
Met 
voorbedachten 

rade 
N aar aanleiding van de 

diskussie over de eindtermen 
voor het eerste en tweede 

leerjaar sekundair onderwijs, werd 
door de kranten Het Laatste Nieuws 
en vooral De Morgen een 
lasterkampagne opgezet tegen Vlaams 
parlementslid en gemeenschapssenator 
Chris Vandenbroeke. Van een serene 
diskussie was daardoor geen sprake 
meer. Perslekken, halve waarheden, 
inhoudelijke onduidelijkheden, 
schromelijke overdrijvingen, 
ongenuanceerde stellingen en 
persoonlijke aanvallen verdraaiden de 
feiten. 

Op donderdag 4 juli worden de 
vakoverschrijdende eindtermen 
besproken in de kommissie Onderwijs 
van het Vlaams parlement. Deze 
eindtermen zijn van toepassing op alle 
vakken gezamenlijk en hebben te 
maken met waarden en houdingen. Op 
het einde van de kommissiebespreking 
wordt de vakoverschrijdende eindterm 
„opvoeden tot burgerzin" behandeld. 
Daarin wordt een viertal groepen 
aanbevelingen opgesomd. De VU-
fraktie, bij monde van Chris 
Vandenbroeke, wil daar ook een vijfde 
groep, met name „Vlaamse burgerzin" 
aan toevoegen. De meeste 
kommissieleden, noch minister van 
Onderwijs, Luc Van Den Bossche (SP), 
hebben daar bezwaar tegen, maar 
vragen Vandenbroeke een aantal 
verduidelijkingen snel en kort op 
papier te zetten, ze informeel aan de 
andere partijen te overhandigen, zodat 
de verschillende frakties op een 
diskrete en serene wijze hun mening 
kunnen verwoorden. De volgende 
week moest dan een beslissing worden 
genomen. 

Meteen stelt Vandenbroeke een 
korte nota op waarin, onder de titel, 
„Leven en funktioneren in de Vlaamse 
Gemeenschap", drie aanbevelingen 

staan vermeld: „Vlaming zijn om 
Europeër te worden en andere 
kuituren te ontmoeten"; „zich bewoist 
zijn van zijn kulturele eigenheid" en tot 
slot „een Vlaams bewustzijn spontaan 
uitdragen". 

Met deze aanbevelingen had 
Vandenbroeke twee doelstellingen voor 
ogen. In het zog van August 
Vermeylen, wou het parlementslid de 
Vlaamse tieners bewust maken van hun 
kulturele eigenheid, om zich van 
daaruit voor te bereiden op een 
Europese identiteit en een ontmoeting 
met andere kuituren. In tweede 
instantie wou Vandenbroeke vermijden 
dat leraren zich op flagrante wijze 
denigrerend zouden uitlaten over 
Vlaanderen en de Vlaamse eigenheid. 
Dat is nog iets anders dan de 
flamingantische missionaris uithangen. 
Immers, de niet-naleving van de 
vakoverschrijdende eindtermen is enkel 
financieel sanktioneerbaar indien de 
aanbevelingen totaal worden 
genegeerd. 

Hoe dan ook, zonder enige 
voorafgaande diskussie onder de 
partijen, zonder dat iemand de tijd had 
gekregen de ,,officieuze werk- en 
bespreeknota" te onderzoeken, lekt de 
dag daarop, vrijdag 5 juli, de nota in de 
krant De Morgen uit. Zonder op de 
gehele tekst in te gaan, laat staan dat 
enig kommentaar wordt geleverd op de 
70-tal vakoverschrijdende eindtermen, 
trekt De Morgen ongemeen scherp van 
leer tegen het „spontaan uitdragen van 
een Vlaams bewustzijn". 

(Lees verder bh- 2) 
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Vlaamse Liberale Liedjes. 

Naar Frankrijk 

Geld te veel? 

11 juli-boodschap. 
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Op rozen. 16 

D e incidenten in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers betelcenen meer 

dan „een accident" zoals de eerste-minister 
Dehaene ons probeerde wijs te maken. Zij 
wijzen op de toestand waarin dit onvol
doende gefederaliseerde land verkeert. En 
ook al werden achteraf de scherpe hoeken 
afgerond, de woorden klinken nog na. Na
tuurlijk ieeft er bij 
een deel van de 
Waalse bevolking 
een drang naar 
Frankrijk, een ver
langen dat zo oud 
als dit land is. Be
horen tot ,,une 
grande sociétè 
frangaise " is een 
droom die niet alleen in Franstalig België 
leeft, maar alle Franstaiigen wereldwijd be
koort en verenigt. Maar goed, ais Wallonië 
het zoveelste departement van de Repu-
bliekm\ worden, dan moet het dat weten. 
Het zal wel zo'n vaart niet lopen want de 
vraag is groot of Parijs zo gul met de centen 
zal omspringen als België met Wallonië 
doet. 
Want om de centen gaat het, en dit zowel 
aan Vlaamse als aan Waalse zijde. Cemak-
kelljkheidshaive sprak men vroeger steeds 
over ,,de taalkwestie" , wat niet juist was. 

Vooral vanuit de Volksunie werd herhaal
delijk gewezen op de foute benadering van 
het vraagstuk, de ziekte waaraan België leed 
(lijdt) was een nationallteiten-konflikt. Uit
gedrukt in het gedwongen samenleven van 
twee volkeren met andere achtergronden, 
andere verlangens, en andere kuituren. En 
uitgedrukt in een gebrek aan een geza-

melijke identiteit 
ook al poogde men 
deze uit te vinden 
en aan te leren. De 
symbolen die daar--
bij gehanteerd 
werden, de valse 
vaderlandsliefde, 
de opgezwollen 
woorden van een 

volkslied, de leuzen, de monumenten, ble
ken leeg en schijnheilig. Om een ,,Belgische 
identiteit" te kreëren werden alle zeilen 
bijgezet: de financiële wereld, de kerkelijke 
overheid, het onderwijs, het Hof, de sport, 
zelfs de kruistochten werden tot ,,une oeu
vre beige" gemanipuleerd. 
Deze schijntoestand kon niet blijven duren 
en brokkelde dan ook geleidelijk af 
Vandaag hebben de twee naties binnen dit 
land hun eigen demokratisch verkozen par
lement en een groot aantal bevoegdheden, 
het ontbreek ze echter aan voldoende mid-

Veel meer 
dan een 
accident 

delen om een volwaardig eigen beleid te 
voeren. 
Vandaag gaat het om de middelen én de 
bevoegdheden die nog in handen van de 
federale regering zijn. 
Wij zijn geen staats-nationalisten en staan 
met afkerig tegenover een internationaal 
verband uitgedrukt in de Europese Unie. 
Een kontroleerbare Europese overheid mag 
gerust bevoegd zijn voor wat beter grens
overschrijdend wordt geregeld Wij willen 
echter zelf verantwoordelijk blijven voor al 
de zaken die onze identiteit en het wezen 
van onze natie betreffen. Vlaanderen heeft 
niet 150 jaar geijverd om het Belgische juk af 
te werpen om nu een Europees juk te 
aanvaarden! Om ,,Europeaan te worden" is 
een Belgische bovenbouw met meer no
dig. 
In die samenhang is het ons om het even 
welke richting Wallonië kiest, elke natie 
moet maar zelf beslissen waarheen zij wil 
Kan samenleven met Wallonië nog in een 
federale unie dan moeten de Franstaiigen 
de nodige loyauteit aan de dag leggen 
Willen ze dat niet dan lijkt konfederalisme, 
zoals door de Volksunie eerder dit jaar voor
gesteld, een mogelijke uitweg. Steeds meer 
groeit de vraag naar deze staatsvorm Het Is 
daarom verheugend vast te stellen dat ook 
binnen de SR in de figuur van Norbert De 

Batselier, In dezelfde richting wordt ge
dacht. Hoe ernstig deze Vlaamse opstoot is 
moet nog blijken, ook bij de VLD trouwens. 
Het,,accident" heeft ook aangetoond dat 
België meer en meer een land van grenzen 
wordt. De taalgrens scheidt niet alleen de 
naties, maar ook de manier van beleid voe
ren. Zo huldigen de Franstaiigen een andere 
opvatting over budgettaire politiek. De 
Vlaamse overheid is bereid om te saneren en 
om industrieel te herstruktureren, de Frans
taiigen houden het liever bij wat ze (nog) 
hebben en hopen op verdere Europese 
tussenkomst, net zoals ze blijven hopen op 
een onuitputtelijke Sociale Zekerheid. Elke 
Vlaamse vraag om hervorming van de SZ 
beschouwen ze als een aanslag op hun 
welvaart Wij hopen niet dat, zoals in het 
rumoerige kamerdebat tot uiting kwam, de 
taalgrens ook nog een welvaartsgrens 
wordt. Maar daar kan Vlaanderen toch niet 
verantwoordelijk voor zijn. 
Na het dreigement van Eerdekens had eer
ste-minister Dehaene het over ,,een ac
cident waarover hij voorlopig niet wenst te 
praten". Zijn uitspraak deed denken aan wat 
zijn voorgangers ooit over ,,de taalkwestie" 
zegden toen zij deze als ,,een vals pro
bleem" beschouwden. Het brak ze zuur op. 
Dat kan Dehaene ook overkomen 

Maurlts van Lledekerke 



Ongehavend 
Staatssekretaris voor Ontwikkelingsbeleid 
Reginald Moreels (CVP) kwam in 
opspraak nadat het Hoog Komité van 
Toezicht de NGO-organisatie Artsen 
Zonder Grenzen (AZG) had doorgelicht. 
Moreels was meer dan tien jaar voorzitter 
van deze hulporganisatie. AZG wordt 
verweten dat ze tegen de wet in een 
koöperatieve organisatie heeft opgericht 
die financiële transakties uitvoerde. 

Daarop moest Moreels zich komen 
verantwoorden voor de ABOS-
opvolgingskommissie. Moreels kon 
blijkbaar aantonen dat overheidsgeld niet 
onrechtmatig werd gebruikt. 
De oppositie behandelde hem dan ook 
met opvallende mildheid. Allicht komt 
Moreels, die opgezadeld wordt met alle 
ABOS-mankementen, 
ongehavend uit het incident. 

Faciliteiten 
In de kommissie Staatshervorming van het Viaams par
lement is ai meermaals gebleken dat het gros van de 
Vlaamse partijen gewonnen is voor de afschaffing van de 
faciliteiten in de rand rond Brussel in een interview met de 
krant Het Laatste Nieuws, sprak Annemie Neyts (VLD) dat 
voornemen tegen: „De faciliteiten in de taalgrensge
meenten hoeven met afgeschaft te worden. Ze zijn een 
beschermingsmechanisme voor een Franstalige minder
heid in Vlaanderen. Maar, ze kunnen niet worden misbruikt 
voor een bestuurlijke tweetaligheid, laat staan om grens
wijzigingen te bepleiten." 

V D O O R D E W E E K S , 

(Vervolg van blz. 1) 

^ In de binnentuin van de 
Vlaamse klub De warande ontving mi
nister-president Luc Van den Brande 
het diplomatiek korps. Aan de be
grijpende heren en dames van het 
internationale forum legde Van den 
Brande uit dat België evolueert naar 
een staatshervorming met twee snel
heden. En al stond het niet in de hel
derblauwe sterren geschreven, dan 
toch zei de Vlaamse premier te streven 
naar een „sterregio"... 

• ... Nippend aan de heerlijke 
kocktails aanhoorde het diplomatiek 
korps alvast de Vlaamse verwezenlij
kingen. Het Vlaams beleid inzake werk
gelegenheid, technologie, steden, on
derwijs, transport en begroting pas
seerden allen de revue, waarna het 
korps tevreden naar huis mocht. 

^ Wat Van den Brande nog niet 
kon vertellen is dat 56% van de Vla
mingen weten dat hij minister-presi
dent is van de Vlaamse regering. 18% 
verwarde hem met Jean-Luc Dehaene. 
Dat blijkt ui een enquête afgenomen 
door Marketing-Unit in opdracht van 
het weekblad Panorama... 

• ... De enquête ontwaarde dat 
slechts 8% gewonnen is voor een 
Viaams-nationale voetbalploeg. Meer 
dan de helft van de Vlamingen voelt 
zich eerder Belg dan Vlaming. Dat is 
vooral het geval bij de vrouwen. De 
Vlaamse Brusselaar stelt zich uitdruk
kelijk unitair op (65%)... 

• Voelen de Vlamingen zich eer
der Belg, dan Vlaming, dan blijven de 
Vlamingen niet gespaard van enige 
kontradiktorische verklaringen. Zo is 
nagenoeg de helft van de Vlamingen 
gewonnen voor een volledige splitsing 
van de Sociale Zekerheid. De Brus
selse Vlamingen daarentegen willen 
van geen splitsing weten (85%). Ook 
63% van de lagere klassen, allicht be
vreesd voor overmatige besparingen, 
wijzen de splitsing af. 

• Het Katoliek Vlaams Vormings
werk van Landelijke Vrouwen (KVLV) is 
boos over de platvloerse kampagne 
van de frisdrank Perrler. Daarin wor
den drie vrouwen in blote borsten ten
toongespreid met elk het Perrier-logo 
op de tepels geplakt. Volgens de or
ganisatie vormt deze kampagne een 
aanslag op het respekt dat ieder men
selijk wezen (M/V) verdient van de 
maatschappij waarin zij/hij leeft. 

1 

De dag daarop wordt de 
historikus Mare Reynebeau erbij 
gehaald om ongenuanceerd te 
verklaren dat de scholen verplicht 
worden het Vlaams-nationalisme te 
prediken. Zonder het dossier te 
kennen spreekt hij van een 
„opiniedelikt". Luc Van Der Kelen 
van Het Laatste Nieuws, die het 
eigenlijk meer op de CVP en zijn 
eigen Verhofstadt gemunt heeft, 
nam deze verwijten nagenoeg 
klakkeloos over. 

Ook al gaf het bewuste 
zinnetje aanleiding tot 
woorderlijke verwarring en kon 
Vandenbroeke daarom enige 
slordigheid, misschien zelfs 
overmoed worden aangewreven, 
van een opdringerig Vlaams-
nationalisme was geen sprake. 
Overigens ging het om een 
officieus voorstel dat alles behalve 
te laten of te nemen was. Juist 
daarom was de perslek een 
bewuste politieke afrekening. 

Nadat de pers de diskussie 
had gevoerd in de plaats van de 
politici, schrapte de VU-
parlementsfraktie het „bewuste" 
zinnetje om andermaal te herhalen 
dat de Vlaamse identiteit moet 
openstaan voor andere kuituren. 

Toch was het hek van de 
dam. Enige uitzonderingen daar 
gelaten, vond geen enkele 
demokratische partij het nog nodig 
om zonder schroom, om zonder 
schaamtegevoel bewust te zijn van 
de eigen identiteit. Of toch. In de 
vakgebonden eindterm 
geschiedenis staat „als 
kompromis" ingeschreven dat de 
leerlingen iets moeten afweten van 
de Vlaamse beweging en de 
Vlaamse kuituur. Dit is geen 
aanbeveling, maar een plicht. De 
niet naleving kan de school haar 
bestaan kosten. Hoe de 
geschiedenis van de Vlaamse 

beweging bovendien aan de man 
moet worden gebracht is een open 
vraag. Voortaan kan iedere leraar 
willekeurig de hoogdagen van 
Vlaanderen benadrukken en de 
minpunten verzwijgen. Juist dat 
wou Chris Vandenbroeke 
vermijden. Het zal de 
„waarschuwende en oplettende" 
joernahsten een zorg wezen. 

(evdc) 

LECA SUD 
De VLD-jongeren roepen de CVP- en VU-
jongeren op een Vlaams front te vormen 
dat de toekomst en de welvaart van 
Vlaanderen veilig moet stellen. Het 
Vlaamse jongerenfront - evenwel zonder 
de SP - zou moeten ingaan tegen wat de 
VLD-jongeren de „Lega-Sud" noemen. 
Met de Lega Sud verwijzen ze naar de 
almacht van de PS die de transferver-
hogende belastingen opdrijft en de trans-
ferverminderende sanermgen boycot. 
Daartegenover, aldus de VLD-jongeren, 
moet de Vlaams politieke klasse een stra
tegie ontwikkelen en een aktiej)lan op
stellen voor een verdere staatshervor
ming. 

Voor de VLD-jongeren is het voortbe
staan van België geen absolute vereiste 
meer. De liberale principes wegen immers 
zwaarder door dan het voortbestaan van 
het land. Met die stellingen zitten de 
VLD-jongeren op dezelfde lijn als ka
merlid Pierre Chevalier die net als de 
VLD-jongeren naar het Tjsechoslo-
waakse voorbeeld verwijst.(zie blz.3) 
In feite verwijten de VLD-jongeren de 
Belgische staat, gedomineerd door de PS, 
enkel een belastingsdrift en een koppige 
houding tegenover het Sociale Zeker-
heidsbeleid. Verder is er niets aan de 
hand. Enkel rationele, lees pure neo

liberale, argumenten zijn van tel. De 
VLD-jongeren moeten dan ook niet we
ten van de „vendelzwaaiende en sen
timentele nationalisten". 

VU-JONGEREN 
Slechts zelden, en meestal slechts een 
beperkte, sociaal-progressieve fraktie van 
de liberalen, kon en kan begrip opbren
gen voor het sociale aspekt van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Van enig 
historisch en Vlaams bewustzijn hebben 
de VLD-jongeren allerminst kaas gege
ten. Op een onbegrijpelijke, onrespekt-
voUe en meewarige wijze vonden ze het 
nodig erop te wijzen dat voor hen „Ro-
denbach bier is." 

