Samen
verliezen

E

r was deze week heel wat te doen
omtrent de Nieuwe Politieke Cultuur
(NPC). Vooral naar de besprekingen
in het Vlaams parlement werd uitgekeken.
Vrijdag 10 januari kwamen alle Vlaamse
partijen samen.
Een aantal akkoorden ligt vast. Zo zal
het Rekenhof het parlement kontroleren. De
afwezigheid van Vlaamse parlementsleden
tijdens vergaderingen zal financieel
gesanktioneerd worden. Een gedepolitiseerde
ombudsdienst wordt bij het parlement
ondergebracht.
Er werd een aantal principiële
afspraken gemaakt. Een deontologische kode
voor Vlaamse parlementsleden wordt
opgesteld. Alle mandaten, beroepen en
ambten, zowel in de openbare als in de privésektor, die gekombineerd worden met het
mandaat van Vlaams parlementslid, moeten
openbaar gemaakt worden. Er wordt een
verplichte vermogensaangifte bij het begin en
het einde van het mandaat voorzien.
Er werden niet enkel akkoorden
bedongen, principes vastgelegd, maar ook
agendapunten besproken. Vanaf 6 februari
komen het referendum, het politiek
dienstbetoon, de depolitisering, de invoering
van één Vlaamse kieskring en de verhouding
Vlaams parlement-regering aan bod.
Kortom, het Vlaams parlement is van
plan het hele politieke systeem te veranderen.
Althans, dat is de indruk. Bij nader inzien
schuilen er nog heel wat partijpoHtieke
addertjes onder het gras. Want, niet minder

erwijl de Wetstraat zich uitput In het
T
zoeken naar een nieuwe politieke
kuituur onderhandelt het ministerie van
Landsverdediging met een Frans bedrijf
over de verkoop aan Turkije van zijn
„overtollige" luchtdoelraketten. Het bericht werd bevestigd door een Defensie-woordvoerder Het zou
om Amerikaanse
Hawk-raketten
gaan die Landsverdediging
te
gelde wil maken
om zijn begroting
op te vijzelen, De verkoop komt op een
ogenblik dat Turkije met Grieks- Cyprus In
konfllkt ligt. Zeg maar, een oorlogje tussen NAVO-partners.
Aan deze mededeling gaan berichten
vooraf die wijzen op Belgische betrokkendheld bij meerdere wapenleverlngen. En dit opnieuw volgens de kunst
van de Internationale wapenhandel: vervalsing van dokumenten, duistere tussenpersonen en nep-transportmaatschappljen.
VN-lldstaten mogen geen wapens, munitie of gewapende steun verlenen aan
landen In oorlog. Een voorbeeld daarvan
is het verbod de milities en/of de restanten van het voormalige Rwandese

leger te bevoorraden. Ondertussen verschenen in de pers reeds zoveel berichten dat van dit wapenembargo nog
weinig overblijft.
En wat blijkt bovendien? Dat het oude
vertrouwde FN-Herstal eens te meer van
de partij Is! Zo heeft
een
Frans-Belgische konstruktle
(FN Is een dochter
van het Franse
GIAT) met SaoedlArablë een kontrakt
gesloten om ten
gunste van de
Franse
moeder
15.000 Chinese en Roemeense kalasjnikovs (munitie Inbegrepen) vla een exportvergunning ,,Belgisch" te maken.
IPIS, het internationale persagentschap
dat nieuws over wapentransporten onderzoekt, weet te melden dat de transaktle In 1995 als de „Operatie Dahlia"
werd uitgevoerd. Volgens een VN-kommlssle dook de partij wapens later op In
het gebied van de Afrikaanse Grote Meren. Ook wapens uit de voorbije oorlog in
ex-Joegoslavië zouden volgens het Dahlla-parcours In Afnka zijn terechtgekomen.
Nadat eerder gezegd werd dat Oostende
een draaischijf zou zijn bij het overvliegen van wapens naar Burundi kwam

Terwijl
ondertussen...

T

dan zes uren werd geredetwist over de
dekumul. De sfeer werd biezonder grimmig
naarmate de CVP in de hoek werd gedrumd,
omdat deze partij met wil dat een
burgemeester of schepen van een gemeente
met minder dan 30.000 inwoners geen
parlementair mandaat meer zou mogen
opnemen. SP en VLD dienden zich ongepast
als de vernieuwers bij uitstek aan. Als het erop
aankomt is de VLD hopeloos verdeeld en
verklaart Ward Beysen aan al wie het horen
wil dat de nieuwe politieke kuituur dikke
zever is. Overigens wil de VLD de kumul van
een openbaar- en privé-mandaat behouden.
De SP wil niet weten van een dekumul tussen
een parlementair mandaat en een mandaat in
een uitvoerend orgaan van een
drukkingsgroep.
Sommige partijen, zoals de SP, willen
dan weer zover gaan dat zelfs een
gemeenteraadslid geen parlementslid zou
mogen zijn. De VU, vertegenwoordigd door
Herman Lauwers en Jean-Marie Bogaert, wil
niet heiliger zijn dan de paus. De partij is
ervoor gewonnen een kombinatie van alle
gemeentelijke uitvoerende mandaten met het
mandaat van parlementslid te verbieden.
Voorts eist de VU een konsebvente
benadering. Iedereen moet een duit in het
zakje doen.
Herman Lauwers slaat de nagel op de
kop: „Het heeft geen zin van de CVP een
zondebok te maken. Samen verliezen, dat is
het enige wat de kiezer zal geloven."
(evdc)
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de luchthaven van Gosselles In beeld.
Omdat daar, vooral op feestdagen, de
doeane-kontrole minder streng is... Ook
Zaïre wordt vanuit Gosselles met wapentuig aangevlogen.
Een ander dossier waarin België betrokken Is, Is de kogelfabriek die FN In het
Kenyase Eldoret aan het bouwen Is. Voor
het projekt verleende de Belgische overheid (In het grootste geheim) een vergunning. Het gevaar dat de daar aangemaakte munitie (10 miljard kogels per
jaar) gebruikt zal worden in de aan gang
zijnde konflikten ligt voor de hand. Want
.men draalt geen kogels om ze In de
etalage te leggen.
Op vraag van o.m de Volksunie om de
bouw te stoppen antwoordde minister
Maystadt dat dit onmogelijk Is, dat zou
België financiële en diplomatieke schade
berokkenen. Over de schade die mensen
en leefgemeenschappen door ons toedoen ondervinden rept de minister met
geen woord.
De betrokkenheid van België bij de Internationale wapenhandel is groot en
een even grote schande als de binnenlandse schandalen waarmee het
vandaag gekonfronteerd wordt. De
volksvertegenwoordiging moet optreden, meteen én krachtdadig. Zij moet de
wapenlobby een halt toeroepen.
Want wapenfabrlkanten en leveranciers

