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N
adat de boelwerf eind 1992 op de 

klippen gmg, werd m april 1993, onder 

druk van de lokale bevolking en de 

vakbonden, de werf opnieuw tot leven gewekt. 

Boelwerf Vlaanderen zag het licht, maar was als het 

ware reeds failliet nog voor het werd opgestart. Het 

materiaal verkommerde, nieuwe bestellingen kwamen 

niet binnen, schepen in aanbouw werden verder 

afgewerkt, zonder dat de opdrachtgevers hun 

financiële verplichtingen nakwamen. 

Toch wou de Vlaamse overheid de ,boer kost 

wat kost redden en sloot daarom een bedenkelijke 

,deal' met de Vlaamse overheidsholding Gimvindus en 

met de Nederlandse Begemann-groep. De nieuwe 

beheerders eisten en verkregen het ontslag van een 

200-tal arbeiders. En mochten het 

vastgoedpatrimonium onder elkaar verdelen, terwijl 

men maar al te goed wist dat Begemann op droog zaad 

zat en daarom de huurgelden van het patrimonium 

misbruikte om de eigen schuldeisers terug te betalen. 

Ondertussen lieten beide beheerders begaan; ze 

kochten nieuw materiaal aan en ze bouwden maar 

door. Tot het geld op was of elders was beland. Op 

zoek naar vers geld werd dan toch opeens, midden 

1994, nagenoeg een half miljard gevonden. Dat bedrag 

kwam van de Vlaamse overheid. Reeds in 1992 liet de 

Europese kommissie toe dat deze overheid een half 

miljard subsidies mocht uitbesteden, op voorwaarde 

dat het werd aangewend voor herscholings- of 

afvloeiingskosten van de ,overtollige' arbeiders. In 

geen geval mocht het geld dienen voor de Boelwerf 

zelf, voor produktie of voor het dragen van de 

loonlasten van de werknemers die nog tewerkgesteld 

waren. 

Met de half miljard overheidsgelden is 

gesjoemeld dat het een lieve lust is. Alleszins is het geld 

niet terechtgekomen waar het moest terechtkomen. 

Hoop en al hebben een 40-tal arbeiders van de 

subsidies gebruik gemaakt. De Vlaamse regering, meer 

bepaald de toenmalige minister van Ekonomie, Luc 

Van den Brande, wist niet eens of wou niet eens weten 

dat de meeste arbeiders reeds op brugpensioen waren, 

van een uitkering genoten of dan toch aan het werk 

werden gezet. De Vlaamse overheid liet ook na om de 

Europese kommissie daarover in te Hchten, hoewel ze 

perfekt wist waarvoor het geld moest dienen, want 

daarover had de Kommissie meerdere verwittigingen 

uitgestuurd. 

De Vlaamse overheid zal nu de ,fraudeurs' 

opzoeken. Terwijl een gerechtelijke procedure aan de 

gang is, kent zij geld toe aan het peperdure audit-

bureau Arthur Andersen om de ,zaken nog eens door 

te lichten'. En dit nadat reeds talrijke getuigen tijdens 

de parlementaire hoorzittingen de revue passeerden. 

Zouden de politieke verantwoordelijken niet 

beter opstappen? (evdc) 

cGS 

Over de berechting van ministers. 

Dehaene in boel<vorm 

VU-ümburg in l<ongres 

De schittering van het l^m Gods 

De blinde hertog is terug 

D e mededeling dat de nieuwe voor
zitter van het VEV het sociaal overleg 

naar de gewesten wil decentraliseren Is 
niet verrassend, de Vlaamse werkgevers 
hadden zich reeds eerder In die zin uit
gesproken. Deze taal te horen uit de mond 
van Karel Vinck, topman van o.m. Ra-
brlmetal en Union 
Miniere, is wel 
merkwaardig. De 
gedachtengang 
die VInck daarbij 
ontplooit is beslist 
Ingegeven door 
praktische over
wegingen, eerder 
dan uit een flamlngantische opstoot. Dat 
dhr. Vinck geen voorstander Is van de 
splitsing van België mag niet verbazen, 
maar dat laten wij hiet in het midden. Wat 
hij te vertellen heeft over meer autonomie 
voor de gewesten loont de moeite nader 
te bekijken. 
Als België vandaag met een schuldenlast 
van 10.000 miljard fr. zit dan Is dat omdat 
het zijn middelen heeft verkwist aan on
betaalbare kompromissen. En dhr. Vinck 
geeft toe dat de federallzering voor een 
gedeeltelijke oplossing heeft gezorgd 
door elk gewest ook budgettair verant
woordelijk te stellen. 
Wie dit vandaag hoort zal zich de taal 
herinneren die de Volksunie reeds tien
tallen jaren spreekt, een opvatting die 

Elk gewest 
zijn dynamiek 

echter steeds van tafel werd geveegd 
door mensen die volhielden dat fede
ralisme meer zou kosten dan unitarisme. 
Dat een man als Vinck vandaag het om
gekeerde zegt Is belangrijk, niet zozeer 
omdat tilj de nieuwe VEV-voorzitter is, 
maar omdat hij in direktlekomitees van 

belangrijke Belgi
sche industriële 
groepen vertoeft. 
De lezer weet dat 
daar, meer dan in de 
Wetstraat, de poli
tiek wordt bepaald. 
Een topman van de 
Belgische Industrie

die de Vlaamse werkgeversorganisatie 
leidt is belangrijk omdat hij niet ongestraft 
de kleur van de petjes die hij draagt, kan 
verloochenen. 
Terloops willen wij er op wijzen dat er zich 
vandaag In Vlaanderen een omgekeerde 
beweging voordoet. Vroeger leefde de 
zelfstandigheidsgedachte eerder in kul-
turele kringen, vandaag is deze aan de 
orde In de ekonomische wereld. De ar
tistieke avantgarde kultiveert een nieuws-
oortig belgicisme, zonder voldoende ar
gumentatie schildert zij het streven naar 
Vlaamse identiteit als eng-nationallstisch, 
zelfs als Bosnlsch, af. Dat de extreme 
standpunten van het Vlaams Blok daarbij 
als dooddoener worden gehanteerd, kan 
ons niet overtuigen. 

Dhr. Vinck Is tot de overtuiging gekomen 
dat de nationale staten niet langer de 
enige dragers van de ekonomie zijn, deze 
is nu wereldwijd geworden. Het nationaal 
belang Is denkbeeldig en de praktijk wijst 
uit dat het onmogelijk is te omschrijven 
wat nationale ekonomie nog zou kunnen 
betekenen. Wat België betreft stelt dhr. 
Vinck vast dat „de pogingen om een 
nationale ekonomische politiek te voeren 
niet lukken." De interprcifessionele ak
koorden op nationaal vlak komen te traag 
tot stand en zijn niet doeltreffend ge
noeg. En dan komt dhr. Vinck tot zijn 
besluit: ,,de aanpak van Vlaanderen en 
Wallonië is verschillend omdat hun kul-
turele, sociale en ekonomische opvattin
gen anders liggen," 
Daarom stelt hij dat een verdere aan
passing van de federale strukturen zich 
opdringt omdat de industriële dynamiek 
van een gewest niet mag afgeremd wor
den door een ander gewest. Het sterkste 
voorbeeld van zo'n afremming manifes
teerde zich toen de Vlaamse regering 
reeds bij haar eerste poging om de loon
kosten te verminderen op een Waals veto 
botste. Of met andere woorden ,,het Bel
gisch Immobilisme" dat de Volksunie 
reeds jaren aanklaagt 
Meer verantwoordelijkheid voor de ge
westen door meer middelen voor de ge
westen Dhr, Vinck beseft dat daarom hun 
fiskale bevoegdheid moet uitgebreid wor

den en dat de financiering van de Sociale 
Zekerheid moet worden besproken. Een 
fundamenteel gesprek tussen de gewes
ten dringt zich dan ook op. 
De vraag of dhr, vinck voor zijn standpunt 
ook bulten Vlaanderen gehoor zal vinden, 
is daarmee niet beantwoord. Op de eerste 
plaats binnen het VBO, dat zich als een der 
hardnekkigste unitarlstische bolwerken 
opstelt. Maar Vinck, die het wereldje kent, 
weet dat het VBO zich hopeloos vastrijdt In 
kompromissen en gevangen zit door de 
wrijvingspunten tussen de nationale en de 
gewestelijke werkgeversorganisaties, Ge-
konfronteerd met dezelfde problematiek 
heeft hij zijn eigen Fabrlmetal reeds In 
gewestelijke deelfederaties opgesplitst. 
Het probleem geldt ook voor de vak
bonden, ook zij zullen de trend van de 
gewestelijke dynamiek moeten volgen. 
Wat dhr, Vinck voorstelt klinkt ons niet 
nieuw In de oren, maar krijgt uit de mond 
van deze topman toch wel een bijko
mende waarde. Zijn pleidooi komt in deze 
tijd, waarin politiek en politici in affaires 
worden verdronken, verfrissend over De 
Volksunie mag niet ongevoelig blijven 
voor zijn oproep en moet zich - tegen de 
draad van de huidige omstandigheden in -
kreatief voorbereiden op het gesprek tus
sen de gewesten dat de VEV-voorzitter 
suggereert, 

Maurlts Van Lledekerke 



Kuiipers en Blok 
Het Vlaams Blok doet er alles aan om uit 
de skandalitis-sfeer munt te slaan. Alle 
andere partijen worden daarbij over 
dezelfde kam gescheerd. Meer nog, niet 
zelden is de VU kop van jut, wordt ze als 
,verrader' gebrandmerkt en dat door een 
partij die in Brussel tweetalige kampagnes 
voert. Ondertussen nodigt ,Blokker' Filip 
Dewinter, Vlaams volksvertegen

woordiger Willy Kuijpers, onder de titel 
,Geachte Collega, uit om met hem rond 
het racistische 7O-puntenprogramma 
samen te werken. Kuijpers dacht eerst dat 
het een mop was, temeer daar hij tijdens 
de jongste bedevaart ,kollegiaal en in Blok' 
van zijn zitplaats werd getrapt. Kuijpers 
vraagt dan ook dat het Blok eerst de eigen 
stal uitmest. 

Van Grembergen 
Door de recente schandalen en de biezonder moeilijke 
verliouding tussen de machten dreigt ons land In een l<risls 
te vervallen. Dringende maatregelen moeten hoe dan ook 
genomen worden. Sommigen denken daarbij aan het 
aftreden van de oudere politieke generatie. Zo ook VU-
fraktleleider in het Vlaams parlement Paul Van Grem
bergen. „Ook Ik had aanwijzingen over zaken die fout 
liepen en heb gezwegen. Voor een bepaalde politieke 
generatie is de tijd van de abdikatie gekomen. Vanwege 
onze leeftijd en onze verantwoordelijkheid moeten wij 
gaan." 

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

Federaal minister van Arbeid, 
Miet Smet (CVP) maairte de oprichting 
van een Hoge Raad voor de werk
gelegenheid bekend. Deze nieuwe 
Hoge Raad moet de bestaande ba
nenplannen en lastenverlagingen be
oordelen en adviezen formuleren voor 
nleuw/ewerkgelegenheidsinitiatieven. 

Opmerkelijk is de afwezigheid 
van de sociale partners binnen de 
Raad. De veertien leden, universiteits
professoren of experts op het terrein, 
zullen zowel door de federale- als door 
de gewestregeringen worden aange
duid. 

in de groep minder dan 50-
jarigen is het aantal Vlaamse werk
lozen tegenover vorig jaar met 6,3 
procent gedaald. 

De Vlaamse overheid maakt vol
gend jaar 1,4 miljard vrij voor de ver
laging van de onroerende voorhef
fing. In ruil moeten bedrijven uit de be-
of verwerkende nijverheid hun per
soneelsbestand op peil houden of ver
groten. 

Er is eindelijk een akkoord be
reikt over de organisatie van Brussel 
Kultureie Hoofdstad 2000. Niet min
der dan zes beleidsniveaus worden bij 
het projekt betrokken. Elk beleidsni
veau kan (mee)beslissen voor zover 
het in zijn bevoegdheid ligt. 

De Vlaamse Cemeenschaps-
kommissie in Brussel (VOO wenst, via 
een toegang tot het rijksregister, 
adressen van Nederlandstalige Brus
selaars te verkrijgen. Dat wordt alsnog 
geweigerd door de Brusselse gemeen
tebesturen die verwijzen naar de wet 
op de bescherming van het privé-le-
ven. 

^ Tegen volgend schooljaar moe
ten alle islamieraars Nederlands ken
nen en gebruiken. Op zes plaatsen in 
Vlaanderen worden daartoe bijko
mende taalkursussen georganiseerd. 
Dat wist Vlaams minister van Onder
wijs, Luc Van den Bossche (SP) te ver
melden op vraag van Vlaamse par-
lemenentslid Johan Sauwens (VU) 

*** De wereidaldsdag van zondag 
jl. stond in het teken van de soll-
darKeK. Dat zal dringend noodzakelijk 
zijn, want aids is dé ziekte van de Derde 
Wereld. Bovendien raken steeds meer 
vrouwen besmet. Van alle seroposi-
tieven wereldwijd zijn er 42 procent 
vrouwen. 

ONTSLAG DE ROOVER 

Verleden week vermeldden we dat WB-
voorzitter Feter De Roover uit het IJ-

zerbedevaardersforum is gestapt. De Roo
ver was de woordvoerder van het Forum 
en nam deel aan de onderhandelingen 
met het IJzerbedevaartkomitee. Die on
derhandelingen hadden betrekking op de 
inspraak-eis van het Forum. 
In mei 1996 bleek duidelijk dat de on
derhandelingen op een sisser uitliepen. 
Van toen af was het hek van de dam. De 
radikale achterban van het Forum, het 
VNJ, Were Di en Voorpost, met in haar 
zog het Vlaams Blok, zetten een agres
sieve kampagne op touw. Dat leidde tot 
gewelddadigheden tijdens de jongste be
devaart. 

Een aantal gezaghebbende figuren uit de 
Vlaamse beweging, het gros van de 
Vlaamse verenigingen en het merendeel 
van de Vlaamse pers reageerden met 
afschuw op het pijnlijk gebeuren. Niet 
zelden - en vooral binnenskamers - werd 
ook met een beschuldigende vinger naar 
Peter De Roover gewezen. Als woord
voerder van het Forum had De Roover de 
bedevaarders aangezet tot aktie of tot het 
niet bijwonen van de bedevaart. De Roo
ver sloot weliswaar gewelddadige ini
tiatieven uit. Maar, dat nam niet weg dat 
hij geenszins pogingen ondernam om de 
agressieve achterban het zwijgen op te 
leggen, laat staan dat hij persoonlijk ga
rant wou staan voor het vermijden van de 
rellen. 

De Roover: „Toen in mei 1996 duidelijk 
bleek dat Forum en Komitee geen ak
koord konden bereiken, kon ik ook niet 
meer instaan voor de kontrole van mijn 
achterban. Door de schuld van het Ko
mitee is de verzoeningsoperatie mislukt. 
En op dat ogenblik beschikte ik niet 
langer over argumenten om mijn radikale 
achterban in toom te houden. Ik wenste 
toen nog geen ontslag te nemen, omdat 

dit tot al te veel verwarring had geleid. 

Toch wenste ik niet langer hetzelfde en

gagement te betonen. Ik sloeg de ge

beurtenissen gewoon gade, poogde niet 

langer de oppositie vorm te geven. Die 

betrachting had ik niet meer." 

VRIEND EN 
TEGENSTANDER 

Uiteindelijk was De Roover zelf niet aan
wezig op de IJzerbedevaart 1996. Na
derhand veroordeelde hij wel de rellen. 
Deze houding leidde ertoe dat vriend en 
tegenstander De Roover een en ander 
kwalijk namen. De tegenstanders achtten 
de Forum-woordvoerder mede verant
woordelijk voor de rellen. De eigen ra
dikale achterban - opgezweept door 
Mark Grammens - was verbolgen omdat 
De Roover, onder druk van de pers en 
sommige vooraanstaande Vlaamse be
wegers, hun akties had veroordeeld, ter
wijl hijzelf thuis bleef. 
De Roover: „Onlangs zag ik Lionel Van-
denberghe op een huwelijksreceptie. Ik 
heb hem toen duidelijk gemaakt dat zo
wel binnen Forum als Komitee verzoe
ningsgezinden en radikalen aanwezig 
zijn. Ik wil geen namen noemen, maar ik 
ben er van overtuigd dat op het moment 
dat een akkoord in het verschiet lag, in 
mei 1996, in het Forum de verzoenings
gezinden de overhand hadden, terwijl het 
Komitee beheerst werd door de niet-
verzoeningsgezinden. Dat heeft bij onze 
achterban tot een verstrakking en na
derhand tot de rellen geleid. Ik kan begrip 
opbrengen voor deze houding, maar keur 
ze niet goed. Het is niet de meest aan
gewezen weg. Daarom heb ik de rellen 
veroordeeld." 

REDENEN ONTSLAG 

Hoe dan ook. Peter De Roover kwam in 

een benarde positie terecht. Temeer, daar 

het Komitee, omwille van de rellen, het 
Forum gewoon kon ontzien. Vanuit het 
Komitee wordt nog minder dan vroeger 
aangedrongen gesprekken aan te knopen 
met het Forum. 

De Roover: „Het Komitee gaat er on
terecht vanuit dat het Forum aanleiding 
heeft gegeven tot de incidenten en heeft 
de rellen misbruikt om ons te diskre-
diteren. De sekretaris van het IJzerbe
devaartkomitee, Dirk Demeurie, laat 
daarbij niet na de kopstukken van het 
Forum buiten de Vlaamse beweging te 
plaatsen. En de persoon De Roover wordt 
daarbij uitgespeeld als de kwade geest. 
Het Komitee speelt het spel niet eerlijk. 
Het zendt bovendien geen verzoenings-
gezinde signalen uit. In die zin acht ik het 
niet langer opportuun om nog tijd en 
energie in een - altans naar mijn mening -
uitzichtloos konflikt te steken. Indien 

anderen binnen het Forum wel hoopvolle 
tekenen zien, zoveel te beter. Mocht 
blijken dat mijn terugtrekking uiteinde
lijk tot een akkoord zou leiden, dan zal ik 
zeer tevreden zijn. Mijn ontslag zou dan 
een dubbel voordeel bieden. Want voort
aan heb ik ook meer tijd om me bezig te 
houden met de inhoudelijke invulling van 
de Vlaamse beweging. Laat dit duidelijk 
zijn: Mijn ontslag is vooral ingegeven 
vanuit de vaststelling dat het voor de 
Vlaamse beweging niet langer heilzaam is 
om rond de pot te blijven draaien. De 
essentie van de Vlaamse beweging is de 
inhoudelijke opdracht. Daar wil ik mij nu 
op toeleggen." 

BÏ^ÜSSEL 

Verleden week berichtten we over het 
taaiakkoord tussen Nederlandstaligen en 
Franstaligen in de Brusselse hoofdste
delijke regering. Het „hoffelijkheidsak-
koord" houdt in dat de taalwetgeving 
voor eens en altijd van toepassing is op 
kontraktuele ambtenaren. 

2 
Vlaams Blok-voorzitter gooit met vitriool naar nieuwverkozen CVP-voorzitter 
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Se non è vero... 
Vlaams-nationalisten, verenigt U! is zowat de leuze die 't 
Pallieterke pleegt aan te hangen. Dit weekblad stelt, net 
zoals WIJ overigens, geregeld - en terecht - een aantal 
'Belgische' mistoestanden aan de kaak. Ook het nieuws uit 
de 'brede Vlaamse beweging' krijgt veel aandacht in in 
Vlaanderens enige 'satirische' weekblad. 
Vanzelfsprekend schrijft het blad dus ook geregeld over de 
ontwikkelingen rond de IJzerbedevaart, het koningin-
nestuk van de Vlaamse beweging. Aan 'mensen met een 
goed hart en een slecht karakter' moet het inmiddels 
duidelijk zijn geworden dat 't Pallieterke daarbij een 

nauwelijks verholen voorkeur laat uitgaan naar één van 
beide partijen, i.c. het Forum. Zo kan het dat volgend 
stukje proza, n.a.v. Peter De Roovers ontslag uit dat 
Forum, verscheen in het blad van de vorige week: „Hij 
vindt dat verdere deelname aan wat men „besprekingen" 
noemt met de troep van Peperkoeken Lionel en zijn bende 
waterdragers met de minste zin meer heeft. Het „comité" 
speelt toch altijd vals. Peter is van mening dat hij echt wel 
wat anders te doen heeft dan zijn tijd te verhezen met die 
onbetrouwbare pokerspelers. Goed ... maar wat nu? Het 
„zinloos geworden" Forum dan maar opdoeken en Lionel 
en zijn bende gewoon verder laten foefelen en alles wat 
van ons is laten kapotmaken?" 