De VU-jongeren zijn dan ook alles behalve 
opgezet met het initiatief van de VLD-
jongeren. „Meer Vlaamse zelfstandig
heid", aldus de VU-jongeren, „is voor ons 
een logische stap naar een solidaire en 
harmonieuze wereld die het recht op een 
open kulturele identiteit erkent." Juist 
daarom streven de VU-jongeren een in
tegraal federalisme na. Van het lokale tot 
het supranationale niveau moeten zelf-
standigheidsaanspraken leiden tot een 
kwaliteitsvol bestuur. 
De klemtoon leggend op de kwaliteits
dimensie en niet op het loutere discours 
van de „rekenmachine", streven ook de 
VU-jongeren, met of zonder transfers, 
naar meer Vlaamse zelfstandigheid. Ove
rigens betwijfelen zij of het Lega-taaltje 
van de VLD de goede manier is om een 
debat over verdere staatsvormende stap
pen aan te gaan. Daartoe is hoe dan ook 
een 2/3 meerderheid noodzakelijk. De 
liberalen die wel ooit meegewerkt hebben 
om die grondwetsregel in te voeren, 
hebben nadien, helaas, te weinig rele
vante inbreng gehad in het federalise
ringsproces. 

FISKALE AUTONOMIE 
Naar aanleiding van 11 juli legden na
genoeg alle partijen, Vlaamse drukkings -
en denkgroepen de klemtoon op meer 

fiskale autonomie. Dat deed ook de voor
zitter van het Vlaams parlement, Norbert 

De Batselier (SP), tijdens een officiële 
toespraak in de „schelp" van het Vlaams 
parlementsgebouw. 

De Batselier aanzag fiskale autonomie, 
zowel betrekking hebbend op de ven
nootschapsbelasting als op de personen
belasting, geenszins als een bedreiging 
voor solidariteit. „Financiële en ook fis
kale autonomie", aldus de parlements
voorzitter, „horen thuis in de demo
kratische logika van een federale staat." 
De SP'er hield er wel aan te waarschuwen 
voor overhaaste stappen, waarmee hij te 
kennen gaf geen staatshervorming door 
te voeren tijdens deze legislatuur. 



se non è vero... 
Vym tegemoet te komen aan de vraag naar kom-
kommernieuws hebben Charles en Di besloten om in 
volle zomerperiode de laatste hand te leggen aan hun 
echtscheiding. Voor Buckingham Palace komt daarmee 
een einde aan een 15 jaar durende zeepserie, voor de 
media doemt het syndroom van de nieuwsloze zomers 
op. Een kort overzicht leert ons immers dat zowel 
Charles als Di telkens in de zomermaanden de media 
van kopij wisten te voorzien. Het doet ons vermoeden 
dat dit sprookjeshuwelijk, ingezegend op, jawel een 
warme zomerdag in juli 1981, altijd al tot de sprook

jeswereld behoord heeft. Charles en Di zijn pro forma 
in het huwelijk getreden om krant, TV en radio te 
voorzien van komkommernieuws. 
Na hun zomers huwelijk werd ook de geboorte van hun 
eerste zoon zorgvuldig gepland: zomer 1982. Met de 
tweede zoon hadden de scenaristen een moeilijke 
bevalling voorzien. Harry kwam pas in september 1984 
op de wereld. De volgende grote, overigens meesterlijk 
opgezette, verhaalwending komt er opnieuw in de 
zomer. In juli 1992 pakt een joernalist uit met een boek 
waarin van Diana gezegd wordt dat ze 5 zelfmoord
pogingen ondernomen heeft. Dat deze niet mochten 
slagen uit komkommer-oogpunt, is inmiddels al dui

delijk. Even lijken de verhaalschrijvers het noorden 
kwijt, wanneer zij in januari 1993 een berucht tampon
telefoongesprek tussen Charles en Camilla uit de hoed 
toveren. Maar met Charles bekentenis van overspel 
(juni 1994) en Di's amoereuze eskapades met een 
rugbyspeler (augustus 1995) herpakt het scenario zich. 
De volgende uitschuiver van de scenaristen is meteen de 
laatste: Di in een interview op TV en wel in november 
1995. Vanuit Buckingham krijgen zij de boodschap er 
een eind aan te breien. Daarom is deze zomer de laatste 
dat wij nog iets te horen krijgen van Charles en Di. 
Wedden dat in juni 1997 een nieuwe verloving wordt 
aangekondigd? 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Opvallend was dat De Batselier de „Vla
mingenhaters" de mond snoerde. Naar 
aanleiding van de opgeklopte diskussie 
over het Vlaams bewustzijn in de eind
termen van het sekundair onderwijs zei 
hij dat Vlaamse identiteit niet kan ge
lijkgesteld worden met „een boze geest, 
die nooit meer in de fles terug te krijgen 
valt." 

KONFEDERALISME 
De Batselier blijft verbazen. Hij doet zijn 
imago van progressieve voortrekker bin
nen de SP alle eer aan. In het Vlaams 
parlement sprak hij nog over meer flskale 
autonomie binnen het federale model. 
Enkele dagen later, tijdens het weekeinde 
van 14-15 juli, liet hij een „staatsher
vormingsnota" uitlekken naar de krant 
De Standaard. Daarin geeft hij ootmoedig 
toe dat de socialistische beweging de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd duidelijk 
heeft gemist. „De Vlaamse socialisten" zo 
waarschuwde De Batselier, „mogen er 
niet van uitgaan dat ze slechts in België 
goed zitten en in het zogezegde rechtse 
Vlaanderen slecht." 

Vanuit die redenering pleit De Batselier 
voortaan voor een konfederaal model. 
Daaronder verstaat hij een tweeledige 
statenbond, met voor Brussel een speciaal 
statuut, door Vlaanderen meegefinan-
cierd. Het Belgisch niveau zou nog enkel 
de bevoegdheden Justitie, Buitenlands 
Zaken, Landsverdediging en de „essen
tiële solidarteitsmechanismen en/of af
spraken tussen personen en deelstaten" 
behouden. Die laatste federale bevoegd
heid slaat op de inkomensvervangende 
uitkeringen zoals werkloosheidsvergoe
dingen, pensioenen en de ziekte- en in
validiteitsverzekering. Ook datgene wat 
te maken heeft met sociale, ekonomische, 
fiskale en monetaire unie overstijgt 
Vlaanderen. 

SP 
Het is duidelijk dat ook de SP zich wil 
voorbereiden op een nakende staatsher
vorming. De houding van De Batselier is 
ingegeven vanuit een dubbele doelstel
ling. Enerzijds wil hij er niet van uitgaan 
dat een autonomer Vlaanderen automa
tisch een rechtser Vlaanderen inhoudt. 
Anderzijds wil hij ook vermijden dat het 
debat bepaald wordt door die partijen die 
het ekonomisch narionalisme verwoor
den. Juist daarom koppelt hij een twee
ledige staatsstruktuur aan het behoud van 
sommige solidariteitsmechanismen. 

Daartegenover moeten de Walen wel de 
fiskale autonomie en de federalisering 
van de kinderbijslagen, de aanvullende 
inkomens en de gezondheidszorg aan
vaarden. 

Onafgezien van sommige unitaristen en 
van de jong-socialisten, onderschrijft de 
SP-fraktie de „denkoefening". Het is en 
blijft alsnog een denkoefening, want de 
afhandeling van de drie grote dossiers: de 
EMU, de SZ en de werkgelegenheid, 
aldus voorzitter Tobback, blijven alsnog 
prioritair. 

Opmerkelijk is dat de volledige SP-fraktie 
er ook aan denkt om de arbeidsver-
vangende inkomens in de toekomst te 
laten regelen door Europa. Overigens 
moet de nota van De Batselier ook vanuit 
politieke machtsstrategieën worden be
grepen. De kommunautaire druk die van
uit Vlaanderen aanzwelt, plaatst de SP 
voor een dilemma. Indien de partij te 
weinig afdoende staatshervormingsstap-
pen wil ondernemen, kan ze niet meer 
met de steun van de PS, zoals voorheen, 
rekenen op een automatische koalitie-

Moreels 
opnieuw in 

moeiiljicheden. 

vorming op zowel federaal als Vlaams 
vlak. De SP is met andere woorden be
vreesd voor assymetrische koalities. Het 
loslaten van België betekent dan ook 
evengoed het loslaten van de PS. 

De VLD haalde afgelopen week met haar 'Vlaams gejen' 
het bloed onder de PS-nagels uit. Voor wie het wil 

geloven is er op dit ogenblik geen partij die meer en beter 
Vlaams is dan de liberale. 

Enkele jaren geleden voerde de Volksunie 
een kampanje onder de slagzin: Vlaamser 
dan ooit'. Wie er de aktuaiiteit een beetje 
op nalnoudt, zal vaststellen dat diezelfde 
slogan nu ook de Vlaamse Liberalen en 
Demokraten niet zou misstaan. Alleen: er 
is een 'maar'. Het is niet de eerste keer dat 
liberaal Vlaanderen heftig klauwt, om er 
dan, na enige tijd, de nagelknipper in te 
zetten. En laat dat klauwen en knippen nu 
meestal gelijklopen met respektlevelijk 
oppositie- en meerderheidskuren. 
Zo was het bv. de PW, ooit nog bedacht 
met de bijnaam Pest Voor Vlaanderen, die 
zich als een duivel in een wijwatervat 
verweerde tegen het Egmontpakt. Vlaan
deren had volgens de liberale oppositie 
teveel toegevingen moeten doen. Enkele 
jaren geleden, toen de PVV stierf en de 
VLD geboren werd, was het opnieuw 'van 
dattum'. De staatshervorming zou op
nieuw 'herdacht' en 'vereenvoudigd' wor
den. De verkiezing van Herman De Croo 
tot nieuwe voorzitter zorgde ervoor dat 
de Vlaamse laklaag van de VLD een, op z'n 
zachtst gezegd, erg doffe kleur kreeg. 
Totdat op 21 mei j . l . Cuy Verhofstadt 
opnieuw op het politieke toneel ver
scheen. Na één jaar nadenken kwam deze 
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tot het, niet bijster vernieuwende, besluit 
dat de huidige politieke konstellatie zich 
niet leent tot het hervormen van de 
Sociale Zekerheid. Franstalig België, met 
name de PS, blokkeert elke diskussie over 
een diepgaande hervorming. Verhofstadt 
pleitte daarom voor meer Vlaamse be
voegdheden: fiskale autonomie en een 
onafhankelijker handelen binnen de SZ. 
Verhofstadts terugkeer maakte ook de 
weg opnieuw vrij voor de 'vernieuwers' 
die, sinds de komst van De Croo, naar het 
achterplan waren verwezen. Bij de be
sprekingen van de kaderwetten mocht de 
'oud-SP'er Pierre Chevalier z\z eerste op
draven. Hij vergeleek het huidige België 
met het voormalige Tsjechoslowakije, met 
daarin het westers denkende Tsjechië en 
het kommunistisch geïnspireerde Slowa
kije. Als de PS het been stijf houdt, dan 
betekent dat, volgens Chevalier, een vrij
wel zekere splitsing van België. Vanuit de 
VLD-Senaatsfrakties klinken soortgelijke 
berichten. De liberale senatoren schijnen 
plots de inhoud van begrippen als 'in
stitutionalisering van de transfers' ten 
volle te begrijpen. Ook de vaststelling dat 
de CVP een zgn. Januskop heeft, met één 
gezicht dat pleit voor Vlaanderen en een 

ander voor België, lijkt voor de VLD'ers de 
ontdekking van het jaar. Eén en ander 
droeg ertoe bij dat de partij vergeleken 
werd met het Italiaanse Lega Nord, dat 
een afsplitsing van het noorden van Italië 
bepleit. Vorige week dan beleefden de 
Vlaamse liberalen hun voorlopig Vlaams 
hoogtepunt door Wallonië resoluut de 
weg naar Frankrijk te wijzen. 
Dat de liberalen zo plots de Vlaamse kaart 
trekken doet vragen rijzen. Het autonome 
Vlaanderen dat de VLD wil, komt er im
mers met omdat er volgens de liberalen, 
zoiets bestaat als een Vlaams bewustzijn. 
„Het is niet uit sentimentele (sic) na
tionalistische gevoelens dat wij pleiten 
voor fiskale autonomie", liet Chevalier ai 
verstaan. 
Als van enig 'Vlaming zijn' geen sprake is, 
dan resten er niet veel andere motieven 
dan puur politiek opportunisme. Door 
enkel te pleiten tegen nieuwe belastingen 
blijft de VLD op voor haar traditioneel 
terrein. Door daar ook een straffe Vlaamse 
saus aan toe te voegen, staat de partij 
plots In het middelpunt van de aandacht. 
Door daarenboven, zij het niet met die 
woorden, te verkondigen dat de Walen, in 
het blezonder deze van de PS, parasieten 
zijn, kan zij in Vlaanderen nog rekenen op 
een schare gelijkgezinden. Om dan in een 
volgende legislatuur haar ekonomisch ge-
dachtengoed als regeringspartij ten uit
voer te brengen. 
Tot slot is het ook bevreemdend dat pre
cies de VLD in het samenleven van de 
gemeenschappen eensklaps onover-
koombare problemen ziet. Toen oud VU-
voorzitterJaaA-Caönë/s midden 1992 voor 
het liberale gedachtengoed koos was dat 
o.m. omdat hij van mening was dat 'het 
kommunautaire gehakketak in een ter
minaal stadium zat'. Een mlrakuleuze ge
nezing, mijnheer! 

(gv) 
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stof tot spreken 
Yoor zover ons bekend vormen 

parlementaire vragen één van de 

kontrolemiddelen op de regering. Soms lijkt 

het er evenwel op dat de parlementairen ze 

stellen voor het samenstellen van eigen 

dossiers. Meestal bestaat het antwoord dan 

uit de publikatie van enkele bladzijden 

statistieken zonder interpretatie. Eens het 

antwoord gegeven hoor je er verder nooit 

meer iets van. Slechts één voorbeeld vinden 

wij bij Colette Burgeon (PS). Haar vraag 

(over het aantal kontroles van de 

eetwareninspektie) is niet meer of minder 

relevant dan deze van veel van haar 

kollega's, wel het antwoord was 

verwonderlijk. Colla liet het 'gezien het 

louter dokumentaire karakter' niet 

afdrukken, maar legde het ter inzage. Of 

deze metode toe te juichen is, weten wij 

niet, er begrip voor opbrengen kunnen we 

wel... 

4 WETSTRAAT ^ 

Geert Bourgois 

Claude Eerdekens 

V lak voor de parlementaire vakantie legden de 
Vlaamse en federale 

volksvertegenwoordigers een biezondere 
bedrijvigheid aan de dag. De diskussies In de 

parlementaire assemblees straalden bovendien de 
sfeer van de hoogdagen uit. 

Naar Frankrijk? 
In de Kamer van Voksvertegenwoordi-
gers werden emotionele uitspraken van 
de ene op de andere dag afgewisseld met 
een behoedzamere taal. Op woensdag 10 
juli beet de fraktieleider van de PS, 
Claude Eerdekens, de spits af. Nadat de 
VLD, naar aanleiding van de kaderwet
ten, andermaal de kommunautaire snaar 
betokkelde door een gelijke toepassing 
van de S-Z-regels in alle delen van het 
land te bepleiten, verloor Eerdekens zijn 
geduld. Tot dan toe had de PS het been 
stijf gehouden. De partij hield eraan niet 
te reageren op de Vlaamse „provoka-
ties". Daartegenover ontwikkelde ze een 
eigen strategie: geen vragende partij voor 
een verdere staatshervorming, geen vraag 
naar bijkomend geld, maar een behoud 
van de Belgische Sociale Zekerheid. 

EMOTIONELE UITVAL 

Tijdens een emotionele uitval week Eer
dekens van deze strategie af: „Wij zijn 
gekant tegen elke vorm van federalisering 
van de Sociale Zekerheid. Als Vlaanderen 
de belastingen en de Sociale Zekerheid 
naar zich toe wil trekken, dan is dat haar 
probleem. Wij Walen schamen er ons niet 
voor een groot land zoals Frankrijk een 
warm hart toe te dragen. Als jullie willen 

dat Frankrijk morgen aan de poorten van 
Brussel staat, ga dan uw gang." 
VLD-kamerlid Rik Daems beet al even 
gedreven en patetisch terug: „Si vous 
voulez aller a la France, allez-y." 
Wenkbrauwengefrons alom, in de anders 
zo saaie kamer. VLD-voorzitter Herman 

De Croo en fraktieleider Patrick Dewael 

weerhielden zich van een uitbundig han
dengeklap. Even keken ze elkaar on
begrijpelijk aan. Hun blikken verrieden 
een afwijzing van Daems' uitval. De 
Franstalige socialisten stemden wel in met 
de uitspraak van Eerdekens, maar de 
andere Franstalige partijen hielden de 
handen op elkaar. Kamervoorzitter Lan-
gendries (PS) vroeg de gemoederen te 
bedaren, maar vond de diskussie, niet
temin, „interessant". 
De dag daarop sloeg de Franstalige pers 
alarm. Op de voorpagina van de liberale 
krant La Derniere Heure prijkte een door
gesneden Belgische vlag. „Voetballend 
België", Philippe Vande Walle, Philippe 

Albert, Gilbert Bodart en Michel Ver

scheuren, smeekten er om het behoud van 
de driekleur. De katolieke, unitarisitische 
krant La Libre Belgique, gewaagde van 
een „kommunautair psycho-drama." Op 
zoek naar reakties konden alle Franstalige 

tenoren de uitspraak van Eerdekens be
grijpen. Eerdekens, zo was de algemene 
teneur, werd uitgedaagd door de Vla
mingen. Een reële aanhechting bij Frank
rijk, daarentegen, zagen maar weinig Wa
len zitten. Veeleer werd de klemtoon 
gelegd op een stevig verbond met Brussel. 
In De Morgen wist José Happart te ver
tellen dat een aansluiting bij Frankrijk 
geen zin heeft en dat het konfederalisme 
een betere uitweg biedt. 

BEHOEDZAAM 

Tijdens het kamerdebat van vrijdag 12 juli 

werd dan ook een veel behoedzamere taal 

In de Senaat vuurde VU-voorzitter Bert 
Anciaux een resem vragen op Jean-Luc 
Dehaene af, naar aanleiding van een in
formeel gesprek dat prins Fillp had met 
een schare joernalisten. Onder luid pro
test van de PRL vroeg Bert Anciaux of men 
bedenkingen kan formuleren over de ge
schiktheid van de toekomstige koning of 
bij de rol die de monarchie in de toekomst 
nog dient te spelen. Weinigen, aldus An
ciaux, durven zich daarbij vragen stellen. 