zijn misdadigers. Zij verdienen miljarden,
zij vrezen geen sanktles, zij leven verborgen en werken vla bemiddelaars. Zij
kennen de plaatsen waar konfllkten
broeden en uitgevochten zullen worden, zij helpen mee de brandhaarden
aan te houden. Zij zijn moordenaars.
Hoe is het mogelijk dat regeringen, ook
de Belgische, weinig ondernemen tegen
deze Internationale netwerken van de
dood? Geen enkele politicus mag aanvaarden dat de bestaande wetten tegen
de wapenhandel niet worden toegepast.
Hoe kan een knsten-demokratlsche premier de vergunning voor de bouw van
een kogelfabriek met zijn geweten verzoenen? Hoe kan een kristen-demokratlsche ministervan Buitenlandse Handel op de vraag om de bouw te stoppen
antwoorden,,dat dit met kan"? Hoe kan
een soclaal-demokratlsche minister van
Buitenlandse Zaken tegelijk voor vrede
en ontwikkeling pleiten en de bouw van
een wapenfabriek goedpraten?
Het Is mooi dat de politieke wereld naarstig oplossingen zoekt om fouten uit het
verleden te voorkomen. Maar het Is een
cynische bezigheid als hij ondertussen in
Kenya, In Turkije, op Cyprus - en wie weet
waar nog - de mensonterende wapenhandel gedoogt!
Maurlts van Lledekerke
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Pi RUPO
Verbijstering alom, in de kommissieDutroux, dinsdag 14 januari.
Daar kwam procureur-generaal
Lieckendael vertellen dat raadsheer
Fischer over nieuwe elementen
betreffende de zaak-Di Rupo bechikt.
Lieckendael vraagt meteen de dossiers
nr. 2 en 3 over Di Rupo op.
Deze dossiers zou ze willen
overmaken aan de prokureur-generaal
•

De
KoniniclUke
Belgische
voetbalbond (KBVB), de naam zegt
het zelf, is nog één van de weinig
resterende unitaire sportbonden. iWisschien l<omt daar in de toel<omst enige
verandering in. De voetbalbond overweegt immers een gedeeltelijke regionalisering in te voeren vanaf het
seizoen '98-'99.
Zo zou het amateurvoetbal
(vanaf d^§ftle klasse) geregionaliseerd
worden,"t^wijl het profvoetbal (eerste
en tweede l<lasse) nationaal zou blijven.
En wat met Brussel? ivierkwaardig genoeg houdt de KBVB er de
.subnationaliteitenlogika' op na: de
Brusselse klubs zouden mogen kiezen
In welke regio ze willen voetballen. De
koninklijke voetbalbond als voorloper
van het konfederale model?
De federale ministerraad heeft
twee vervangende personen voorgedragen voor de Raad van Bestuur bij de
Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel. D. Van Daele, nationaal sekretaris van het Algemeen Belgisch
Vakverbond, en T. Janssen, voorzitter
van de Christelijke Centrale der Metaalbewerkers.
Als men er de voorstellen over
een Nieuwe Politieke Cultuur op naleest, zouden deze benoemingen niet
langer kunnen. Net zoals de benoeming van een kabinetsmedewerker
van Justitieminister Stefaan De Clerck
tot substituut-procureur-generaal
te Gent.
Om dergelijke politieke benoemingen uit de weg te ruimen dienden
vu-kamerleden Karel Van Hoorebeke
en Geert Bourgeois een wetsvoorstel
in dat kabinetsleden gedurende twee
jaar na hun kabinetswerk wil beletten
bij administratie of gerecht benoemd
of bevorderd te worden.
Het voorstel heeft alvast een en
ander losgeweekt. Omdat Christine
Deckers kadideert voor de funktie van
procureur-generaal van Antwerpen,
heeft ze ontslag genomen als kabinetschef bij Justitieminister De
Clerck.
, De voorziene besparingen in de
kinderbijslagen zullen vooral gezinnen
met jonge kinderen treffen. De Bond
voor Grote en Jonge Gezinnen rekende uit dat een jong gezin met twee
kinderen van drie en vijfjaar in zestien
jaar tijd 133.000 fr aan kindergeld zal
derven.
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van het Hof van Beroep. Daarmee
komt niet enkel Di Rupo, maar ook
de federale regering in een lastig
,parket' terecht. De vraag is of de
kamerkommissie nog langer een
doorverwijzing van Di Rupo naar
Cassatie kan tegenhouden.
Zouden de vervroegde verkiezingen
die VLD-voorzitter, Herman De
Croo, voorspelt er dan toch komen ?

DOORDEWEEKS

Van der Biest
De voormalige PS-minister, Alain Van der Biest, die op
verdenking van medeplichtigheid aan de moord op Andre
Cools in de gevangenis zat, heeft heel wat tijd gehad om
na te denken, onder meer over Vlaanderen en Wallonië
Aan de krant De Standaard verüaaróe Van der Biest dat
„het welvarende en zelfzekere Vlaanderen een volwaardige staat geworden is en klaar staat voor een rustige
revolutie op zijn Tjecho-Slovaaks" Over Wallonië is de
Franstalige socialist minder optimistisch „Wallonië is in
verval, dekadent en de PS gedoogt dat "