In zijn ontslagbrief - tenminste als dat exemplaar dat WIJ 
ontving het enige echte is - stelt De Roover inderdaad dat 
sommige leden van het comité de ongeregeldheden op de 
jongste bedevaart verder verdiepten „door kwetsende en 
onware uitspraken. Dit lijkt het zoveelste bewijs dat de 
verantwoordelijken van het comité met tot een oplossing 
willen komen met de grote groep van mensen uit de eigen 
achterban die voor meer openheid en interne democratie 
pleiten." 
Het (on)gelijk van De Roover laten we over aan de 
fantasie van de lezer, maar het is mogelijk nuttig beide 
citaten aan een kwahtatieve inhoudsanalyse te onder
werpen... 

D O O R D E W E E K S 

Naar aaleiding van het akkoord ontstond 
hevige onenigheid binnen de FDF-frak-
tie. FDF-voorzitter Olwter Mangam floot 
zijn partijgenoot en gewestminister Dt-

dter Gosmn terug. Mangain is een rabiate 
Vlamingenhater die geenszins de twee
taligheid kan aanvaarden. Mangain kreeg 
de militanten achter zich en dreigde daar
door het akkoord temet te doen. 
Daarop ontstonden talrijke ,diplomatieke 
initiatieven'. Niet zonder reden, want 
Mangains balorige houding kon eerst en 
vooral het Brussels regeringswerk ver
lammen, bovendien tot een scheuring 
binnen de Brusselse FDF-PRL-federatie 
leiden en uiteindelijk die federatie uit de 
Brusselse regering doen wippen. 
Enkel de Franstalige socialisten zouden 
daarvan de vruchten hebben geplukt. Dat 
was er voor de PRL teveel aan en dus 
zetten ze het FDF onder druk. Op dinsdag 
26 november keurde de FDF-partijraad 
het akkoord dan toch goed. In ruil vroeg 
ze kompensaties. Zo eiste het FDF dat de 
wettelijke regeling met betrekking tot de 
taalkaders zou aangepast worden 

TAALKADERS 

De dag daarop, woensdag 27 november, 
startten de Brusselse regeringsleden met 
nieuwe onderhandelingen. De Vlamin
gen hielden voet bij stuk. Het hoffe-
lijkheidsakkoord wordt onverkort toe
gepast, ook op de VZW's, zoals wel eens 
ten onrechte wordt betwist, want dat 
stond reeds vast in 1963 en is tijdens het 
recente akkoord met eens besproken, 
zodat de taalwetgeving van 1963 op dat 
punt blijft gelden. 

Ook van enige kompensatie is geen 
sprake. Zo kunnen de Vlamingen wel 
instemmen met het feit dat de taalkaders 
in de toekomst zullen worden aangepast. 
Maar, daarover was reeds overeenstem
ming bereikt om de eenvoudige reden dat 
de Raad van State het bestaande stelsel 
heeft vernietigd. Een aanpassing was dus 
sowieso noodzakelijk. 

HOE AANGEPAST? 

Over de wijze waarop de taalkaders aan
gepast moeten worden, zijn de meningen 
verdeeld. Momenteel geldt voor het la
ger- en middenkader binnen de Brusselse 
administratie een verhouding van 1/3 
Nederlandstaligen tegenover 2/3 Frans-
taligen. De Franstaligen wensen een 
nieuwe verhouding op basis van ,sta-
tistieken over het werkvolume. Indien 
bijv. blijkt dat 90% van de binnenge
komen telefoons op de brandweerdienst 
van Franstalige oorsprong zijn, dan moe
ten daar 90% Franstaligen tewerkgesteld 
worden. 
Uiteraard zou een dergelijke berekening 

in het nadeel van de Vlamingen uitvallen. 
Door de oppositie, het Vlaams Blok en de 
VLD, wordt deze berekening, overigens 
terecht, bekritiseerd. Minder terecht is 
dat de oppositie laat uitschijnen dat de 
Vlaamse meerderheid dit zonder meer 
heeft aanvaard. 

Niets IS minder waar. Uit de jurispru
dentie van de Raad van State en de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht en uit de 
werkwijze die reeds in de rechtspraak is 
vervat, blijkt dat ook andere faktoren dan 
de loutere statistieken over het werk
volume de toekomstige taalkaders zullen 
bepalen. Zo is nu reeds meer dan dui- | 
delijk dat alles wat met beleidsvoorbe- "2 
reidend- of studiewerk te maken heeft, 
ook in de berekening zal worden op

genomen. Welnu, dergelijk werk, dat ook 
steeds ,in volume' toeneemt, wordt altijd 
in de twee talen afgehandeld. En dat 
speelt in het voordeel van de Vlamingen. 
In zoverre zelfs dat uit een voorlopig 
ongepubliceerde studie van Vlaams mi
nister van Ambtenarenzaken Ruftn Grijp 

IS gebleken dat deze berekeningswijze wel 
eens zou kunnen leiden tot een bijna 
paritaire vertegenwoordiging bij de mid
denkaders. Wie nu reeds - al te voorbarig 
- de Vlamingen van ,verraad' beschuldigt, 
IS ofwel ter kwader trouw, ofwel on
kundig. 

Zal Van den Brande antwoorden in het 
Boel-dossier^ 

A fgelopen weekeinde kongresseerden twee Vlaamse 
partijen. De CVP verkoos op zijn kongres over 

kinderen een nieuwe voorzitter, liet Vlaams Blok kwam 
bijeen voor de uitdieping van tiaar sociaal-ekonomiscli 

programma. 

Met een haast Stalinistische skore van 93% 
van de stemmen werd Vlaams volksver
tegenwoordiger en 'intenm-CVP-voorzit-
ter' Mark Van flee/verkozen tot de nieuwe 
voorzitter van de Vlaamse kristen-demo-
kraten De Antwerpenaar volgt daarmee 
nu ook officieel Johan Van Hecke op, die 
enige tijd geleden, zoals genoegzaam be
kend, omwille van gewetensproblemen 
ontslag nam aan het hoofd van zijn par
tij 
De verkiezing van Van Peel komt met als 
een komplete verrassing Hij was de enige 
kandidaat, daarbij geholpen door premier 
Dehaeneöle al hardop had laten verstaan 
dat een strijd tussen twee of meerdere 
CVP'ers met ten gunste van de partij zou 
zijn Dehaenes uitlatingen zorgden ervoor 
dat onder meer federaal minister van 
Landbouw KarelPinxtenz\c\\ terugtrok uit 
de strijd nog voor dat die goed en wei 
begonnen was Gezien in dat licht kan Van 
Peels monsterskore dan ook enigszins ver
klaard worden 
Die steun laat Van Peel, naar eigen zeg
gen, wel toe om de hervormingen die 
door zijn voorganger in gang waren ge
stoken voort te zetten Van Peel heeft 
ondanks die goede voornemens, wat dat 
betreft evenwel de schijn tegen Zijn in
terim was nog geen maand oud of hij had 

In kongres 
zich immers ai op doen vallen door zich uit 
te spreken tegen een voorstel uit de eigen 
partij over de nieuwe samenlevingsvor
men en over de niet-disknminatie van 
hoiebi s De CVP-kopman wees er later op 
dat heteroseksuelen zich met de uitzon
dering mogen voelen Ongeacht de vraag 
of een debat daarover noodzakelijk moet 
wijzen op 'vernieuwing', werd hem dat 
niet in dank afgenomen door progressief 
Vlaanderen In het TV-programma 'De ze
vende dag' hulde Van Peel dit ondenwerp 
nog meer in nevelen door te stellen dat hij 
met gekant is tegen een homoseksuele 
minister, maar wel tegen eentje die zich 
'liederlijk' gedraagt 
Wat er vernieuwd zou kunnen worden is 
volgens de nieuwbakken voorzitter met in 
de laatste plaats de demokratie binnen de 
eigen partij 'Niet alleen de burgers', dixit 
Van Peel, 'maar ook de eigen militanten 
hebben met ten onrechte het gevoel dat 
ZIJ niets in te brengen hebben' Dat die
zelfde militanten in de afgelopen weken, 
haast noodgedwongen, de keuze hadden 
tussen Van Peel, Van Peel en Van Peel 
scheen de gelijkgenaamde daarbij met te 
deren 
Door de voorzittersverkiezingen gelijktij
dig te laten gebeuren met een leden-
kongres, zou men haast vergeten dat de 

CVP-leden ook hun stem tieten horen over 
kind en gezin onder het aktuele motto 
'Voorrang voor kinderen' De aanwezigen 
werden het erover eens dat de tradi
tionele gezinsvorm de beste is en dat 
andere vormen kunnen zolang ze 'stabiel' 
zijn Kinderrechten moeten bovendien ais 
basisrecht worden opgenomen in de 
grondwet Voorts willen de kristen-de-
mokraten dat het kindergeld voortaan 
met meer uit de SZ-pot komt, maar recht
streeks uit de belastingen Tot slot werd 
gepleit voor de opnchting van 'familie-
rechtbanken', voor het opstarten van een 
Jeugdjoernaal en voor het heiligen van de 
zondagsrust 
Sloot van Peel zijn maidenspeech als vol
waardig verkozen CVP-voorzitter af met te 
zeggen dat hij politiek weigerde te zien als 
een boksmatch, zijn Vlaams Blok-kollega 
Rank Vanhecke, zag dat anders Op een 
kongres In De Haan zat zijn partij rond de 
tafel om te werken aan het soclaai-eko-
nomisch VB-programma De partij is in
tern verdeeld over dit tema, iets wat ook 
bleek uit de algemene en weinig ver
rassende besluiten van het kongres Het 
Vlaams Blok boert voort op de gekende 
standpunten splits België, begeleid zo
veel mogelijk met-Europese Vlamingen 
terug naar hun land van herkomst en 
welvaart zal Vlaanderens deel zijn 
Het was dan ook vooral de ongemeen 
harde, bij wijlen platvloerse, toespraak van 
partijvoorzitter van Vanhecke die opviel 
De 'bende van vijf' heeft ervoor gezorgd 
dat België een 'belangengemeenschap is 
van foefeiaars, onbekwamen, dieven, op
lichters en politiek benoemden' Voorts 
gaf hij de kongresleden mee waarom de 
CVP van de regering een 'ranteitenka-
binet' maakt „Zelfs de meest vieze kwal is 
een mooier beest dan de CVP" Tot wat 
kongresseren in de fnsse zeelucht met 
allemaal leiden kan 

(gv) 
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stof tot spreken 
Wat te doen aan de verkeersagressie was 
de vrij eenvoudige vraag van VLD-
kamerlid Van Belle aan Jan Peeters, 
staatssekretaris voor o.a. Veiligheid. 
Deze gaf alvast enkele oorzaken: 
„Concreet kan verkeersagressie dan 
ontstaan wanneer de agressor 
geconfronteerd wordt met de typische 
verkeers- en mobiliteitsproblemen (...), 

zoals files en parkeren." En ja hoor, de 
burger heeft het zelf gezocht. Peeters 
vraagt een „kordate aanpak van de 
mobiliteits- en mentaliteitsproblemen. 

zodat de auto minder snel in het 
verkeer wordt gegooid en er aldus 
minder verkeersdrukte en minder 
agressie komt." Vol spanning wachten 
wij inmiddels op het antwoord op een 
vraag van Van Dienderen (Agalev) naar 
de wijze waarop de NMBS maatregelen 
heeft getroffen om de dagelijkse files op 
deE313 (Hasselt-Antwerpen) te 
verzachten ... 

• WETSTRAAT # 

E r worden dezer dagen niet enkel parlementaire 
vragen gesteld over de niet-aflatende 

,affaires'. VU-fraktievoorzitter in de kamer, Annemie 
Van de Casteele, vroeg nadere inlichtingen over de 

debiteurs van het kijk- en luistergeld. 

Een beetje 
goed nieuws 

In het begin van dit jaar wilde het be
ruchte FDF-kamerhd Georges Clerfayt 
van minister Elio Di Rupo (PS) weten hoe 
het gesteld was met de taaiverhoudingen 
tussen de debiteurs van het kijk- en luis
tergeld in het Hoofdstedelijk gewest 
Brussel, in de faciliteitengemeenten en in 
de gemeenten langs de taalgrens. Hij 
vroeg dit voor de jaren 1994 en 1995. De 
gegevens die hij ontving lieten schom

melingen zien: voor de helft wezen ze op 
een toename van Nederlandstalige for
mulieren, voor de helft op een afname. 

AANGENAME VERRASSING 

Omdat twee opeenvolgende jaren te wei
nig zijn voor het vaststellen van eventuele 
lange-termijn ontwikkelingen, stelde An

nemie Van De Casteele een gelijkaardige 
vraag met betrekking tot het jaar 1990. 

Uit antwoorden van federaal minister van 
Financtên Philippe Maystadt (PSC) op meer
dere parlementaire vragen van VU-kamerlid 
Geert Bourgeois, blijkt dat Vlaanderen nog 
steeds meer dan zijn deel bijdraagt in zowel 
de vennootschaps- als de personenbelas
ting. 
In 1993 droeg Vlaanderen voor 51,6% van de 
vennootschapsbelasting bij, terwijl Wallonië 
voor 15,9% en Brussel voor 32,4% instond. In 
Brussel betaalden Vlaamse belastingspllch-
tigen - bedrijven die een Nederlandstalige 
aangifte invulden - 35,3% van de vennoot
schapsbelasting en de Franstallgen - die een 
Franstalige aangifte Invulden - 66,7%. Als we 
nu de totaal geïnde vennootschapsbelas
ting, In Vlaanderen én Brussel, over Vlaamse 
en Franstalige belastlngspllchtlgen verdelen, 
krijgen we een afgeronde verhouding van 
62,5% tegevover 37,5%. Ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting draagt Vlaanderen 
dan ook meer dan proportioneel bij! 
Hetzelfde geldt voor de personenbelasting 
Want, In 1995 stond Vlaanderen voor 
60,73%, Wallonië voor 28,99% en Brussel 
voor 10,28% van deze belastingen in. Als we 
daar de percentages van 1985 en 1990 naast 
leggeri, dan zien we dat Vlaanderen, vla de 
financieringswet, slechts 56,7% en dus min
der en Wallonië 36,5% en dus beduidend 
meer van het geleverde belastingsbedrag 
terugkrijgt. Eens te meer krijgt Wallonië een 
onevenredige som terugbetaald Voor wat 
de personenbelasting betreft, kennen we 

overigens geen gegevens over het aandeel 
van de Nederlandstaligen of Franstallgen in 
Brussel. Maystadt stelt dat hij de cijfers voor 
Brussel niet naar taalgroep kan opsplitsen. 
Geert Bourgeois wil het daar niet bij laten. De 
verdeling In Brussel moet hoe dan ook ach
terhaald worden. Bovendien onderzoekt de 
VU-kamerfraktie de transfers in alle belas
tingsstelsels, wat een totaalbeeld oplevert en 
de VU-argumenten op een klare en ob-
jektieve wijze onderbouwt. 

Vlaanderen 
betaalt 

Dat kan en mag niet zomaar gelijkgesteld 
worden met centennatlonalisme. Het gaat 
erom met degelijke argumenten de tegen
standers van meer autonomie de wind uit de 
zeilen te nemen. Daarom is het voor Geert 
Bourgeois belangrijk dat alle cijfers voor
handen zijn. Bovendien moet Vlaanderen zo 
snel mogelijk fiskale autonomie verwen/en. 
Enkel daarmee krijgt onze regio waar ze recht 
op heeft en kan ze zelfstandig en'naar eigen 
Inzichten het gewenste beleid voeren! 

zeger collier 

4 

Annemie Van De Casteele 

De cijfers zorgen voor een bescheiden, 
maar toch aangename verrassing. 
Het aantal ,regelmatig ingeschreven hou
ders van radio- en televisietoestellen' is 
weliswaar - merkwaardig genoeg - zowel 
bij Franstallgen als bij Nederlandstaligen 
in het Hoofdstedelijk gewest Brussel van 
respektievelijk 316.721 en 40.747 in 
1990 tot 299.091 en 38.899 in 1995 
gedaald. 

Procentueel, echter, is het aandeel van de 
Vlamingen gestegen van 11,40% tot 
11,51%. Het is niet veel, maar toch een 
stijging, terwijl de prognoses over de 

Vlaamse aanwezigheid in Brussel steevast 
pessimistisch klinken. 
Ook in de Brusselse randgemeenten valt 
het aantal Nederlandstalig ingeschreve
nen al bij al mee. In nagenoeg al deze 
gemeenten zien we een procentuele stij
ging: in Drogenbos met 1,59%, Lin
kebeek met 0,52%, Kraainem met 
1,59%, Sint-Genesius-Rode met 1,18% 
en Wemmei met 1,38%. 
Alleen Wezembeek-Oppem valt uit de 
toon met een daling van 1%. 
Redenen om echt te juichen zijn er nu ook 
weer niet. Van deze oer-Dietse gemeenten 
boekt enkel Wemmei meer dan de helft 
(54,88%) Nederlandstalige formulieren. 

LOFTROMPET 

De taaigrensgemeenten laten een gelijk
aardige verschuiving zien. Vlaamse winst 
is er in Spiere-Helkijn (5,5%), Vloesberg 
(0,34%), Ronse (1,7%), Edingen (1,43%) 
en Voeren (3,84%). Verlies is er in Komen 
(0,17%). In Moeskroen verandert er niets 
(in totaal 2,6%). 

Alles samen schijnen we langzaam op de 
goede weg te geraken. Al moeten we de 
loftrompet nog niet steken over de bv. 
55,64% Nederlandse formulieren in een 
praktisch uitsluitend door Nederlands
sprekende bewoonde gemeente als Voe
ren. 

Karel Jansegers 

Op dinsdag 19 november werd federaal 
minister van Ekonomische Zaken, Elio 
Dl Rupo, andermaal door Annemie Van 

de Casteele ondervraagd. Deze keer ging 
het over de pensioenproblematiek bij de 
Post. Een begrotingsmaatregel voor 1997 
houdt namelijk in dat de Belgische staat 
de pensioenlasten van de Post overneemt. 
Op de begroting 1997 heeft dit alsnog 
een positieve weerslag, maar de lasten 
nemen daarna schrikbarend toe, wat in 
het jaar 2020 tot een extra-kost van om 
en bij de 40 miljard zou leiden. Juist 
daarom bekritiseert het Rekenhof de pen
sioenovername. De overname is dan ook 
budgettair onverantwoord, temeer daar 
de Post een autonoom overheidsbedrijf 
is. 

Annemie van de Casteele vroeg de mi
nister om nadere uideg. Hij antwoordde 
dat vanaf 1997 de staat een werkge
versbijdrage van 8,86% op de totale loon-

Alles kan 
massa van de postambtenaren zal innen. 
Nu reeds staat echter vast dat dit bedrag 
geenszins de extra-kosten kan kompen-
seren. De minister kondigde wel een 
nieuw en beter beheerskontrakt voor de 
Post aan. Hij benadrukte dat de staat de 
Post van ernstige financiële moeilijkhe
den in de toekomst wou vrijwaren en 
voegde daaraan toe dat het „beleid van 
schuldbeheersing de toenemende pen
sioenlast van de Post wel zal aankun
nen." 

Een vrijblijvende redenering die we al 
vaker hebben gehoord! Annemie Van de 
Casteele besloot dan ook met de dui
delijke boodschap dat voor het halen van 
de Maastricht-norm bijna alles kan. Elke 
opsmuk van de begroting 1997 is blijk
baar veroorloofd, wat ook de katastrofale 
gevolgen voor latere begrotingen mogen 
zijn. 