Anciaux vroeg zich ook af of topfunkties, 
zoals het voorzitterschap van de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel, mo
menteel in handen van prins Filip, nog 
louteromwillevan de afstamming kunnen 
toegewezen worden. Anciaux: ,,Hoe kan 
worden verantwoord dat deze dienst blijft 
bestaan als jobkreatie voor een prins? Is 

een militaire opleiding in deze tijden van 
internationale ontspanning nog de beste 
opleiding voor een vorst? Is een dure en 
uitgebreide hofhouding in deze tijd van 

onarchie 
inlevering nog aanvaarbaar? Is een steeds 
afwezig parlementslid een schoolvoor
beeld voor de bevolking en een waarborg 
voor het goed funktioneren als later 
staatshoofd? Wanneer kan een initiatief 
van de regering verwacht worden over de 
toekomsitge rol van de monarchie'" 
Premier Dehaene antwoorde dat prins 
Filip met zijn verklaringen aan de pers 
enkel een konstitutloneel feit had her
haald. De monarchie, zo doceerde de 

premier, is een Integraal onderdeel van 
ons federaal en konstitutloneel bestel. 
,,Daar de artikelen die in de Grondwet over 
de monarchie handelen niet voor her
ziening vatbaar zijn verklaard", zo argu
menteerde Dehaene, ,,neem ik aan dat er 
noch bij de kamer en senaat, noch bij het 
volk enige wil aanwezig is om hierin ver
andering te brengen. De vragen van de 
heer Anciaux" , zo sneerde Dehaene de 
VU-voorzitter toe, „zijn de Senaat on
waardig." 
Applaus op alle banken. Niettemin bleef 
de VU-voorzitter erop aandringen een 
open gesprek over de monarchie aan te 
gaan. Hij zei te beseffen dat het on
derwerp zeer gevoelig ligt, maar dat dit 
geen vrijbrief mocht inhouden om niet na 
te denken over fundamentele toekomst-
perspektieven. 

gesproken. Eerdekens pleitte voor so
lidariteit, schaarde zich opeens achter het 
federalisme en het behoud van België en 
gaf aan de Vlamingen de volgende ver
zoenende boodschap mee: „Wij gaan 
verder met de Vlamingen, hand in hand." 
Ook de VLD liet dezelfde geluiden hou
den. Patrick Dewael fulmineerde tegen 
het separatisme en verdedigde het fe
derale model. 

De VU-fraktie trok haar woorden niet in. 
Daar had de partij geen enkele reden toe. 
Zonder ondoordachte uitspraken aan te 
halen, om die nadien weer in te trekken, 
gaf Geert Bourgeois een les in demo-
kratisch nationalisme. Dat was meer dan 
nodig. Eerdekens had het Vlaams-na-
tionalisme vergeleken met het nationa
lisme van de Servische moordenaar Ka
radzic. Eerdekens doolt. Bourgeois; „Wij 
zijn demokraten, gebruiken enkel vreed
zame middelen en hebben inzake so
lidariteit geen lessen te leren. Het wal-
lingantisch nationalisme zit trouwens 
momenteel bij de socialisten. Zij trekken 
de nationalistische kaart. 

Dat blijkt op talrijke terreinen, zoals de 
vennootschapsbelasting, de werkgelegen-
heidspolitiek en de toewijzing van open
bare aanbestedingen. In elk van de deze 
dossiers heerst het principe „Walen 
eerst" en wordt bij voorbaat beroep ge
daan op Waalse produkten en aanne
mers." 

(evdc) 
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o p 23 mei j.l. besliste de federale regering de 

Belgische Maatschappij voor Buitenlandse 

Investeringen (BMI) te reaktiveren. Kostprijs: 

640 miljoen fr. 

• AKTUEEL • 

Sinds de staatshervorming van 1988 zijn 
de gewesten bevoegd voor het promoten 
van buitenlandse investeringen. In Vlaan
deren werd hiervoor een eigen fonds 
opgericht, het Fonds Nieuw Europa. 

Sinds 1991 ondersteunt het Fonds in
vesteringen en samenwerkingsverbanden 
tussen Vlaamse en buitenlandse onder
nemingen in Centraal Europa. Ook de 
oprichting van een Vlaams Fonds Azië zit 
in de pijplijn. 

De staatshervorming laat op dit punt 
echter nog manifeste ruimte open voor 
achterpoortjes. Zo is bijvoorbeeld de 'fe
derale' Belgische Maatschapij voor Bui

tenlandse Investeringen (BMI) blijven be
staan. Deze maatschappij werd in 1970 
opgericht ter bevordering van Belgische 
investeringen in het buitenland. Maar, De 
jongste jaren waren haar aktiviteiten, als 
gevolg van de staatshervorming, uitge
doofd. 

In VU-rangen heerste dan ook ongeloof 
toen de federale regering plots bekend
maakte 640 miljoen fr. bovenop het ka
pitaal van de BMI te storten, wat er 
eigenlijk op wijst dat de BMI op sterven 
na dood was. Hoe dan ook, het bedrag 
moet worden aangewend om de aan
wezigheid van het Belgische bedrijfsleven 
in Afrika en Azië te bevorderen. Op die 
manier laat de Belgische restauratiedrang 
zich gelden. Temeer, daar de federale 
regering ook besliste een nieuw orgaan op 
te richten met de Engelse benaming FAFI 
(Federal Agency for Foreign Investor). 
Dat orgaan beoogt de draaischijf te wor
den tussen buitenlandse bedrijven die in 
België wensen te investeren enerzijds, en 
de federale en regionale regeringen, an
derzijds. 

De Volksunie vindt dit optreden on
betamelijk omdat het tegen de geest en de 
letter van de staatshervorming ingaat. 
Zowel Jean-Marie Bogaert in het Vlaams 
Parlement als Fons Borginon in de fe
derale Kamer stelden deze praktijk dan 
ook aan de kaak. 

Toch opvallend is dat Jean-Marie Bogaert 
zowel eensgezinde steun kreeg vanuit de 
kommissie Ekonomie als van de minister
president Van den Brande. In de kom
missie Ekonomie schaarden niet enkel 
Herman Candries (CVP), maar ook de 
nochtans behoudsgezinde Robert Voor-

bamme (SP) zich achter de vraag van 
Jean-Marie Bogaert. De minister-presi
dent, op zijn beurt, diende het Vlaams 
parlementslid uitvoerig en duidelijk van 
antwoord. Hij bevond zich op dezelfde 
lijn als Jean-Marie Bogaert toen hij be
nadrukte dat de toekenning van de extra 
miljoenen aan het BMI „lijnrecht in
druisen tegen de geest van de bevoegd
heidsoverdracht betreffende de onder
steuning van investeringen in België of in 

het buitenland". Wat het FAFI betreft 
ging de minister-president zelfs een stap 
verder toen hij stelde dat deze beslissing 
„ook formeel indruist tegen de aan de 
Gewesten toegekende bevoegdheden." 
„De oprichting van het FAFI", aldus Van 
den Brande, „werd aangevraagd op uit
drukkelijk verzoek van de federale mi
nister van Ekonomie, Elio Di Rupo 

(PS)." 

Binnen de 24 uur na het bekendmaken 
van de beslissing werd door Van den 

moet deze ontwikkeling onverwijld te 

berde worden gebracht op het Over-

legkomitee tussen de federale regering en 

de gewesten. Ten aanzien van het bui-

Geld te veel? 
Brande om uitleg verzocht bij Jean-Luc 

Debaene. Ook Elio Di Rupo werd op de 
hoogte gebracht. Voorlopig zonder ge
volg. De VU ondersteimt deze aktie, maar 
vraagt tegelijkertijd dat de beslissingen 
meteen worden herroepen. Indien niet. 

tenlands investeringsbeleid, is het behoud 
van één loketfunktie voor Vlaanderen 
immers prioritair. 

In de federale kamer stootte Fons Bor
ginon op de onwil van federaal minister 
van Buitenlandse Handel en Ekonomie, 

Pbilippe Maystadt (PSC). De minister 
antwoordde dat „de regering wat betreft 
de BMI wel degelijk binnen de grenzen 
van haar bevoegdheden was gebleven". 
Elio Di Rupo, die ondervraagd zou wor
den over het FAFI-dossier, liet verstek 
gaan. In zijn repliek beklemtoonde Fons 
Borginon dat hij Di Rupo dringend wil 
ondervragen. Als uitsmijter raadde het 
VU-kamerlid Maystadt, die thans bijna 
wekelijks op de proppen komt met een of 
andere nieuwe fiskale belasting, aan te 
besparen op posten waarvoor de federale 
regering niet bevoegd is. Hopelijk be
grijpt de minister deze boodschap. Of is 
640 miljoen geen geld teveel? 

Karl CoUaerts 

In het jongste nummer van het tijdschrift 
République, uitgegeven door onze Waalse 
vriend José Fontaine, staat een merk
waardige lezersbrief. Een zekere meneer 
R. Lamy uit Ottignies waarschuwt zijn le
zers: „Soyons réalistes concernant Ie Bra
bant wallon, son identité et Bruxelles." 
Meneer Lamy beklaagt zich over de mas
sale intocht in zijn streek van inwijke-
lingen. Hij betreurt dat dit inderdaad lan
delijk stuk van Brabant aan het verdwijnen 
is door een uitdeinende urbanisatie, door 
de geleidelijke verdwijning van de groene 
ruimten en de vermenigvuldiging van 
woonwijken tot meerdere eer en glorie 
van de vastgoedsektor. 
Waals-Brabant staat inderdaad bekend 

• ACH ZO • 

Tot daar de lezersbrief waarin grote waar
heid zit. Maar meneer Lamy zou met zijn 
grote treurnis naar de Waalse politici moe
ten want zij zijn de schuldigen voor de 
inplanting die niet zomaar gebeurde maar 
volgens een weloverwogen plan. 
Bij de strijd om Leuven-Vlaams •^z^ er ook 
een handvol Walen dat vlug doorhad dat 
de splitsing onvermijdelijk was en bo
vendien nog niet zo nadelig voor Wallonië. 
Uiteindelijk hadden ook zij ingezien dat 
een Franstalige instelling in Vlaanderen 
handhaven totaal uit de tijd was en op 
termijn niet vol te houden. Dié Walen 

Soyons réalistes... 
om zijn prachtige en vruchtbare land
bouwgrond. Het heeft de komst van Lou-
vain-la-neuve moeten aanvaarden ge
deeltelijk als gevolg van het „Walen Bui
ten" maar vooral op initiatief van de 
gewezen burgemeester van Ottignies 
„pour des raisons electorates..." 
En meneer Lamy schrijft, weer eens te
recht, dat de Franstalige Leuvense uni
versiteit beter ergens in het hart van 
Wallonië was ingeplant, b.v. rond Char
leroi. Natuurlijk bracht de universiteit dui
zenden banen bij maar, en nu komt het, 
dikwijls bezet door Vlamingen, soi-disant 
biiingue. En dit tenwijl er in onze streek 
grote werkloosheid heerst, stelt lezer 
Lamy vast. Hij betreurt ook de opge
drongen tweetaligheid in Walibi, bij IBM, in 
Hamme-Mllie, enz... 

wilden de UCL In hartje Wallonië, dicht bij 
de mensen, dicht bij de industrie, kortom 
ergens in la Wallonië profonde en niet 
midden in een bietenveld. Waar de UCL 
heen moest, daar bestond diskussie over. 
De meest geciteerde plaatsen waren Na
men en Charleroi. Maar het machtige 
Franstalige establishment dacht daar an
ders over, dacht vooral aan de frankofone 
uitbreidingsdrang, ooit gesymboliseerd in 
de trianglemagnifiquevan professor Woi-
trin. Zo kon een universitair netwerk 
groeien tussen Bruxelles, Louvain en Wa-
vre, een soortement intellektuele drie
hoek die de verfransing rond Brussel voor 
eens en altijd zou verankeren. Met een 
massale vestiging van personeel, van de 
prof tot de pedel, van de hamburgertent 
tot het vier sterren-hotel, van de disco tot 

de kerk. Met de bouw van nieuwe woon
wijken, de aanleg van een eigen recht
streekse spoorlijn, met banken enz . Dat 
daarbij de beste landbouwgronden dien
den te worden opgeofferd was de be
denkers van het plan geen zorg. Hun 
bekommernis was van de nood een deugd 
te maken en Vlaams-Brabant van over de 
taalgrens nog meer in de tang te houden. 
Wat dan ook gebeurde. Zoals de ULO op de 
uiterste grens van Anderlecht, net op de 
rand van het Vlaamse Vlezenbeek, het 
Erasmus-ziekenhuis bouwde. 
De carcan rond Brussel kon politiek niet 
doorbroken worden, dus verwezenlijkten 
ze hun plan op een andere nog meer 
perfide manier. Je moet de Franstaligen 
op dat vlak geen snuiten leren trekken! 
Uit de brief in République blijkt dat de 
Franstaligen hun eigen hebben gefopt. Ze 
hebben niet alleen diep in hun beste 
natuur gesneden, ze moeten nu ook dul
den dat een zekere tweetaligheid zich op 
hun grondgebied nestelt. Dat mag niet 
verwonderen, overal waar publieke in
stellingen bestaan, dringt de tweetalig
heid door. Daar weten ze in Ternat, Vil
voorde en Zaventem (om deze maar te 
noemen) over mee te spreken. 
Maar nog eens, meneer Lamy moet zich 
met zijn terechte klachten tot de Frans
talige elite wenden die dit alles heeft 
bedacht en ook heeft uitgevoerd. En die 
zich van de mensen niets aantrekt en 
slechts de uitbreiding van de frankofonie 
voor ogen heeft. 

De brief is ook leerrijk omdat wat nu in 
Waals-Brabant op kleine schaal gebeurt 
reeds tientallen jaren aan de hand is in de 
zgn. Vlaamse rand. Soyons réalistes... 

R. Asmus 



H'""""" et „wereldbericht" van Liesbeth Walkiers op 

BRTN 3 is altijd het beluisteren waard. Ook op 

zaterdag 6 juli hebben wij het ons niet beklaagd. Al 

is het dan om de hele uitzending aan de kaak 

te stellen. 

> A K T U E E L > 

Eupen, waar 
een gedeelte 

van de 'best 

beschermde 
minderheid 

ter wereld 

woont!' 
Met dank aan 

de Vlaamse 

Beweging. Eenzijdig wereidbericht 
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BRTN-joernaliste Liesbeth Walkiers had 
het in Wereldbericht over de Duitse volks
groep in België. Vanzelfsprekend kon een 
Belgische omroep, die zich altijd al ge
weerd heeft om niet „Vlaams" te moeten 
heten, deze objektieve term niet gebrui
ken. De hele uitzending door ging het dus 
over „Oost-Belgen" en „Oost-België"; 
alsof het oosten van België niet begint in 
Maaseik en ein
digt in de 
Gaume. Daar 
waar het alleen 
ging om de kan
tons die het ze
gepralende België na de eerste wereld
oorlog op Duitsland veroverd heeft. 

VERVALSTE GESCHIEDENIS 

Eerst kregen we een historiek te horen 
over het wedervaren van die kantons. Die 
was biezonder kort. Aan de ondemo-
kratische inlijving en de aktieve verfran-
singspolitiek werd geen woord vuil ge
maakt. Dat het verweer daartegen via het 
„Heimattreue Front" bijna fataal in na
tionaal-socialistisch vaarwater terecht 
moest komen werd verzwegen. 
Over de beruchte repressie die het on
derscheid tussen bezetting en inlijving 
niet wou ter kennisnemen en evenmin de 
omstandigheid dat die duitssprekende 
Belgen eigenlijk toch Duitsers waren, 
werd vlug heengegleden. 
Dat de halve autonomie van de Belgische 
Duitsers - herhaaldelijk „de best be
schermde minderheid van de wereld" ge
noemd - er nooit ware gekomen zonder 
een staatshervorming die door de Vlaamse 
beweging in gang gestoken was, werd met 
geen woord vermeld. Dat vooraanstaan
den uit de VU: Jorissen, Luyten, Van-
dezande. Knijpers, om slechts enkelen te 
noemen, jarenlang de enige politiekers 
waren die voor het volkskarakter van de 
Belgische Duitsers opkwamen en naar 
politieke middelen zochten om hen te 
beschermen, mochten de luisteraars niet 
vernemen. Evenmin dat de plaatselijke 
Duitse slipdragers van de Waalse parti|en, 
de redaktie van Grenzecho voorop, deze 
Vlaamse „inmenging" ver van zich af wier
pen. Wie ginder dan toch dierf opkomen 
voor enige vorm van al ware het maar 
kultuurautonomie werd door de opinie
makers tot „incivique" of „nazi" gebom
bardeerd. Nu ju, wij kennen dat. Als wij die 
BRTN-historiek aanhoorden leek het wel 
alsof die „Oostbelgische" politiekers zelf 
voor hun autonomie gezorgd hadden, in 
samenwerking uiteraard met het ruim
denkende België (lees „Wallonië"). 

EEN DUITS MONSTER 
VAN LOCH NESS 

Dit was echter nog maar de inleiding. De 
hoofdbrok bestond uit niets anders dan 
het herkauwen van verdachtmakingen 
aan het adres van de Hermann-Nier-

mann-Stiftung. Wij hebben in dit blad 
meer dan eens uiteengezet waar het deze 
Stichting om te doen is en wat haar 

Dit alles, aldus die BRTN-medewerkers, 
zijn duidelijke, gemodernizeerde vormen 
van fascisme en nazisme. In feite zijn dit 
de eenvoudige grondslagen van het volks-
nationalisme, van de traditionele 
Vlaamse beweging. Wij hebben nooit be
grepen door welke goddelijke of andere 
beschikking sommige (grote) volkeren 
recht hebben op een eigen staat, andere 
(kleinere) niet. Het is niet omdat in een 
zeer beperkte tijdsspanne van de geschie
denis het nationaal-socialisme een ge
deelte van dit gedachtengoed voor zich 
opgeëist heeft en tevens geperverteerd. 

aangewreven wordt: het (in alle stilte) 
steunen van de (weinige) volksbewuste 
krachten die in buiten de staatsgrenzen 
levende Duitse volksgroepen overgeble
ven zijn (1). 