•

NPC
Kunt u nog volgen? Weet u nog wie we\k
standpunt inneemt inzake de in de Wetstraat modieus klinkende term Nieuwe
Pobtieke Cultmr(NVC)} Wie nam het
initiatief? Welke partijen en welke groepen plegen al dan niet overleg?
Er IS de Beweging Mensen van Goede
W!/(BMGW), opgezet door SP-volksvertegenwoordtger }ef Sleeckx. Er is het
gezamenlijk initiatief - SOS demokratie van Volksunie-, Agalev-, VLD- SP- en
CVP-jongeren. In Vlaanderen plegen VU,
Agalev en VLD informeel overleg; in
Brussel VU, Agalev en SP Sommigen
binnen de CVP en VLD zouden ook
onderhandelen, maar daarover is voorlopig weinig uitgelekt.
Op federaal vlak zijn er de besprekingenLangendnes. Op Vlaams niveau ving parlementsvoorzitter Norbert De Batselier
(SP) onderhandelingen aan. In Vlaanderen praten met de partijvoorzitters,
zoals op het federale niveau, dan wel de
fraktieleiders, elk bijgestaan door een
nieuwbakken verkozen parlementslid.
Op federaal niveau is het Vlaams Blok
met uitgenodigd. In Brussel gaat men een
progressieve frontvorming aan tegen het
Blok. Daar is de VLD hopeloos verdeeld
over het ,cordon-samtiare'. In Vlaanderen IS het Vlaams Blok wel uitgenodigd, omdat het initiatief uitgaat van
het Uitgebreid Bureau in het Vlaams
parlement en daar heeft het Blok zitting
in. De aanwezigheid van het Blok heeft
alvast tot gevolg dat De Batselier erg ver
wil gaan m de voorziene dekumulatieregeling. Omdat geen enkele schepen,
noch burgemeester van het Blok in het
Vlaams parlement zetelt, wil de parlementsvoorzitter de kumulatie tussen
een parlementair mandaat en een mandaat als gemeenteraadslid verbieden. Zoniet, zou het Blok met m de klappen van
de Nieuwe Politieke Cultuur delen.

intimidatiekampagne die kritische ambtenaren, joernalisten en burgers monddood wil procederen." De organisatie
vraagt alle juristen van goede wil om
„konkreet en belangeloos de strijd aan te
binden tegen deze en andere kampagnes
die de demokratie in gevaar dreigen te
brengen."

SOS-DEMOKRATIE
Ook de jongeren van VU, Agalev, VLD, SP
en CVP zijn bezorgd om de demokratie.
Daarom richtten ze de beweging SOSDemokratie op. De jongeren beogen daarmee een vertrouwenspakt tussen politiek
en samenleving. Ze stoomden bovendien
een aantal voorstellen over, jawel, de
NPC klaar, omdat „wij er ons voor hoeden dat de spontane beweging van mondige burgers wordt gerekupereerd, politiek geneutraliseerd en teruggegaan
wordt tot ,business at usual'.
De jongerenorganisaties sluiten aan met
de meest radikale voorstellen die ook
door de onderscheiden partijen worden
verwoord. Zo pleiten ze voor een waterdicht kumulverbod, komen ze op voor
een Hoge Raad voor de Magistratuur en
eisen ze de afslanking van de ministeriele
kabinetten tot een beperkt aantal persoonlijke medewerkers
Hier en daar komen de jongeren verfrissend uit de hoek of leggen ze bijkomende accenten. Ze denken bijvoorbeeld aan de oprichting van een parlementair kabinet, een neutrale studiedienst die parlementsleden zou ondersteunen. Ze eisen tevens bekwaamheidsproeven voor openbare ambten als dat
van notaris of gerechtsdeurwaarder. En
om de nadrukkelijke rol van drukkingsgroepen tegen te gaan, stellen ze voor van
de Senaat een open diskussieformum te

maken, waarin „groeperingen die een
maatschappelijk relevant belang verdedigen zich rechtstreeks, via moties, tot de
politici kunnen richten."

CENTRUM
Merkwaardig is dat de jongerenvoorzitters inzien hoe wemig politiek gevormd hun leeftijdsgenoten zijn. Ook dat
aanzien ze als een bedreiging voor de
demokratie. Daarom stellen ze voor Een
Centrum voor Politieke en Maatschappelijke Vorming in het leven te roepen.
Een dergelijk onafhankelijk centrum zou
met enkel moeten bijdragen tot politiek
inzicht en politieke vorming en vaardigheden, maar ook tot burgerschap en burgerzin. De jongeren wensen dit met langer
als ,oubollig' te aanzien. Een duidelijk
verschil met hun ouders, de toenmalige
jongeren van de mei 'é8-generatie.

LANGENDRiES
Op federaal vlak reiken de besprekingenLangendries met verder dan de indeling
in werkgroepen en het vastleggen van een
onderhandelingsprocedure. VLD en Agalev lieten reeds verstek gaan. BertAnciaux
kan weinig entoesiasme opbrengen. In
feite zijn de traditionele partijen de VU
liever kwijt dan rijk.
Toch zullen Bert Anciaux en Nelly Maes
aan de federale tafel blijven zitten. Ze
zullen echter geen duimbreed van het VUprogramma afwijken. Verwacht wordt
immers dat de Vlaamse NPC verder zal
reiken dan de federale.
De VU IS aldus van oordeel dat de federale en Vlaamse onderhandelingen
over de NPC los van elkaar moeten gezien
worden. Daarover is dan weer de SP het
met eens. Deze partij is van oordeel dat
een nieuwe Vlaamse politieke kuituur

BMCW
De Beweging Mensen van Goede Wil
kwam voor het eerst met een konkrete eis
voor de dag. De beweging vraagt aan
minister Karel Pmxten (CVP) dat hij in de
geest van de nieuwe politieke kuituur zijn
schadeclaim van 10 miljoen tegen WiUy
Vermeulen van het Hoog Comité van
Toezicht (HCT) zou intrekken.
Vermeulen klaagde in een nota aan het
parlement aan dat het HCT een aantal
dossiers, zoals het dossier-Pmxten, met
grondig had onderzocht en lekte een aantal gegevens daarover in de pers uit.
Daarop diende Pinxten klacht in. Nogal
wat politici schijnen de schadeclaim van
Pinxten te ondersteunen, teneinde de ,loslippige verdachtmakingen' tegen te gaan.
De BMGW is van oordeel dat dit het
begin zou kunnen betekenen van „een

De strijd om de kijker wordt eindelijk weer een beetje spannend

Se non è vero...
Indien u het nieuws een beetje gevolgd heeft, zal het u
niet ontgaan zijn dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers vorige week besliste dat tabaksreklame
vanaf 1999 niet meer gewenst is in dit land. Wat u meer
dan waarschijnlijk ook vernomen heeft, is dat minister
van Volksgezondheid Marcel Colla als gevolg van die
stemming niet meer zal roken. Hij had dat oude
bekende Jef Valkeniers beloofd als deze laatste de wet
mee zou goedkeuren. Het geheel resulteerde in een
medianummertje dat nog het best had gepast als
uitsmijter in het VTM-joernaal. „En na de sport krijgt u
nog een verslag van een merkwaardige weddenschap in

het parlement". We zien het Danny Verstraeten al
zeggen.
Rond dat optreden van zowel Valkeniers als Colla
kunnen niettemin ernstige vragen gesteld. In de eerste
plaats is daar Valkeniers: blijkt nu toch wel dat hij zich
bij het stemmen van wetteksten niet meer laat leiden
door de inhoud - waar hij zich naar eigen zeggen
helemaal niet achter kon scharen - maar door de
persoon van een minister die hij van het roken kon
afhelpen. De VLD hoeft inderdaad niet meer naar de
Staten-Generaal rond demokratie te gaan: ze heeft de
nieuwe politieke kuituur immers zelf uitgevonden én
reeds geïntroduceerd.
Daar is aan de andere kant Colla. Waar anderen

^

enkel zin heeft als „ook de federale
politici in het NPC-bad springen."