Zeger Collier 
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vu wil politici 
onderwerpen aan 

gemeen recht 

Het Partijbestuur van de VU keurde 
maandag 2 december jl. 10 krachtlijnen 
goed voor de regeling van de rechts
positie van ministers en parlementsleden. 
De VU geeft hiermee een antwoord aan 
het CVP-voorstel tot wijziging van art. 
103 en 125 van de Grondwet. 
De VU zal eerstdaags eigen voorstellen 
indienen om de rechtspositie van politici 
te regelen. Uitgangspunt is de onder
werping aan het gemeenrecht, zowel op 
het vlak van straf- als burgerlijk recht. 
Enkel voor misdaden en wanbedrijven in 
de uitoefening van het ministeriële ambt 
blijft er een voorrang van rechtsmacht: 
het Hof van Cassatie berecht ministers. 
De VU wil daarenboven ook een parallel 
tussen de rechtspositie van ministers en 
parlementsleden. Wat Vlaanderen be
treft, moet het Vlaams Parlement de 
regeling vastleggen. 

Met haar 10 krachtlijnen wil de VU elke 
zweem van partijpolitieke beoordeling 
voorkomen. 

10 KRACHTLIJNEN 

1. Minister + Parlementslid: uitgangs
punt is de onderwerping aan het gemeen 
recht, zowel op het vlak van straf- als 
burgerlijk recht. Bijgevolg berechtigen de 
gewone rechtbanken, volgens het gemeen 
recht, de parlementsleden en de ministers 
(voor misdrijven gepleegd buiten de uit
oefening van het ambt én voor over
tredingen gepleegd in de uitoefening van 
het ambt; zie punt 2). 

2. Minister: het Hof van Cassatie berecht 
misdaden en wanbedrijven gepleegd in de 
uitoefening van het ambt. Een raadsheer 
bij het Hof van Cassatie is belast met het 
gerechtelijk onderzoek. Een bijzondere 
kamer van het Hof van Cassatie oordeelt 
of het al dan niet gaat om misdaden of 
wanbedrijven in de uitoefening van het 
ministerieel ambt. Dezelfde bijzondere 
kamer zetelt als onderzoeks- en verwij-
zingsrecht. 

3. Minister + Parlementslid: voor aan
houding en hechtenis is toelating van het 
parlement nodig; huiszoeking en daar
mee gepaard gaand beslag moeten ge
schieden in aanwezigheid van de voor
zitter van de assemblee en mag niet leiden 
tot inbeslagname van stukken die met het 
misdrijf niets te maken hebben. Indien het 
parlement dit vordert, kan de uitvoering 
van een strafrechtelijke veroordeling ge
schorst worden met het oog op de werk
zaamheden van parlement of regering. 

4. Minister: het VU-voorstel geldt ook 
voor ministers die hun ambt hebben neer
gelegd. 

5. Minister + Parlementslid: de bescher
ming van minister koppelen aan deze van 
de parlementsleden. De VU stelt voor het 
pas goedgekeurde verlof voor vervolging 

van parlementsleden terug te brengen tot 
een verlof voor aanhouding, hechtenis en 
een mogelijkheid tot schorsing van de 
uitvoering van strafrechtelijke veroor
delingen (zie 3). 

6. Minister: op burgerlijk vlak geldt de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsre-
geling zonder enige uitzondering voor 
daden of verzuimen buiten de uitoefening 
van het ambt. Uiteraard is de Staat in dit 
geval niet burgerlijk aansprakelijk. 

7. Minister: voor daden of verzuimen in 
de uitoefening van het ambt, moet de 
minister persoonlijk instaan voor de 
schade veroorzaakt door misdaad of wan
bedrijf. 

In geval van overtreding en niet-dilec-
tuele aansprakelijkheid, is de minister 
slechts aansprakelijk voor bedrog {dolus) 

en zware schuld {culpa lata). Ook het 
regime voor de ambtenaar moet in deze 
zin aangepast worden. Daarnaast blijft de 

Staat aansprakelijk voor alle schade ver
oorzaakt door organen of aangestelden. 

8. Minister: de Staat heeft recht op scha-
deloossteUing tegenover de aansprake
lijke in geval van misdaad, wanbedrijf, 
bedrog of zware schuld. 

9. Minister: de benadeelde kan zich voe
gen als burgerlijke partij (in geval van 
strafvordering) of brengt zijn vordering 
voor de gewone rechter, waarbij de bur
gerlijke vordering desgevallend geschorst 
wordt overeenkomstig de regel Ie cri-
minel tient Ie civil en état'. Bij de pro

cureur-generaal van het Hof van Cassatie 
is wel klacht, maar niet klacht met bur
gerlijke partijstelling mogelijk (dit laatste 
principe geldt ook voor klachten tegen 
parlementsleden). 

10. Minister + Parlementslid: de instel
lingen van de Gemeenschappen en de 
Gewesten beschikken vandaag reeds over 
een beperkte constitutieve autonomie; 
dus moeten de Gemeenschaps- en Ge
westraden, ieder wat hem betreft, be
voegd worden inzake de rechtspositie van 
de leden van hun parlement en regering. 5 

Op dinsdag 3 december was het de Eu
ropese dag van de gehandikapte. Het 
loutere feit van het bestaan van deze dag 
is ai betekenisvol op zich. Deze 'Inter
nationale dagen van de...' zijn er imnners 
om extra aandacht te vragen voor een 
speciale problematiek Ook dat in de vo
rige zin de woorden 'extra aandacht' en 
'problematiek' moeten voorkomen, is niet 
zonder betekenis. Dat deze aandacht 
geen evidentie is, is immers betreurens
waardig voor een maatschappij die elk 
individu als gelijkwaardig zou moeten be
schouwen. Op dit ogenblik heerst nog 
altijd de gedachtengang dat er speciale 
faciliteiten moeten zijn voor mensen met 
een handikap. Dit houdt in dat men deze 
groep van mensen als een uitzondering 
beschouwt, eerder dan dat zij integraal 
deel uitmaken van onze samenleving. Een 
aanpak, vanuit het oogpunt dat letterlijk 
iedereen zonder hindernissen zich op alle 
vlakken vrij moet kunnen bewegen los van 
het feit of nu Iemand een handikap heeft 
of niet draagt onze voorkeur weg. 
Probeer maar eens, als je een gebroken 
been hebt, al dan niet met krukken in een 
openbaar gebouw binnen te wandelen en 
daar van alle voorzieningen gebruik te 
maken. Je kan daarbij Je schouders op
halen en de bedenking maken dat je 
binnen enkele weken van die hachelijke 
situatie verlost bent. Het is echter niet 
vanzelfsprekend om als je voor de rest van 
je leven rolstoelgebruiker bent loketten of 
telefooncellen te gebruiken. De lijst van 
ongemakken waarmee mensen met een 
handikap gekonfronteerd worden Is ein
deloos en tergelijkertijd meestal slechts 
met een kleine ingreep te verhelpen. 
Nochthans bestaat er een meer dan twin
tig jaar oude wet (kaderwet van 20 juli 
1975) die bepaalt dat bouwvergunningen 

Gehandikaptenbeleicl 
is gehandilcapt 

zowel voor verbouwingen als voor nieuw
bouw slechts toegekend worden enkel en 
alleen indien ze conform zijn aan de nor
men in verband met toegankelijkheid 
Zoals met vele wetten wordt er omwille 
van uitzonderingsmaatregelen geen ge
volg aan gegeven. Zo worden uitzon
deringen vaak de norm. Diezelfde wet 
voorziet immers het toestaan van een 
afwijking "wanneer plaatselijke omstan

digheden of specifieke eisen van tech
nische aard een speciale bouweis vergen " 
Daarenboven bestaat er geen enkele weg 
om bijvoorbeeld gemeenten te kontro-
leren, laat staan te sanctioneren, wanneer 
zij niet voldoen aan deze bepalingen. 
Een ander voorbeeld dat moet aantonen 
dat ondanks het aljaren bestaan van een 
wet die de integratie van personen met 
een handicap moet bevorderen, verbe
tering uit blijft, bevindt zich op het gebied 
van tewerkstelling. Tussen 1972 en 1978 
werden er verschillende wetten vastge
legd waarin overheidsdiensten onderwor

pen werden aan kwota's aangaande het In 
dienst nemen van personen met een 
handikap. Volgens die bepalingen dienen 
op elke 55 mensen werkzaam in een 
openbare dienst, een aantal kategorieën 
uitgezonderd, ten minste één persoon 
met een handikap aangeworven te wor
den. Aan de hand van de aanvragen van 
de speciale CAO's, die financiële kom-
pensatie voor de werkgever bieden, kan 
afgeleid worden dat op 31 december 
1995 slechts 2408 mensen met een han
dikap in dienst waren genomen. Echt veel 
kan dit niet genoemd worden. 
Deze twee voorbeelden zijn echter symp
tomen. De échte ziekte is de huidige 
mentaliteit. Een mooi bewijs daarvan 
kwam vorige maand in de actualiteit. J De 
Vos, sekretaris van het Wervingskollege 
voor de Magistratuur, was van mening dat 
een blind persoon geen aanspraak kon 
maken op een baan als magistraat Er 
bestaat geen enkel argument om de be
weringen van dhr. De Vos te staven daar zij 
meestal berusten op onwetendheid of 
regelrechte onwil. Door enkele technische 
mogelijkheiden worden zogenaamde pro
blemen gewoon weggevaagd. 
Zolang deze mentaliteit heerst mag er nog 
elke week een Europese dag van ge
handikapte personen georganiseerd wor
den. Echte strukturele veranderingen 
kunnen pas gerealiseerd wanneer er zich 
een mentaliteitswijziging voltrekt. Deze 
noodzakelijke gedachtenwijziging begint 
bij elk van ons. 

(rj) 
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Hugo De 
Ridder 

é 

P'^' olitieke biografieën van levende machthebbers 

schrijven blijkt een kolf je naar de hand van 

Hugo De Ridder, al vestigde hij zijn reputatie met 

zijn uitvoerige verslagen van regeringscrises, gekruid 

met steeds weer belangrijke inside-informatie. Zo 

zorgde de mededeling over bijeenkomsten in 

Poupehan ofZevenborre voor de nodige 

opschudding, maar het toont wel goed aan 

hoe macht werkt. 

4 AKTUEEL # 

Als wij de aandacht voor de biografie van 
]ean-Luc Dehaene vragen, dan is het 
omdat dit leven toont hoe macht werkt, 
blijkt te werken, in een demokratie. Even 
belangrijk in dit verhaal is hoezeer schijn 
en werkelijkheid met elkaar in aanvaring 
komen en dat de cowboy van „Let the 
beast go" intussen nadenkt over de toe
komst van de pensioenen, van de staats
hervorming en zijn kollega's en kon-
kurrenten vijf tot tien lengten voor is. 
Hugo De Ridder heeft er goed aan gedaan 
verschillende teksten van de hand van 
Jean-Luc Dehaene in dit werk op te 
nemen. Het toont aan dat er inderdaad 
sprake moet zijn van een fagade, waar
achter een briljant en betrokken pohtikus 
schuilgaat, die dat alleen durft te uiten op 
de tribunes van Club Brugge. 

BANG VERKEERD UITTE KOMEN 

Opvallend is hoe de huidige premier 
tijdens zijn school- en studententijd bang 
blijkt te zijn geweest of geworden ver
keerd terecht te komen. Hij kiest voor 
Namen, de universiteit van Jezuïeten om
wille van de tucht die daar nog heerst, in 
tegenstelling tot de massa-universiteiten 
van Leuven, en in mindere mate, van 
Gent, wat voor een Brugse franstalige 
bourgeoisfamilie niet zo vanzelfsprekend 
was tijdens de jaren zestig. Zi]n vor
mingsjaren waren niet zo poHtiek ge
lardeerd als die van Wilfried Martens. 
Zijn belangrijkste engagement blijkt de 
stedelijke speelpleinen te zijn, waar jon
geren uit minder bevoorrechte families 
tijdens de vakanties bezig worden ge
houden. Dehaene zal zich daar, tegen de 
zin van zijn ouders overigens zo inzetten, 
dat hij op zijn achttien al hoofdleider 
wordt en zich speciaal het lot van mar
ginalen aantrekt, die op de grens van de 
(kleine) kriminaliteit balanceren. Deze 
betrokkenheid zal in het WKS een ver
volg krijgen, al was men daar niet geneigd 
de weinig met het traditionele scoutisme 
vertrouwde afgestudeerde jurist en eko-
nomist de leiding te geven. Al bewon
deren velen zijn werkmetoden en schat
ten zij zijn vernieuwingen naar waarde, 
de traditionelen hebben zijn aanpak 
slechts node aanvaard. Toch was deze 
aanpak een sukses, omdat interesse in 
scoutisme en jeugdbeweging toch al sterk 
tanende was. 

Als Dehaene bij de studiedienst van het 
ACW komt, staan er alweer veel klaar om 
hem af te schieten, omdat hij niet uit de 
beweging komt, omdat hij niet de grijze 
pakken draagt en ook geen das. Dat 
maakt hem weinig geliefd in het milieu, 
maar hij zal er toch in slagen zijn opdracht 
inhoud en de beweging ideeën te geven. 
De volgende stap is al weer verwon
derlijk, want hij gaat mee de weg naar de 
vernieuwing leiden via het roemruchte 

wonderbureau van de CVP-jongeren. Dat 
brengt hem bij Wilfried Martens, de ge
wezen voorzitter van de WB, de man van 
de gestilleerde en verzorgde taal, de man 
ook uit een minder begoede landbou
wersfamilie uit Sleidinge. Grotere tegen
stellingen zijn nauwelijks denkbaar, maar 
ze bieden het voordeel komplementair te 
zijn en beide vormen gedurende jaren een 
tandem. Pas tijdens de laatste regering 
Martens zitten ze op verschillende sporen 
en breekt de ban. In deze periode kiest hij, 
meer dan Martens, dossiers die met maat
schappelijke vernieuwing te maken heb
ben: de progressieve frontvorming en de 
Gemeenschapsschool. In beide gevallen 
wordt de kristelijke zuil op de helling 
gezet en gestreefd naar een partijvorming 
en maatschappelijke ordening op basis 
van de tegenstelling progressief-konser-
vatief. Kiest hij toch voor de CVP als 
vehikel voor zijn politieke ambities, dan 
omdat die partij de beste garanties biedt 

Jean-Luc Dehaene: „Demokratie vertoont de merkwaardige eigenschap zichzelf 
op demokratische wijze te kunnen vernietigen." 

sen de kabinetschefs. Later, als minister, 
was hij zijn eigen kabinetschef en bleef hij 
die bijeenkomsten leiden, zoniet zou hij 
de kontrole verliezen en de dynamiek 
ervan ontberen. Tot zijn omgang met 

Jean-Luc Dehaene 
als centrum 

van kontakten 
voor zijn politieke visie; macht als hef
boom. 

Wanneer Martens de CVP zelf zal leiden, 
zet deze de vernieuwing op non-aktief, al 
heeft hij daar nog wel eens naar verwezen 
en zal hij ook het dossier van de staats
hervorming trachten op te zetten. Dat 
hierover twintig jaar is gegaan (1974-
1994) en dat het Dehaene geweest is die 
deze institutioneel, maar ook financieel 
meest omvangrijke hervorming heeft mo
gen of moeten doorvoeren, stipt De Rid
der node aan, maar toch is het de kern van 
de zaak. Omdat Dehaene die twintig jaar 
altijd min of meer uit het licht van de 
schijnwerpers is gebleven, maar niette
min de macht zelf heeft uitgeoefend. Dat 
Dehaene niet fout is uitgekomen, zullen 
zijn tegenstanders wel eens ironisch vin
den, waardoor ze zijn sukses bevestigen. 

NETWERKEN 

Het kan de lezer voorkomen dat wij dit 
boek boeiend, vlot geschreven en in één 
woord goed vinden, dat wij weinig kri
tisch tegen de figuur Dehaene aankijken. 
Wij roepen geen verschoningsgronden in 
maar wensen erop te wijzen dat deze 
minister(-president), veel meer dan zijn 
voorgangers van begin af aan een idee van 
de machtsuitoefening had. Dat drukte 
zich uit door intense samenwerking tus-

netwerken behoorde ook de nauwe re
latie met de Beweging, het ACV-ACW. 
Deze heeft hij, nadat hij via de Jakobs
ladder van de kabinetten en de beweging 
omhoog was geklauterd, ten volle in
gezet. 

Charisma dicht men Dehaene niet toe, 
ook De Ridder niet. Integendeel, de pre
mier funktioneert vooral in kleine kring, 
niet voor de grote massa. In die zin kan hij 
misschien beter de televisie bespelen dan 
het spreekgestoelte, al kwam dat er tot 
nog toe niet uit. Hoe het ook zij, Dehaene 
denkt na over de wereld waarin hij leeft 
en wat hij als wenselijke evoluties ziet. Hij 
kommuniceert daarover, als studiedienst-
chef vooral via de Gids op Maatschap

pelijk gebied, later in toespraken. Al geeft 
hij soms de indruk even onbesuisd te 
schrijven als te gestikuleren, toch kan 
men niet anders dan een betrokken po-
litikus ontdekken. Ter staving dit slot van 
een Rerum-Novarumtoespraak (1992): 
„{...) Wij moeten er ons terdege van be

wust zijn dat de democratie nooit de

finitief verworven is: democratie moet 

dagelijks worden verdiend. Democratie is 

als een tere plant die alleen kan overleven 

wanneer zij goed wordt verzorgd. Bo

vendien vertoont zij de merkwaardige 

eigenschap zichzelf op democratische 

wijze te kunnen vernietigen." 

KOP IN DE KAS 

De isolatie van de macht, die Wilfried 
Martens zelf had ervaren, valt hem blijk
baar ook ten dele. Maar anders dan bij de 
financieel-budgettaire krisis van 1981-
1982 kan vandaag een schokterapie wei
nig verhelpen aan de gebroken band 
tussen de natie en de politici. Dat her
stellen vergt vertrouwenwekkende maat
regelen maar ook het besef dat schich
tigheid weinig minder dan rampzalig kan 
heten. 

Het is dan ook ironisch dat De Ridder 
meldt dat Martens, nog geen zeventien 
dagen na het verschijnen van de biografie 
het bijltje moest leggen. Ook nu lijkt 
Dehaene, na het verschijnen van zijn 
biografie niets dan rampen over het 
hoofd te krijgen. Maar, kop in de kas, 
borst vooruit zet hij zich schrap. Dat 
maakt deze politikus zo bijzonder. Vriend 
en vijand weten dat hij een idee heeft, 
alleen, zelden komt die naar buiten. An
ders dan Charles de Gaulle zegt hij dan 
ook niet een idee van België, laat staan 
van Europa, te hebben. Maar hij handelt, 
binnen de mate van de mogelijkheden en 
de bestaande evenwichten, volgens een 
eigen agenda, waarvan het nuttig is de 
krijtlijnen na te tekenen. Daartoe biedt dit 
boek een aantal sleutels. Maar, wij zijn 
geen vluchtelingen uit de slavernij, op 
zoek naar het beloofde land, maar een 
samenleving met nood aan stabiliteit en 
zekerheid als basis van een gunstige kon-
junktuur, de beste barometer van het 
vertrouwen. Een gids hebben wij niet 
zozeer vandoen, eerder een kerel-van-
stavast, maar die wel kritiek moet kunnen 
velen en er iets moet mee kunnen aan
vangen. Dan zal hij verdienstelijk blijken 
voor de demokratie. Dat veronderstelt 
hovelingen, die meer kunnen dan knik
ken. 

Bart Haers 
c» Jean-Luc Dehaene. Met Commentaar. 

Hugo De Ridder. Uitg. Lannoo, Tielt. 
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o p woensdag 27 november hield VU-Limburg een Open Aktualiteitskongres. 
In een achttal resoluties keken de Limburgse Vlaams-nationalisten naar de 

toekomst van hun provincie. Mits de nodige wijzigingen 
in het beleid kan die er goed uitzien. 