In alle toonaarden trokken de mede
werkers tegen deze Stichting van leer: 
insinuerend, als scherprechters of als ra
zende Roelanden. 

Allen beseffen blijkbaar hoe belangrijk 
het voor een volksgroep is, zich ver
bonden te weten met haar hoofdgroep. 
Omgekeerd komt het er dus op aan, deze 
band door te snijden: van Volksduitsers 
duitstalige Belgen te maken (in afwach
ting dat ze ook niet meer duitstalig zullen 
zijn). Het middel bij uitstek is, ook nog na 
een halve eeuw: verbanden met fascisme 
of nazisme aantonen of ineenflansen. 
Dat is wat we dan ook uitvoerig hebben 
moeten beluisteren. Men heeft het zich 
niet moeilijk gemaakt. Als uitgangspunt 
werd gesteld dat de Herman-Niermann-
Stiftung het bevrijdingsnationalisme in de 
hand werkt, ijvert voor homogene vol
keren die tot een staat zouden moeten 
uitgroeien op een welbepaald grondge
bied, overal ter wereld (bv. ook bij Sorben 
en Basken) het etnopluralisme steunt en 
uitdrukkelijk het recht op eventuele af
scheuring uit een volksvreemde staat er
kent. 

dat dit voor alle eeuwigheid besmet is. 
Het nationalisme is veel ouder dan het 
nationaal-socialisme, overleeft het al 50 
jaar en zal het zo lang overleven als men 
het mensen moeilijk maakt om zich in 
hun natuurlijke gemeenschappen goed te 
voelen. 

DUISTERE MOTIEVEN 

Dat de scherpslijpers uit deze uitzending 
zelf de door hen geprezen autonomie niet 
wensen blijkt uit het slotwoord van joer-
nalist en kabinettard Freddy Derwahl. 
Volgens hem bedreigt de gebleken „om-
koopbaarheid" (2) van bepaalde kultu-
rele kringen in Duits-België de grond
slagen van de autonomie. Deze mogen 
immers niet bestaan uit een verschil in 
taal en kuituur. Waaruit dan wel? In de 
openheid tegenover andere kuituren! 
Vanuit welke kuituur, zegt hij er niet bij. 
Wij weten niet of al de medeplichtigen 
aan de hetze tegen de Hermann-Nier-
mann-Sitftung uit boos toeleg handelen, 
om de harde kern tegen verwaalsing en 
verbelgisching te kraken. Het kan ook 
zijn dat zij niet anders meer kunnen 
kijken dan door een anti-fascistische bril. 
Wat voor benul heeft bv. een Kurt Heine 
(anti-fascistisch voorman uit Aken) van 
de strijd die zijn volksgenoten in Eupen, a 
fortiori de Vlamingen in Brussel en in de 

Voer, moeten voeren om hun eigenheid te 
handhaven? Vermoedelijk vindt hij zulke 
eigenheid verwerpelijk en de strijd ervoor 
dus ook. 

Hoe kunnen wij met zulke vooringe
nomen en onwetende mensen dialoge
ren? 

PARTIJDIGE BRTN 

Schuldig aan heel deze stemmingmakerij 
tegen de (niet meer zo talrijke) volks
bewuste Duitsers in België zijn hoe dan 
ook deze BRTN-medewerkers. Deze zijn 
er in geslaagd, aan voornoemde uitzen

ding alleen te
genstanders, 
om niet te zeg
gen vijanden 
van de bespro
ken groep aan 

het woord te laten. 

Mort Detrez, historikus maar alles behalve 
objektief, is immers een uitgesproken 
vijand van het nationalisme. 
Bruno Kartheuser gaat tot in Italië de 
Hermann-Niermann-Stiftung (voor wier 
hulp de Zuidtirolers dankbaar zijn) ver
dacht maken. 

Fred Evers is burgemeester van Eupen, 
oud-senator voor de PRL en verklaarde 
ooit met nadruk nooit verder te willen 
gaan dan „dtutschsprachig". 

Kurt Ortmann is een PSC-partijhengst, 
tegenstander van alle initiatieven om in 
Eupen de verfransing terug te dringen. 
Kurt Heine is een gekende anti-fascist uit 
Aken. 

Freddy Derwahl heeft als joernalist de 
hele Hermann-Niermann-affaire aan het 
rollen gebracht. 

Dat de RTBf tenslotte haar anti-Duitse 
duit in het anti-fascistenzakje doet, is 
maar natuurlijk. 

Dat de BRTN echter hen allen en hen 
alleen aan het woord laat en niet eens een 
poging doet om een en ander te re
lativeren, is deontologisch én politiek 
onaanvaardbaar. Er blijkt weer eens uit 
hoe Belgisch sommigen van onze omroep 
zijn en hoe weinig Vlaams. 

Karel Jansegers 

Malmedy 

(1) Zie WIJ van 23 november 1994 
(„De laatste stem") en van 21 de
cember 1994 („Fonteyn spruit troebel 
water") 
(2) Wie IS hier omkoopbaar? Duitsers 
in België die bh) zijn dat ze m hun 
allesbehalve gemakkelijke minder
heidssituatie begrepen en, ook finan
cieel, geholpen worden door volks
genoten die achter veilige staatsgren
zen leven? Of zulke die zich gemaks
halve aanpassen aan hun Waais-Bel-
gische heren, zeker geen vm verroeren 
om de verfransmg tegen te gaan, met 
des te meer i)ver tegen „duitsgezinde" 
lotgenoten te keer gaan en zodoende 
postjes en schouderklopjes krijgen van 
het Belgische bestel? 



Het gebeurde op 11 Juli De regionale VU-krant 

Vieren in Voeren 
Uiteraard werd onze nationale feestdag 
ook in Voeren gevierd. Volksunie-Lim-
burg organiseerde daartoe een wandel
tocht langs een aantal waardevolle mo
numenten en landschappen in en rond 
s'Gravenvoeren. Voor een 80-tal VU-
militanten herinnerde Johan Sauwens aan 
de pesterijen die de Vlaamse inwoners 
jarenlang moesten ondergaan en het VU-
verzet tegen deze anti-Vlaamse discri
minatie. Sauwens benadrukte dat het 
groene karakter van de Voerstreek be
waard bleef ondanks het huidige ge
meentebestuur en met dankzij de "Retour 
a Liège"-kliek. Na de wandeling, waaraan 
ook kamerlid Hugo Olaerts en algemeen 
secretaris Laurens Appeltans deelnamen, 
zorgde de Voerense VU-afdeling voor een 
smakelijk feestdis. Kamerlid Geert Bour
geois hekelde in zijn feestrede het de
mocratische deficit binnen België en de 
Europese Unie. Hij sprak zich uit voor 
Vlaamse onafhankelijkheid. 

11 juli in de 
Vlaamse hoofdstad 
De Guldensporenviering verliep erg rus
tig in Brussel. Terwijl de Vlaamse politici 
met hun traditionele 11-juli-bijeenkomst 
van het Brussels stadhuis naar het Vlaams 
parlement verhuisden, ging de stijlvolle 
massaviering gewoon door op de Grote 
Markt. 

Nogmaals bleek dat ook buitenlandse 
toeristen zich graag vergapen aan de 
optredens op 11 juli. Relletjes bleven uit 
en dat was allesbehalve evident. Ridder-
burgemeester De Donnéa had de W B en 
TAK immers verboden om vóór of na de 
officiële viering nog een eigen mani
festatie te organiseren. Bovendien had het 
gemeenschapscentrum De Markten elke 
medewerking geweigerd. Hierover werd 
CVP-minister Chabert geïnterpelleerd 
door Brussels VU-raadshd Sven Gatz. Het 
bracht geen zoden aan de dijk zodat de 
WB-TAK-vienng op de Oude Graan
markt plaatsvond ... onder de blote he

mel. De weergoden waren de feestvier
ders echter gunstig gezind. Enkele straten 
verder in herberg Het Groot Eiland 
vierde de VU-Brussel nog na. Daar hoor
den we VU-voorzitter Bert Anciaux een 
Iers protestlied ten beste geven. Wellicht 
onder invloed... van de gebeurtenissen in 
Noord-Ierland. 

Prettige 
feestdag! 
De VU van het arrondissement Leuven 
pakte uit met een wel biezonder originele 
11 juli-aktie- een bevlaggmg langs de E40 
te Heverlee. Door het plaatsen van enkele 
leeuwenvlaggen vergezeld van een span
doek met daarop de tekst 'Prettige feest
dag', wilde de Leuvense VU de Vlaamse 
feestdag meer bekendheid geven. Een 
verklede leeuw vroeg om van 11 juli een 
betaalde feestdag te maken voor alle 
Vlamingen. Tegelijk greep zij haar kans 
om haar eisenpakket rond het behoud 
van het Vlaams karakter van de provincie 
nogmaals kracht bij te zetten. Het gebruik 
van het Nederlands, een betaalbare huis

vesting, een oplossing voor de nijpende 
mobiliteitsproblemen,... 
„WIJ zijn er ons van bewust dat taal-
hoffelijkheid alleen met kan bijdragen tot 
een betere samenleving. De ervaring leert 
ons evenwel dat 'ander-taalgebruik' de 
sociale ongelijkheden, de uitsluiting en de 
vervreemding in stand houdt." Arron
dissementeel voorzitter/os Bex vroeg ook 
dat het bedrijfsleven zich (meer) in het 
Nederlands zou profileren. 

Zeg het.--rf^ ̂ * 
metvu-bföemém 
11 juli stunt 
In Antwerpen! 
De VU-afdelingen van het arrondisse
ment Antwerpen bezorgden mensen die 
op 11 juli "de beest uithingen" een bloe
metje. Meteen hoopten zij met de vlag
gende Vlamingen dat 11 juli binnenkort 
een officiële vakantiedag wordt. Een VU-
voorstel in die zin werd reeds goed
gekeurd in het Vlaams Parlement. 

(gv/pds) 

Valerius De 
saedeieerprUs 
De Valerius De Saedeleerprijs werd 
dit jaar toegekend aan de Erpe-
Merenaar Hector Coppens 
Met algemeenheid van stemmen 
kende de jury deze hoge onder
scheiding voor beeldende kunst toe 
voor twee van Coppens' merkwaar
dige kleurhoutsnijwerken. 
Wanneer ik Hector een bezoek 
bracht ter gelegenheid van zijn her
nieuwing van het VU-lidmaatschap 
en meteen enkele van zijn kunst
werken mocht bewonderen, voelde 
Ik aan dat dit geen alledaagse kunst
beleving was 

Jan Caudron 
Ook de redaktie van WIJ wenst haar 
trouwe lezer van harte geluk en 
kijkt benieuwd uit naar zijn vol
gende tentoonstelling. 

IJZERBEDEliilRT 

iksmuide 
25 ougustus '96 

11-Uuur 

Liber 
amicorum 

Herman Maes 

lö'man ma 

Vrienden bieden 
naar aanleiding 
van Zijn 70ste ver
jaardag Herman 
Maes een liber 
amicorum aan 
Herman is in 
Deinze en de hele 
Leiestreek een 
graag geziene fi
guur Niet alleen 
als leraar, ge
schied- en heem-
kundige maar ook 
als VU-militant 
maakte hij vele 
vnenden Het 
boek komt dan ook met uit de lucht gevallen De 
inhoud van het werk komt overeen met de vele 
facetten van zijn veelzijdige persoonijkheid Niet min
der dan 25 auteurs ( waaronder o m Herman Vos, 
Patricia Carson, Maurits Coppieters, Raf Van den 
Abbeele, Chns Vandenbroeke, Inna van Coeree, Os
wald Van Ooteghem Bob Van Hooland Marcel Van 
Spaandonck) zullen de gelauwerde en/of zijn werk 
belichten, maar ook onderwerpen van histonsche 
aard zullen behandeld worden Een biografie en een 
bibliografie zullen de lezer Herman Maes en zijn 
publikaties beter doen kennen 
Het Liber Amicorum Herman Maes zal ongeveer 270 
biz tellen, het verschijnt in de maand september De 
intekenprijs bedraagt 500 f r , later 750 fr (Ver
zendingskosten 150fr) 

Inschrijven bij Nele De Volder, Kerselaarsdreef 32 te 
9800 Deinze, tel 09/386 12 14 of bij Wim Maes, fax 
09/ 386 64 70 
Tijdens een akademische zitting op zaterdag 28 sep
tember as (I5u 30) in het Museum van Deinze en 
Leiestreek kan het boek afgehaald worden 
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11 Juli In 

Brussel. 

BertAnciaux 

De Volksunie roept naar aanleiding van 11 
juli de Vlaamse strijdorganisaties op tot 
eensgezindheid. Het huidige politieke kli
maat maakt een nieuwe doorbraak in de 
richting van meer Vlaamse autonomie mo
gelijk. In Vlaanderen maken steeds meer 
mensen dezelfde analyse. De huidige staats-
struktuur werkt niet. De PS verhindert elk 
dynamisch beleid. De Vlaamse partijen in 
de federale regering laten zich gijzelen. De 
bevolking, zowel in Vlaanderen als in Wal
lonië, IS het slachtoffer van dit Belgisch 
immobilisme. Het is de taak van de 
Vlaamse beweging om de voortrekkersrol 
te spelen in de vernieuwde strijd voor meer 
autonomie. En wil ze daarbij resultaat 
hebben, dan zal ze ook een duidelijke keuze 
moeten maken voor openheid en verdraag
zaamheid en zal ze iedere aanval op de 
demokratie duidelijk moeten veroordelen. 
Enkel op die manier kunnen de politieke 
aktoren in Vlaanderen en de meerderheid 
van de publieke opinie overtuigd worden 
om mee te werken aan een verdere staats
hervorming in konfederale zin. Dat is de 
echte keuze die de Vlaamse beweging moet 
maken. De valse diskussie over wie mi-
nimahst is en wie maximalist, moet nu maar 
eens ophouden. 

• UIT DE REGIO • 

Oproep tot de 
Vlaamse Beweging 

In februari stelde de VU haar tienpun
tenprogramma voor verdere staatsvor
ming voor. Een konkreet aktieplan voor de 
overstap naar een konfederaal model. Wij 
nodigen de Vlaamse strijdverenigingen uit 
om hierover met de partij van gedachten te 
wisselen. Een eerlijk gesprek, zonder par
tijpolitieke engagementen, over de kon-
krete voorstellen en aktieplannen die we 
ontwikkelden. Afspraak na de IJzerbe
devaart in Diksmuide. De tijd is aan
gebroken om een nieuw offensief in te 
zetten. 

FRONT VOOR FISKALE 
AUTONOMIE 

De VU IS verheugd over het groeiend besef 
in maatschappelijke, kulturele en eko-
nomische kringen dat Vlaanderen zijn lot 
in eigen handen moet nemen. Meer be

voegdheden, gekoppeld aan een eigen 
fiskaliteit wordt een steeds luider klin
kende eis. Een eis die, althans op het eerste 
zicht, ook in politieke kringen in Vlaan
deren ingang vindt. Als er werkelijk een 
oprechte overtuiging zit achter de stoere 
verklaringen van Van den Brande en de 
VLD'ers, dan is de VU bereid vanuit de 
oppositie mee te werken aan een breed 
front voor meer bevoegdheden en fiskale 
autonomie. Geen oeverloos gesprek, maar 
een konkreet aktieplan. Wij wachten op 
een signaal van de partijzetels dat aantoont 
dat Van den Brande met alleen staat in zijn 
partij en dat de blauwe versnelling geen 
imago-stunt is van enkelen. 

SOCIALE BEWEGING 

Tot slot vraagt de VU met aandrang dat de 
sociale bewegingen in Vlaanderen zich 

niet zouden afkeren van deze spontane 
vraag naar meer zelfstandigheid. Zij dra
gen mee een grote verantwoordelijkheid 
voor de manier waarop een zelfstandig 
Vlaanderen verder vorm krijgt. Het is 
foutief en bovendien konservatief te den
ken dat het streven naar meer autonomie 
per definitie moet uitmonden in een 
rechts-autoritaire Vlaamse samenleving. 
Een gezonde emancipatiebeweging kan 
precies bijdragen tot meer solidariteit en 
gemeenschapszin. De Volksunie best dui
delijk voor de koppeling van nationalisme 
aan een internationalisme. Zij kiest voor 
een zelfstandig Vlaanderen, ingebed in een 
federaal Europa van volkeren en regio's. 
Dit is het beste wapen tegen onverdraag
zaamheid en bekrompenheid. De VU is 
ervan overtuigd dat de Vlamingen open en 
verdraagzame mensen zijn. Door het hard
nekkig verzet van sociaal voelend Vlaan
deren tegen deze emancipatiebeweging, 
zou het wel eens kunnen dat de balans 
overslaat in de andere richting. Door de 
kop in het zand te steken en blijvend vast te 
houden aan de verstarde Belgische struk-
turen en de bestendiging van het non-
beleid van de regering, wordt een klimaat 
geschapen waarin de extremisten, die zich 
ten onrechte op het Vlaams-nationaiisme 
beroepen, sukses hebben. En dat kan toch 
niet de bedoeling zijn! 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

OOST-VLAANDEREN 
za. 20 Juli CENT: Tijdens de Gentse 

Feesten: vu-terras aan de Bennesteeg 2 te 
Cent. ledere dag vanaf I4u., 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 Coethem 
(052/46.22.92), R. Smet (052/46.30.44) en 
F. Aerts (052/46.05.69). Org.: A. Verbrug-
genkring Waasmunster 

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

buurtcentrum te Sombeke ts. 13 en 15u. 
Prijsuitreiking om 18u. 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-Goossenaertskring. 

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-Delnze. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 19 Juli BRUGGE: 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 WVC vzw, dr Zammen-
hoflaan 8, 8310 St.Kruis-Brugge, met me
dedeling 'boottocht 19 juli'. 

WO. 51 Juli BRUGGE: Onstpannings-
namiddag: sport en speldag met allerlei 
volksspelen. Samenkomst vanaf I4u. in Het 
Keunekot, Warendelaan te Sijsele. Nadien 
koffietafel vrije keuze. Org.: vwc-Brugge-
Centrum. 