PARLEMENT EN
PARTIJEN
Tijdens het overleg-Langendries werd afgesproken een onderscheid te maken tussen datgene wat aan het parlement toekomt en datgene wat de partijen onder de
loupe zullen nemen.
Zo zullen de kamerfraktieleiders rond de
tafel gaan zitten om te onderhandelen
over een sterkere rol voor het parlement,
de aanduiding van de parlementsvoorzitter door het parlement, de strafrechterlijke aansprakelijkheid van ministers,
de parlementaire onschendbaarheid, de
vermogensaangifte, de opstelling van een
lijst van mandaten en tot slot de versterking van de rol van het Rekenhof. Aan
de VU werd beloofd dat kleinere frakties
een belangrijkere plaats in de gekozen
organen krijgen.
Naast de fraktieleiders zullen ook de
partijen een en ander eerst bestuderen om
nadien de onderhandelingsnota's, op 21
februari, aan elkaar voor te leggen. Elke
partij krijgt een aantal specifieke tema's
toegewezen. De Franstalige socialisten
mogen zich buigen over de burgerlijke en
strafrechterlijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen en over de dekumulregeling. In feite is PS daar niet echt
voor gewonnen, in tegenstelling tot de
burgemeester van Leuven, Louis Tobback
(SP), die de overenigbaarheid tussen een
parlementair en een gemeentelijk uitvoerend mandaat beoogt. Niet zo verwonderlijk is dat de Franstalige liberalen
voorstellen kunnen opperen over referenda, want daar zijn ze hevige voorstanders van. De CVP heeft heel wat
ervaring met de politisering binnen de
overheidsinstellingen en administratie en
kreeg aldus dit tema toegewezen.
Waarom zo nodig de VU de wetgeving op
de financiering van partijen en de verkeizingskampagnes van kandidaten in
handen kreeg, is ons een raadsel.
Ook dat nog. De VU kwam tijdens het
overleg andermaal op voor de invoering
van één Vlaamse kieskring voor de kamerverkiezingen. Aanvankelijk was ook
SP-voorzitter Louis Toback het voorstel
genegen. Tobback heeft echter de klok
teruggedraaid. Indien een Vlaamse kieskring zou gelden voor de kamer, dan eist
hij de herinvoering van arrondissementele kieskringen voor de Senaat. Daar kon
Anciaux niet op ingaan.

11 JULI

wettelijke Vlaamse betaalde feestdag te
erkennen.
Op 10 juli bond Vlaams parlementslid en
gemeenschapssenator Chris Vandenbroeke de kat de bel aan. Hij diende in het
Vlaams parlement een resolutie in die
onder goedkeuring van alle partijen de
minister-president opdroeg met de andere gemeenschappen en de federale
overheid te gaan onderhandelen over een
bijkomende feestdag voor de gemeenschappen.

reuzemoeite hebben om te stoppen met roken, laat hij
zich helpen door haast het voltallige parlement. Voor
Colla geen nicotinepleisters- of kauwgom, maar gewoon de hulp van de volksvertegenwoordiging en die
van de media en dus indirekt het halve land.
Laten we hopen dat deze stemming niet de voorloper
was van nieuwe zeden in het parlement want dan staan
ons nog prachtige staaltjes van wetgevend werk te
wachten. Ziet u het al voor zich: Miet Smet terug aan de
strijk bij een niet-diskriminatievoorstel, Theo Kelchtermans die ieders milieubox komt openen bij een recyklagevoorstel, Leo Delcroix die eigenhandig de
smeerpijp komt reinigen na de ingebruikname ervan, ...

DOORDEWEEKS
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Omdat de Pranstaligen weigeren 11 juli
als betaalde feestdag te erkennen, zal de
VU in de kamer een wetsvoorstel dienaangaande indienen. VU-voorzitter Bert
Anciaux is biezonder verbolgen: „Als de
Franstaligen niet zelf tot een besluit kunnen komen over een eigen betaalde feestdag omdat ze twijfelen tussen 27 september en 14 juli dan doet de VU graag de
suggestie voor 14 juli te kiezen. Al was het
maar om het Rattachisme een duwtje te
geven."
Salut & courage..

Is politiek en militair België iets beter hadden
omgesprongen met de informatie die ze
hadden over de toestand in Rwanda dan had de dood van
de 10 para's waarschijnlijk vermeden kunnen worden. Tot
dat enigszins ontluisterende besluit kwam een werkgroep
in de Senaat.

A

Horen, zien
en zwygen
In het najaar van 1995 konnt het dagblad
De Morgen op de proppen met onthullingen over de genocide in Rwanda De
krant schrijft dat één en ander, mits een
juiste inschatting van de beschikbare informatie, mogelijk voorkomen had kunnen worden. Politiek en militair België
hadden moeten weten dat er in Rwanda
een anti-Belgisch klimaat ontstaan was en
dat de uitdeling van wapens onder de
Hutu-milities ondanks de 'Arusha-vredesakkoorden' gewoon doorging. Een gedeelte van die informatie, ook over het
plan van de genocide, was er reeds maanden voor het uitbreken van de gewelddadigheden.
Binnen het parlement werden daarover
reeds vragen gesteld nog voor de aanvang van de genocide. Onder meer Nelly
Maes, toen nog In de Senaat en pas terug
van een parlementair bezoek aan Rwanda,
nam toen het woord. ,,lk meen dat de
schuldigen moeten gezocht worden bij de
aanhangers van de president. (...) De uitdeling van wapens gaat inmiddels verder.
De Belgische blauwhelmen hebben een
vredebehoudende funktie en zijn niet bij
machte om daadwerkelijk tot ontwapening over te gaan. Moeten onze blauwhelmen daarom niet beter worden voorbereid op hun taken in een omgeving
waar etnische spanningen herhaaldelijk
tot moeilijkheden lelden?" Haar bezorgdheid leidde toen niet tot akties, van welke
aard dan ook.