Recht en rechtvaardigheid 
voor Limburg 

Een kleine 200 Limburgse VU'ers hadden 
op een koude doordeweekse avond de 
weg naar de Bilzense zaal Concordia 

gevonden om er onder het motto 'Recht 
en rechtvaardigheid voor Limburg' te 
kongresseren over de toekomst van hun 
provincie. Limburg is dan wel niet meer 
dat 'achterlijke boeren-provincietje' 
waarvoor het door grapjassen van de 
ergste soort soms versleten wordt, maar 
in sommige aspekten krijgt de meest 
oostelijke gouw nog altijd niet waar zij 
recht op heeft. Die tekortkomingen zijn 
niet altijd even zichtbaar, maar dat is even 
dikwijls te wijten aan het feit dat sommige 
voorzieningen er gewoonweg niet zijn. 

HOF VAN BEROEP EN 
GEVANGENIS 

Dat laatste is onder meer het geval voor 
een Limburgs Hof van Beroep (HvB), 
kaderend binnen het tema 'Justitie' waar
mee dit aktualiteitskongres door Vlaams 
volksvertegenwoordiger Johan Sauwens 

werd geopend. Dagelijks maken om en bij 
de 300 Limburgers, zij het als magistraat 
of advokaat, zij het als partij in een 
rechtsgeding, de rit naar het Antwerpse 
HvB. Niet zozeer de rit op zich - toch al 
zwaar bemoeilijkt door de aanhoudende 
werken op de E313 - vormt daarbij het 
probleem, wel het feit dat de mensen vaak 
jaren hebben moeten wachten op een 
pleitdatum. De achterstand in Antwerpen 
is dermate groot dat zij die zeer recent in 
een beroepsprocedure kwamen blij mo
gen zijn indien ze voor 2000 zullen 
geholpen worden. In twee resoluties 
vroeg het kongres dan ook eenparig een 
snelle wegwerking van de achterstand in 
Antwerpen en de oprichting van een 
Limburgse afdeling van het HvB van 
Antwerpen. 

Een derde resolutie waarover het kongres 
zijn fiat gaf was deze over de infor
matieplicht binnen een gerechtelijk on
derzoek. ,Mle betrokken partijen ver

dienen een juiste opvolging van hun dos

sier een een korrekte informatie. De tijd 

van de onmondige burger en de zwijgende 

massa is voorbij" argumenteerde Sau
wens. Het kongres kon zich scharen ach
ter de idee dat de betrokkenen twee
maandelijks op de hoogte gesteld dienen 
te worden van de stand van het on
derzoek. 

Bij het stemmen over de vierde resolutie -
over onder meer een grondige renovatie 
en moderne uitrusting van de Limburgse 
rechtbanken - kwamen de tongen van de 
kongresgangers goed los. Na een sereen, 
maar inhoudelijk goed debat werd be
sloten nog enkele amendementen aan de 
resolutie toe te voegen. Zo eist VU-
Limburg dat gemotiveerde magistraten 
en onderzoeksdiensten een degelijke ver
goeding krijgen en dat Limburg, naast de 
huidige twee detentiehuizen in Hasselt en 
Tongeren, een nieuwe gevangenis krijgt. 
Ook de vraag naar een meer konsekwent 
strafuitvoeringsbeleid werd in de reso
lutie opgenomen. 

FISKALE AUTONOMIE 

Tweede in de rij van inleiders was de 
Limburgse gedeputeerde Frieda Brepoels. 

Zij had het over het 'toekomstkontrakt' 
en vooral over het falen daarvan. Na een 
stevige uiteenzetting besloot zij met twee 
konkrete eisen omtrent de besteding van 
de resterende rekonversiemiljarden. De 
eerste was een doorgedreven samenwer
king tussen het Limburgs Universitair 
Centrum in Diepenbeek en de Rijks
universiteit Limburg in Maastricht. De 
Limburgse achterstand m.b.t., vooral het 

hoger, onderwijs kan alzo worden weg
gewerkt. In tweede instantie eiste ze, en 
met haar het kongres, de uitwerking van 
meer kleinschalige toeristische projekten 
in de groene provincie. Middels een 
amendement werd in de resolutie uit
drukkelijk afstand genomen van groot
schalige projekten zoals Fenix. 
Het Neerpelts gemeenteraadslid Frank 

Seutens bracht een voor Limburg zeer 
prekair probleem aan: de werkloosheid. 
Het Limburgs werkloosheidspercentage 
ligt bijna 6% hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde. Het spreekt voor zich dat 
VU-Limburg de wegwerking van het sur
plus eiste. Het kongres volgde de voor
gestelde resolutie door te stemmen voor 
een vermindering van de bruto-loonkos-
ten. Tegelijk werd ook een pleidooi ge
houden voor een splitising van de sociale 
zekerheid en, bij amendement, voor een 
fiskale autonomie voor Vlaanderen en 
Wallonië. Een laatste amendement betrof 
het gelijkschakelen van de lonen van 
mannen en vrouwen bij gelijk werk. 

BIJ DE PINKEN ZIJN 

„We moeten duimen om inzake tewerk

stelling meer bij de pinken te zijn." Een 
blinde wist dat kamerlid Hugo Olaerts 

het woord had genomen, meer bepaald 
over overheidstewerkstelling. De Gen-
kenaar haalde daarbij het voorbeeld aan 
van nogal wat (semi-)overheidsbedrijven 
die hun diensten, of alvast stukken daar
van, weghalen uit Limburg. Dat geldt o.a. 
voor De Post, voor de NMBS, voor 
Belgacom,... Het kongres kon zich aan
sluiten bij de resolutie die o.a. stelde dat 
Limburg zijn rechtmatig deel eiste in de 
openbare tewerkstelling. 

De regionale vu-krant 

Omer Van den 
Kerchove 
negentig 

Negentig jaar oud worden is de dag van vandaag geen 
uitzondenng meer in Kopstukken laat Godfried Bomans een 
eeuweling aan het woord die beweert dat het gewoon een 
kwestie van geduld Is „Wie het laatste lacht, lacht het best" 
Omer Van den Kerchove deed mlj aan Bomans denken toen 
hij mij vorige vrijdag met de gulle lacht en met open armen 
begroette op zijn vriendenfeest dat de Goossenaertsknng 
Aalter had gebouwd. Tussen de muziek en de tafelre-
devoenngen haalde Omer hennneringen op van meer dan 
dertig Jaar geleden toen Oswald van Ooteghem, Pau! Van 
Grembergen, ikzelf en een half dozijn andere verkozenen 
onder zijn leiding de provincieraad van Oost-Vlaanderen 
stoffeerden Wij vormden een indrukwekkende VU-fraktle 
die menig bestendig afgevaardigde deed kreunen wanneer 
wij het provinciebeletd op de korrel namen en opbouwende 
voorsteilen formuleerden 
Als ooriogsburgemeester van Aalter had Omer, zoals zovele 
van zijn koliega's, de moed gehad om in uiterste moeilijke 
omstandigheden zijn gemeente naar beste vermogen te 
besturen HiJ werd er later niet voor beloond door de 
Belgische staat maar wel door zijn kiezers die hem in 1961 tot 
provincieraadslid verkozen Dit was het spontane eerherstel 
dat het volk Omer verleende daar waar België amnestie blijft 
weigeren 
Hij was de minzame maar gezaghebbende fraktieleider waar 
naar geluisterd werd en die ook naar anderen kon luisteren 
Hij stimuleerde ons en zorgde ervoor dat de VU kwalitatief de 
sterkste groep was die eerbied afdwong binnen en buiten 
het halfrond 
Tijdens onze tafelreden hebben Paul Van Grembergen, Lieve 
Bockaert en Ikzelf de feesteling gehuldigd en geprezen 
omwille van zijn grote verdiensten voor Vlaanderen Ik heb 
eraan gehouden de aanwezige huidige provincieraadsleden 
Jaak Taghon en Gust Persyn eveneens In de bloempjes te 
zetten voor het schitterende werk dat zij momenteel ver
zetten In diezelfde provincieraad. 
Met mandatarissen van het kaliber van Omer Van den 
Kerchove is de Volksunie groot en invloedrijk geworden Hij is 
het toonbeeld van onbaatzuchtige inzet en trouw aan het 
demokratisch en verdraagzaam Vlaams nationalisme Hij is 
de fiere Vlaming die voor zijn ideaal zware offers heeft 
gebracht en er bovendien in geslaagd is zijn vele na
komelingen met overtuiging en genegenheid zijn rechte 
spoor te laten volgen Het doet ons plezier te zien dat Omer 
met zijn 90 nog zeer gezond is naar lichaam en geest 
Omringd door de hartelijke zorgen van zyn lieve vrouw Dina 
en zijn vele nazaten mag Omer zich gelukkig prijzen Nog
maals proficiat 

Jan Caudron 
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In memoriam 
Eugeen De Facq 

.> UIT DE REGIO 

Op zaterdag 30 november werd onder 
grote belangstelling afscheid genomen van 
gewezen VU-parlementslid Eugeen De 
Facq. 

De komst van Eugeen De Facq op de VU-
lijst voor de parlementsverkiezingen van 
1968 moet gezien worden in de bewuste 
verruimingspolitiek die de partij onmid
dellijk na de strijd voor Leuven Vlaams 

voerde. Vlaamsgezinde professoren waren 
toen zeer in trek, niet alleen omwille van 
de strijd voor de splitsing, maar omdat de 
VU in die tijd aansluiting zocht en vond bij 
Vlaamse intellektuele kringen. 
Het weekblad WIJ was dan ook fier een 
hele reeks hoogleraren aan haar lezers te 
kunnen voorstellen onder de titel „Dank 
u, professoren!" 

Zo scheef ons weekblad: „Te Brussel staat 

prof. Eugeen De Facq tweede op de Ka-

merlijst. De heer De Facq is een jonge 

(1931) wetenschapsman, een psycholoog 

wiens faam reeds over onze grenzen is 

gedrongen. Hij doceert te Gent en te 

Antwerpen, is korresponderend lid van tal 

van buitenlandse wetenschappelijke en 

universitaire verenigingen, geeft geregeld 

kursussen voor bedrijfsleiders en indus

triëlen en publiceert over zijn specialisatie 

(industriële sociologie, toegepaste psycho

logie) in de binnen- en buitenlandse vak

pers. Als medewerker van de stichting 

Lodewijk De Raedt, als voorzitter van de 

Vereniging van Vlaamse Akademici in 

Oost-Vlaanderen, als lid van de Algemene 

Raad van de WB en als gemeenteraadslid 

te St.-Denijs-Westrem heeft hij reeds bergen 

verzet in de Vlaamse beweging." 

De verkiezingen van 31 maart 1968 waren 
gunstig voor de VU. De partij haalde 20 
kamerzetels. Ook het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde deelde in het suk-
ses, het haalde twee kamerzetels: Vic 
Anciaux en Eugeen De Facq. De sena
torzetel ging naar Lode Claes. Dat was een 
opsteker voor dit arrondissement dat in 
'64-'65 nog geplaagd werd door de op
komst van de Vlaamse Demokraten. 
Eugeen De Facq (St.- Gillis-Dender-
monde, 13 mei 1931) was in de vroege 
jaren vijftig preses geweest van het Gentse 
KVHy in die funktie had hij de nodige 
reputatie verworven in de meer dan fi
guurlijke aanpak van de laatste restanten 
van de frankofone studenten in Gent. Pas 
23 jaar begon hij zijn akademische loop
baan in het laboratorium van Toegepaste 
Psychologie aan de RUG. Tussen 1955 en 
1964 was hij werkieider bij de Vlerick-
school voor Management. Hij vertegen
woordigde België (1968-1980) in de kom
missie Financiën en Administratie van de 
Verenigde Naties te New York, wat ervoor 
zorgde dat zijn parlementaire belangstel
ling naar internationale problemen uit
ging, vooral ontwikkelingssamenwerking 
hield hem bezig. Deze funktie zorgden er 
echter voor dat hij regelmatig lange tijd in 
het buitenland vertoefde wat zijn politiek 
mandaat in het arrondissement niet ten 
goede kwam en vaak tot wrevel leidde in 
het arrondissementele kader. Ook het feit 

Aktuallteitskongres 
Limburg 
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(Vervolg van vorige blz.) 

VU-Limburg veroordeelt voorts de wat zij 
noemt 'maskerade van de nieuwe amb-
tenarenexamens'. Een voorstel over de 
afschaffing of strengere beoordeling van 
de 'vaste benoemingen' haalde de stem
ming niet. 

Een laatste resolutie, over het openbaar 
vervoer, werd ingeleid door de burge
meester van Riemst, Jan Peumans. Door 
zijn werk bij De Lijn is Peumans zeer 
vertrouwd met de problematiek van de 
niet-ontsluiting van Limburg. Daar waar 
de hele provincie, dus ook de provinciale 
VU, al jaren ijvert voor meer en beter 
treinverkeer, raakt Limburg wat dat be
treft van de regen in de drup. Indien de 
treinverbindingen op een zo ingenieuze 
wijze geregeld blijven, is de gemiddelde 
Limburger straks vlugger in Antwerpen of 
Brussel wanneer hij te voet gaat dan 
wanneer hij de trein neemt. De vraag om 

onmiddellijke maatregelen kon dan ook 
zonder problemen rekenen op de steun 
van het voltallige kongres. VU-Limburg 
schaarde zich bovendien achter de eis voor 
een Vlaamse spoorwegmaatschappij. 
In de slottoespraak benadrukte gastheer 
Johan Sauwens dat de politiek én de 
demokratie in deze barre (schandaal) tij den 
nood hebben aan een ongebonden partij 
als de VU. Hij eiste dat de schuldigen 
gestraft zouden worden en de onschul
digen gezuiverd van alle blaam. Vlaan
deren mag in geen geval een kopie worden 
van het oude België, maar moet een gla-
zen-huis-politiek blijven voeren en ge
borgenheid geven aan alle Vlamingen. 
Indien Wallonië - en de PS - weigert om 
België bestuurbaar te maken, dan moet 
Vlaanderen in 1999 in geen geval te 
beschroomd zijn voor het vragen van 
fiskale autonomie en een eigen justitie, SZ 
en ontwikkelingssamenwerking. 

(gv) 

dat hij niet in het arrondissement woonde 
werd moeilijk aanvaard. 
Toch moeten zijn inbreng en inzet in de 
grote VU-kongressen naar waarde worden 
geschat. Wij denken hier in het bijzonder 
aan het elfde VU-kongres van april 1969 
dat de vrijheid en de kans op gelijkheid, de 
demokratische openheid en de inspraak 
behandelde. Ook het leefmilieu was aan de 
orde. Het waren baanbrekende onder
werpen en wat het leefmilieu betreft was 
het de eerste keer dat een politieke partij 
dit tema aansneed. 

Naast de derde wereld-problematiek 
bracht Eugeen De Facq ook het recht op 
een bestaansminimun op het politieke 
forum (VU-kongres '71), net zoals de 
toegankelijkheid van gebouwen voor ge-

handikapten, een voorstel dat in mei 1975 
trouwens wet werd. De grote verdienste 
van Eugeen De Facq zal echter blijven dat 
hij zonder ophouden heeft gepleit opdat 
Vlaanderen een eigen beleid voor ont
wikkelingssamenwerking zou hebben en 
zich op het internationale forum zou ma
nifesteren. Daartoe bracht hij in 1976 een 
aantal deskundigen samen die zijn over
tuiging deelden. Uit deze samenkomsten 
groeide later het Vlaams Internationaal 

Centrum dat tot een zelfstandige NGO 
uitgroeide. 

Onder leiding van De Facq hield het VIC 
in 1980 een studiedag met een pleiade van 
eminente deskundigen; Mare Van Dom-
mele, Paul Ghyssels en de professoren Van 
Bilsen, Maton en Hendrickx. 

Maandaa 9 december 
vu op TV 

Wat na de witte 
woede? 

Wat met de hervorming van Justitie? Hoe 
onze demokratie vrijwaren? in liaar laatste 
programma van '96 gaat de Vlaams-Na-
tlonale Omroepstlchting (VNOS) nader in op 
het vu-engagement terzake. VNOS spraic 
met Geert Bourgeois, vu-voilcsvertegen-
woordlger en lid van de kommissie Justitie 
en met Willy Kuijpers, Vlaams parlementslid 
en burgemeester in Herent. Daarnaast is er 
- rond hetzelfde thema • een uitgebreid 
gesprek met vu-voorzitter Bert Anciaux. Hij 
brengt een gedreven pleidooi voor een 
optlmtstiche demokratlsch projekt. 

Afspraak op maandag 9 december, 
BRTN - TV 1 om 23.25. Een programma 
van de Vlaams-Natlonale omroepstlcii* 
ting (VNOS). 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 6 dec. LEDE: Vlaamse en stu

dentikoze zangavond. In zaal Den Bonten 
Os, om 20u. Org.: Vlaamse Kiub Lede. 

Vr. 13 dec. SINT-AMANDSBERC: 
Debat over Baskenland, m zaal St-Blooi, 
Antwerpsesteenweg 275. Geert Bourgeois 
licht de zaak Moreno-Garcia toe, Walter 
Luyten heeft het over de geschiedenis van 
de Basken. info: Ruebens (09/228.81.16) of 
Walter Luyten (03/482.11.93). 

Vr. 13 dec. NIEUWKERKEN-WAAS: 
Derde Vlaamse Zangavond. Om 19u.30 in de 
grote zaal van de Kring, ivi.m.v. de meisjes-
en de jongensschool, jeugdkoor Jekonl, St-
Barbarakoor Westakker kamerkoor Conci-
nentes. Gastkoor: Gaudeamus Sinaal. inkom 

150 fr, -I8j. 50 fr. Org.: A. Verbruggenkring 
Nieuwkerken-Waas. 

zo. 22 dec. AAICBM: Kerstmarkt 
vanaf 13u.30 in en rond De Schuur, Po-
pullerenstraat 15. Met geschenken, kerst
mis, oudejaar nieuwjaar kunst en kuituur 
Org. Kerstkomitee Aaigem l.s.m. vu-Erpe-
Mere. Inftj: Patrick Verbestel of Christina 
Smekens (053/62.73.89). 

WEST-VLAANDEREN 
vr. e dec. IZBCEM: Vlaams Huis, 

vanaf 20u.: tiende kaarting. Ook om 8/12 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

WO. 11 dec. ROESELARE: V-Kiub 
voor kinderen: Kerststalletje. Om 13u.30 In 
zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: 
Vlanajo. 

Do. 12 dec. iZEGEM: Mark Gram
mens over „Europa tussen Amerika en Rus
land". Om 20u. In de bar van de Stedelijke 
Akademle voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. Toegang 50 fr, abo's 
gratis. 

vr. 13 dec. TIELT: Erik Defoort over 
,, Het klauwen van de historicus". Om 20u. In 
kelderteater Malpertuis, Sint-Michielsstraat 
7. Org.: A. VAnder Plaetsekring. 

Vr. 13 dec. BRUCCE: Gespreks-
avond met Mare Piatei. Om 20u. in OCMW-
Dlenstencentrum Van Volden, Boeverie-
straat. Org.: VVB. 

za. 14 dec. IZECEM: Hutsepotte-
ling. Org. Wandelkiub Vlaams Huis. 

zo. 15 dec. lEPER: Wl-Kerstfeest. 
Om 14U.30 In het CC De Meersen. Hoek St.-
Jans- & St-Niklaasstraat te leper Met o.m. 
visput voor alle kinderen. Maxi Pipo Bello 
Show en koffietafel. Deelname: volw. 100 
fr, kind. 80 f r Inschrijven vóór 11 dec. op nr 
057/20.24.68. 

Dl. 17 dec. IZECEM: De Drie Ge
zellen, I5u.: jaarlijkse statutaire vergade
ring. Org.: VWG-izegem. 

WO. 18 dec. IZECEM: v-club voor 
kinderen: Kerstbioemstukje, kerstkous met 
hulst. Om 13U.30 in De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat 4. Org.: Vlanajo. 