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

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

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

Za. 17 aug. lEPER: Barbecue-ge-
zinsfeest. Vanaf I7u. op de hoeve van José 
Boeraeve en Marteen Alleman, Popenngs-
eweg 412 te Vlamertinge. Deelname: 450 
fr, -121. 200 fr Org.: VU-arr leper 

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

Zo. 1 sept. GISTEL: 6de Vlaams 
Spitfeest. Vanaf 12 u. in domein Torenhof, 
op de Moerdijk, baan Gistel-Torhout. Met 
aperitief, versgegrilde hespen, uitgebreide 
groentenschotel (400 fr, -I2j. 200 fr). Kaar
ten bij bestuursleden of tel. 059/27.75.65 
(M. Bullynck) of 059/27.78.70 (R. Anseeuw). 
Org.: VU-Cistel. 

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 l , 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse Verenigingen. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 25 aug. DIEST: iJzerbedevaart-

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. 28 Juli BEVERST: VU-Familie-

Fietseling. Vertrek om 14u. op het kerkplein 
van Beverst, langs nieuwe Bilzense fietspad, 
aansluiting op fietsroutenetwerk Kem
pen/Maasland. Org.: VU-Beverst-Schoon-
beek. 

Zo. 25 aug. HASSELT: Vlaamse 
Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-de-Stad 
reizen samen naar Diksmuide. Vertrek in 
Hasselt, Kol. Dusartpleih: 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. Dusartpleih: 6u.45; 
Herk-de-Stad, Marktplein: 7u. Terug rond 
18u. Prijs: volw. 450 fr, -14j. 150 fr In
schrijven tot 17/8 bij Claire Vandebos 
(013/55.21.27). 

ZO. 25 aug. SCHOONBEEK: VU-Fa-
milie-Fietseling. Vertrek om 14u. kerkplein 
Schoonbeek, richting Haspengouw. Org.: 
VU-Beverst-Schoonbeek. 



In een open brief aan het gemeente
bestuur vraagt de VU van Scherpenheu-
vel-Zichem de Abdijdreef van Averbode 
verkeersvrij te maicen. 
„Het volledig verkeersvrij maken van de 
Abdijdreef is de beste oplossing volgens 
de Volksunie-rondvraag. Zo zullen de 
bezoekers ten minste rustig een ijsje kun
nen likken zonder stof." 
Een bijkomende aangelegde parking en 
een moderne-kunstmatige „heringe
richte" Abdijdreef vindt de VU-afdeling 
weggesmeten geld. 

Gezien er reeds een aangelegde parking is 
op korte wandelafstand, aan de ingang 
van het domein De Vijvers en Abdijdreef. 

Vanuit 
Schoonbeek-
Beverst 
Tocht der Lage 
Landen 
Op 20 juli a.s. wordt de,,Tocht der 
Lage Landen" gereden, een semi-
klassieker voor wielertoeristen en 
sportlevelingen van 7 tot 77 jaar. 
Plaats van het gebeuren: Schoon-
beek-Beverst (Bilzen). Vertrek tus
sen 7 en 12 uur, Kerl<plein, 160 l<m, 
125 km, 80 km of 40 km. 
Organisatie: Vlaamse Wieierijders-
bond en de WIelertoeristenklub 
Schoonbeek. 
Prijzen: Schaal van de gemeenten 
voor de VWB-klub met het hoogst 
aantal deelnemers. 
«> Info: Mathieu Plessers, Molen

straat 37 te 3740 Bilzen-Beverst, 
tel. en fax on/32.28.74. 

Nederlandstalig 
onderwijs in 

Brussel 
Onlangs verscheen de '29ste gids voor het 
Nederlandstalig onderwijs te Brussel'. 
Zoals de titel aangeeft bevat hij alle 
nuttige informatie voor jongeren én ou
deren die in Brussel een Nederlandstalige 
opleiding willen genieten. 
De gids is echter meer dan enkel een 
inspiratieloze opsomming van adressen 
en studierichtingen in 'het normale cir-
kuit'. Hij bevat ook informatie over bv. 
het onderwijs voor sociale promotie, over 
KMO-opleidingen, over vorming en op
leiding voor laaggeschoolden. 
Naast de edukatieve wegwijzer bevat de 
gids ook een uitgebreid overzicht van het 
Vlaams gemeenschaps- en kultureel leven 
in de hoofdstad. 

c^ De gids is kosteloos te bekomen op het 

VOC-sekretariaat, Martelaarsplein 

21, 1000 Brussel, tel. 02/218.10.00, 

fax 02/219.57.00. 

VU-rondvragen in 
Scherpenheuvel-Zichem 

Die ligt er grotendeels ongebruikt bij. 
Robert Janssens: „Ten tweede zien we de 

Abdijdreef voor de bezoekers liever haar 

rustig natuurlijk en historisch karakter 

behouden. De wandelfunktie moet voor

gaan. Geen moderne kunstmatige infra-

struktuur en aangelegde parking nodig. 

Zodat de natuur in alle rust tot z'n recht 

kan komen voor de bezoekers." 

Verder vindt de VU dat de tering naar de 
nering moet gezet worden, er is geen 
prestigeprojekt nodig, er is al een parking 
voorhanden. 

De aanleg en herinrichting van de Ab
dijdreef is géén verbetering voor het 
toerisme en rekreatie. 

Hector Christiaen 
overleden 
Op 27 juni j.1. is, als laatste overlevende 
van de opstandige uit Leuven wegge
jaagde Vlaamse studenten, Hector Chris
tiaen overleden. In 1924 werd hij, samen 
met anderen waaronder Paul Beeckman, 
Gerard Romsée en Tony Herbert, van de 
toen nog overwegend Franstalige Leu
vense Alma Mater weggestuurd. Na het 
neerschieten van de Vlaamse student Al
bert Vallaeys op 15 april 1924 waren 
Vlaamsgezinde studenten in konflikt ge
komen met de universitaire overheid en 
de bisschoppen. Deze verboden alle ma
nifestaties en traden zwaar op tegen de 
studenten die hun verbod niet eerbie
digden. 

Op een verboden vergadering en be
toging waarop o.a. Rik Borgmon het 
woord voerde fungeerde Hector Chris
tiaen als vaandrig van het KVHV Met de 
gekende gevolgen! 

Toch zou Christiaen verder studeren, hij 
werd doctor in de Rechten en later ma
gistraat. 

Hector Christiaen werd op 20 augustus 
1903 te Koekelare geboren, in Oostende 
waar hij woonde was hij stichter en ere-
voorzitter van het VWG. Op woensdag 
3 juli werd hij in Oostende naar zijn 
laatste rustplaats gedragen. 
Wij bieden de familie ons medeleven in de 
rouw aan. 

vu-
Mandatarissendag 
Op zaterdag 28 september nodigt de 
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen 
(WM) alle VU-mandatarissen uit voor 
haar jaarlijke 'mandatarissendag'. Op de 
agenda: de evaluatie van 20 jaar ge
meentefusies. 

Plaats van afspraak: het gemeentehuis 
van het Oost-Vlaamse Zele. 
c» Meer info: WM, Barrikadenplein 12 

te 1000 Brussel. Tel. 02/219.49.30. 

R. Janssens: „De verdubbeling van de 

opcentiemen van de onroerende belasting 

was niet nodig geweest zonder deze en 

andere prestigeprojekten! Met eenvoudige 

en goedkope middelen is ons voorstel tot 

verkeersvrij maken van de Abdijdreef te 

verwezenlijken. We hopen dat het ge-

meentebestur deze betere oplossing wil 

overwegen. Zo kan er misschien nog eens 

geld vrijgemaakt worden voor iets waar 

wel vraag naar is. Zoals een centraal 

gelegen rusthuis, sociale woningbouw en 

beter onderhouden wegen en nutsvoor

zieningen." 

Rond de plannen van een rond punt aan 
de Basilieklaan in plaats van de ver

keerslichten deed de VU een tweede 
rondvraag. Hieruit bleek een grote be
zorgdheid over de vlotte verkeerscirku-
latie en veiligheid van de voetgangers bij 
het rond punt. Vooral tijdens de we
kelijkse markt en het toeristisch seizoen 
vreest men moeilijkheden en onveilig
heid. 

wandelzoektocht In Gent 
Voor de zevende maal reeds organiseert de VU-
afdeling Gent Centrum-Zuid een nieuwe boeiende, 
leerrijke en gezinsvriendelijke wandelzoektocht 
doorheen de roemrijke, historische oude hoofdstad 
van het machtige graafschap Vlaanderen. Dit jaar 
onder de titel Het Gentse stadscentrum: blijvende 

verwondering!. 

De zoektocht loopt tot 31 augustus 1996. Deel
nemen kost 150 fr., over te schrijven op rekening 
068-2077640-24 van Volksunie Gent Centrum-
Zuid, Voskenslaan 9, 9000 Gent. 
De prijsuitreiking zal traditiegetrouw plaatshebben 
op het jaarlijks leden- en vriendenfeest in het 
najaar. 

Aarzel niet en neem deel aan een eerste of ver
nieuwde kennismaking met een stad, rijk aan ge
schiedenis en met een uniek kultuurhistorisch pa
trimonium dat inderdaad blijft verwonderen... 

Alle nuttige informatie en vragen en antwoord
formulieren bij R. Roels, Burggravenlaan 243,9000 
Gent. Tel; 09/222.72.37. 

Gentse Feesten... 
met de VU 
Eind juli staat Gent opnieuw tien dagen grondig op 
z'n kop voor de 'Gentse Fieste', Europa's grootste 
stadsfestival. Op loopafstand van St.-Jacobs, het 
echte hart van de Gentse Feesten, kan u terecht op 
het VU-terras. Het arrondissementeel bestuur van 
Volksunie Gent-Eeklo nodigt u hartelijk uit. Het 
VU-terras is er elke dag vanaf 14 uur tot lang na 
middernacht. 

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

Verplichte lectuur voor iedere Vlaams-nationalist die begaan is met buitenlandse 
politiek 

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

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

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

DEZE WEEK IN 

MYTHOLOGIE VAN DEZE TIJD 
s CLMI kccipuMl in (.Ie olsinpisclic heucti inü. Diic pnil ' 

lookonist \ai i lie spon en de ()l\nipisehe Spelei 

BRANDEN BLUSSEN 

e nieuwe C A I ' M H I 

WEEKEND KNACK 
De lueeile 

\[cn en een toekonisi. ,\l\asi ee 
Je/e week in Weekend Knack 

z o ? i ^ R ^^^ week 400.000 frank prijzen met 5 Acer Aspire computers 
^ n c i opeen processor Pentium'* 166 Mhz. 

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 nneter van het strand van St. Idesbald 

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

^ DÊVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

s.baan brugge-oostkamp, 
K, 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 J « i -

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

. \ HERENKLEDING 

f ¥ermees 
, / Steenhouwersvest, 52 

^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

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

GEMTSESTEENWEG 377 
9300AAL£n" 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/700664 

Het ^alingbui;^ 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

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

FIETSEN 
Fijne midweek supenveekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pension, 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. 

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

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

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Ene Van de Casteele 

Geert Vranken 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 

abonnementen en 

redaktie op prk. 000-

0171139-31 van WIJ, 

Barrikadenplein 12, 1000 

Brussel. 

Tel. 02/219.49.30 

Fax. 02/219.97.25 

Jaarabonnement 1.200 fr. 

Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Reklameregie: 
Decom 

Gossetlaan 30 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tel. 02/481.78.59 

Fax. 02/481.78.82 
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D e Tour is twee weken oud en spannender dan 

ooit. Bjarne Riis voert de rangschikking aan. 

De Deen schijnt beresterk. Hij straalt zelfvertrouwen 

uit. Hij weet zich omringd door de beste ploeg: 

de Telekoms van Walter Godefroot. 

Van Parys naar Atlanta 

De grote tegenspelers van Bjarne Riis zijn 
gekend: Indurain, Olano, Berzin, Ro-
minger, Virenque. Echte verrassingen vie
len met te noteren. Indurain, de on-
kJopbare, werd in de Alpen plots mens. 
Kwetsbaar. De regen en de wind van de 
eerste week hadden aan hem geknaagd. 
Op weg naar Les Arcs, werd hij ge-
konfronteerd met zijn beperkingen. Te 
weinig gegeten onderweg. Het fatale 
hongergevoel, de onvermijdelijke klap. 
Vier minuten achterop. 

NOODWEER 

Tijdens de rustdag spraken Indurain en 
zijn omgeving over pech, over tegenslag. 
Dat klonk pot
sierlijk. Indurain 
werd in de voor
bije vijf jaar on
veranderlijk ge
diend door de omstandigheden. Warme 
zomers, een hete zonovergoten Tour. Al 
wat „de koning" verlangde. Maar regen 
en wind en zelfs koude horen bij de 
wielersport. Ook daar moet men tegen 
bestand zijn. Bernard Hinault verloor 
ooit de Tour op de verdronken kasseien 
van de hel van het Noorden. 24 uur na 
zijn nederlaag verliet de toen ongenaak
baar gewaande Bretoen de Ronde met 
tendinitis. Indurain hoeft dus niet te 
klagen. Hij was er niet beter of niet 
slechter aan toe dan de konkurrentie. 
Waarmee we niet gezegd hebben dat 
Indurain de Tour al verloren heeft. Zeker 
niet. De Pyreneeën, „zijn" hooggebergte, 
liggen nog op hem te wachten. Maar hij 
zal nu eindehjk eens moeten aanvallen en 
daar verheugen we ons over. 
Indurain heeft zijn zesde Tourzege dus 
nog niet vast. Eerst was er de freel ogende 
Rus Berzin en nadien de kracht en lef 
uitstralende Bjarne Riis om orde op zaken 
te stellen. Beiden werden voor de start 
van de Ronde als kanshebbers naar voor 
geschoven. De Rus won al eens de Giro 
maar kon nadien niet bevestigen. Hij 
beleefde zijn beste momenten in de 
Franse Alpen. Riis sloeg toe op weg naar 
Sestrières. In de kortste bergrit ooit. Om
wille van het noodweer werden de Iseran 
en de Galibier uit het parkoers geschrapt. 
Sneeuw en wind zouden volgens de 
koersdirekteur onoverzichtelijke schade 
hebben aangericht. Mogelijk. Waar
schijnlijk zelfs. Maar het belette Briek 
Schotte niet met Westvlaamse afstande
lijkheid te stellen dat „het misschien wel 
wreed slecht weer was maar in mijn tijd 
keken ze daar niet naar om; ze zouden er 
ons doorgestuurd hebben; 'k ben er zeker 
van". Onbetaalbare Briek. Rus is al twee
ëndertig, zoals Indurain trouwens, en 
bereikt nu pas zijn echte hoogtepunt. 
Vorig jaar reed hij nog voor Gewiss waar 
hij, in de schaduw van de eerder ge

noemde Berzin, met als echte kopman 
werd erkend. Hij eindigde desondanks 
derde in Parijs. 

DEENSE KROON 

Nu, onder Waker Godefroot en bij Te
lekom, is alles anders. Riis heeft zijn ganse 
jaar afgestemd op de Tour. Hij kan tem
porijden, klimmen, dalen, tijdrijden. Hij 
IS een krachtmens met een onmogelijk 
sterke ploeg rond zich. Met Jan Ullrich, 
een belofte met het potentieel van een 
toekomstig winnaar, en Udo Bolts. Rus 
gedraagt zich als een geboren kopman. 
De zelfzekerheid druipt van hem af. Hij 
wil enkel pertinente vragen beantwoor-

Ook Rominger geldt vandaag nog steeds 
als een mogelijke winnaar. Maar de Zwit
ser IS al wel vijfendertig en hij gaf al een 
paar keer tekenen van verzwakking. Ro
minger IS overigens niet de enige troef van 
de GB-Mapeis. Ook de Spaanse wereld
kampioen Abraham Olano telt nog volop 
mee. De krooonprins van Indurain hoeft 
het gewicht van de koers met te dragen. 
Hij kan van de omstandigheden pro
fiteren. De kans is met denkbeeldig dat 

den. Hij heeft geen tijd voor het tra
ditionele gebazel voor de start en na de 
aankomst. De ontwikkelingen rond Te
lekom moeten Walter Godefroot diep 
menselijke voldoening schenken. De 
Oostvlaming is ongetwijfeld een van de 
betere ploegleiders. Een beschaafd man 
met een weloverwogen oordeel. Nooit 
een onvertogen woord. Klasse. Vorig jaar 
trapte Tourbaas Leblanc met beide op 
Godefroots hart. Hij weigerde de Te
lekoms als zelfstandige ploeg een start
positie. Op andere dan sportieve gron
den. Leblanc bracht daarmee de toekomst 
van de ploeg, van de renners en van de 
ploegleider in gevaar. Het eerherstel kon 
niet vollediger zijn... 

DEENS DYNAMIET 

Rus voert met alleen een sterke ploeg aan, 
hij is ook het boegbeeld van een kleine 
maar ongemeen sterke Deense delegatie 
met o.a. Sorensen, Skibby en Bo Ham
burger. Denemarken wordt niet erkend 
als wielerland. Het brengt geen eigen 
ploegen op de weg en haar renners dienen 
zich dubbel te plooien om in het bui
tenland emplooi te vinden. Zij krijgen 
niets vanzelf en dat levert dus resultaten 
op... 

zijn Tour erg op zijn Giro gaat gelijken. In 
de slag tot op de eindstreep maar net met 
op het hoogste schavotje. Blijft nog de 
geboren Franse klimmer Virenque. Hij 
kan in de Pyreneeën nog zaken doen maar 
de kans dat hij in de tijdrit naar St.-
Emilion onderdoor gaat is niet denk
beeldig. 

Blijft de vaststelling dat we eindelijk nog 
eens een geladen, spannende Tour mogen 
beleven die zijn geheim vermoedelijk pas 
op de voorlaatste dag zal prijsgeven. 
Tourbaas Jean-Marie Leblanc heeft dus 
zijn doel bereikt. Hij wilde af van het 
voorspelbare wedstrijdverloop. Hij sleu
telde danig aan de formule. Al zal hij er 
wel geen rekening mee gehouden hebben 
zijn koninginnerit in de Alpen te moeten 
onthoofden wegens noodweer. 