De manier waarop de Belgische para's
voor een VN-opdracht naar Rwanda zijn
gestuurd, lijkt dan ook te zijn gebeurd
'tussen de soep en de patatten' Beslissingen over hun inzet werden genomen tijdens gesprekken die hoofdzakelijk
handelden over de toestand in ex-Joegoslavië en met een minimum aan officiële dokumenten. Die weinigen die waren, zijn bovendien - Oh Fortuna! - gewist
van de diskettes zodat het onmogelijk is ze
nog te raadplegen.
Later, nadat De Morgen met het eerder
vernoemd dossier naar buiten is gekomen, vormt de Senaat opnieuw de plaats
van afspraak voor interpellaties rond de
Inzet van de blauwhelmen. Naast anderen
nam toen ook Vü-voorzltter Bert Anciaux
het woord. Een deel van het antwoord van
minister van Landsverdediging Poncelet
luidde toen als volgt: „Ik herhaal, en dit
wordt bevestigd door mijn koilega van
Buitenlandse Zaken (Den/cke/red.), dat op
geen enkel ogenblik de moord op de
para's noch de genocide konden worden
voorzien." Poncelet treft in zijn onwetendheid waarschijnlijk weinig schuld: hij
was op korte tijd de vierde minister van
Landsverdediging en ten tijde van de VNmlssie was zijn koilega Delcroix nog verantwoordelijk.
Tijdens datzelfde debat was er ook een
enigszins markante tussenkomst van de
CVP'er Bourgeois. Hij was van mening dat
er van deze aangelegenheid 'geen po-

litieke zaak'gemaakt mocht worden.,,Wat
onze eigen instanties betreft" zo luidde
het verder, „lag de volledige verantwoordelijkheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken." Met andere woorden bij
de SP'er Willy Claes en niet bij het CVF
kabinet Landsverdediging. Ook de parlementaire delegatie die afreisde naar
Rwanda, ,,noch enige andere instantie op
het terrein, hebben gewezen op een dreigend gevaar van genocide " De CVP-senator vond voorts ook dat men niet kon
beweren dat de regering ,,zich onverschillig zou hebben gedragen ten opzichte van de situatie in Rwanda en de
latere gebeurtenissen," Diezelfde André
Bourgeois verkondigde vorige week donderdag aan De Standaard dat de recente
dokumentenstudie door de werkgroep
van de Senaat ,,vernietigend is voor iedereen".
Dan had de SP'er Hostekint de situatie
destijds beter ingeschat; ,,lk ben het volkomen eens met de verschillende sprekers die van oordeel zijn dat deze feiten zo
ernstig zijn dat ze over de partijgrenzen
heen in het parlement zouden moeten
worden behandeld. In Nederland bv. besliste het parlement de gebeurtenissen in
een veiligheidszone in ex-Joegoslavië
(waar de moorden gewoon doorgingen
onder de ogen van 'Dutchbat'/red ) tot
op het bot uit te benen." Een nauwelijks
verholen vraag voor het oprichten van
een onderzoekskommissie dus.
Dat die werkgroep er uiteindelijk gekomen
is, gebeurde eerder ondanks dan dankzij
de bereidwilligheid van de regering. Pas
tijdens de debatten rond de kaderwetten
werd een een kompromls bereikt: de op te
stellen werkgroep zou de dokumenten
mogen inkijken. Met het inmiddels gekende resultaat. Van de Senaatskommissie Buitenlandse Zaken wordt nu venwacht
dat ze zal overgaan tot de oprichting van
een heuse onderzoekskommissie.
Daarbij kan haast niet voorbij gegaan worden aan de dubbelzinnige rol die het
Belgisch vorstenhuis - door haar kontakten met de vermoorde Rwandese president - Innam.

(gv)

De afwijzing van een Vlaamse kieskring
gaat in tegen de Vlaamse gemeenschapsvorming. Nog bedenkelijker is dat de
Franstaligen weigeren om 11 juli als een
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stof tot spreken
VU-senator Jan Loones stelde vast dat bij
Belgacom vele werkopdrachten en nota's
eentalig in het Engels aan alle
personeelsleden worden doorgestuurd.
Slechts op uitdrukkelijke vraag van de
personeelsleden worden deze nota's
achteraf vertaald naar het Nederlands en
het Frans en opnieuw rondgestuurd. 'Kan

•

dat allemaal zomaar?' vroeg Loones zich
af. Ja, het kan. Dat moge altans blijken uit
het antwoord van Di Rupo. Gezien

JUSTITIE

Belgacom een partnerschap is aangegaan
met drie buitenlandse operatoren wordt er
omwille van een vlotte kommunikatie
Engels gebruikt, 'vooral in het kader van de
kontakten met de strategische partners en
de personen die eruit voortvloeien'. Voor
het overige worden de taalwetten
gerespekteerd, aldus Di Rupo, zoniet zullen
'gepaste maatregelen'genomen worden.

4

s

itilaan wordt duidelijk weil<e effel<ten de op
stapel staande gerechtelijke
hervormingen kunnen teweegbrengen. Terwijl de
federale regering de nnond vol heeft over de
rechten van het slachtoffer, blijken de op til zijnde
justitiële hervormingen de individuele
rechtsbescherming af te bouwen.