DO. 19 dec. BRUCCE: Eric Defoort 
over ,,Het klauwen van de hlstorikus". Om 
I5u. in De Gulden Spoor 't zand 22. Org.: 
informativa. 

Za. 21 dec. BRUCCE: vujo-west-
Vlaanderen-weekend in Brugge. Start om 
9u. Einde op zo. 22/12 om 12u. Over
nachting in jeugdherberg Bauhaus, Lan-
gestraat 135. Vergaderingen in Jeugdhuis 
den Dwarskop (zijstraat Lange Rel). Aan
sluitend op zondag een kerstaktie op de 
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> UIT DE REGIO > 

In 1977 werd Eugeen De Facq nationaal 
senator gekoöpteerd, in 1979 verdween 
hij uit de politiële om in 1981 (tot 1985) 
co-direkteur van UNIDO, de VN-orga-
nisatie voor industriële ontwikkeling, te 
worden. In 1988 keerde hij terug naar de 
Gentse universiteit waar hij belast werd 
met de opdracht de relaties tussen uni
versiteit en bedrijfsleven te bevorderen. 
Het lag niet in de aard van Eugeen De Facq 
om een populair politikus te zijn, daarvoor 
was hij te veel studax en te graag aanwezig 
op het internationale forum. Dat was de 
plaats waar hij zich thuisvoelde en waar hij 
voor onze gemeenschap een opdracht zag. 
Hij was ervan overtuigd dat Vlaanderen 
als kleine natie, beter dan de op invloed 
beluste grootmachten, gangmaker voor 

vrede, veiligheid en ontwikkeÜng kon 
zijn. 

Ontroerend was dan ook het ogenblik 
tijdens de uitvaartplechtigheid waarop 
Paul Ghyssels het gedicht De wereld die wij 

willen (van Anton van Wilderode) voor
las. 

Wij zullen ons Eugeen De Facq blijven 
herinneren als een integer, intelligent en 
sociaal bewogen flamingant die, ondanks 
zijn warme persoonlijkheid, iets te af
standelijk bleef om echt populair te zijn. 
Toch willen wij, net zoals WIJ in 1968 
schreef, herhalen: „Dank u, professor!" 
Aan zijn echtgenote, mevrouw Geertruid 
De Rycker en zijn grote familie bieden wij 
onze deelname in de rouw aan. 

(mvl) 

Brugse kerstmarkt (Burg) tv.v. Artsen zon
der Grenzen (ts. 12 en I7u.). inschrijvingen: 
Wim Jaques, Dosfel-Instituut, 
02/219.49.30. Info: Zeger Collier, kamer-
fraktle, 02/549.86.50. 

WO. 8 Jan. IZECEM: v-ciub voor 
kinderen: Whoutsis. Om 13u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 15 Jan. ROESELARE: V-Klub 
voorkinderen: Kijkdoos, Om I3u.30tnzaal 't 
Laag Plafond, Gaalpersstraat 2. Org.: Vla-
najo. 

WO. 22 Jan. IZEGEM: V-club voor 
kinderen: Kijkdoos. Om I3u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vla-
najo. 

WO. 29 Jan. ROESELARE: V-KlUb 
voor kinderen: Maskers maken. Om 15u.30 
in zaal 't Laag Plafond, Gaalpersstraat 2. 
Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 5 dec. BRUSSEL: Paul Van Os-

taijen spreekt tot u. stemmen van Vic An-
ciaux, Tom Van Bauwel, Sien Eggers, Henri-
Floris Jespers, Kris Kenis, Jullen Schoe-
naerts. Om 20u.50 in Gemeenschapscen
trum De Markten, Oude Graanmarkt 5. Toe
gangsprijs: 200 fr Reservatie gewenst: 
02/646.42.93. Org.: FVK-Rodenbachfonds 
i.s.m. Zethos. 

za. 7 diec. ASSE: Rob Lettens 
spreeks over „nationalisme". Om 20u. in 
iiet zaaltje van jeugdcentrum 't Bronneken, 
Bergestraat 2 (tegenover het station van 
Asse). Org.: De Wekker i.s.m. VCLD. Info: E. 
Keymolen (02/452.93.57). 

Za. 7 dec. LIEDEKERKE: Jaarlijks 
eetfestijn. Van 18 tot 22u. in Feestzaal 
,,Ontmoetingscentrum", Muilemstraat 
Ook op zondag 8/12 van llu.30 tot 16u. 
Org.: VU-Liedekerke. 

zo. 8 dec. HOEILAART: Aperitief-
babbel ,,De wereld verandert" met Wllly 
Kuijpers. Om 11U. inzaai ,,Llndenhof", Over-
ijsesteenweg 21. Org.: VU-Hoeilaart en Do
sfel. 

WO. 11 dec. BRUSSEL: Aktuele dos
siers: Geert Bourgeois spreekt over,,Jus
titie en Politiek" in een lunchgesprek om 
I2u., Algemeen vu-sekretariaat, Erasmus-
zaal (2de verdieping), Barrikadenplein 12. 
Belegde broodjes en drank zijn gratis be
schikbaar. Org.: VU en VCLD. 

WO. 18 dec. BRUSSEL: Aktuele dos
siers: Johan Sauwens spreekt over „De 
Vlaamse Spoorwegen" in een lunchgesprek 
om I2u., Algemeen VLJ-sekretarlaat, Eras-
muszaal (2de verdieping), Barrikadenplein 

12. Belegde broodjes en drank zijn gratis 
beschikbaar. Org.: VU en VCLD. 

WO. 8 Jan. BRUSSEL: Aktuele dos
siers: Nelly Maes spreekt over,.onderwijs
hervormingen" In een lunchgesprek om 
12u., Algemeen VU-sekretariaat, Erasmus-
zaal (2de verdieping), Barrikadenplein 12. 
Belegde broodjes en drank zijn gratis be
schikbaar. Org.: VU en VCLD. 

L I M B U R G 

za. 7 dec. OPOETEREN: i9de ui-
lenspiegelavond. Om 19u. eucharistievie
ring voor Vrede In parochlekerk-Dorne; Om 
20u. Avondfeest in de ,,Oase" (tegenover 
de kerk). Feestrede door Guido Sweron. 
Uitreiking Uilenspiegeteremerk. Deelname: 
350 fr Inschrijven bij W. Rosiers (86.35.38). 

ANTWERPEN 
Ma. 9 dec. KALMTHOUT: Kerst-

sfeer-avond met Renaat Van Beeck „Voor
dracht en muziek doorheen de tijd van 
vroeger en nu". Om 20u. In IJssalon Monida, 
St.-Jozeflaan 1 te Heide. Toegang 200 fr. 
Org.: FW en Vlaamse Volksbeweging Kalm-
thout. 

za. 14 dec. ANTWERPEN :Arrondis-
sementeel vu-bal: Nacht van de vriend
schap. Vanaf 20u. In Alpheusdal, F. Wil-
llotstraat 22 te Berchem. 

01.17 dec. MORTSEL: Muziekavond 
met mevr Meyvisch over „Geschiedenis van 
de kerstliederen". Om 20u.l5 in zaal 
Atrium. Inkom: leden gratis, niet-teden 50 
fr Org.: FW-Mortsel. 

Dl. 17 dec. BERLAAR: Publieke zit
ting van de gemeenteraad (Begroting). 
Walter Luyten spreekt over kultuurprojekt 
CD DIeltlens. Om 20u. Info: 03/482.11.93. 

WO. 18 dec. RANST: Zijn ze Vlaams 
en/of Groen? Over die vraag gaan Herman 
Lauwers (VU) en Johan Malcorps (Agaiev) in 
de clinch. Om 20u. In taverne De Wachtzaal, 
Lievevrouwstraat 19 te Ranst-centrum. 
Org.: vu-Groot-Ranst i.s.m. VCLD. 

Vr. 20 dec. WOMMELCEM: Kerst
zangavond. Om 20u. In Home StJozef Kal-
lement 1. M.m.v. Paul Van de Voorde (ak-
kordeon), Bewonerskoors st.Jozef o.l.v. 
Christiane Nuyts, Kinderkoor Kandoncklaar 
o.l.v. Kristel & Krisje, de Kerstman en sa
menzang o.l.v. L. Jochems. Inkom gratis. 
Org.: Kult. Kring Jan Puimège. 

7e vuJO-kongres te 
Leuven 

Twee jaar na het kongres van Aalst stem
den de Volksuniejongeren hun violen 
opnieuw gelijk. Het kongres behandelde 
eerst de resoluties van de kongreskom-
missie over de vijf basisonderwerpen van 
het kongres: radikale armoedebestrij
ding, het Vlaams parlement als hefboom 
voor demokratisering en ontzuiling, een 
kordate aanpak van de werkloosheid, een 
effektief anti-diskriminatiebeleid en de 
toekomst van Europa. In een tweede 
gedeelte kwamen de vrije resoluties van 
de VUJO-leden aan bod: ieder lid kon 
immers een resolutie indienen over zijn of 
haar stokpaardje. Het resultaat was een 
bonte mengeling voorstellen gaande van 
sociale huisvesting over rechtvaardige 
handel en bio-etiek tot amnestie. Een 
selektie van goedgekeurde resoluties zou 
te arbitrair zijn maar de maatschappelijke 
krijtlijnen waren alleszins pacifistisch, ra-
dikaal-demokratisch en sociaal-progres
sief. Ook de staatkundige keuze van de 
VU-jongeren werd geaktualiseerd: een 
onafhankelijke Vlaamse republiek (met 
inbegrip van Brussel) in een federaal 
Europa van volkeren en regio's. 

INTERNATIONAAL 

In zijn slottoespraak verklaarde voor
zitter Sigurd Vangermeersch resoluut dat 
de jongeren niet tegen een kommunau-
taire radikalisering van de moederpartij 
zijn. Integendeel. Maar de VU moet het 
staatkundig projekt wel met de juiste 
argumenten verdedigen en op maat
schappelijk vlak progressief durven in
kleuren. 

Het kongres kon rekenen op belang
stelling vanuit het buitenland. Zo stuur
den de Baskische, Bretoense en Welsche 
longerenafdelingen van de Europese 
Vrije Alliantie (EVA) een delegatie. Ook 
Nederlandse Jongdemokraten van D'66 
vonden de weg naar de Leuvense aula. 
Maar dat men VUJO ook aan de andere 
kant van de wereldbol kent bewees een 
vertegenwoordiger van de Kalipi, de jon
gerenafdeling van de Filipijnse Liberal 
Party. Naast een aantal gelijkaardige 
maatschappelijke standpunten delen de 
VU-jongeren met hun Filipijnse kontak

ten een volksnationaal anti-kolonialisme. 
Zo vertelde de Aziatische genodigde zon
dagmiddag op een extra-vergadering 
over de greep van de Verenigde Staten op 
de Filipijnse politiek, de moeilijkheden 
met de Amerikaanse legerbases en de 
Amerikaanse steun voor diktator Mar
cos. 

VRIJ PODIUM 

Een nieuwigheid was het politiek vrij 
podium. Een charmante vertegenwoor
digster van het Komitee Algemeen Stem

recht konfronteerde de kongresgangers 
met de vraag waarom Eurokraten wel en 
perfekt geïntegreerde allochtonen (zon
der Belgisch paspoort) niet mogen stem
men voor de gemeenteraad. Daarop 
volgde een boeiend debat over natu
ralisatie, taalvereisten en integratiebeleid. 
Uiteindelijk koppelde het kongres twee 
resoluties aan elkaar. In een eerste wer
den "harde waarborgen" geëist i.v.m. de 
toekenning van het gemeentelijk Euro-
stemrecht en de vrees geuit voor de 
gevolgen van het Euro-stemrecht in 
Vlaams-Brabant en Brussel. In een tweede 
resolutie stemde een meerderheid voor 
gemeentelijk stemrecht voor allochtonen 
die meer dan vijf jaar in ons land ver
blijven. Een andere innovatie op het 
kongres was het promotiemateriaal in de 
nieuwe huisstijl. 

Enige hilariteit kan je natuurlijk altijd 
verwachten op een VUJO-kongres. Tij
dens een pleidooi voor meer sporton-
derwijs verklaarde kersvers schepen en 
gewezen VUJO-voorzitter Geert Lambert 
te zullen tegenstemmen. Een stemver
klaring zag hij echter niet zitten: de 
beschikbare mikrofoon was te ver ver
wijderd (circa 5 meter) en vreesde hij niet 
te bereiken zonder ademnood. Het kon
gres keurde vervolgens een vrije resolutie 
over humor goed. 

Piet De Zaeger 9 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ OEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 

8310 brugge 4 

vbaan brugge-oos ikamp, 
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 toonbanl< ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km o^^ae 
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 

rmees 
/ Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi] 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

HETSEN 
F^ne midweek superweekend 

3 Nachten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x ga.stronomisch ^ 
half pension, bierdegustatie, T 

/̂ Normandischepannekoek I 
« met koffie, S 

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

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot 15.00U. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Ti 
Knip me uit -

fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
," whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

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

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

a 

1 
^ 

Standpunten over gemeentefusies 
rir\p 1 januari 1997 is het twmtig laar geleden dat tiet aantal gemeefiten geviere«!|peld 
lüJ werd. Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even teag 
te blikken op deze immense fusie-operatie; een situering van de fusies in historisW 
perspectief, de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenleen van 
lokale mandatarissen. Kortom; verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek be^ 

Ikan een jaarabonnement nemen op het kwar^altjjjififc'ift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 433p?S5801-18jg|het^teams l̂ fconaal 

Studiecentrum vzw. Voor een \^00Êfne0mSm ^00 frank. Meer Smmatie,: 
VNSjaïiJlgi^deiieliiiüÉNffoOQ Brussel, tel; 02/219.49.30 en fax: 02/217M10. 

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 fanniliezaak met traditie 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
FRANK GAAT NAAR 

{LUXEMBURG 
l l o l _!:i.-K\llk-|l|k 
tmtk'i/t)k*k M.j.ii IIL' i l legale 
'jeUill .Mlsk'l s M.l.lt tic 
Ku- i l i i ' i lMi ik I ciNcmbuij; 
l i |k l lu-leiii.i.il s l i lgcv. i l le i i 
K /i|M I k i ilossier 

DE SLAG OM 
ALEXANDRE 

IXHH .i.iKl\i.'isthiii\ini:cn 
/nnk llo sl.nl Ak'N.IIKlllC. WMl 
(1i.'tt|\llMUtH)IKii.' LVUWCII 
"I.'IL'IICII vscuoiiJa u.ik'i 
AKiK'ologcn iK'hIvn h.i.ii 
•A'VdiKlcn I x-iuliKiiincnl 

GETUIGEN 
ONDER HYPNOSE 

Ontlci h\|)niiM' l.isicii gdu i -
gcnci i sLi i l i idl Iei ' . \ ,m 
misd.uli.'ii Iniii geheugen al 
en heimiieien / k h meei 
M.i.ii heiiiMieieii / e / K h t x ) k 
lie w. i . i ihei i l ' IX' nieiiiiiti 
\.iu de l lk' i . i fvulcn ^vcckqjijl 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 

SPECIAL 
GESCHENKEN 

W.i.iiiim geven we eigenlijk 
e.Kle.ins '( lewtxinonitLi l we 
\,in le i iu iulhi iu i len'OI 
s|vleii 1.1 iHik nieei /ell/ueh-
lige Mui|ie\en' IXve week in 
Weekeiul Kihick 
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LA FONTAINE 
In eenzelfde mooie uitgave verschenen bij het Davidsfonds ook de 

Verhalen van La Fontaine. Nog voor La Fontaine zijn mogelijk 

meer bekende fabels - eerder uitgegeven bij het Davidsfonds -

schreef had hij al ettelijk verhalen op zijn palmares staan. Als 

inspiratiebron gebruikte hij Boccaccio's 'Decamerone' en 'Or

lando furioso' van Ariosto. Bij La Fontaines leven hadden deze 

frivole, soms burleske verhalen al veel sukses en nu zijn ze dus 

opnieuw uitgegeven in een vertaling van jan van den Berg. 

Soortgelijke houtgravures die ook al het werk over Ulenspiegel 

opvrolijkten, maken ook van de 'Verhalen van La Fontaine' een 

bijzonder aangename uitgave. 

BOEKEN 

c» De verhalen van La Fontaine, vertaald door Jan van den Berg, 

Uitg. Davidsfonds - Leuven, 1996, 405 blz., 1250 fr. 

THYL ULENSPIEGEL 

Vijf eeuwen geleden werd één van Vlaanderens bekendste scha

vuiten geboren: Tijl Uilenspiegel. Door de eeuwen heen heeft hij 

steeds stof weten te leveren voor talloze schrijvers, komponisten, 

illustratoren, ... Eerst beschouwd als een gevaarlijk, opruiend 

personage brak deze volksheld literair pas goed door in de versie 

van Charles de Coster, waar Tijl geboren wordt 'in Damme als de 

hagedoorn in bloei staat'. Niet De Costers versie, maar die van De 

Lange stond model voor de Wonderbaarlijke en zeldzame historie 

van Thyl Ulenspiegel, een mooi uitgegeven werk van het Da

vidsfonds. Het werk stamt waarschijnlijk van rond de periode van 

het uitbreken van de Franse Revolutie en is nu hertaald door Guy 

Segers en Patricia Visscher. Het wordt voorafgegaan door een 

heldere situering en is versierd met prachtige tekeningen afkomstig 

van houtgravures. De Langes Thyl Ulenspiegel' brengt deze 

volksfiguur in ztjn ongekuiste versie. 

o» Thyl Ulenspiegel, hertaald door Guy Segers en Patricia 

Visscher, Uitg. Davidsfonds - Leuven, 1996, 128 blz., 895 

fr. 

^ MUZIEK 4' 

Romantiek 
met klasse! 

Volgende vrijdag 13 december wordt een 
hoogdag in de muzikale loopbaan van 
Dana Winner: dan doet ook zij Vorst-
nationaal aan. Aan dit gebeuren ging heel 
wat vooraf en naar ze zelf vertelde belooft 
het een voltreffer te worden, met enkele 
gasten én een verrassende apoteose. Toen 
Winner in '89 de Carpenters' klassieker 
als Op het dak van de wereld coverde zal 
ze niet gedacht hebben dat het zo een 
vaart zou lopen. Want na dat mooie 
debuut was het plaatjes maken met wis
selend sukses, tot ze in februari '93 dan 
met eerst Woordenloos en dan de Oude 

man en de zee telkens een maand op één 
van de Vlaamse toptien bleef, en de 
ceedee Regenbogen werd in Vlaanderen 
dan ook een onverhoopt sukses. 
U kent het vervolg: haar straalplaat Mijn 

paradijs in '94 en Regen van geluk het jaar 
daarop haalden moeiteloos platina en 
inmiddels de kaap van honderdduizend 
stuks. Maar ook onze Noorderburen vie
len voor de muzikale en romantische 
charme. Ook Westenwind, de vertaling 
van een Cats-topper, klom op tot een 
12de plaats op de Nederlandse Top 50. 
Niet onaardig voor iemand van bij ons. 

WAAR IS HET GEVOEL? 

Met haar vierde schijfje zet Dana Winner 
de suksesformule verder. De zangeres is 
eigenlijk de syntese van de erfenis die 
onze diepbetreurde Ann Christy naliet en 
de eenvoudige romantiek die de eeuwig-
lentefrisse Marva eind zestig met flair aan 
de man (-nen vooral) bracht. Nummers 
als Spijt en het inleidende Ik hou van jou 

zouden in de mond van een Liesbeth List 
neerlandse toppers geweest zijn. En ho
pelijk valt dit ook nu Dana te beurt. Het 
sterke Ver weg van Eden van Drafi Deut-
cher was inmiddels een fijne radiohit, en 
de plaattitel is terecht de beloftevolle 
singel. Ook al omdat de tekst er mag zijn, 
en zo door Verminnen zou kunnen zijn 
gepend. Zéér overtuigend is eveneens het 
meteen bekend klinkend 15 jaar van de 
onvolprezen Jean Michel Shönberg en op 
Nederlandse tekst van Herman Pieter de 
Boer. Dat de wereld zo koel is, en dromen 
bedrog zijn, en Joni Mitchell een van de 
beste componisten was in folky-periode, 
Dana zingt het zoals niemand van bij ons 
haar momenteel nadoet. Haar Dat ben jij 

(Both sides now) is een van de mooiste 
opnamen van dit plaatje, naast het verhaal 
van het eenzame Marleentje. Volgen en
kele lichtswingende liedjes en ballades die 
Marva goud zouden gestaan hebben. 