2002 

Leblanc, destijds een schitterend wie-
lerjoernalist die we onthouden omwille 
van zijn rake interviews in L'Equipe, werd 
tijdens de rustdag vereerd met een... 
Gulden Spoor. Kultuurmimster Martens 
wilde duidelijk beste maatjes worden met 
Leblanc. In 2002 zou de Tour immers om 
de gekende reden vanop Vlaamse bodem 
moeten vertrekken. Vandaar. Leblanc 

verklaarde alvast de idee gunstig gezind te 
zijn. Ook Johan Museeuw werd door de 
minister onderscheiden. Hij is de elfde 
sporter die zich „ambassadeur van Vlaan
deren" mag noemen. Terecht. Museeuw 
IS een grote in zijn vak. Een evenwichtig 
man die weet waar hij wel en niet moet 
aan beginnen. In de Tour breekt Mu
seeuw vooralsnog geen potten. Hij had 
niets ander voorspeld. Hij bereidt zich op 
zijn manier voor op Atlanta, op de Olym

pische Spelen 
die eind deze 
week beginnen. 
Voor het eerst in 
de gescheidenis 

betreft het een „open" wielerkampioen
schap. Het wordt Museeuws eerste en 
laatste kans. Hij wil er alles aan doen. 
Ook Johan Bruyneel verschijnt in de 
States aan de startlijn. Na zijn ongelukkig 
verdwijnen uit de Tour moet onze beste 
ronderenner daar zijn seizoen proberen 
redden... Bruyneel zorgde in de Tour 
anders wel voor sensatie. Zijn door een 
Deense televisieploeg in beeld gebrachte 
duik in de ravijn levert gegarandeerd stof 
voor menig jaaroverzicht. Dat Bruyneel 
het er goed afbracht mocht een klein 
wonder worden genoemnd. Door zijn 
opgave werd ons klein pelotonnetje ech
ter figuurlijk onthoofd. Dit jaar vestigen 
we een absoluut rekord: zeer vermoe
delijk géén ritzege en mogelijk geen land
genoot in de eerste zeventig of tachtig. 
Het IS beter daar niet langer bij stil te 
staan... 

Eind deze week beginnen in de States de 
CocaCola-Spelen. Op zijn honderdste 
verjaardag staat het Olympisch gebeuren 
verder dan ooit van zijn idealen en dichter 
dan ooit bij zijn sponsors. Sport is kom-
mercie geworden. De identifikatie van 
het tweede met het eerste is totaal. Voor
lopig schijnt Vlaanderen niet beroerd 
door het gebeuren. Dat is verklaarbaar. 
Eerst was er het EK Voetbal, nu de Tour. 
Twee topevenementen dicht bij de deur. 
In de Verenigde Staten wordt een ver-van
mijn-bed-show opgevoerd. Veel belang
rijke wedstrijden vinden plaats in het 
holst van de nacht. Dat werkt niet sti
mulerend. België wordt deze keer even
wel met in een volmaakte figurantenrol 
teruggedrongen. Museeuw, De-
burghgraeve, Becue, Werbrouck, Vande-
caveye, Bredael... Allemaal geloven ze 
medaillekansen te hebben. Laat ons ho

pen. 
Gym Pie 

Brigitte Becue en Cella Vandecaveye: voor het goud in Atlanta? 

Bjarne Rlis: 
Deens 

dynamiet in 
de Tour. 

waiter 
Godefroot: 
nog steeds 
suicsesvoiie 
Viaming in de 
Ronde van 
Franlcrillc. 
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IN DE KROEG IN ITALIË INSLAAP 
'Nors zwijgend stapte bij nu naast mij voort, een zware, verzopen 

man. Hij is een goeie afnemer van zich zelf en doorschouwt 

daardoor de problematiek van zijn klanten tot op de bodem.' Een 

kastelein zoals velen onder ons hem kennen. Simon Carmiggelt 

schreef over een materie waarover hij zich 'bevoegd' voelde: het 

leven op kafé. Bij Singel Pockets verscheen een bundeling van Alle 
kroegverhalen. In feite behoeft de man noch zi|n werk enige 
voorstelling. Zijn kursiefjes behoren tot de meest gelezen Ne
derlandse literatuur. Carmiggelt blijft, zo gewoon is dat. 
c» Alle kroegverhalen, Simon Carmiggelt, Uitg. Singel Pockets -

Amsterdam, 1996, 253 blz., 300 fr. 

De Nederlandse Marjon van Royen verbleef 8 jaar als kor-

respondent in Italië. Lang genoeg om er zich ten gronde over te 

kunnen verwonderen én om er een leuk boekje over te schrijven. 

Italië op maandag schetst een biezonder beeld van de laars van 
Europa. Van Royen schrijft over - kan het anders? - de mafia, de 
Italiaanse mamma's, over de opkomst van Berlusconi, een 
'ordinaire etherkraker'. Op een plezierige manier én met kennis 
van zaken geschreven is 'Italië op maandag' een 'andere' reisgids 
geworden. 

c» Italië op maandag, Marjon van Royen, Uitg. Singel Pockets -

Amsterdam, 1996, 248 blz., 300 fr. 

Voor mensen die de slaap niet kunnen vatten is er Slaaprovers, een 
boek over en voor het slapen gaan. Auteur Stanley Coren gaat 
dieper in op alle faktoren die onze slaap beïnvloeden. Die gaan 
van maaltijden over kleine kinderen naar de instelling van het 
zomeruur. 'Slaaprovers' geeft een omvattend overzicht, zij het in 
soms iets te zware en te vermoeiende hoofdstukken. Al kan dat 
natuurlijk ook de bedoeling geweest zijn. 
c» Slaaprovers. Opwekkende en alarmerende berichten over 

slaap en slapeloosheid, Stanley Coren, Uitg. Van Halewyck -

Leuven, 1996, 278 blz., 798 fr. 

• BOEKEN • 

fR^rriR 

S lechts weinigen zullen zich erover beklagen dat 
ze vakantie hebben. Het is bij uitstek een 

periode om de batterijen op te laden. Of dat in 
binnen of buitenland gebeurt is aan de 

vakantiegangers zelf. Inspiratie kunnen zij zonder 
twijfel vinden in een groot aanbod van reisgidsen. 

Een beknopt overzicht. 

Lang leve 
de vakantie!!! 
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Voor wie met de Shuttle of de Eurostar 
naar Londen gaat, al is het maar voor één 
dag, biedt Lannoo's Kaartgids Londen 
een uitstekende gids. Een handig boekje, 
amper 50 blz., maar met alle wetens
waardigheden die je voor die éne of zelfs 
voor een paar dagen moet weten. De 
kaartgids bevat een gedetailleerde vouw-
kaart: een plan van de agglomeratie, een 
centrumkaart, de belangrijkste invalswe
gen, info over het openbaar vervoer en 
een uitvoerige index van straatnamen en 
bezienswaardigheden. De uitgave bevat 
een basiswandeling, alternatieve trips, 
een samenvatting van de belangrijkste 
bezienswaardigheden en daar bovenop 
praktische informatie. Geïllustreerd met 
mooie kleurenfoto's. In deze reeks zijn 
ook andere steden verkrijgbaar. Kortom, 
een interessant én goedkoop basispak
ket! 

Voor wie het dichter bij huis zoekt bracht 
Casterman de Weekend Reisgids Vlaamse 
Kust uit. Deze behandelt in het eerste deel 
het kultureel en industrieel erfgoed van 
de kuststreek: de inpoldering, de groei 
van het kusttoerisme, de kuuroorden, de 
schilders, de duinen... Het tweede deel 
gaat op verkenningstocht door de 
Vlaamse kuststreek en het achterland. 
Over natuurreservaten, de Westhoek, de 
Eerste Wereldoorlog in de Westhoek, de 
kust per tram of per fiets. Het geheel 
wordt vervolledigd met een alfabetische 
plaatsbeschrijving, nuttige adressen en 
informatie. De gids is rijkelijk geïllu
streerd met prachtige kleurenfoto's op 
bijna elke bladzijde. Achteraan zijn 
blanko bladzijden voorzien voor noti
ties. 

Wie liever langs de Leie toert, een trajekt 
dat zich uitstrekt van Wervik tot Gent, 
kan terecht bij Wandelen langs de Leie. In 
deze nieuwe uitgave van Lannoo's Dicht

bij-huis gidsen, neemt Julien van Rem-

moortere de wandelaar mee langs 10 
idyllische wandellussen aan de oude Leie
armen. Die zogenaamde dode Leiearmen 

zijn in werkelijkheid mini-natuurpara-
dijsjes. Verzorgde kaarten vullen de ge
detailleerde routebeschrijvingen aan. Van 
Remoortere schenkt ook heel wat aan
dacht aan historische weetjes. Nuttige 
adressen en een register van plaatsnamen 
sluiten de gids af. 

Voor wie nog geen kennis maakte met de 
Standaard Gidsen biedt deze van Brussel 
en Wallonië een mooie kans. De gidsen 
onderscheiden zich van alle andere door 
hun visuele kwaliteiten. De illustraties 
worden zonder uitzondering begeleid 
door heldere, informatieve tekst. Door de 
kruisverwijzingen en de uitgekiende 
struktuur van de uitgave wordt de in
formatie aldus tot een boeiend verhaal 
verweven. De gidsen hebben drie zwaar
tepunten: natuur, kuituur en avontuur. 
Door het gebruik van verschillende soor
ten papier en door de prachtige lay-out 
zijn deze gidsen ook voor thuisblijvers 
gegeerde objekten. En als je je erin ver
diept, dan ben je al een heel stuk on
derweg... 

Wzn Julien Van Remoortere weten we dat 
zijn gidsen afgewerkt zijn. Recent kreeg 
zijn Groot Wandelboek Ardennen, een 
standaardwerk met 100 lusvormige wan
delingen, een volledig herwerkte editie. 
Wandelpaden zijn onderhevig aan ver

anderingen en moeten regelmatig ge-
kontroleerd worden. Uit de vorige editie 
werden de 20 mooiste tochten over
gehouden, meter voor meter nagezien en 
aangepast aangepast aan de huidige toe
stand. Daarnaast zijn er 80 spiksplin
ternieuwe trajekten opgenomen, die allen 
volledig in kaart zijn gebracht. Centraal 
tema in deze gids is het natuurschoon, de 
rustige dorpjes en de soms verdoken 
bezienswaardigheden. Uitgegeven in de 
reeks Lannoo's Dicht-bij-huis-gidsen. 

Steeds meer mensen gaan er vaker eens 
tussen uit. Een uurtje over de grens. Korte 
vakanties in België en Duitsland is een 
ander soort reisgids, geschreven voor 
mensen die binnen de kortste keren een 
andere wereld willen zien. De uitgave is 
eigenlijk bedoeld voor Nederlanders, 
vandaar de titel. Deze reisgids telt maar 
liefst zeventien bestemmingen waaronder 
voor ons land: Luik, Noordelijke Ar
dennen, Vlaams-Brabant en Limburg, 
Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en de 
Vlaamse kust. In Duitsland nemen zij je 
mee naar Munsterland, Munster, Ruhrge-
bied, Düsseldorf, Bergische Land, Keu
len, Bonn, Noordelijke Eifel en Aken. Dit 
alles geïllustreerd met zwart/wit-foto's en 
stadskaarten. Van variatie in het aanbod 
gesproken. 

Voor de trekkers zijn er de Trotter. Gidsen 

voor de Wereldreiziger. Ter recensie werd 
WIJ toebedeeld met het exemplaar Sy
rië/Jordanië. Trotter is de vertaling en 
bewerking van de beroemde Franse reis
gidsenreeks Guide du Routard, aangepast 
een de noden van de Vlamingen en de 
Nederlanders. Alles wat je moet weten 
over het land van bestemming wordt je 
diets gemaakt in deze handige zwart/wit-
gids. Trotter-gidsen nemen geen blad 
voor de mond en durven de reizigers ook 
(toeristische) oorden ontraden. Deze gid
sen zijn origineel, met een eigen mening. 

een eigen persoonlijkheid. 
Van de hand van Marcel Bayer is de 
reisgids over Jamaica, een tropisch eiland 
in het Caribisch gebied. De gids maakt 
deel uit van de Dominicus-reeks, de 
grootste serie reisgidsen in het Neder
lands taalgebied. De Dominicus-reeks 
moet niet onderdoen voor buitenlandse 
prestigieuze reisgidsen als Guide du Rot-
tard of Travel Survival Kid. Terecht legt 
Bayer met enkel de nadruk op de exo
tische plekjes van Jamaica, de zon-zee-en 
strand toestanden. Ook het wonder
mooie binnenland, soms bergachtig, dan 
weer met zijn uitgestrekte rivieren en 
watervallen, komen aan bod. 

(hdl) 

^Lannoo's Kaartgidsen. Diverse ste

den. Uitg. Lannoo, Tielt, 50 blz., 195 

fr. 
o» Weekend Reisgids Vlaamse Kust. 

Uitg. Casterman, Doornik/Brussel, 

1996.186 blz., 395 fr. 

c» Wandelen langs de Leie. Julien van 

Remoortere. Uitg. Lannoo, Tielt, Lan

noo's Dicht-Bij-Huis-Gidsen, 1996, 

125 blz. 450 fr. 

c» Standaard Gidsen Brussel en Wal

lonië. Standaard Uitgeverij, Antwer

pen. 1996, 392 blz., 995 fr. 

c» Groot Wandelboek Ardennen. Julien 

van Remoortere. Uitg. Lannoo, Tielt, 

1996, 456 blz., 795 fr. 

cs> Een uurtje over de grens. Korte va

kanties in België en Duitsland. Uitg. 

Gottmer, Haarlem I Singel 262, Ant

werpen, 1996. 280 blz., 699 fr. 

c» Trotter Gidsen voor de wereldreiziger. 

Syrië/Jordanië. Uitg. Lannoo, Tielt, 

1996. 215 blz., 465 fr. 

c» Jamaica. Marcel Bayer. Dominicus 

reeks. Uitg. J.H.Gottmer/H.J.Becht, 

Bloemendaal I Singel 262, Antwer

pen, 1996.164 blz. 559 fr. 



De voorbije honderd jaar nam de be
langstelling voor Afrikaanse kunst almaar 
toe. Toch beperkte die interesse zich 
meestal tot figuratieve werken en uit
gesproken cultusobjekten, die met een 
geweldige expressieve kracht een boven
natuurlijke wereld weten op te roepen. 
Objekten uit het dagelijkse leven, zoals 
meubelen, stoffen, wapens en werktuigen 
werden eerder zelden vanuit estetisch 
standpunt beschouwd. Toch maakt pre
cies hun vormenrijkdom een beter al
gemeen begrip van de Afrikaanse kunst 
mogelijk. 

Onder de dagelijkse gebruiksvoorwerpen 
zijn het precies de stoelen die de Afri
kaanse kreativiteit op overtuigende wijze 
illustreren. Zowel de figuratieve als de 
abstrakte vormgeving wordt hier door 
geen enkele niet-Europese kuituur over
troffen. 

Krukjes met sobere lijnen, rituele zetels 
versierd met symbolische afbeeldingen, 
sierkrukjes, Europees geïnspireerde stoe
len gereserveerd voor de notabelen, ce
remoniële stoelen, tronen van chefs en 
koningen... Alles samen meer dan 150 
stukken uit Zwart Afrika worden nu 
tentoongesteld onder een aangepaste be-
lichtmg, met aandacht voor hun prak
tische, rituele of sociale betekenis. 
Naast tal van bruiklenen uit de grote 
Europese musea en vele privé-kollekties, 
stelt het Afrika-museum te Tervuren ook 
tal van exclusieve objekten uit de eigen 
verzameling voor, vergezeld van foto's 
van de vindplaats. Speciaal voor deze 
tentoonstelling werd er ook een werk 
over „Stoelen uit Midden-Afrika" uit
gegeven. 

Het prachtige Afrika-museum in Tervu
ren, ontworpen door architekt Charles 
Girault, werd gebouwd door Leopold II 
aan de rand van het Zomënwoud en 
strekt zich uit te midden van heerlijke 
Franse tuinen met tal van vijvers en 

Symbolen van 
Afrikaanse 

kreativiteit 
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beeldhouwwerken. Tot nogtoe was ei
genlijk alleen de gelijkvloerse verdieping 
van dit gebouw als museum voor het 
publiek toegankelijk. De bovenverdie
ping gaf onderdak aan de wetenschap
pelijke ploeg en als reserve voor de mu-
seumkoUektie. Ter gelegenheid van de 
huidige tentoonstelling over Afrikaanse 
stoelen werd een nieuwe museumzaal 
ingehuldigd. Het is een belangrijke aan
winst. 

Deze eerder kleine tentoonstelling is uit
gegroeid tot een echt pareltje! De ex
clusieve stukken, die heel het zwarte 

kontinent bestrijken, staan hier borg 
voor. Het zijn inderdaad stuk voor stuk 
estetische hoogtepunten. Wat een enorme 
rijkdom aan originele koncepten en sti
listische vormgeving. Dit is gewoon Afri
kaanse kunst op zijn best, kompleksloos, 
kunstzinnig en pragmatisch! 

Dirk Stappaerts 
c» Afrikaanse Stoelen. Tentoonstelliing 

in het Afrika Museum Tervuren, Leu

vensesteenweg 13 te 3080 Tervuren. 

Tot 1 sept. 1996. Geopend van dins

dag tot vrijdag van 10 tot 17u. Tijdens 

het weekeinde van 10 tot 18u. (ge

sloten op maandag). Toegangsprijs: 

200 fr. (groepen en senioren: 130 fr.; 

studenten 80 fr.). 

Tshokwe, Zaïre/Angola 

Bouw mee 
met het ADVN 

Zoals de WiJ-lezer ongetwijfeld al weet 
gaat het ADVN - wegens uit de voegen 
gebarsten - verhulzen. Het archiefcen
trum, waar geïnteresseerden Informatie 
kunnen gaan zoeken over het Vlaams-
natlonalisme, heeft een nieuwe stek ge

vonden in de Antwerpse Lange Leem-
straat Na Hugo Schiltz en Nelly Maes 
geeft deze week Chris Vandenbroeke 
een aantal goede redenen om mee te 
bouwen aan een modern informatie
centrum. 

