketter stond gebrandmerkt. 

Luther kon zich maar alleen veilig voelen 
binnen het grondgebied van Saksen. In de 
Nederlanden was de Inquisitie door de 
Bloedplakkaten van Keizer Karel al in 
volle gang, zowel tegen ketters als tegen 
heksen en wederdopers. Toch breidde de 
hervorming zich zeer vlug uit. Op 1 juli 
1523 werden de eerste twee martelaren 
van de hervorming, Hendrik Voes en Jan 
Van Esschen, te Brussel levend verbrand. 
Twee jaar later, in 1525 werd in deze stad 
de eerste protestantse Kerk gesticht. Te 
noteren valt dat in de tweede helft van de 
16de eeuw het lutheranisme werd op
geslorpt door het calvinisme. Maar ook in 
Engeland was het niet veilig gedurende de 
regering van Hendrik VIII, daar werden 
ten gevolge van zijn konflikten met de 

Weimar: Lukas in 1553 op 81-jarige 
leeftijd, de keurvorst een jaar later, 51 jaar 
oud. Lukas Cranach de Jonge leefde, 
woonde en werkte zijn ganse leven in 
Wittenberg. Van Cranach de Oude moet 
men de portretten van Maarten Luther en 
Katharina von Bora gaan gewonderen in 
het museo Poldi-Pezzoli in Milaan. 
De familie Luther kreeg ook Christiaan II 
van Denemarken op bezoek. Men weet 
van hem dat hij Luthersgezind was en zich 
te Wittenberg kwam verdiepen in het 
nieuwe geloof. Hij was het ook die aan 
Luther een jaargeld schonk. Katharina 
poogde die gunst te bestendigen, ook 
gedurende zijn ballingschap; hij schonk 
haar een ring. Dit bezoek moet wel voor 
het jaar 1524 hebben plaats gehad, want 

Aan de zijde van Luther 
paus verschillende katolieke martelaren 
onthoofd, onder hen Thomas Moore. 
Het Zwarte Klooster funktioneerde als 
opvangcentrum. Leden van een familie 
waarvan de moeder of vader was ge
storven, werden in het huiselijk leven van 
de Luthers opgenomen. Zwervers von
den er onderdak. Onder hen Robert 
Barnes, de Engelse reformateur, die na 
zijn terugkeer in Engeland in 1525 levend 
werd verbrand. 

DE VRIENDEN 

Aan de universiteit van Wittenberg waren 
zeer geleerde professoren verbonden, 
misschien was de merkwaardigste onder 
hen Philipp Melanchton (Bretten 1497-
Wittenberg 1560). Professor Grieks vanaf 
zijn 21ste jaar, gekend als Duits humanist 
en reformateur, schaarde hij zich aan de 
zijde van Luther. Hij gaf aan de leer een 
pedagogisch karakter, bruikbaar in het 
onderwijs. Hij bleef tot aan Luthers dood 
zijn aanhankelijke vriend, maar helde 
later naar het calvinisme over. Andere 
trouwe vrienden waren Lukas Cranach en 
zijn vrouw Barbara. Cranach de Oude 
was zich in 1504 in Wittenberg komen 
vestigen, en werd reeds onder de regering 
van Frederik de Wijze hofschilder van de 
Saksische Keurvorsten. In 1508 mocht hij 
met vorstelijke steun naar Vlaanderen 
komen aan het hof van Maximiliaan te 
Mechelen. Bij zijn terugkeer in 1509 
werd hij tot de adelstand verheven en 
kreeg als embleem een gevleugelde slang. 
Zijn zoon Lukas Cranach de Jonge nam 
van zijn vader de funktie van hofschilder 
over. In 1547 verklaarde Keizer Karel de 
oorlog aan de protestantse vorsten die 
zich hadden verenigd in het Schmal-
kaldisch Verbond. Toen Johan Frederik 
de Grootmoedige de slag bij Mühlberg 
verloor en gevangen werd genomen, bleef 
Lukas Cranach de Oude zijn mecenas 
gezelschap houden. Zij stierven beiden in 

van 1524 tot 1530 verbleef de Deense 
koning ondergedoken in Lier. Christiaan 
van Denemarken was gehuwd met Isa
bella, de zuster van Keizer Karel V, zij 
stierf amper 26 jaar oud, op het kasteel te 
Zwijnaarde. Margaretha van Oostenrijk 
ontnam hem zijn kinderen om hen in haar 
paleis te Mechelen te vrijwaren voor 
ketterij. Om dezelfde reden had zij zijn 
raadsheer Willem van Zwolle laten ar
resteren en levend doen verbranden. On
dertussen liet Christiaan het niet aan zijn 
hart komen, hij vermaakte zich uitbundig 
in Lierke Plezierke, was lid van de Kol-
veniers, behaalde een eerste prijs met het 
schieten van een hoogvogel. Hij ging 
graag om met het gewone volk en sprak 
het Lierse dialekt. Zijn liefdesavontuur 
met Duveke, een Hollands boerenmeisje, 
hebben zijn biografen nooit vergeten. 
Ook zijn terugkeer naar Denemarken 
niet, toen hij meende dat hij door de adel 
weer zou worden aanvaard, wat niet het 
geval was. Zijn zoon had bezit genomen 
van zijn troon, hijzelf bleef zijn verdere 
leven gevangen en stierf in 1559, een jaar 
na Keizer Karel. 

HET EINDE 

Alhoewel Katharina waakzaam was over 
de bewegingsvrijheid van haar man, liep 
het toch éénmaal mis. In 1546 wilde 
Maarten naar Eisleben rijden, zijn zonen 
Maarten en Paul menden de wagen. Hij 
wilde hen de streek laten zien waar hij zijn 
jeugd had doorgebracht en toonde hen 
zijn ouderlijk huis. Deze konfrontatie had 
Luther zo aangegrepen dat zijn hart het 
begaf. Op de terugtocht kreeg hij een 
hartaanval en de jongens moesten het lijk 
van hun vader naar Wittenberg terug
brengen. Ditmaal had de vrouwelijke 
intuïtie van Katharina niet gewerkt. 
Toen in de zomer van 1552 in Wittenberg 
de pest uitbrak verliet Katharina met haar 
gezin de geteisterde streek. Ook de pro

fessoren en de studenten namen de wijk 
naar Torgau. Het werd een moeilijke reis: 
de wegen waren slecht en de paarden 
geraakten op drift. Onderweg maakte zij 
nog een spannend drama mee. Er lag een 
vrouw stervend langs de weg, Katharina 
nam haar in de wagen en verzorgde haar, 
zodat de vrouw weer op krachten kwam. 

Zij weigerde echter met de 
lutheranen de reis verder te 
zetten. Bij het afscheid ont

dekten de twee vrouwen elkander. „Gij 
zijt Ilse Kitscher, ik ben Katharina von 
Bora. Wij legden op dezelfde dag de 
gelofte af in het klooster te Nimpchen". 
Maar Ilse wilde van Katharina niet weten, 
zij had destijds niet willen uittreden. 

Katharina von 
Bora. 

Zij kon samen met haar gezin Torgau 
bereiken, maar totaal verminkt. Ze was in 
een waterpoel gesukkeld, hield er twee 
gebroken benen aan over en talrijke in
wendige kneuzingen. Na dagenlange 
coma, kwam Katharina nog even tot 
bewustzijn en genoot van het luitspel van 
Paul, die daarbij een luthers lied zong. Zij 
stierf op 20 december 1552. 

Line Lambert 

Monument 
voor Luther In 
Dresden. 