Rechtsbescherming?
Verleden week woensdag startte de kommissie Justitie na lang aandringen met de
bespreking van het ontwerp-Franchimont. Dat ontwerp werd reeds in de
regeringsverklaring 1995 opgenomen.
Onder invloed van de zaak-Dutroux en
vooral wegens pertinente meningsverschillen tussen CVP en SP werd het

oorspronkelijk ontwerp gewijzigd en bevat het voorlopig enkele specifieke en
onsamenhangende maatregelen. Bovendien wordt het ontwerp doorkruist door
het Sint-Niklaasplan en door andere op til
zijnde wetsontwerpen, zodat enkel in de
materie beslagen specialisten het bos door
de bomen zien.

verhouding
parlement-regerlng
verleden week lieten de media uitschijnen dat
de vu geen standpunten op zak had omtrent
de besprekingen over de Nieuwe Politieke
Kuituur (NPC) In het Vlaams parlement op
vrijdag 10 januari.
Niets was minder waar Zo had de voorzitter
van het Vlaams parlement Norbert De Batsetier
(SP) elke partij de opdracht gegeven standpunten uiteen te zetten m.b.t. één welbepaald
tema. Op de eerste vergadering van de .Werkgroep nieuwe politieke kuituur' mochten de
verschillende partijen dan hun mening uiten
over de voorbereidende nota's.
Intussen konden enkele partijtenoren, zoals
JosCheyselslAga\e\j) en Andre DenyslviD) het
niet nalaten om zich voorbarig te .profileren'
door met de meest uiteenlopende denkpistes
uit te pakken. De VU hield haar opmerkingen
achter de kiezen, wat niet enkel wees op een
loyale houding, maar bovendien niet eens zo
onverstandig was, aangezien de onderhandelingen op vrijdag 10 januari op het kumulverbod strandden. Niet minder dan zes uur
werd daarover gedebatteerd. De voorbarige
uitlatingen hadden duidelijk geen goed gedaan. De VLD was verdeeld, de CVP geïrriteerd,
terwijl de voorstanders van een verregaand
kumulverbod nog moelijk hun gedane beloften
konden Intrekken.
Bovendien blijft het op zijn minst tot 6 februari
1997 wachten vooraleer het tema dat de VU
toegewezen kreeg - de verhouding Vlaams
parlement- Vlaamse regering - zal besproken
worden. Het tema oogt niet direkt .populair'.
De voorbereidende nota van de hand van VUfraktlelelder in het Vlaams parlement. Paul Van
Crembergen, bevat niettemin een aantal in-
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teressante voorstellen. Temeer daar de herwaardering van de parlementaire Instellingen
een absolute prioriteit is.
Zo stelt Van Crembergen voor dat de Vlaamse
regering niet langer een volwaardige tak zou
blijven van de wetgevende macht, terwijl
Vlaamse volmachten of opdrachtwetten helemaal uit den boze zijn.
Vooraleer een regering wordt gevormd, moet
het Vlaams parlement geïnstalleerd zijn. Dat
laat de voorzitter van het parlement - niet
noodzakelijk behorend tot de meerderheid •
toe het initiatief te nemen Inzake regeringsvorming. Van zodra de regering is gevormd,
moeten het regeerprogramma en de kandidaat-ministers aan de parlementsvoorzitter
worden voorgelegd. Van Crembergen ziet niet
langer een vertrouwensstemming over het
regeerakkoord zitten. Zonder stemrondes en
met meerderheid van stemmen krijgt de
nieuwe regering het vertrouwen. Uiteindelijk
wordt de koninklijke bekrachtiging Inzake de
benoeming van de minister-president afgeschaft.
Dat de uitvoerende macht een Inlichtenplicht
tegenover het parlement heeft. Is logisch,
maar voorlopig geen verworvenheid. Daartegenover stelt Van Crembergen dat elk parlementslid het recht op inzage en afschrift van
alle akten en elk stuk van het bestuur moet
hebben. Ministers die ontwijkende antwoorden op parlementaire vragen leveren, dienen
ter verantwoording te worden geroepen.
Ambtenaren moeten over een spreekrecht
beschikken, zodat parlementsleden over onregelmatigheden worden Ingelicht.
(evdc)

SLACHTOFFER
In het ontwerp-Franchimont wordt de
positie van het slachtoffer behandeld. De
federale regering gaat er prat op de
rechten van het slachtoffer te hebben
versterkt. Verleden week donderdag ontvmg Jean-Luc Dehaene de ouders van de
vermoorde, ontvoerde en vermiste kinderen. Heeft de premier de ouders toevertrouwd dat niet enkel de slachtoffers,
maar ook de daders inzage krijgen in het
dossier en dat beiden bijkomende onderzoeksdaden kunnen vorderen ?
Nu mag, maar moet de onderzoeksrechter daar niet op ingaan. Indien hij aan het
verzoek geen gevolg heeft dan kunnen de
betrokken partijen wel beroep aantekenen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Het is niet onmogelijk dat
drie, vier, vijf of nog meerdere partijen daders en slachtoffers - in het spel zijn en
dus beroep aantekenen. Terwijl iedereen
alvast weet dat opsporings- en onderzoeksdaden sneller en efficiënter moeten
plaatsvinden, dreigt in de plaats daarvan en nota bene in de naam van een betere
bescherming van het slachtoffer - een
loodzware onderzoeksprocedure te worden opgestart. Overigens bevatten de
maatregelen een aantal onbegrijpelijke
anomaliën. Zo mogen de daders, noch de
slachtoffers de bekomen onderzoeksgegevens niet misbruiken, noch voor belemmering van het onderzoek aanwenden. Hoe kan je dit in de praktijk realiseren? En dan hebben we het nog niet
eens over het feit dat de bekomen onderzoeksgegevens een nauwelijks achterhaalde invloed kunnen uitoefenen tijdens
het eigenlijke proces.

DOEL VOORBIJ
Volkomen onlogisch is dat enkel de onderzoeksrechter en niet de slachtoffers,
laat staan de daders hun stem mogen
uitbrengen tijdens de door henzelf ingezette beroepsprocedure voor de KI.
Daarmee willen we zeker niet aangeven

Het Is zeer de
vraag of
datgene wat
het
slachtoffer
wenst, met
name dat
misdaden
opgespoord
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worden, zal
worden
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dat het slachtoffer zelf moet beslissen
over het verloop van het onderzoek.
Maar, als ze beroep mogen aantekenen,
dan moeten ze dat ook voor de KI kunnen
verantwoorden en verdedigen.
De voorziene maatregelen ten aanzien
van het slachtoffer zijn dus weinig doordacht en schieten in wezen hun doel
voorbij. Het is zeer de vraag of datgene
wat het slachtoffer eigenlijk wenst, met
name dat misdaden opgespoord en opgelost worden, zal worden bereikt. Overigens kunnen de rechten die aan de
burger worden verleend slechts worden
gewaarborgd indien ook aansluitende
maatregelen worden genomen op andere
terreinen van het strafvordelijk systeem.