Historisch projei(t met 
toelcomstgerichte dimensie 

Wat gisteren te bieden had, is het verhaal 
dat toel<omstige historici met een afstan
delijke objektiviteit onder de aandacht zul
len brengen. 
Hierbij kan het gaan over een familiege
schiedenis, over een dorpshistoriek, over de 
sociale bewogenheid binnen de arbeiders
beweging, over de wedersamenstelling van 
het menselijk handelen, enz... 
Geen enkel onderwerp kan of mag een ^ 
taboe vormen voor voortgezet onderzoek, § 
waarvan de resultaten in een weliswaar 
geëngageerd maar objektief relaas uitge
schreven worden. 
Hetzelfde geldt voor het zeer brede gamma 
van alles wat tot het Vlaams-nationale ge-
dachtengoed mag gerekend worden. In een 
veelheid aan archivalia zit de eigenheid 
ervan bewaard. Op hun manier, als pe
riodegebonden tijdsdokumenten, wachten 
ze op ontsluiting om de specifieke onder
tonen van de Vlaamse ontvoogding be
stendig tot nieuw leven te brengen. 
Het is de kollosale verdienste van het ADVN 
om voor de bewaring, het beheer en de 
raadpleging van deze Vlaams-nationale ar
chieven in te staan. Met oneindig veel zorg 
en diskretie worden deze dokumenten er 
gekoesterd terwijl ze telkens weer kunnen 
gelezen en hergelezen worden door al wie 
op zoek is naar eender welke ondertonen 
uit het Vlaams-nationale gedachtengoed. 
Het verhaal van de Vlaamse ontvoogding, in 

lelf mee-bouwen 
De VU steunt het ADVN In zijn zoektocht 
naar de nodige 5 miljoen fr om het 
ADVN de volgende eeuw binnen te lood
sen De party stortte daartoe reeds 
50 000 fr Ook U kan het bouw-initiatief 
steunen en wel door een bijdrage te 
storten op reknr 419-8059591-85 van 
het ADVN, met vermelding Bouw- en 
Renovatiefonds Voor schenkingen 
vanaf 1 000 fr ontvangt U een fiskaal 
attest 
Alle schenkers worden met naam ver
meld In de publlkatie die verspreid wordt 
zodra de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw is afgerond 

al haar verscheidenheid, is een erg omvattend 
verhaal. Vandaar ook dat er jaar na jaar nieuwe 
dokumenten en archiefstukken aan het reeds 
erg omvattende bestand toegevoegd wor
den. Nu men de verdiensten van het ADVN 
heeft leren inschatten, is het allerminst be
vreemdend dat ook privé-archieven of ver
spreid geraakte kollekties aan haar zorgen 
worden toevertrouwd. 
Een afgeleide van dit suksesverhaal zit om
gekeerd in een permanente zorg naar nog 
beter beheer met een efficiënte dienstver
lening naar lezers en vorsers toe. 
Als vanzelf deed het uitkijken naar een groter 
gebouw om al deze archivalia te geven wat ze 
verdienen, namelijk een goed beheer met -
binnen de mogelijkheden - een al even vlotte 
toegankelijkheid. Om dit te bereiken en te 
waarborgen werd voor een ambitieuze, maar 
verantwoorde investering gezorgd na de aan
koop van een ruim gebouw. Het is een toe
komstgerichte investering, zij het op het 
randje van de toegestane financiële moge
lijkheden en subsidies. Een duwtje in de rug 
door al wie in de rijkdom van deze Vlaams-
nationale archiefstukken geïnteresseerd is, 
lijkt in die zin aangewezen. Met een kleine 
,,geste" kan inderdaad voor een „zwaarwich
tige" historische daad gezorgd worden. Toe
treden tot het steunfonds is de zekerheid dat 
de waarheid van gisteren naar de toekomst 
toe een meerwaarde blijft krijgen. 

Chris Vandenbroeke 
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LAWNMOWER MAN 2 
Stephen King, de schepper van Lawnmower Man liet zijn 

naam verwijderen toen de eerste film verscheen. Met de 

tweede, Beyond Cyberspace heeft hij zelfs helemaal niks 

meer te maken. En dat merk je. Akteurs Matt Frewer en 

Patrick Bergin slaagden er in deze SF-aktiefilm die zich 

soms te veel verliest in virtual reality, enigszins aan

vaardbaar te maken. Toch zijn de speciale effekten de 

werkelijke akteurs. Alles draait rond een komputernetwerk 

over de hele wereld, waarvan Jobe (Frewer) zich meester 

wil maken. Komputerfanaten zullen hiervan smullen, de 

andere zullen er met staarogen naar zitten kijken. (**) 

NIEUW IN DE BIOS 

DEAD FUNNY 
Vivian Saunders (een erg goeie Elisabeth Pena) werkt in het 

Museum of Modem Arts in New York. Op een avond komt ze thuis 

en vind haar vriend Reggie die harakiri heeft gepleegd. Eerst denkt 

ze nog dat het weereen van zijn zoveelste grapjes is, maar dan slaat 

de waarheid toe. Ze belt niet de politie, maar Louise (de erg leuke 

Paige Turco). De vrouwen trachten uit te maken wat er is gebeurd, 

terwijl ze zich langzaam bezatten,... Alles verwatert nu erg snel, 

want de flashbacks gaan je al snel vervelen. Dead Funny wordt 

dodelijk vervelend. (*) 

FROM DUSK TILL DWAN 
Quentin Tarantino zou de grootste ideeëndiefvan Hollywood zijn. 

En misschien hebben de kritici wel gelijk, want ook Erom dusk till 

dawn bevat zoveel wat we reeds zagen. De film van Robert 

Rodriguez, naar een scenario van Tarantino, valt in twee delen uit 

elkaar. Het eerste deel is een variatie op Natural Bom Killers, 

terwijl deel twee een mengsel is van Night of the Living Dead en 

Assault on precinct 13. Maar het zal de Tarantinofans en de 

liefhebbers van voornoemde films waarschijnlijk worst wezen, 

want ook hier weer bewijst hij dat hij een meester van de dialoog 

is. De nodige speciale effekten zorgen ook dat er flink kan worden 

gegriezeld. (**) W. Sneer 

MEDIALANDSCHAP 

^^=# Menendez: a killing in Beverly Hills In 1989 
werden de gebroeders Menendez ervan beschuldigd 
hun ouders In Beverly Hills te hebben vermoord 
Vader Menendez was er als arme Cubaanse immigrant 
in geslaagd een fortuin te vergaren via de mu
ziekindustrie. Op basis van artikels en archiefstukken 
draaide Larry Elikan In 1994 een TV-film over deze 
zaak zat. 20 Juli, TV 1 om 23U.40 

Brighton 

Beacli 
iMemoirs. 

zon. 21 Juli, TV 
1 om 19U.50. 

^=^ La Legganda del Santo Bevitore Andreas 
Kartak, een Poolse ex-mijnwerker die een gevan
genisstraf heeft uitgezeten wegens moord, leeft als 
een klochard in Parijs en zoekt er de laatste hoop in de 
alkohol Maar op een dag gebeurt er een mirakel; een 
mlsterieuze heer geeft hem 200 Franse frank en met 
dat geld moet hij een nieuw leven beginnen. Ita
liaanse film van Ermanno Olmi uit 1988, met een 
goede vertolking van Rutger Hauer. Maan. 22 Juli, 
Arte om 20u.45 

De man van 
2,1 miljoen 

B Mike Verdrengh en Guido Depraetere, 

niet zo lang geleden nog op een zijspoor 
gezet bij VTM, zijn niet bij de pakken 
blijven zitten, maar geven nu ook advies 
aan SBS. Laatstgenoemde heeft een Eu
ropees netwerk van kommerciële stations 
waaronder het Vlaamse VT4. Mike en 
Guido zouden zich voorlopig beperken 
tot het geven van advies voor een nieuw 
op te starten SBS-station in Hongarije. 
Pikant detail: twee weken geleden werd 
Depraetere door de VTM-top opnieuw 
gevraagd om opnieuw voor de omroep in 
Vilvoorde aan het werk te gaan. 
ü Ook de openbare omroep heeft voor 
een nieuwe tweeling gezorgd. Door hun 
beider verplichte pensionering hebben 
Jan Ceuleers, oud-programmadirekteur 
en Kris Borms, oud-hoofdredakteur van 
het BRTN-joernaal, elkaar gevonden. 
Naast hun juridische stappen tegen de 
besluiten van het mini-dekreet, zouden zij 
samen een media-adviesbedrijfje willen 

opstarten. Hopelijk hebben ze met dat 
laatste meer sukses dan met hun klachten 
tegen hun op rust-stelling: nadat de Raad 
van State zich eerder onbevoegd ver
klaard had, kregen Ceuleers en Borms nu 
ook een voorlopig 'njet' van het Ar
bitragehof. Een uitspraak ten gronde 
moet nog volgen en zal met meer dan 
gewone aandacht gevolgd worden door 
het Vlaams Verbond Van Gepensioneer
den. Het VWG vreest immers dat de 
huidige pensioenregeling bij de BRTN de 
poorten openzet voor soortgelijke ont
slagregelingen in andere sektoren. 
• Wie er minder om zal malen is Bert De 

Graeve. Al zal ook hij nog moeten laten 
zien dat hij zijn geld waard is. Op vraag 
van VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad, 
Paul Van Grembergen, antwoordde mi
nister Van Rompuy dat de zoektocht naar 
de nieuwe BRTN-manager 2,1 miljoen fr. 
gekost heeft. De minister bekende voorts 
'zeer tevreden te zijn met het resultaat'. 

De zoektocht naar de BRTN-manager 
kostte 2,1 miljoen fr. 

De Graeves eerste wapenfeit was, geheel 
in de lijn van zijn voorgangers, pleiten 
voor meer middelen voor de BRTN. 
M Slecht nieuws, tot slot, voor de sport-
fanaten: Eurosport komt naar alle waar
schijnlijkheid niet meer op de Vlaamse 
kabel. Het station kon niet tot een nieuwe 
overeenkomst komen met de kabelmaat
schappijen. Oorzaak van het konflikt was 
dat Eurosport de verdelers een extra 
bijdrage vroeg voor het doorgeven van 
zijn programma's. Omdat beide partijen 
destijds niet tot een akkoord konden 
komen werd het station in vrijwel geheel 
Vlaanderen van de kabel gehaald. 

^=^ Drag Queens Reportage over mannen die 
opgetut als ekstravagante vrouwen de diskoteken 
afschuimen en zo hun vertier zoeken. Het fenomeen 
werd enkele jaren geleden geïntroduceerd in de 
Australische film The Adventures of Priscilla, Queen of 
the Desert en is via de VS naar Europa overgewaaid 
Dins. 23 Juli, VTM om 22u. 

^J? Europa tegen wil en dank Dokumentaire 
van Philippe Van Meerbeeck en Jean-Pierre Van den 
Broucke (voor Boulevard) over 50 jaar Europese in
tegratie. In het eerste deel (1945-1977) wordt aan
dacht geschonken aan het ontstaan en de ont
wikkeling van de Europese gedachte. Woens. 2a Juli, 
TV 1 om 22U.05 

1fe=^ De Golfoorlog - Vierdelige Brits-Amerikaanse 
dokumentaire reeks over de Golfoorlog, met spek-
takulaire beelden en met tal van interviews met 
bevoorrechte getuigen, in de eerste aflevering (De 
Invasie) worden de gebeurtenissen belicht die leidden 
tot het konflikt. Dond. 25 Juli, TV 1 om 22u.20 

^=Jy Where the heart Is Amerikaanse komedie 
van John Boorman uit 1990 met Dabney Coleman, 
Uma Thurman en Joanna Cassidy Stewart McBain Is 
door hard werken rijk geworden, maar merkt dat zijn 
drie kinderen geen besef hebben van de waarde van 
geld. Hij besluit hen een lesje te leren en zet hen op 
straat, tot groot ongenoegen van zijn vrouw. VrU. 26 
Juli, TV 1 om 21U.35 
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Even verdachten wij er de BRTN 
van om opzettelijk Engelstalige 
programmatitels te verzinnen voor 
maaksels van eigen bodem. Maar 
zo gek zijn ze daar aan de Rey-
erslaan natuurlijk ook weer niet: 
'look' Is wel degelijk een Neder
lands woord, zij het afkomstig van 
het Engels. Het betekent zoveel als 
'in de mode' en is dan ook uit
gesproken bruikbaar voor een pro
gramma daarover. 
Zoals het dit soort programma's 
past wordt 'Look' gepresenteerd 
door een topmodel En al is ze 
'voormalig', Chislaine Nuytten 
werd door de BRTN toch goed 
bevonden voor de job. Praten over 
mode en trends blijkt immers een 
zaak voor ingewijden, getuige 
daarvan de termen en de ernst 
waarmee de meest diverse mode-
aspekten aangeduid worden. 
Het eerste onderdeel van deze 
'Look' keek achter de schermen 
van een modesjow van Chanel. 
,,Bekende modellen zijn ook maar 
gewone mensen" gemeen-
plaatste trendy Chislaine. Nu mo
gen Eva, Nadla, Claudia, Linda, Na-
omlen /Catevanalleszijn, 'gewoon' 
valt daar niet onder. Het zijn dames 
die van magerzucht een beroep 
hebben kunnen maken en daar 
schandelijk veel mee verdienen. 
Belde elementen afzonderlijk zou
den wij met enige fantasie nog als 
'gewoon' durven bestempelen, de 
komblnatie evenwel is dat niet. 

Na dit vrijblijvend defileetje was 
het de beurt aan de badpakken-
parade 4 verschillende merken 
mochten reklame komen maken 
voor hun stof, in sommige gevallen 
voor het gebrek daaraan. Na af
loop kregen ook de verkopers van 
de 'aksessolres' hun naam uitvoe
rig in beeld. Reklame kan - wegens 
verboden op de BRTN - deze ver
melding niet geweest zijn en spon
soring kon-wegens midden in een 
programma - ook al niet. Voor 

bleek pas ten volle hoe moeilijk 
mode wel is 'Nieuwe dimensies', 
'komplekse patronen', 'harmo
nieuze samengang', 'onverwachte 
vlakken', .. Nee, mode is niet ge
makkelijk Zelfs met meer bij zon
nebrillen. Dachten wij dat ze in 
feite bestemd waren om fel zon
licht tegen te houden, blijkt dat ze 
ook dienst doen als moolmakers. 
Het kon de adverterende opticiens 
niet 'designed' of 'retro-outed' 
genoeg zijn. En datzelfde gold na-

De klere krijgen 
deze biezondere vorm van pro-
duktinformatie moet dan ook drin
gend een gepaste term gevonden 
worden. 
'Look' had voor zijn zomerspecial 
ook een geknipte kapper van stal 
gehaald. Nadat zij de man reklame 
had laten maken voor zijn sham
poo, bracht Chislaine ons opnieuw 
in deze tijd. Vooraleer de moderne 
kapper zijn schaar ter hand neemt, 
maakt hij eerst een 'analyse van 
het haar om te kijken of het de 
behandelingen wel aankan'. Later, 
wanneer de klant kaalgeplukt naar 
huis gaat, geeft de moderne kap
per ook nog advies voor nabe
handeling. Gedaan met het regen
water! Bij een volgende reportage, 
met kleren te gek om los te lopen. 

Look, vrijdag 12 Juli 1996, TV2 

tuurlijk ook voor 'de nieuwe zo
merschoenen'. Vreemd ook hoe 
zo'n modemagazine ons de wer
kelijke geur van het leven kan doen 
verliezen. 
'Look' sloot af met Walter Van Bel-
rendonck, nooit om een grapje 
verlegen. Walter doet het tegen
woordig met 'Cyber', 'Streetwear' 
en 'Techno'-mode. Daarbij wil hij 
een boodschap de wereld in stu
ren. Deze van Heldinota bene. ,,De 
onschuld van een Alpenmeisje te
genover de waanzin van deze tijd" 
verduidelijkte Chislaine. Bij het zien 
van Van Belrendoncks garderobe 
konden we ons van dat laatste 
alvast een beeld vormen. Nu Heldi 
nog! 

(Krik) 



Saterdag 

AHASVERUS 

„Behaarde borst teken van 
intelligentie", 
las Ahasverus 

Ein stein van mijn hart! 

Sabine Appelmans, 
Oh mon ami! 

© 

Tol aan Scheldetunnels 

heeft een waterkansje 

© 

Dehaene zoekt 80 miljard 

Misschien bij Artsen Zonder Grenzen? 

© 

Prins Filip wil de kroon op het werk 

© 

Blijven die Britten nu Dublind? 

Perrier vindt reaktie van KVLV-vrouwen 
petieterig nmm^^ 
© 

Boete voor Hitlergroet 
maakt armlastig 

© 
Oplossing voor Wallonië: 
frank rijk! 

© 

Ronde-zetduivel: d'andere zijn dood 
is deen zijn brood 

• VLAAMS PLAKBOEK -> 

„La reunion a la France" 
De waarschuwing van PS-kamerlid Eer
dekens in de Kamer van Volksvertegen
woordigers klonk dreigend. Wanneer het 
Vlaams parlement zich tot constituante 

uitroept zou Wallonië niet twijfelen over 
een aanhechting bij Frankrijk. Zo'n uit
spraken zijn niet nieuw, maar worden -
net zoals de aanhechting van Vlaanderen 
bij Nederland - niet door een brede 
stroming gedragen. Alhoewel, bij ons 
wordt op Prinsjesdag geen ouwe klare 
geschonken, in Luik daarentegen vloeit 
op quatorze juillet de champagne rij
kelijk. 

RATTACHISME 

De Waalse drang om te behoren tot „une 
grande société frangaise" heeft oude wor
tels. Zo werd in tal van Waalse steden de 
Franse revolutie als een bevrijding aan
zien en behoorlijk gevierd. In 1789 werd 
de prins-bisschop van Luik, die over 
zowat een derde van het huidige Waalse 
grondgebied regeerde, afgezet en sprak 
de Nationale Conventie van het Prins
bisdom zich voor de aanluiting bij Frank
rijk uit. De uiteindelijke aanhechting in 
1795 gaf een maand lang aanleiding tot 
feesten en toen Napoleon in Waterloo 
definitief in het zand beet bleven zijn 
Waalse officieren hem trouw. Het mag 
dan ook niet verwonderen dat bij de 
onlusten van 1830 Fransgezinde Walen 
een doorslaggevende rol hebben ge
speeld. Men was er wat blij dat de zoon 
van de Franse koning, de hertog van 
Nemours, zou aangesteld worden als de 
eerste koning van België. Het betekende 
een soort revanche op Waterloo, maar de 
Verbondenen staken daar een stokje voor. 
Naar Frankrijk gaan bleef de grote 
droom, het rattachisme werd eigen aan 
een belangrijk segment van de Waalse 
beweging. 