Kortom weer een fijne plaat m een uit
stekende produktie met Eric Melaerts aan 
de gitaren, en voor liefhebbers van ro
mantisch én kwaliteitsvolle liedjes van 
vandaag: haar Eindejaarskoncert te Vorst 
IS een aanrader! Inkom van 750 tot 1.500 
fr., via Ticket Club 070/344.111. Doen. 

SANNE: IN EEN WOORD... 

Folkgitarist en even klemkunstenaar Eric 
Van Neygen neemt meestal rustig de tijd 
om zijn zieleroerselen en bedenkingen in 
te blikken. En ook met (kersverse vrouw) 
Sanne's nieuwste ging het zo. We noem
den haar ooit de Vlaamse Emmylou Har-
ris, en ook op deze plaat laat ze weer 
vokale hoogstandjes horen. 
Het inleidende Land van ons twee en De 

wind huilt mee gaan op de ingeslagen weg 
verder. Ook op deze plaat weer heelwat 
vertalingen, waaronder Indigo van Ca
therine Lara, en het pittige countrygetinte 
Wachten op jou, waarbij fiddle, gitaren en 
mandoline van Nederlander Rens van de 
Zalm schitterend uitpakt! Na uitstapjes 
met Franz en Ziggy zijn Lange weg en 
Weer naar huis weer tyische nummers die 
Sanne op het lijf zijn geschreven. Aan
doenlijk is het verhaal van de Laatste 

Bolero dat inmiddels op de radio wordt 
grijsgedraaid en in duet met Erik tot het 
beste van de plaat behoort. Herinnerd 
was aan Emmylou's 'Poncho and Lefty, 

maar door Erik en Sanne wordt dit een 
Vlaamse evergreen. Afsluiter Ik hield van 

jou, een geslaagde vertaling van Plaisir 
d'Amour, heeft alles mee om in de voet
sporen van Veel te mooi hun volgende 
zomerhit te worden. 

December is weer de tijd van sfeerschep
ping en Kerstkoncerten... Na hun suk-
sesvolle optreden in de Brusselse St.-
Michielskatedraal vorige maand zijn de 
Golden Gospel Singers uit Harlem, NY, 
opnieuw voor één keertje bij ons. Af
spraak om 20u.30 zondag 8 december e.k. 

Tickets en info: 03/233.71.60. 

Gedreven Harnoncourt 
hertekent Beethoven 

Geblaseerd als we zijn hebben Beethovens 
simfonieën geen geheimen voor ons. We 
fluiten met de vogels uit zijn Pastorale, neu
riën met gemak de treurmars uit de Eroïcaen 
knoeien lustig met Schillers Ode an die 
F/ioucïe uit zijn negende, zingend dat we allen 
broeders worden. „Beethovens simfonieën 
zijn platgetreden paden en voorspelbaar 
breiwerk. Veel melomanen bekijken ze mis
prijzend." Zo wil het de myte. En die is taai. 
Tot de eigenzinnige Nikolaus Harnoncourt -
„mijn cellistje" noemde Karjan hem smalend 
- de eigenzinnigheid van Beethoven her-
tekende. En hoe! Het bewijs werd geleverd 
door zijn opnamen en onlangs nog in het PSK 
van Brussel, waar de man die altijd kon-
sekwent zijn eigen weg gaat aan het hoofd 
van het Chamber Orchestra of Europe de 
luisteraar konfronteerde met een onge
wone, in dit geval buitengewone Beethoven. 
Heb ik dan eindelijk de definitieve versie van 
Beethovens simfonieën gehoord? Wellicht 
niet, want muziek heeft geen eindpunt, maar 
in elk geval de boeiendste die ik ken. En ik 
begrijp nu beter waarom een man als Brahms 
het niet aandurfde om na Beethoven een 
simfonie te schrijven. 

Maar terzake. Harnoncourt staat niet boven 
zijn jonge musici maar ertussen. Zo voert en 
sleept hij hen bijna fysisch mee van meditatie 
naar oerkreet, en van kalmte naar storm. In 

zijn eerste simfonie bouwt Beethoven verder 
op de erfenis van Haydn en Mozart. Maar er is 
al een eigen stempel. Want naast het speelse 
zit daar al een Dionysisch of emotioneel 
aspekt. Het menuet klinkt immers ver van 
kommerloos en de pauken zijn geen figu
ranten maar spelen hun eigen dramatische 
rol. En ik laat het meeneuriën maar. Want 
daar verschijnen verrassende klemtonen, 
verborgen lijnen en instrumenten die vroe
ger in het orkest wat verloren liepen. 
Beethovens derde simfonie, de Eroïca, heeft 
al zoveel verklaringen gekregen dat de mu
ziek eronder verdwijnt. Dat de komponist, 
dromend van de idealen van de Ranse re
volutie, ooit de opdracht aan Napoleon ver
scheurde toen die de vrijheid verkocht voor 
een keizerskroon is een mooie anekdote. 
Maar interessanter is dat Beethoven hier 
zichzelf is geworden. Zijn muziek is immers 
niet meer gebonden aan universele waar
den. Ik heb zelden zoveel schakeringen In de 
snaren gehoord, zoveel rouw en hoop in de 
treurmars, zoveel bouwkundig vernuft In de 
boekdelen. Harnoncourt gooit routine over
boord, kneedt en boetseert en houdt door 
zijn gedrevenheid ledereen in de ban van 
Beethovens muziek. Onze eigendunk is weg. 
Beethoven heeft nog geheimen. 

(wdb) 
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H et Lam Gods-retabel is een mysterie, het blijft 

niet alleen bekoren, het roept steeds nieuwe 

vragen op. In een nieuw boek gaat Harold Van de 

Perre op zoek naar het waarom van dit mysterie. Hij 

doet dat zo origineel dat zelfs de Parijse 

Canard Enchainé hem lof toezwaait. 

^ KULTUUR ^ 

Detail uit de 
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Vanaf de plaatsing in 1432 tot in 1986 
bevond het Lam Gods-veelluik zich in de 
Vijdkapel van de Gentse St.-Baafskate-
draal. Het retabel werd in opdracht van 
Joos Vijd en zijn echtgenote Elisabeth 
Borluut door Hubert en Jan van Eyck 
geschilderd. Vermoedelijk rond 1420 zou 
Hubert met het werk zijn begonnen, Jan 
voltooide het in 1432. 

BEELDESSAY 

Om veiligheidsredenen en om de grote 
toeloop meester te blijven werd het schil
derij in 1986 achteraan in de katedraal 
geplaatst, achter glas en bestendig ge
opend. Een minder voordelige opstelling 
omdat het kunstwerk aldus nooit in ge
sloten toestand kan bekeken worden en 
het de biezondere lichtinval, eigen aan de 
ruimte waarvoor het bedoeld was, moet 
missen. 

De belangstelhng voor het Lam Gods is 
nooit stilgevallen en dan hebben wij het 
niet over de nog steeds onopgeloste dief
stal van een van de panelen - op 7 
november j.1. bracht BBC 2 daarover een 
eigen gemaakte reportage - maar over de 
niet-aflatende stroom binnen- en bui
tenlandse bezoekers die dagelijks voor 
het meesterwerk blijft aanschuiven. 
En onlangs verscheen in de reeks De 

Vlaamse Meesters van uitgeverij Lannoo 
het boek Het Lam Gods. Het mysterie 

schoonheid geschreven door Harold Van 
de Perre. De lezer weet o.m. uit vorige 
bijdragen in ons weekblad dat Van de 
Perre een beeldend kunstenaar is die door 
lezingen, boeken en films de grote 
Vlaamse schilders van Eyck, Breugel en 
Rubens heeft ontleed. Deze „lessen in 
kijken" bezorgden hem internationale 
waardering. Onder meer met de film Het 

Lam Gods die in 1989 te Monte Carlo 
met de grote URTI-prijs werd bekroond. 
Op basis van deze film stelde Van de Perre 
zijn boek samen, een biezonder prachtige 
uitgave die gelijktijdig ook in het Frans, 
het Itahaans, het Duits en in het Spaans 
wordt verspreid, en weldra ook in het 
Engels en het Japans. 
Harold Van de Perre begint zijn boek met 
volgende zin: „Dit boek draag ik op aan 

ieder die van schilderkunst houdt. Het is 
een beeldessay van een schilder over een 
schilder en wil geen bijdrage zijn tot 
kunstgeschiedenis maar is opgevat als 
kunstbeschouwing". Meteen is de toon 
bepaald waarin het boek met zowel ly
rische als adekwate teksten, maar vooral 
met beelden (een pleiade van buiten
gewone details) is geschreven. 

ONGRIJPBAAR 

In het eerste hoofdstuk „Waarom ik van
daag Van Eyck bewonder" vat de auteur 
zijn visie vóóraf samen, en legt hij ons uit 
waarom niet alleen hij maar zovelen 
vandaag nog Van Eyck's Lam Gods on
verminderd blijven bewonderen. Van de 
Perre is radikaal in zijn antwoord: „Geen 

stijgt en hem binnenvoert in een „nieuwe 
geordende kosmos". In het verlengde 
daarvan betoogt Van De Perre dat wij 
sedert Van Eyck reeds 5 eeuwen schil
derkunst rijker geworden zijn. „Hij heeft 
Breugel, Rubens, Cézanne noch Picasso 
gekend. Wij hebben het voorrecht over 
hun werk te beschikken. Publikaties, re-
produkties en een grote mobiliteit maken 
bovendien mogelijk dat wij nu kunnen 
kijken naar kunst van de prehistorie tot 
op heden. (...) Als wij dus kijken naar Van 
Eyck is onze volledige kennis en visuele 
ervaring in ons kijken aanwezig". 
En Van de Perre vervolgt: „Precies in het 
licht van zoveel eeuwen schilderkunst 
kunnen wij het werk van Van Eyck kunst
historisch des te beter in zijn tijd plaatsen. 

De schittering van 
het Lam Gods 

enkel kunstwerk openbaart zo volmaakt 
zoveel schoonheid. Daarom is het zo 
ongrijpbaar en zo complex, en tegelijk zo 
eerbiedwaardig en eenvoudig." De lezer 
mag verwachten dat de auteur bij zo'n 
volzin tekst en uitleg geeft. En dat doet hij 
op volgende kontradiktorische wijze: 
„Van Eycks meesterwerk wekt geen emo

ties in ons op, het voert ons niet terug naar 

onszelf in de omhelzing van de ontroering. 

Het openbaart zich uitsluitend in de wer

kelijkheid van een meters grote, ondoor

dringbare en gladde schilderijenwand 

waarop onze gevoelens afglijden. Ons is 

alleen gegeven het te aanschouwen: deze 

gloeiende licht-uitstralende muur van 

schoonheid is zo volmaakt dat geen men

senhand er een spoor op naliet. Hier is 

geen pijn van geboorte, geen penseeltrek 

aanwezig, maar alleen een stralende edel-

glans die een bovenaardse dimensie'uit

straalt." 

KOSMISCHE ORDE 

Om deze kontradiktorische stelling te 
begrijpen maakt Van de Perre de ver
gelijking met De verloren zoon van Rem
brandt, Bij het bekijken van dit doek, stelt 
hij, wordt de toeschouwer betrokken bij 
het gebeuren en deelgenoot van de ont
roering van elke figuur. De auteur trekt 
de herkenning door naar de gevoels-
geladen muziek van de gefolterde Beet
hoven, de kwetsbare Schubert en de me
lancholische Brahms. Niets van dat alles 
in de God-gerichte muziek van Bach. 
Deze kunst is net als de schilderkunst van 
Van Eyck geen „subjektieve" allerindi
vidueelste zelfexpressie die bij de luis
teraar of kijker gevoelens wil opwekken, 
maar een „objektieve" kunst die verwijst 
naar iets dat de individuele mens over-

maar ook naast het werk van andere 
schilders uit andere tijden, om het zo te 
ontgrenzen in zijn universele dimensie, 
naar en voor elke tijd." 
Het Lam Gods is voor Van de Perre een 
uniek meesterwerk omdat het in hoogste 
mate een harmonie is tussen geniale in
telligentie of verlangen naar kennis en 
inzicht. Om dat uit te leggen citeert hij 
Max Wildiers die in zijn Vijf vreugden van 

de geest schreef: „Zoals de wetenschap is 
ook de kunst in haar hoogste vorm ge
dragen en geïnspireerd door het ver
langen naar inzicht in een alles om
vattende kosmische orde, naar harmonie 
en vrede." 

Kan het Lam Gods „uitgelegd" worden? 
Wie zich aan een beschrijving of uitleg 
waagt zakt de moed in de schoenen. 
Van de Perre: „Men weet niet waar te 

beginnen, laat 'staan te eindigen: ieder 

woord is te weinig en te veel, want het 

schiet volkomen tekort en is daarom over

bodig." En Van de Perre vervolgt: „Ver 
van deze versleten clichés (...) gaat het 
kunstwerk onverstoorbaar zijn gang (...) 
en blijft onuitputtelijk springlevend. Hoe 
ouder het wordt, hoe jonger het wordt: 
hoe groter de afstand tot onze tijd, hoe 
moderner het zich voordoet, als boven de 
tijd, dicht bij ons." 

TEGENSTELLINGEN 

En hier raken wij de essentie van Van de 
Perres benadering, namelijk bij de be
schrijving van de paradoxen die in het 
Lam Gods aanwezig zijn. Enerzijds brengt 
het een syntese van zijn tijd en anderzijds 
behoort het op profetische wijze tot elke 
tijd. Terloops geeft de auteur uitleg 
waarom middelmatige kunstwerken deze 
paradox niet in zich hebben en besluit 

„dat voor kunstwerken opgaat wat ook 
voor mensen geldt: hoe groter ze zijn, hoe 
groter de tegenstellingen binnen hen." 
Van de Perre -.„In het Lam Gods voert Van 

Eyck deze paradoxen ten top. Ik ken geen 

ander kunstwerk dat op zo een harmo

nische wijze zoveel tegenstellingen in zich 

samenbindt tot één beeldend gebeuren. 

Maar juist op deze paradoxale harmo

nische samenhang steunt de bijzondere 

kracht van Van Eyck." 

Deze kracht ziet de auteur eerst en vooral 
in het geheel dat Oosterse monumen
taliteit en Westerse lichamelijkheid open
baart in één oogopslag, en dat in zijn 
ontzagwekkende „byzantijnse" groots
heid. Zo zijn alle groepen als het ware 
versteend en gestold in de eeuwige Gods
aanschouwing, maar van dichtbij is in 
ieder gelaat het individuele karakter zo 
scherp uitgetekend dat Breugel reeds om 
de hoek komt kijken. Zo drukt de li
turgische ingetogenheid zich uit in de 
haast bombastische Bourgondische praal 
en zijn de kuise naakten van Adam en Eva 
tot in de laatste haardraad bijzonder 
zinnelijk uitgebeeld. 

Ook in de landschapsdetails gaan ar
chaïsme en renaissancistische uitbeeldin
gen zonder hiaat samen. Een andere te
genstelling ziet Van de Perre in de schijn
baar zo minutieuze, zo perfekte, haast 
penseelloze schilderkunst, maar „deze 
vanop afstand zo immateriële penseelloze 
schilderkunst is van dichtbij zo materieel 
gepenseeld dat elke toeschouwer de tref
zekere toetsen kan zien waarmee Van 
Eyck spontaan, soms breed en ruw de 
glans van parels en goudgalons schil
dert." En verder „de wijze van schilderen 
is volkomen doorzichtig, elke ondertoon 
staat op zijn plaats én in de juiste klank
kleur, elke boventoon is daarop perfect 
aangebracht, elke laatste toets is zo fris en 
leesbaar als een muzieknoot van Mo
zart. 

Het resultaat is verbijsterend: reeds op 
geringe afstand voegen alle kleuren en 
toetsen zich samen tot een onwaarschijn-
hjk exacte materieweergave waarbij elke 
penseelstreek zich oplost in het vol
maakte en daardoor onzichtbaar lijkt." 

VOORLOPER 

Uit deze ondeding spreekt de leraar
kunstenaar die in de paradoxale spon-
taneïteit van Van Eyck het spel van lijnen, 
vlakken en punten ziet. Wat de auteur 
doet besluiten dat „geen enkele schilder 
zich zo zichtbaar en scherp van deze drie 
elementaire gegevens in de struktuur en 
de textuur van zijn schilderkunst bedient 
als Van Eyck." En Van de Perre verklaart 
hoe eeuwen later de moderne schilders, 
moe van de klassieke vormentaal, ook 
naar de primaire taal van lijnen, punten 
en vlakken grijpen. Van Eyck als voor-

5 december 1996 



^ KULTUUR • 

loper dus van de modernen, nadat hij in 
zijn werk „de alledaagse waarheid" van 
Breugel en „de zinnelijke roes" van Ru
bens laat voorvoelen. 
Met deze parallellen zet Van de Perre zijn 
vergelijkende studie verder. In het werk 
van Van Eyck ontdekt hij de meest fi
guratieve en meest abstrakte elementen, 
„het bevat vrijwel alle genres en zo een 
veelheid aan beeldende oplossingen dat 
elke schilder uit elke tijd bij hem te rade 
kan gaan". 

Het boek geeft daar treffende voorbeel
den van: Chagall-blauw, harnassen als 
kubistische konstrukties, een grimmige 
apostelkop als het mogelijke zelfportret 
van Breugel, renaissancelandschappen als 
voorspiegelingen van Raffaël en Da 
Vinci, Byzantijnse luister, tijdloos-mo
dernisme dat ook Henri De Braekeleer 
hanteerde, impressionistische toetsen a la 
Monet en Van Gogh, de glans van parels 
zoals eeuwen later Paul Cézanne appelen 
glans gaf. Zo situeert Van de Perre frag
menten bij Van Eyck en {Les demoiselles 

d'Avignon van) Picasso „voorbij grens en 
tijd in bijna dezelfde primaire opbouw". 
Diezelfde herkenning in het hoofd van 

Joos Vijd en de kop van een priester uit 
het oude Egypte. 

„Al deze vergelijkingen en ontledingen 
dienen alleen maar om het kijken van de 
lezer in beweging te zetten, zodat hij zelf 
durft te zien, om zelf zijn visie op Van 
Eyck aan te scherpen." 
En wat ziet de kijker? Dat deze ti)-
deloosheid „... het watermerk is van de 
grootsten omdat zij in staat zijn een 
gesprek aan te gaan vanuit hun tijd met 
elke tijd." 

MYSTERIE 

Rond de schilders van het Lam Gods 
hangt een mystieke waas. In een kort 
hoofdstukje zet de auteur alle gekende 
gegevens over de broers bij mekaar en 
situeert ze en hun werken in de tijd 
waarin ze leefden. 

Het is de verdienste van de auteur dat hij 
het Lam Gods niet 'alleen' kunsthisto
risch heeft benaderd want „dat zou zo
veel betekenen als het in een mausoleum 
begraven", maar ook naar vorm, inhoud 
en werkwijze ontleedt. Van de Perre leert 
ons wat het veelluik zo uniek maakt: de 
evenwichtige kompositie met de vaak 

onverwachte tegenstellingen, het verhaal, 
het vakmanschap, de schitterende kleu
ren. Door dit alles is het Lam Gods een 
van de belangrijkste scheppingen uit de 
kunstgeschiedenis. De auteur ontleedt en 
ontrafelt het, hij wordt daarbij geholpen 
door de bijzonder hoge kwaliteit van de 
kleurenillustraties en de fotografie van 
Paul Maeyaert. 