ONDERZOEKSRECHTERS
Daarmee belanden we bij de positie van
de onderzoeksrechters. Nu zij meer tijd
dienen te besteden aan de rechten van de
slachtoffers zouden er ook meer onderzoeksrechters moeten aangesteld worden en moeten ze over meer middelen
kunnen beschikken. Daarover staat in het
huidige ontwerp Franchimont niets te
lezen. Integendeel, de positie van de
onderzoeksrechter zal zelfs worden verzwakt. Meer waarborgen voor de rechten

van het slachtoffer, zonder de onderzoeksrechters op te waarderen, is een
pleister op een houten been.
Bovendien doet de verzwakte positie van
de onderzoeksrechter de individuele
rechtsbescherming van de burger teniet.
Tot deze konklusie komt Bart De Smet,
navorser aan de Universitaire Instelling
Antwerpen in een vrije tribune in de krant
De Standaard (2 januari 1997). Terecht
wijst De Smet er op dat gedegen - lees
efficiënte en demokratische - gerechtelijke hervormingen staan of vallen bij de
positie van de onderzoeksrechter.
Zo zou de onderzoeksrechter het opsporingsonderzoek moeten leiden en
dient hij of zij daarvoor de nodige middelen te verkrijgen. Enkel op die manier is
de onderzoeksrechter in staat de activiteiten van de politie afdoend te kontroleren, op de voet te volgen en in goede
banen te leiden. Dat is absoluut noodzakelijk, rekening houdende met het feit
dat politiediensten elkaar eerder tegenwerken dan dat ze samenwerken. Bovendien hebben deze diensten de neiging
al te vaak autonoom op te treden, zonder
de onderzoeksrechter in te lichten.
De leidende positie van de onderzoeksrechter biedt ook een waarborg voor de
onpartijdigheid van het onderzoek én
voor de rechtsbescherming van de burger.
In principe stuurt een onderzoeksrechter
immers niet enkel aan op onderzoek naar
feiten ten laste, maar ook ten ontlaste.
Merkwaardig is dat het huidige ontwerpFranchimont tegen de noodzakelijke
voorwaarden als onpartijdigheid, rechtsbescherming en efficiëntie van het onderzoek ingaat, juist omdat het de positie
van de onderzoeksrechter verzwakt. In
het ontwerp staat immers dat onderzoeksrechters uit eigen beweging nog
slechts onderzoeksopdrachten mogen
verlenen voor enkele specifieke onderzoeksdaden zoals huiszoeking, telefoontap of voorlopige hechtenis. Slechts met
betrekking tot die onderzoeksterreinen
zou de onderzoeksrechter ook de leiding
van het onderzoek mogen opnemen.

POLITIESTAAT?
Voor alle andere onderzoeksdaden zou de
onderzoeksrechter zich niet langer met de
opsporing kunnen inlaten. Daardoor
heeft hij geen overzicht meer van de
aktiviteiten van de politie en kan hij niet
nagaan of de versterkte informatie juist
en betrouwbaar is. Op die manier krijgt
de onderzoeksrechter de gedaante van
een ,passieve rechter' of wat men ook
,een rechter van het onderzoek' en „een
systeem van mini-instrukties' noemt.
Het gevolg daarvan is dat in de plaats van
de onderzoeksrechter het Openbaar Ministerie (OM) een allesoverheersende rol

bij het opsporen van misdrijven toegewezen zou krijgen. Overigens is het
OM, via de Prokureur des Konings, gelast
met de vervolging en treedt het dan ook
op als de natuurlijke tegenstrever van de
verdachte. Een OM dat instaat én voor de
opsporing én voor de vervolging biedt
geen afdoende rechtsbescherming en kan
nauwelijks waarborgen verlenen tegen
een al te voortvarend optreden van de
politie.
Bart Desmet: „Doordat vervolgen de
primaire taak is van het parket, is de kans
groot dat de opsporing wordt doorgeschoven naar de politie. Deze staat echter
onder zware druk van de publieke opinie
om snel misdrijven op te helderen en
verdachten voor te leiden, en bovendien
heerst er een bikkelharde konkurrentiestrijd tussen de korpsen. Hierdoor on-

staat een klimaat dat allesbehalve bevorderlijk is voor een onpartijdige zoektocht naar bewijsmateriaal."

politiediensten versterken en de kontrole
van de CVP over het gerechtelijk apparaat verzwakken. De CVP laat zich op
een onbegrijpelijke manier rollen. Want,
aanvankelijk was deze partij gewonnen
voor een sterke en leidende positie van de
onderzoeksrechter. Vandaag ziet het ernaar uit dat de kristen-demokraten het
pleit zullen verliezen. De verzwakte positie van de onderzoeksrechter en de
daardoor toenemende macht van de poltiediensten is daar een treffend voorbeeld
van. En het is alsof er twee ministers van
Justitie zijn, één van CVP en één van SPsignatuur, waarbij de ene door de andere
de loef wordt afgestoken.

SP-DOMINANTIE
Desmet zegt het niet met zoveel woorden,
maar in feite kan uit zijn kritiek worden
afgeleid dat de nu reeds fel belaagde
politiestaat slechts zal worden versterkt.
Dat zegt een en ander over de partijpolitieke machtsverhoudingen binnen
de federale regering. Sinds jaren streeft de
SP naar een gecentraliseerd en gespecialiseerd politiekorps, ten nadele van een
oubollig en krakkemikkig gerechtelijk apparaat. Daarmee beoogt deze partij een
dubbel doel: de eigen kontrole over de

4' A C H ZO
Klasse is het maandblad voor onderwijs in
Vlaanderen en wordt uitgegeven door Inet
ministerie van Onderwijs. Het deelt in zijn
jongste uitgave met fierheid mee dat het
Vlaams wisl<unde-onderwijs op wereldschaal bijzonder hoog scoort, in vette
kapitalen schrijft het kommentaar „dat is
geen toeval. Dat is het werk en de inzet
van veel leerkrachten en leerlingen "
En inderdaad, in de kolom Math Scores
staat onder Nation op de vijfde plaats

(evdc)
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van een martelgang waarbij ik de cijfers in
het luchtledige onder mekaar schreef,
waarna ik als een schildpad aan het tellen
ging. Ondertussen had de meester reeds
een andere leerling aangeduid die zonder
moeite de juiste som kraaide.
Ik denk dat het dèèr misgelopen is tussen
mij en de cijfers. En het is nooit meer goed
gekomen tussen ons. Vandaar dat ik mijn
wisonkunde op rekening van de leerkracht
heb geschoven, maar dat was maar een