In de Le Journal de Liège van 24 januari 
1831 stond te lezen dat „la reunion a la 
France" niet „het verlies van onze iden
titeit betekent" maar „le retour a la 
nationalité veritable." 
In 1890 ging een eerste Waals kongres 
door, er zouden er nog drie volgen. Het 
waren reakties op het vernederlandsings
proces in Vlaanderen. 

In 1894 stichtte de Waalse socialist Jules 
Destrée de Assemblee Wallonne, in 1912 
publiceerde hij zijn geruchtmakende brief 
aan koning Albert met de spraakmakende 
aanhef: „Sire, il n'y a pas de Belges..." 
Wie ook niet stilzat was de auteur Albert 
du Bois, een te Ecaussinnes in 1872 
geboren Frankrijk-gezinde aristokraat. 

Hij pubUceerde in 1902 op 1 miljoen 
eksemplaren Le catéchisme wallon 

waarin hij aantoonde dat de Walen ei
genlijk Fransen zijn. In de fraaie burcht 
van Ecaussinnes-Lalaing bij Edingen 
werd een zaal (le grenier des Frangais) 
over hem en zijn werk ingericht. Het 
kasteel-museum is een bezoekje waard, 
o.m. ook voor enkele werken van Albert 
Servaes (de vier evangehsten) afkomstig 
van de wereldtentoonstelling van 1935. 
Hoogtepunt van de Waalse aktie was het 
samenroepen van de Assemblee Wallone 
op 16 maart 1913 te Charleroi. Daar 
sprak men zich uit voor een admini
stratieve scheiding van Vlaanderen en 
Wallonië, werd de rode haan op gele 
achtergrond als symbool gekozen en de 
laatste zondag van september als de 
Waalse nationale feestdag. Als motto 
werd „Wallons toujours" weerhouden 
boven het agressieve „Frangais ne puis, 
Flamand ne veut, Wallon demeure". 
Over een Waals volkslied bestond geen 
eensgezindheid, toch werd min of meer 
La Marseillaise als gemeenschappelijk 
lied aanvaard. 

FRANCE 

In 1919 kwam de assemblee opnieuw 

samen maar miste de vooroorlogse vu

righeid. Tussen beide oorlogen mislukten 
verschillende pogingen om tot Waalse 
partijvorming te komen. Op 25 oktober 
1945 ging er opnieuw een Waals kongres 
door waar de aanhechting bij Frankrijk 
weer ter stemming werd gelegd. 486 
aanwezigen stemden voor, 154 wilden 
Waalse zelfstandigheid, 391 spraken zich 
uit voor federalisme, slechts 19 aan
wezigen behielden liever het unitaire Bel
gië. Een zaak was echter veranderd, waar 
de beweging vroeger grotendeels door 
liberalen werd gedragen waren het nu de 
socialisten die de hoge toon voerden. 
Vooral in de strijd tegen de terugkeer van 
Leopold III stonden zij op de eerste rij. 
Mede door de niet-eerbieding van de 
referendum-uitslag werd in Vlaanderen 
de roep naar federalisme sterker. Ge
sprekken tussen de twee landsdelen wa
ren onvermijdelijk geworden en mond
den uit in een Vlaams-Waals Kollege 
voorgezeten door Walter Couvreur en 
Fernand Schreurs, Frans Van der Eist 
fungeerde als sekretaris. In 1954 werd 
een Ontwerp van Federale Grondwet 
gelanceerd. In dat jaar werd ook de 
Volksunie gesticht, van dan af zou het 
streven naar federalisme niet meer uit de 
aktualiteit zijn, ook in Wallonië niet. 
Maar bij tijd en wijle, zoals verleden week 

in het parlement of op de Franse na
tionale feestdag, klinkt de roep voor 
aanhechting bij Frankrijk nog eens 
luidop. Maar een brede stroming is het 
nauwelijks te noemen, de rattachistische 
lijst France haalde bij de jongste ver
kiezingen voor de Waalse gewestraad 
nauwelijks 1% van de stemmen. Uit een 
onderzoek in 1990 bleek dat zo'n 10% 
van de Waalse bevolking aanhechting bij 
Frankrijk verlangt, als de Vlaamse ge
meenschap voor onafhankelijkheid zou 
kiezen. 

(mvl) 

In 1913 koos 

de Waalse 

beweging de 

haan als 

nationaal 

symbool 

OPGAVE 68 

HORIZONTAAL 
2. Als 't er twaalf zijn, noem je 

dat een gros (7) 
5. Eenzame presentatie, in Lon

den bijvoorbeeld (5-3-4) 
6 Niet Iets bitters of iets zouts 

of iets zuurs (5) 
7. Per vergissing gezakt voor 

een eksamen? (5) 
9. Opgelopen tijdens een lange 

wandeling? (5) 
10. Zichtbaar gevolg van een 

aanrijding met de wagen 
(4) 

11, Zo is 't genoeg, verder hoef 
je niets te ondernemen (7) 

15. 't Lijkt of je naar beneden 
gaat, maarje neemt gewoon 
een andere weg (5) 

14 Reusachtig (5) 
15. Hier ben je in de laagte (5) 
VERTIKAAL 

1. Zulk koeiengeluid verneem 
je ook wel eens van de wind! 
(6) 

2. Aan dit muziekgezelschap 

komt geen man te pas! (11) 
3. „Gelovigen" die van bruin 

houden (13) 
4. Hetzelfde als de vorige keer 

(11) 
6 Twee dieren steken gelijktij

dig de straat over (8) 
8. Hier heeft een atleet de 

voorgeschreven afstand ge
lopen en is tegelijk een gat 
gemaakt in een muur, een 
boom of de grond (9) 

12 Zeker niet breed (4) 

OPLOSSING OPGAVE 67 

Horizontaal: 5. marge; 7. bier
tent; 9. in 't honderd lopen; 11. 
hordentoopster; 14 avondspits; 
16 knie, 17 Impe; 18 rap 
vertikaal: 1. witte raven, 2 
brio; 3. vendel; 4. stereotiep; 5. 
maal; 6. gene; 8. dicht; 10 poen, 
12. eender; 13 sist, 15. stip 

Onze winnares van deze week 
komt uit 1861 Wolverteni en 
heet Leen Vandenbempt. Leen 
woont in de Oppemstraat 36 en 

mag binnenkort haar prijs 
thuis verwachten. 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 68 verwachten wU 

ten laatste op maandag 19 
augustus a.s. op ons adres: 
Barrikadenptetn 12 te 1000 
Brussel. 
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M en is bij ons altijd uitmuntend geweest in het 

kweken van planten en bloemen, dus ook 

van rozen. „Dat is logisch, wij zijn steeds een nijver, 

toegewijd volkje geweest. Geen wonder dus dat we 

met veeleisende rozen goeie dingen hebben gedaan!" 

Dat beweert Elsie De Raedt in haar prachtig boek 

„Rozen van de Lage Landen". 

«pttrKcv^nn 

'•'^i 

• UITSMIJTER • 

Het verhaal van de gekultiveerde roos in 
de Lage Landen maakt deel uit van een 

/u groter verhaal dat ver teruggaat in de tijd 

en verbonden is met de bloei van kloos
ters en abdijen, met de kruistochten en de 
invoer van koloniale waren uit pas ont
dekte kontinenten. Het spreekt vanzelf 
dat een havenstand als Antwerpen daarbij 
een voorname rol heeft gespeeld, niet 
alleen om de aanvoer van nieuwe va
riëteiten maar niet in het minst omdat de 
belangrijkste botanisten van de Lage Lan
den er hun werken lieten drukken. De 
grote schilders waaraan Antwerpen zo 
rijk was kozen graag 
bloemen in het alge
meen en de roos in 
het biezonder als on
derwerp voor hun 
schilderijen. 

KAREL DE GROTE 

Elsie De Raedt: „In de Middeleeuwen 

woonden de geletterden in kloosters en 

•» abdijen bijeen. Hun leefregels bepaalden 

dat ze deeltijds handenarbeid en deeltijds 

geestesarbeid moeten verrichten. Die han

denarbeid vond plaats in de tuin. Zij 

waren de eerste plantkundigen, niet uit 

hobby maar uit overlevingsdrang. De roos 

werd in die tijden als een geneeskrachtige 

plant gewaardeerd, een producent van zalf 

en olie." 

De notities over de bevindingen van mon
niken en paters danken wij aan Karel de 
Grote. In 812 verspreidde hij zijn Ca-

pitulare de Villis et Curtis, een onder-
houdsreglement voor zijn heerlijkheden, 
hoven en steden. Deze handleiding be
vatte ook een lijst van zo'n zeventig 
planten en kruiden bevat die Karel daar 
wenste te zien groeien. Naast dagelijkse 
gebruiksplanten als peterselie, salie, tuin
kers, bieslook, worteltjes, radijs, appelen, 
peren en moerbeien wou Karel er ook de 
roos. Over welke rozen hebben wij het 
dan? 

E. De Raedt: „Vermoedelijk de Albarozen 

door de Romeinen naar hier mee- gebracht 

en die voornamelijk voor medische doe-

leiden werd gekweekt. Karel gaf de op

dracht om alles op te schrijven en niet 

uitsluitend op het geheugen te rekenen. 

Aangezien hij zich door het ondertussen 

vergane Romeinse rijk liet inspireren werd 

alles inhetLattjn genoteerd, zo groeide die 

taal utt tot dé taal van de wetenschap. 

Vandaag hanteren we voor rozen dus nog 

steeds de Latijnse naam, een universele 

naamgeving die ons in staat stelt ons op 

buitenlandse kongressen verstaanbaar te 

maken." 

Van de kruistochten werden ook ver
schillende rozensoorten meegebracht. 
Een daarvan was de Rosa gallica Of

ficinalis, die de naam Apotekersroos kreeg 
omdat ze tot poeder en zalf verwerkt 
werd. Rozen inspireerde ook de letter

kunde, o.m. Marialegenden en het die
renepos Reinaert. Omstreeks 1270 
schreef Jacob van Maerlant zijn Der Na

ture Bloeme waarin hij in 16.650 verzen 
vooral de geneeskrachtige invloed van 
bloemen en planten beschreef. 

DODOENS 

E. De Raedt: „Het zijn de Zuid-Ne

derlandse geleerden uit de 16de eeuw 

geweest die de plantkunde ontvoogd heb

ben, voornamelijk door klassifikatie van 

de gewassen. Zij gaven de aanzet om 

plantkunde als een zelfstandige weten-

' ^i 'f 

Antwerpse Wapper, hij liet er volgens de 
regels van die tijd een tuin ontwerpen: 
een lovergang, vier symetrische perken, 
potten met zeldzame niet-winterharde 
planten en... rozen. 

De uit Tilburg afkomstige broers Gerard 
en Cornells van Spaendonck hadden hun 
opleiding in Antwerpen genoten en wer
den naar Frankrijk gehaald. 

In de naam van de roos 
schap te beschouwen, los van de ge

neeskunde en de farmacie. Klassifikatie 

wil zeggen dat rozen niet meer alfabtisch 

tussen ander gewassen stonden waarvan 

de naam met een R begint. Zij brachten ze 

van dan af onder in een afzonderlijke 

plantenfamilie met eigen kenmerken." 

Deze Zuid-Nederlandse plantkundigen 
waren Rembert Dodoens (Mechelen), 
Matthias de L'Obel of Lobelius (Rijsel) en 
Karel Clusius (Atrecht. Lobelius was de 
eerste die een inventaris maakte en ge
detailleerde beschrijving gaf van alle in 
zijn tijd gekweekte rozen. 
Dodoens deelde de rozen in twee groepen 
in: witte en rode. Vandaag, nu we vijf
entwintigduizend rozenvariëteiten ken
nen, lijkt die indeling lachwekkend. In de 
16de eeuw echter was zo'n indeling zin
vol. 

Clusius kwam vaak in Antwerpen waar hij 
Dodoens ontmoette, hij bracht ons niet 
alleen in kontakt met tal van vreemde 
rozen maar ook met de tulp, de aard
appel, de tommaat en de paardekastanje. 
Vanuit Frankfort bracht hij de stekelloze 
Rosa turbinata mee die later als Rosa sine 

pinis gegeerd was als graf-versiering. 
E. De Raedt: „Ondertussen was Chri-

stoffel Plantijn vanuit Frankrijk naar de 

rijke Nederlanden gekomen en ontplooide 

in Antwerpen een hoogwaardige boek

drukkunst. Zo zorgde hij er o.m. voor de 

verspreiding van de werken van zijn drie 

vrienden-plantkundigen en werd hun 

faam wereldwijd verspreid. Bij zijn dood 

liet Plantijn niet alleen een Officina Plan-

tiniana van formaat na, maar vooral 

schitterende werken van botanische boek

drukkunst." 

TINNEKE VAN HEULE 

En dan zijn er natuurlijk de schilders 
waarvan Elsie De Raedt er drie in de verf 
zet: Pieter Paul Rubens en Gerard en 
Cornelis van Spaendonck. 
In 1611 kocht Rubens het huis aan de 

E. De Raedt: „Vijfjaar na zijn aankomst 

in Parijs werd Gerard van Spaendocnk tot 

koninklijk miniatuurschilder aangesteld 

en woonde in het Louvre. Onder Na

poleon en Josephine Rose de Beauharnais 

werd hij bestuurder van de Jardin des 

Plantes en professor in de botanische 

schilderkunst. Josephine had de eerste 

rozenkollektie van Europa met 250 va-

riëteten. Cornelis volgde zijn broer naar 

Parijs en werd enkele jaren later belast met 

de leiding van de porceleinenfabriek van 

Sevres waar op het fijnste procelein de 

kleinste roosjes worden geschilderd." 
Op haar tochten door de Lage Landen 
ontmoette Elsie De Raedt 450 rozen-
variëteiten. Voor haar boek stelde ze haar 
Top 100 samen. Veel ronkende namen als 
Dentelle de Malines, Persian Yellow, 
Etoile de Hollande, Souvenir d'Anne 
Frank, Cardinal de Richelieu maar ook 
Alden Biesen, Lieven Gevaert, Waanrode 
en... Tinneke van Heule. 
In een hoofdstuk gaat de auteur ook op de 
praktische toer. In een biezonder boei
ende uitzetting verklapt zij haar kennis 
aan allen die rozen in de tuin hebben of er 
willen. Rozen vragen een uitgelezen plek 
met zon en wind en veel meer voedsel dan 
we meestal veronderstellen. En dan is er 
het belangrijke snoeiwerk. 
E. De Raedt: „Btj mijn talloze kontakten 

kwam ik meer onzekerheid en twijfel 

tegen dan onkunde. Velen snoeten goed 

maar wéten dat niet en blijven denken dat 

ze iets fout doen. Een goede rozensnoeier 

kun je pas worden wanneer je je eerst 

afvraagt tot welke groep behoort mijn 

roos: tot de doorbloeiers, tot de eenmalige 

bloeiers of tot de herbloeiers. Tijdstip en 

manier van snoeien zijn namelijk ver

schillend. " 

Om dat te weten besteed de auteur ruim 
aandacht aan de soorten rozen. 

TOT MEERDERE EER EN GLORIE 

Van Paul Claudel is de uitspraak „Om een 

roos te kennen gebruikt de ene de meet

kunde, de andere een vlinder." Bijen, 

vlinders en vogels zijn natuurlijk niet weg 

te denken uit de tuin, ook niet als er rozen 

staan. 

Want geen bottels zonder bevruchting 

van de bloemen, geen bevruchting van de 

bloemen zonder bijen en vlinders, geen 

vHnders wanneer alle larven doodgespo

ten worden. 

E. De Raedt: „Er is 

een verband tussen 

dodelijk besproeien 

van gedierte en wei

nig bottels. De vogels 

in mijn tuin zijn snoepers, ze smullen zich 

dik aan luisjes, vliegjes, kevertjes. Zo 

halen ze vele rozenziekten weg uit mijn 

tuin. Vogels jagen tijdens de dag op voed

sel. Oorwormen daarentegen slapen op 

dat ogenblik en verlaten 's nachts hun 

schuilplaats en gaan dan op rooftocht. Ze 

zijn verlekkerd op de groene luisjes die op 

hun beurt de rozenknopjes lusten. Ik leg 

hier en daar een platte kei tussen de rozen. 

Daar kruipen de oorwormen onder als het 

dag wordt. Daar kweken ze welig voort tot 

meerdere eer en glorie van mijn rozen-

knopjes die gereinigd uit de nacht ko

men." 

Een praktische les in natuurbescher
ming... 

Elsie De Raedt sluit haar boek af met een 
lange lijst van rozen- en tuinverenigingen, 
van rosaria en parken in de Nederlanden, 
ook de privé-tuinen die enkel na afspraak 
te bezoeken zijn worden vermeld. Wie 
zich rozen wil aanschaffen vindt een lijst 
met kwekers en verkopers. Naast de 
uitgebreide historische en plantkundige 
informatie maakt uitbundig illustratie
materiaal van Rozen van de Lage Landen 

een schitterend boek. 

(mvl) 
o& Rozen van de Lage Landen. Elsie De 

Raedt. Uitg. Roularta Booksl Fontein. 

128 blz. 1.395 fr. 
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Raedt. 
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Welkom In 
Rozenvliet 

Op zondag 8 september houdt Elsie De Raedt open 
tuin in haar Rozenvliet, van 11 tot 16 u. en op 
aanvraag voor elke groep van minstens 10 geïn
teresseerden 
Op zaterdag 21 september kan er ook een één-
dagkursus gevolgd worden. 2.500 fr. lunch, kur-
susmap en proefpakket inbegrepen 
o» Info: Elsie De Raedt. Schoonselstraat 4 te 2610 

Wilrijk. Tel: 03/827.58.07. Fax: 03/825.60.61. 