Maar op de vraag of hij 'het mysterie 
schoonheid' heeft opgelost antwoordt 
Van de Perre: „Ik wil niets bewijzen, laat 
staan oplossen, ik wil alleen maar meer 
'zichtbaar' maken... hierdoor wordt het 
mysterie alleen maar groter." 
Dat Van de Perre daarin bijzonder ge
slaagd is weet men ook reeds te Parijs. In 
de kultuurrubriek van de vermaarde en 
beruchte Canard Enchainé schreef een 

kunstkritikus (op 6 nov. j.1.) over zijn 
boek; „Van de Perre nous entraine dans 
ses délires émotionels qui donnent a 
1'ouvrage et a son découpage iconograp-
hique une dimension dont peu d'his-
toriens d'art sont capables (...). Peintre et 
adorateur quasi mystique de ce célèbre-
retable Van de Perre fait une recon-
stitution, en quelque sort d'un grand 
'musée imaginaire' (cfr. Malraux) a partir 
d'une oeuvre universelle." 
Een boek dus dat om meerdere redenen 
aanbeveling verdient en dat een prachtig 
geschenk kan zijn in deze tijd die naar 
Kerstmis neigt. 

(mvl) 
c» Van Eyck. Het Lam Gods. Harold Van 

de Perre. Uitg. Lattnoo, Tielt. 160 blz. 

1.650 fr. 

Ais twee 
broers op 
elkaar 
gelijkend. 
Links: een 
apostelkop 
van van Eyck. 
Rechts: het 
vermoedelijk 
zelfportret 
van Breugel. 
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In 1990 publiceerde Herwig Verleyen zijn 
boek Achter de heuvels, achter de wol
ken... Grafschriften voorkinderen, waar
van thans een derde drul< verscheen. Dit 
boek maakt het de ouders van een 
overleden kindje mogelijk om zelf een 
mooie en betekenisvolle tekst voor het 
grafsteentje te kiezen. Een boek dat zich 
tevens richt tot allen die in hun be
roepsleven met het fenomeen van de 
dood gekonfronteerd worden (genees
heren, psychologen & psychiaters, ver
plegers werkzaam in de palliatieve zorg, 
begrafenisondernemers enz...). 

NOEM MIJN NAAM... 

Soms komt de dood als een dief in de 
nacht (verkeersongeval), soms is hij een 
verwachte gast (ongeneeslijke ziekte). 
Hoe dan ook, het heengaan van een 
geliefd Iemand is voor de nabestaanden 
steeds een pijnlijk gebeuren. Het over
lijden van een kind (je) overtreft dat leed 
nog in grootte en diepte Het schokt, 
ontreddert, wordt als onrechtvaardig en 
onmenselijk ervaren, roept niet te be
antwoorden vragen op. 
Voor de ouders breekt een rouwproces 
aan dat in sommige gevallen nooit een 
einde kent. Wie kan immers de dood van 
zijn kind vergeten? 
Zij pogen het dan ook zolang mogelijk 
nog tot het leven te laten behoren. 
Daartoe verzamelen en bewaren zij alle 
materiële herinneringen aan het kind: 
speelgoed, kleertjes, verjaardagsca
deautjes, de eerste kindertekeningen, 

Grafschriften voor kinderen 

SEPT I t ) 8 0 ~ 2 4 | l 4 ! !<)<); 

LAAT OOK 
Ni MIJN 
HANDIE 
NIET 

foto's enz. En uiteraard blijft men over 
het vele goede van het kindje praten, 
want ook daardoor blijft het verder le
ven. Herwig Verleyen verwoordt dit tref
fend In een graftekstje uit zijn boek: 
,,Ween niet, maar noem mijn naam, 
zodat Ik weet dat ik lééf". 
Dan breekt de dag aan dat een graf
steentje op het graf dient geplaatst te 
worden. Alle ouders wensen dat het zo 
mooi en zo zinvol mogelijk Is. Liefst met 
een ontroerende (poëtische) tekst die 
iets van hoop en verwachting uitstraalt. 

zoals. „Laat ook nu mijn handje niet los". 
Of: „Eens zien we elkaar weer. Wat Is een 
dag, eenjaar, een eeuw?". 

ACHTER DE WOLKEN 

De ervaring leert echter dat de meeste 
ouders, bij de keuze van een grafsteen
tje, niet over een passende tekst be
schikken. Om die ouders behulpzaam te 
zijn publiceerde de Brugse schrijver Her
wig Verleyen In 1990 het boek Achter de 
heuvels, achter de wolken... Grafschrif
ten voor kinderen. Het bevat een voor
woord van prof. dr, Emmanuel Keirse, 
zestig teksten voor grafsteentjes, foto's 
van grafsteentjes en gedichten van be
kende dichters over een (of hun) over
leden kind. De belangstelling voor het 
boek was zo groot dat het in 1992 en 
1995 herdrukt diende te worden. Aan de 
jongste uitgave werden nog enkele 
foto's van de mooiste grafsteentjes toe
gevoegd. Weliswaar een keuze, want het 
dient gezegd dat men op de begraaf
plaatsen in Vlaanderen steeds meer 
grafsteentjes met een tekst van Ver
leyen aantreft... 
Graag willen wij er de aandacht op ves
tigen dat de auteur nauw samenwerkt 
met de schrlftbeeldhouwer Pieter-Hein 
Boudens en de kalligraaf en vormgever 
John Meyfroodt. De samenwerking van 
deze drie Bruggelingen leidde tot een 

nieuwe, eigentijdse visie op de archi-
tektuur van grafsteentjes die zelfs vanuit 
het buitenland belangstelling krijgt. 
Over dit markante boek laten we Em
manuel Keirse aan het woord. „Het ver
schijnen van dit boek met passende 
eigentijdse teksten voor grafsteentjes 
van jonge mensen. Is dan ook een be
langrijk gebeuren In deze samenleving. 
Het kan mensen helpen het verlies een 
tastbare plaats te geven, het gemis In 
woorden uit te drukken, op een een
voudige wijze Het kan anderen uitno
digen om het verdriet van ouders en 
familie te helpen benoemen en ver
noemen In hun contact. Het geeft woor
den aan wat onuitspreekbaar is, een
voudig, direct en concreet. (...) De au
teur van het boek wil samen met ouders 
zoeken om Iets van de betekenis van het 
leven en van het sterven van hun kind In 
gepaste woorden weer te geven." 
Het gebruik van een tekst voor een 
grafsteentje is kosteloos. 

(mvl) 
c» Achter de heuvels, achter de wol

ken... Grafschriften voor kinde
ren. Herwig verleyen. Ultg. Meyf-
roodt-Productlons, Vlollerstraat 
12 te 8000 Brugge (tei. 
050/33.86.32, na 18u.) 400 fr. 
(portkosten 70 f r ) . Rekening
nummers: 000-1647424-75 Of 
001-2677166-42. 
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CHAIN REACTION 

Keanu Reeves is een onderzoeker aan de unief van Chicago, 
werkzaam aan een projekt om water in energie om te zetten. 
Dicht bij het einde wordt het projekt gesaboteerd door een 
bende industriële huurlingen. Maar Keanu is op de hoogte van 
de sabotage en begint te praten. Maar de slechten slagen erin 
hem als gek te laten doorgaan en daardoor zit zowat iedereen 
achter Keanu's vodden. Op deze tocht sleept hij kollega Rachel 
Weisz mee. Ze rennen zowat de hele film, zodat je eigenlijk niet 
over akteurprestatie kunt spreken, maar eerder over atletiek. 
Fred Ward is een erg sterke FBI-agent, maar Morgan Freeman 
steelt de show m deze film die waarschijnlijk een betere 
videotoekomst tegemoet gaat. (**) 

NIEUW IN DE BIOS 

SLEEPERS 
Deze film van Bary Levinson werd op het festival van Venetië 
erg goed ontvangen. Hij is gebaseerd op de omstreden semi-
autobiografte van Lorenzo Carcaterra. Maar dat kon niet 
beletten dat het weer eens een echte film werd, met sterke 
karaktertekeningen, vriendschap, misdaad en straf en een 
sterrenparade: Kevin Bacon, Robert de Niro, Dustin Hoffman 
en Brad Pitt. De film speelt in NY in 1966 in Heli's Kitchen, 
waar een bende veertienjarigen omringd is met gangsters en 
priesters. De knapen spelen en grappen zoals het op hun leeftijd 

betaamt, maar in '67 draaien ze de gevangenis in, een uit 
Dickens weggelopen home voor jongens, waar een pedofiel de 
leiding heeft en waar ze voortdurend worden verkracht en 
geslagen. 
Dan gaan we plots naar 1981, enkele van de knapen hebben 
het gemaakt in het leven, de een is joernalist, de andere 
assistent van de openbare aanklager. De twee anderen hadden 
echter minder geluk, en als ze dan ook nog de pedofiel 
neerknallen onder de ogen van heel wat getuigen, is de boot 
aan. De joernalist en de openbare aanklager beramen een plot 
om hun vrienden te redden. Een schitterende gemaakte film die 
erg veel aan Martin Scorcese doet denken, en daarom alleen al 
een (****) verdient. 

Willem Sneer 

MEDIALANDSCHAP 

Jack Nicholson en 
Faye Ounaway In 
Chinatown, 
zaterdag 7 december, 
Ned. 1 om 23U.23 

Over de radio 

^^^' fï-ue colors Peter Burton en Tim Carrity heb
ben samen rechten gestudeerd. Tim is van rijke 
afkomst en schopt het na enkele jaren al tot kon-
greslid. Peter is een idealist en probeert rustig een 
karrière op te bouwen. Toch blijven zij vriendschap
pelijke kontakten onderhouden. Voorlopig althans,,, 
Zon. 8 dec, Kanaal 2 om 20u.45 

1fe=# Herexamen Birgit Van Mol presenteert een 
nieuwe kwis waarin telkens zes bekende Vlamingen op 
hun schookennis worden getest. De vakken zijn: 
geschiedenis, wiskunde, Duits, Frans, Nederlands, 
aardrijkskunde, biologie en natuunwetenschappen. 
Maan. 9 dec, TV 1 om 2iu.05 

1fe=^ The Choir Eerste aflevering van een schit
terende BBC-sene van Ferdinand Fairfax naar de 
roman van Joanna Trollope. De katedraai van Glou
cester werd voor de gelegenheid omgetoverd tot de 
grootste Britse opnamestudio. Centraal in het verhaal 
staan de financiële problemen van de kerkfabriek van 
Aldminster. De restauratiekosten van de katedraai 
lopen erg hoog op en het knapenkoor zou wel eens 
kunnen opgedoekt worden. Met James Fox en Davld 
Warner Dins. 10 dec, TV 2 om 20u.05 

^ ^ Reporter Op 10 februari 1996 presenteerde 
de Koninklijk Nederlandse Voetbalbond zijn nieuwe 
sportzender. Sport? was een feit. In deze reportage 
wordt de ontstaansgeschiedenis gerekonstrueerd 
van dit „nationale sportkanaal". Er werden grootse 
plannen gekoesterd, maar het liep wel even anders, 
Woens. 11 dec, Ned. 1 om 22U.41 

'S=f' The Gold and Silver Gala De Covent Garden 
Opera Company viert feest. Precies 50 jaar geleden 
werd in Covent Garden de eerste opera opgevoerd. 
Dit gouden jubileum valt samen met het zilveren 
jubileum van Plécido Domingo, die er 25 jaar geleden 
voor het eerst optrad. Vele operasterren verlenen 
hun medewerking aan dit rechtstreekse gala. Dond. 
12 dec, BBC 2 om 20u. 

I f e ^ Broadcast News Tom Grunick is niet meteen 
de meest verstandige, maar hij is sympathiek en 
enorm populair als nieuwslezer. Zijn collega Aaron 
Altman daarentegen is briljant maar hij mist uit
straling. Belden zijn verliefd op hun producer Jane 
Craig, maar voor haar gaat het werk voor alles 
Amerikaanse film waarin een interessante kijk achter 
de schermen van het TV-joernaal wordt gegeven, 
vr||. 13 dec. Kanaal 2 om 22u.l5 

• Uit een recent onderzoek blijkt dat de 
VRT-radio tocii niet die fabelachtige luis
tercijfers haalt zoals steeds verondersteld. 
Al blijft de VRT-radio wel heel goed 
skoren en wat betreft luisterbereik mee
draaien in de Europese top. Dat de luis
tercijfers voor de radio enigszins gedaald 
zijn ten voordele van de lokale stations, 
werd mede veroorzaakt door het toe
passen van een andere onderzoeksme-
tode. 

Uit de nieuwe enquête blijkt dat de lokale 
radio's het bijzonder goed doen bij de 
jeugd. In de leeftijdskategorie van 12 tot 
24 jaar pikken de lokale stations liefst 
33% van het luisterpubliek in. Bij oudere 
luisteraars zakt dat percentage, maar het 
gaat nooit onder de 10%. 
Voor het overige liggen de resultaten van 

het onderzoek enigszins in de lijn van de 
verwachtingen. Van de VRT-netten sko
ren Studio Brussel en Radio Donna re
latief goed bij de jongeren, maar hun 
aandeel zakt ten voordele van Radio 2 in 
de leeftijdskategorieën boven 34 jaar. 
Radio 1 ziet het aantal luisteraars recht 
evenredig stijgen met hun leeftijd. Van de 
12 tot 24-jarigen stemt slechts 3% ge
regeld af op de informatiezender, van de 
65-plussers doet ruim 21% datzelfde. 
• Diezelfde VRT stevent dit jaar ove
rigens af op een verlies van om en bij de 
340 miljoen fr. Dat cijfer ligt zo hoog 
omdat - opnieuw - de vroegere metode 
van raming niet de juiste was. De oude 
VRT-top had een verlies van goed 50 
miljoen fr. voorspeld. Het verlies is deels 
te wijten aan het feit dat er voor de 

De VRT-radio behoort nog altijd tot de 
Europese top. 

gewone werking van de openbare om
roep nogal wat gelden zijn gebruikt uit 
het reservefonds, dat oorspronkelijk was 
opgericht om 'speciale projekten' te fi
nancieren. Het verlies aan de Reyerslaan 
is geen alleenstaand geval: ook VTM, 
Filmnet en VT4 stevenen op fikse ver
liezen af. 

M 

Nog geen dag voor de uitzending 
had het CVP-iedenkongres beslist 
om zondag te heiligen als rustdag. 
Behalve waarschijnlijk als het is om 
op TV te verschijnen want Ivan De 
Vadüer en Paskal Deboosere had
den 3 CVP'ers bereid gevonden 
om te komen spreken in het praat-
kaffee 'De zevende dag'. 
Maar eerst werd de kijker een blik 
gegund op Gerolf Annemans, ka
merlid voor het Vlaams Blok, Zijn 
partij hield, om het sociaal-eko-
nomisch profiel aan te scherpen, 
een bijeenkomst in De Haan, An
nemans bracht het tot 'Met België 
kan het niet' en 'Wij zoeken nu 
naar de algemene lijnen'. Gezien 
het kongres dus geen enkele 
nieuwswaarde had, kunnen wij 
slechts besluiten dat de VRT naar 
de kust was getrokken 'omdat het 
Vlaams Blok toch ook eens aan bod 
moet komen'. Dat is een slecht 
uitgangspunt en toont aan tot wat 
'objektivlteit' en 'neutraliteit' van 
de openbare omroep kan leiden, 
in het meerderheid-minderheid 
debat over Boelwerf werden ook al 
geen potten gebroken. Het ge
geven dat er met miljoenen ge
meenschapsgeld geknoeid was, 
deed VLD en Agaiev zoeken naar 
een politiek verantwoordelijke. Sta 
ons toe dit naïef te vinden: in dit 
land moeten ministers aftreden 
omdat ze enkele postboden in het 
zwart laten bijklussen aan een 
Franse villa, niet omdat ze ABOS-
en andere miljarden zomaar ver
kwanselen. CVP en SP van hun kant 
waren dan weer ronduit ongeloof
waardig, ofwel politiek heel ver
nieuwend. Beide heren wachtten 

naar eigen zeggen op de resul
taten van een studie om pas dan 
konklusles te trekken. Een meer
derheid die ondanks studies toch 
mllieuboxen laat maken bij de ver
keerde onderneming en die zand
fabrieken in de Sahara weet te 
plaatsen zou nu plots wachten op 
en zich laten leiden door 'des
kundig advies'? 
Paskal Deboosere heeft in 'De ze
vende dag' de eer om het 'lichtere 
werk' te doen. Vandaag had ze 
John Cale op bezoek - voor de 
kenners: een rocklegende die ooit 
nog deel uitmaakte van de Velvet 

lemaal alleen te laten - Van Peel 
heeft het charisma van een spie
gelei, was hij vergezeld van de CVP-
jongerenvoorzitter, Raf Vermeire, 
want zo heet het jong CVP-geweid, 
veegde zijn nieuwe voorzitter de 
mantel uit waar het het regerings
beleid betrof. De CVR vond hij, 
moest nu maar eens een tijd
schema opmaken en zich daaraan 
ook houden. Van Peel leek, helaas, 
niet onder de indruk. 
Ook Willy Claes leek dat niet. Zeer 
recent nog publiekelijk met zijn 
eigen tegenspraak gekonfron-
teerd, kwam hij nu zo sterk uit de 

Het leugenpaleis 
De zevende dag, zondag i december 1996, TVi 

Underground. Het nadeel aan deze 
man was dat hij zich niet kon uit
drukken in het Nederlands, Gezien 
'De zevende dag' rechtstreeks 
gaat, was ook ondertiteling niet 
mogelijk, waardoor de irriterende 
situatie ontstond dat Deboosere 
Cales antwoorden steeds weer 
moest vertalen. Nu magje de kijker 
niet overschatten, maar van het 
publiek van dit programma zou je 
toch mogen veronderstellen dat 
het het Engels beheerst, In het 
andere geval zou 'De zevende dag' 
genoegen kunnen nemen met uit
sluitend Nederlandstaligen of met 
vooraf opgenomen stukken, 
In een tweede politieke bijdrage 
werd de nieuwe CVP-voorzltter op
gevoerd. Om hem toch niet he-

hoek dat wij zelfs even geneigd 
waren hem te geloven. Dat wij dat 
niet deden kwam door het feit dat 
hij zich niet wist te herinneren met 
wie hij wanneer over Agusta ge
sproken had 'omdat hij zoveel 
mensen zag', maar wel probleem
loos een brief kon aanwijzen die hij 
'begin december' onder ogen had 
gehad. Ervan uitgaande dat een 
drukbezet man als hij nog altijd 
meer brieven moet tekenen dan 
mensen ontmoeten, is het vreemd 
dat hij zich dat exemplaar blijkbaar 
in alle details wist te herinneren. 
Maar De Vadder ging er niet dieper 
op in. Een open doelkans gemist, 
Ivan! 

Krïk 
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Profiel 
Enkele dagen geleden hoorde Ik op 
Radio 1 een gesprek naar aanleiding van 
het verschijnen van het boek Van 
zwarte zondag tot zwarte zondag van 
Jos Bouveroux. Chris Deschouwer en 
Mare Swyngedouw zaten samen aan 
tafel met de auteur. 
In verband met de „vernieuwingspo

gingen" van de Vlaamse partijen kwam 
ook de Volksunie aan bod. 
De profs waren van oordeel dat de 
meeste Vlaamse partijen heel wat van 
het Volksunieprogramma overgeno
men hebben en dat het voor die Volks
unie aartsmoellijk zal zijn om zich nog 
duidelijk te profileren bij de kiezers. 
Anderzijds stelden zij dat er - zolang 
België bestaat - nog nooit een partij Is 

geweest die In vijfentwintig jaar tijd, 'n 
zo belangrijk deel van haar programma 
kon verwèlerrtljken-; .r>r het federa
lisme. 
Al is dit federalisme nog verre van 
volmaakt, mogen wij dan niet trots zijn 
over die partij, die met weinig middelen 
en tegen alle gevestigde machten In, 
dat resultaat heeft bereikt? 
Laat ons dan sterk hopen dat de par

tijleiding en al haar medewerkers er zal 
In slagen het profiel van de partij zo 
stevig en eenvoudig voor te stellen dat 
die Volksunie een onmisbaar instru
ment wordt! 
Want het Is wellicht dringend. 

Dries De Smet, 
Kessei-Lo 

• WEDERWOORD ^ 

Cannabis (1) 
Bijna 80 jaar geleden leefde ik, als jonge 
oorlogswees op de Heikant (Putte), op
genomen bij een grootmoeder die 
„snuif" nam en een grootvader die 's 
avonds voor hij ging slapen op de bed
sponde zijn tabakspruim legde, 's An
derendaags 's morgens nam hij die „sjiek" 
als eerste troostmiddel vóór zijn dag
taak. 

Aan dat tafereel denk ik bij het lezen van 
de brieven over cannabis (WIJ, 28 nov. 

Als de moderne geneeskunde oordeelt dat 
tabak pruimen of snuiven (zonder enige 
twijfel ook verslavingsprodukten) onge
veer even hinderlijk is als bepaalde he
dendaagse produkten dan moet ik eerlijk 
redeneren. Wat betekent dat VUJO een 
eerlijk standpunt heeft terzake. 
De jongste tijd is het trouwens wel meer 
dan duidelijk geworden dat de moderne 
tijd hoge eisen stelt in alle richtingen. 
Vooral wat ordehandhaving betreft. 
De huidige tijd vergt vanwege het gezag 
onder al zijn vormen zeer vele zorgen en 
eerlijke bekwaamheid. Eindelijk weet 
men dat de menselijke samenleving veel 
ingewikkelder is dan men ons leerde op 
school en in de „kathechismus" met zijn 
tien geboden. Is het verbod „op dit en op 
dat" (bv. op cannabis) wel zo nood
zakelijk? 

Want, waarom mochten mijn grootou
ders wel ongehinderd pruimen of snui
ven? 

Floere Smit, 
Putte 

Cannabis (2) 
Na het lezen van de brieven over cannabis 
(WIJ, 28 nov. jl.) ben ik toch wel erg 
geschrokken. 

Ik denk dat het zeer noodzakeUjk wordt, 
dat er zo gauw mogelijk een breed open
baar debat over drugs (of „Rausch-gift" 
zoals een van de beide schrijvers stelt) 
moet komen. Zijn de beide heren ex-
perten? 

Wanneer cannabis op dezelfde lijn ge
plaatst wordt met kinderporno, onge
oorloofd bouwen, autogordels... is dat 
meer dan misplaatst. 
Er is cannabis, een softdrug, en er zijn 
hard drugs. En tussen die twee hgt een 
hemelsbreed verschil. 
Ik heb een paar vragen aan deze brief
schrijver: wat is gezonde reklame? Wan
neer is muziek gezond, en welke muziek is 
gezond? Wat zijn gezonde, en wat zijn 
ongezonde TV-programma's? 
En wat met een aantal kwalen van deze 
tijd, waar blijkbaar stilzwijgend overheen 

gestapt wordt? Alkoholisme, medika-
mentenverslaving. Hoeveel nierpatiënten 
moe(s)ten naar de dialyse, omwille van 
oververbruik van pijnstillers en andere 
medikamenten? 

Mogen tema's, die in de huidige tijd zeer 
veel mensen beroeren, zoals homosek
sualiteit, abortus, eutanasie, niet aan
gekaart worden? 

Niet alleen een breed maatschappelijk 
debat is nodig, maar tevens een voor-
lichtingskampagne om heel wat misver
standen uit de weg te ruimen. En als 
VUJO deze bespreekbaar helpt te maken, 
kan ik VUJO alleen maar feliciteren! 

Klara Hertogs, 
Turnhout 

Cannabis (3) 
Is het roken van twee pakjes sigaretten 
per dag dan ook geen verslaving? En wat 
met de mensen die dagelijks hun 10 
pintjes naar binnen slurpen? Is dit ver
antwoord? 

Laten we even redelijk zijn. Ikzelf heb 
cannabis gerookt en heb er nooit, maar 
ook nooit, enige schade van ondervon
den. Integendeel, na het roken van zo'n 
joint was ik alle zin om ook maar één 
druppel alkohol aan te raken totaal 
kwijt! 

Bhjkbaar zijn er nog veel te veel mensen 
die praten over zaken waarover ze geen 
notie hebben. Vooraleer een oordeel te 
vellen zouden ze toch over deze pro
dukten moeten gelezen hebbben, eeuwen 
geleden werden ze in bepaalde bescha
vingen als dagehjkse kost beschouwd. 

Patrick Deboever, 
Denderleeuw 

Cannabis (4) 
Het bhjft opvallen hoe sommigen zich 
inspannen om het Vlaams-nationalisme 
aan het konservatisme te koppelen zoals 
blijkt uit twee lezersbrieven i.v.m. can
nabis. Voor het gemak wordt canna
bisgebruik evenwaardig met kinderporno 
en zijn maatschappelijke onderwerpen 
(abortus, eutanasie, stemrecht voor mi
granten, homoseksualiteit) per definirie 
onbelangrijke welvaartsproblemen. 
Verziekt als ze zijn door de liberalisering 
van de maatschappij zouden de VU-jon-
geren alle waarden verloren zijn, zouden 
ze beter hun ogen openen en zich veeleer 
moeten bewegen rond „gezonde stand
punten", zo luidt het. 
Los van de diskussie over cannabis (waar 
ik me niet eens erg bij betrokken voel) wil 
ik er op wijzen dat er een andere politieke 
fraktie is die zichzelf Vlaams-nationaal 

noemt en bovendien maatschappelijk 
konservatief is. Overigens zijn er vol
doende konservatieve partijen in Vlaan
deren die in wezen alles bij het oude 
willen laten. 

De Volksunie dient een vooruitstrevende 
Vlaams-nationale partij te zijn. Alleen 
daar ligt haar toekomst. Zo wordt ze het 
geweten van Vlaanderen. Progressief zijn 
is dan geen schande meer, zoals dat in 
beide lezersbrieven wordt opgevat, maar 
veeleer een bewijs dat men op weten
schappelijk en praktijkonderzoek geënte 
beslissingen in het beleid wil brengen, in 
plaats van politiek gekonkelfoes, wafel-
ijzerpolitiek en gelatenheid. 
Nederland kan een voorbeeld bij uistek 
zijn. Het land funktioneert op zowat elk 
vlak sukken beter dan België. Je voelt met 
je klompen aan dat de betrokkenheid van 
de bevolking bij het beleid er veel groter 
is. Natuurlijk is dat het gevolg van de 
geschiedenis en van het feit dat het land 
nooit een echt narionahteitenprobleem 
heeft gekend zodat er niet eindeloos veel 
energie is verloren gegaan terwijl de be
volking kritischer is geworden t.o.v. zijn 
pohtici en zijn instellingen. 
Nederland vaart een progressieve koers. 
Juist dankzij de veelheid aan maatschap
pelijke diskussies heeft men enerzijds een 
erg Hberale en beschermende wetgeving 
op tal van maatschappelijke terreinen die 
de bevolking (inclusief haar minderhe
den) ten goede komt Anderzijds heeft 
men er een stringentere wetgeving op 
andere vlakken, vb. ruimtelijke ordening, 
milieu. 

De VUJO is van mening dat maatschap
pelijke diskussies niet uit de weg mogen 
worden gegaan zoals men in konser
vatieve middens wil. Dat werd onder
meer bewezen door op het VUJO-kon-
gres, in het kader van een politiek vrij 
podium, Anniss Akhandag van het Na
tionaal Komitee voor Algemeen Stem
recht uit te nodigen. Vlaamsgezindheid 
en progressieviteit is voor VUJO erg 
komplementair. Voor VUJO is pleiten 
voor een zelfstandig(er) Vlaanderen plei
ten voor een zo progressief mogelijk 
Vlaanderen. 

Geert Van den Cruyce, 
Affligem 

KetJesdag 
Een late proficiat voor de puike „Ket-
jesdag" met een verkenning in Brussel. 
Dat Brussel van ons lijkt niet zo dood, ook 
tijdens het weekeinde niet. 
Gelukwensen ook voor de VU-parle-
mentsleden en hun medewerkers, die op 
hun eigen manier, elk vanuit „zijn/haar" 
standplaats, een stukje Vlaams parlement 

voorstelden. Intussen kregen wij de kans 
op deze wijze enkele onbekende VU-
figuren te leren kennen en de anderen van 
dichterbij in hun „goede doen" bezig te 
horen en te zien. 

Voor herhaling vatbaar, op een andere 
plaats dan! Ik heb de indruk dat zo'n dag 
twee „serieuze" kongressen waard kan 
zijn. 

Carol Vandoome, 
Veume 

Artsenorde 
Verre van mij de Orde der Geneesheren 
van alle fouten vrij te pleiten: de art
senorde is soms niet in orde, maar de tekst 
van Jan Caudron is helemaal niet in orde I 
(Wij, 29 nov. jl.) 

Ieder die zich te kort gedaan of slecht 
behandeld voelt door een geneesheer kan 
en moet bij de rechtbank klacht indienen. 
Bijna dagehjb hebben zulke processen 
plaats. Dit bracht o.a. mee dat de ver
zekeringspremies voor wettehjke be-
roepsaansprakehjkheid van geneesheren 
de laatste jaren verhonderdvoudigd zijn! 
Klagers worden niét naar de orde ver
wezen. De orde-rechtsspraak is een sup
plementaire procedure, die supplemen
taire sankties oplevert Deze rechtsspraak 
oordeelt alleen over het al-dan-niet over
schrijden van deontologische regels, en 
spreekt zich nooit uit over schadever
goeding. De zwaarste straf is een schor
sing die dan weer komt bovenop de 
andere strafbepalingen van de rechtban
ken, op verzoek van patiënten, RIZTV of 
wie dan ook een klacht heeft ingediend. 
Jan Caudron zou zich beter moeten laten 
voorlichten vooraleer te spreken over een 
„klassegerecht". De Orde is een dis
ciplinaire instantie zoals die bestaan bij 
andere vrije beroepen zoals bij de ad-
vokaten bv. 

Dr. H. Thibant, 
Brasschaat 

PS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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]: n de Leuvense universiteitsbliblioteek loopt een 

t mooie tentoonstelling onder de titel ,De blinde 

hertog Louis Engelbert van Arenberg & zijn tijd, 

1750-1820'. Wie was deze edelman die aarzelde het 

Ancien Régime de rug toe te keren, Vonckist werd, 

maar zonder veel kleerscheuren de Revolutie-tijd 

doorkwam f 

^ U I T S M I J T E R ^ 

De Arenbergs bewoonden sinds de elfde 
eeuw een burcht langs de Ahr in de Eifel. 
Hun naam raakte met de Nederlanden 
verbonden toen in 1547 Jan van Lingen, 
ridder van het Gulden Vlies en stad
houder van Friesland, huwde met Mar-
gareta, gravin van der Marck en van 
Arenberg. In hun huwelijkskontrakt 
stond dat hun kinderen de naam van hun 
moeder zouden erven omdat zij de enige 
erfgenaam van de Arenbergs was. 
In 1550 werd te VoUenhoven hun eerste 
kind, Karei, geboren. Door zijn huwelijk 
met Anne van Croy werd Karel ook 
hertog van Aarschot. In 1606 kocht het 
echtpaar het kasteeldomein van Edingen, 
in 1612 kwam daar het kasteel van He-
verlee bij. Hun bezittingen werden in 
1725 nog eens uitgebreid door de aan
koop van het Egmontpaieis te Brussel. 

AANHANGER VAN VONCK 

De tentoonstelling te Leuven mét be
geleidend boek handelt over een nazaat 
van Karel en Anne, de te Brussel in 1750 
geboren Louis Engelbert. Het leven van 
deze edelman is boeiend omdat hij op een 
schamiermomemt van onze geschiedenis 
leefde en een mecenas van de Leuvense 
universiteit was waar tal van plaatsen de 
naam Arenberg dragen. 
Louis Engelbert werd op 25-jarige leeftijd 
Wind na een jachtongeval, wat hem echter 
niet weerhield om een bezig leven te 
leiden. Onder het verlichte bewind van 
Jozef II kwam een einde aan zijn rol van 
vertrouweling van het Huis van Habs-
burg. Vandaag wordt hij omschreven als 
„een weifelende gids" doorheen een po
litiek bewogen periode, een edelman die 
zich een lankmoedig demokraat toonde, 
maar uit loyauteit voor de landsheer 
aarzelde om het Ancien Régime de rug 
toe te keren. Hij werd een overtuigd 
aanhanger van Jan Frans Vonck en be
hoorde tijdens de Brabantse Omwen
teling tot de linkervleugel die echter niet 
kon doorbreken. Waarna Arenberg zich 
uit het maatschappelijke leven terugtrok 
en vanuit Heverlee nauwe kontakten on-
derheild met de streek en de Leuvense 
universiteit. 

De Arenbergs haalden hun rijkdom niet 
alleen uit hun haast onmetelijke eigen
dommen, maar deden ook aan industrie. 
Zo was de blinde hertog aandeelhouder 
van een lood- en ijzermijn te Vedrin bij 
Namen en bezat hij gronden rond Char
leroi waarop drie steenkoolmijnen wer
den uitgebaat. Ook de industrialisering 
van Noord-Frankrijk (steenkool) zou 
merkbaar bijdragen tot het vermogen van 
de familie. 

VAN SCHELDE TOT RIJN 

De enorme bezittingen van de Arenbergs 

lagen verspreid over verschillende Eu

ropese landen: in het Heilige Roomse 
Rijk, in Frankrijk en in het prinsdom 
Luik. Maar niet in het mmst m de Oos
tenrijkse Nederlanden met wouden, wei
den en akkers van Neufchateau tot He
verlee, van Edingen tot Beveren. In 
Frankrijk bezaten zij o.m. het bos van 
Wallers, bij de wielerliefhebbers gekend 
om de doortocht van Parijs-Roubaix, en 
in Franche-Comté. 

Het multi-nationaal vermogen van Louis 
Engelbert werd bij zijn overlijden in 1820 
op meer dan 10 miljoen goudfranken 
geschat. Deze rijkdom stelde de familie in 
staat om er hoge levensstandaard op na te 
houden, in het domein van Edingen 
werkten niet minder dan 213 tuiniers. De 
familie was ook zeer sterk artistiek ge-

Minckelers op de Arenbergcampus her
innert aan deze gebeurtenis. 
Toont de expo te Leuven vooral de tijd 
waarin de hertog leefde en de zaken 
waarmee hij bezig was, uit het boek komt 
de lezer te weten wat voor een mens hij 
was. Net zoals zijn voorgangers was deze 
hertog iemand die handig tussen de op-

De blinde hertog 
terug in Leuven 

interesseerd. Niet alleen bezocht ze zowat 
alle teaters van Europa, maar beschikte in 
haar huizen over een eigen scène waarop 
het gezelschap van de hertog zelf optrad. 
Zo toont de tentoonstelling enkele van de 
250 kledingstukken die de familie voor 
haar privé-opvoeringen bezat. En alhoe
wel hij blind was besteedde Louis En
gelbert grote aandacht aan zijn schil
derijen- en kunstverzameling. Hij gaf op
drachten aan kunstenaars en steunde rij
kelijk akademies en kunstscholen. 
Ondanks zijn handikap toonde de hertog 
grote belangstelling voor de letteren, hij 
liet zich voorlezen. Zo kocht hij per jaar 
gemiddeld 500 boeken aan, met een 
voorkeur voor werken over wetenschap
pen en politiek, ook frivole literatuur was 
hem lief. De hertog was op een dozijn 
kranten en tijdschriften geabonneerd, de 
algemene strekking was verlicht en voor
uitstrevend. 

LUCHTBALLON 

Maar bovenal, en dat komt op de ten
toonstelling fraai tot uiting, was Louis 
Engelbert gefascineerd door de ontwik
keling van de natuurwetenschappen. Hij 
steunde royaal het pas opgerichte labo 
voor proefondervindelijke natuurkunde 
van de Leuvense universiteit, o.m. door 
de aankoop van nieuwe instrumenten. De 
hertog had in Parijs ook het oplaten van 
de eerste met waterstofgas gevulde ballon 
bijgewoond. In Leuven gaf hij drie pro
fessoren de opdracht een gas te vinden 
dat beter geschikt was om ballons te 
vullen. Zo ondekte hoogleraar J.R Minc-
kelers het steenkolengas waarmee op 20 
november 1783 in het park te Heverlee 
de eerste luchtballon suksesvol werd op
gelaten. Een standbeeld van de hertog en 

eenvolgende regimes kon laveren. Toen 
hij door Napoleon als volksvertegen
woordiger werd aangesteld bedankte hij 
met zijn handikap als verontschuldiging, 
toen hem een zetel in de Parijse senaat 
werd aangeboden wendde hij hoofdpijn 
als gevolg van zijn blindheid voor. Al
lemaal voorwendsels want de hertog 
schreef brieven, speelde kaart en schaak, 
nam deel aan jachtpartijen en bezocht 
teater en opera. 

ARENBERG-PRUS 

Uit zijn boeiend beschreven levensverhaal 
treedt een gulhartige edelman naar voren, 
een baas die zijn medewerkers, ook de 
geringsten, steeds eerlijk betaalde ook 
toen ze gepensioneerd waren. Een aris-
tokraat die besefte dat hij in een nieuwe 
tijd leefde, zo liet hij de schandpaal uit het 
centrum van Edingen weghalen en in een 
hoek van zijn domein plaatsen. In zijn 
hertogdom in de Eifel deed hij de te hoge 
belastingen herzien, verleende subsidies 

voor huizenbouw en bevorderde onder
wijs, industrie en landbouw. 
Louis Engelbert besefte dat hij de chef van 
een belangrijk huis was, berispte fami
lieleden die de naam Arenberg onteerden, 
vocht terug wanneer hem eigendommen 
werden ontnomen en had grote inzet en 
veel geld veil om deze terug te krijgen, te 
verfraaien en te vermeerderen. 
Dat staat allemaal uitgebreid te lezen in 
een prachtige, maar nogal dure, uitgave. 
In ruil daarvoor krijgt de lezer echter een 
goed gestoffeerd en rijkelijk geïllustreerd 
boek van groot formaat. 
De hertog overleed op 20 maart 1820 te 
Brussel. De Arenberg-eigendommen in 
België werden na WOI door de Belgische 
staat in beslag genomen omdat de familie 
haar Duitse nationaliteit had behouden. 
Vandaag wonen de Arenbergs in Lau
sanne, maar wonen regelmatig manifes
taties bij als hun familie betrokken is. Zo 
reikte de huidige hertog in oktober j.1. de 
Arenberg-prijs uit aan de Vlaamse prof. 
Raoul Bauer voor zijn boek De Lage 

Landen, een geschiedenis in de spiegel van 

Europa, hij bezocht het pas-gerestau-
reerde Arenbergkasteel te Heverlee en de 
tentoonstelling in de universiteitsbibU-
oteek. Een bezoek dat wij ook aan onze 
lezers aanraden. 

(mvl) 

o» De tentoonstelling loopt tot 19 de

cember '96 elke werkdag tussen 9 en 

19 u., zaterdag tot 12u.30. Vrije toe

gang. 

c»De blinde hertog. 1750-1820. Uitg. 

Gemeentekrediet. 208 blz. 950 fr. 

Een zilveren 
Taler met de 
beeltenis van 
Louis 
Engelbert 
(1785). De 
hertog had als 
soevereine 
vorst het 
recht om 
eigen munten 
te slaan. Door 
een 

overeenkomst 
over vaste 
wisselkoersen 
tussen 

Oostenrijk en 
Beleren kon 
deze munt In 
heel Duitsland 
gebruikt 
worden. 

Prijs Hertog 
van Arenberg 

Het komitee Prijs Hertog van Arenberg 
schrijft voor 1998 twee wedstrijden uit. 
- Een algemeen werk dat betrekking Ineeft op 
de XVil Provincies der Nederlanden of op het 
Heiiig Roomse Riji< der Duitse Natie en Noord-
Frankrijk (150.000 fr). 
- Een prijs voor een wetenschappelijk on

derzoek verricht op basis van de Archieven 
van Arenberg (50.000 fr.). 
De werken worden voor 1 oktober 1997 
verwacht. 
c» info: Sekretarlaat Hertog van Aren-

berg-prUzen. E. Plaskyiaan 58 te 1030 
Brussel (02/ 7S2.72.70). 
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