Cijfers en letters
Belgium-Flemish. Met 565 punten, na
Hong Kong, Japan, Zuid-Korea en Singapore dat met 643 punten de leiding
heeft.
Vlaanderen onmiddellijk na de Aziatische
tijgers dus En wie kloppen wij? Tsjechië,
Zwitserland, Nederland, Slovenië, Bulgarije, Oostenrijken... Frankrijk!
Omdat rekenen met aan mij besteed was
heb Ik nooit veel voor cijfers gevoeld. Ten
onrechte, ik weet het. Want de wereld
hangt met cijfers aan mekaar, of het nu
om statistieken of om centen gaat. Als ik
terug denk aan de lessen wiskunde met
hun uitlopers naar algebra en meetkunde
dan komt mij een tranendal voor ogen,
een trauma dat ik slechts heb kunnen
overwinnen door met ongeremde liefde
van het woord, de letters, te houden
Cijfers dat is voor mij nog steeds de gruwel
van de lessen rekenen. Meer bepaald het
zgn. hoofdrekenen waarbij lukraak een
leerling aangewezen werd die dan binnen
de seconde diende te weten hoeveel 315
+ 465 is. Voor de meeste van mijn klasgenoten een koud kunstje om vliegensvlug 780 uitte roepen. Voor mij het begin

uitvlucht. Weet ik nu. Ik had manmoedig
moeten trainen, In eenzaamheid, in bloed
en tranen. Zoals lange afstandlopers
doen
Door deze cljfer-onkunde ging ik mij als
verloren voor de maatschappij beschouwen. Maar daar kwam dankzij Tristan Bernard (die ook zo'n rekenkundige nul was)
een einde aan. Bij deze Franse romancier
las ik de verlossende woorden: ,,Mijn leraren hebben mij steeds verteld dat Pascal
tegen zijn hoofdpijn vocht door aan wiskunde te doen. ik voor mij vocht tegen de
wiskunde door net te doen of Ik hoofdpijn
had."
Vanaf die dag heb geen geen seconde
meer geleden onder de cijfers, weliswaar
mede geholpen door een zakjapanner die
steeds binnen handbereik ligt.
Wellicht van de weeromstuit ben ik dan
maar een grote interesse in letters gaan
vertonen, want wie niet sterk is moet (proberen) slim (te) zijn. Geen taai-opdracht
was te zwaar of het jongetje zette er, met
redelijk gevolg, de schouders onder.
En zo kom ik bij een tweede, minder
opbeurende, bijdrage in het tijdschrift
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Klasse. Met name de weerslag van een
onderzoek naar de lees- en schrijfvaardigheid van Vlaamse leerlingen. De onderzoekers koppelden hun bevindingen
aan de tijdsbesteding van de Jongelui, aan
de aanpak van de leraren, aan het niveau
van de klas en van de school. Een breed
onderzoek In 102 Vlaamse scholen en bij
2.700 leerlingen, dat leert dus wat. Een
doorlichting die, naar ik van harte hoop,
gevolgen zal hebben want de resultaten
zijn niet zo fraai.
Wat het lezen betreft staan leerlingen van
het algemeen secundair onderwijs na
twee jaar anderhalf jaar verder dan hun
leeftijdgenoten uit het technisch secundair onderwijs. Deze laatsten staan op hun
beurt gemiddeld 2,5 jaren verder dan hun
leeftijdgenoten van het beroepsonderwijs Tussen de uitersten liggen dus 4jaren
achterstand' Voor schrijf prestaties is de
kloof nog breder.
Hoe ouder leerlingen worden hoe minder
ze gaan lezen. Wie veel en graag TV-kijkt
heeft lagere schrijfresultaten. Wie in z'n
vrije tijd regelmatig leest, leest (en
schrijft) beter. Ongetwijfelkd speelt de
thuis een grote rol, maar zeker ook de
inzet van de leerkracht. Daarover is de
studie duidelijk- Hoe positiever de leerkracht zijn leerlingen inschat, hoe beter
hun prestaties.
Wat moet ik nu met al die de wijsheid?
Proficiat voor het wiskundeonderwijs,
zeer zeker Maar dat praat niet goed dat
jongens en meisjes van het beroepsonderwijs zo matig presteren in lezen en
schrijven. Aan de slag dus om te voorkomen dat ze tweederangsburgers zouden worden. Want een zakjapanner kan
hen wel helpen hun aangifte voor de
belastingen uit te rekenen, maar niet om
de ontvanger van belastingen te schrijven
dat ze zijn richtlijnen niet begrijpen!
R.Asmus
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MIP

ij hadden het voorspeld maar veel liever
hadden wij ongelijk gekregen: inzake
televisie weegt kuituur niet op tegen ekonomie.
Het is een gevecht van lange adem. In ons blad van
28 maart 1996 berichtten wij er nog over met een
vraagteken: „Wint kuituur het dan toch van
ekonomie?". Al speelde toen reeds enig ongeloof
mee in de titel.

W
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De Europese
sluizen blijven
wijd
openstaan
voor
Amerikaanse

TV-voortbrengselen.

Een schemering van hoop was ons ingegeven door het Europese parlement.
Dit had op 14 februari 1996, in een
resolutie (méér kan dat parlement niet),
gesteld dat de oude EU-richtlijn verstrengd moest worden. Die vergenoegde
zich namelijk met de vrome wens dat
„zoveel
mogelijk
Europese
programma's" zouden uitgezonden worden.

delijk voor het torpederen van een poging
om (Europese) kuituur meer ruimte te
gunnen dan (Amerikaanse) koopwaar.

EUROPA

opgelucht over de mislukking van de
quota-regeling omdat door dit koopmansgedrag een „gevreesde handelsoorlog met de VSA" afgewend werd.
De liberalen kwamen er meestal recht
voor uit dat ze van zo weinig mogelijk
regelingen willen horen. Voor hen blijkt
de vrijheid om nóg meer Amerikaanse
TV-produkten te kunnen bekijken en het
dogma van de vrije v/eielóhandel belangrijker dan de overleving van Europese levenswijzen via de almachtige
volksopvoeder die de TV toch geworden
is. In die zin uitte zich o.a. de Nederlander
Pex. Een uitzondering hierop vormde de
Luikse, zeer fransgezinde Monfih, met
zijn uitroep: „Mijn hberalisme is niet dat
van de vos die vrij rondloopt in de
kippenren. Het wil regels die iedereens
ontplooiing mogelijk maken, de verscheidenheid waarborgen en werk maken van
Europa's belangen tegenover de overheersingswil van andere werelddelen".
De flauwste woorden kwamen uit de
mond van kristen-demokraten. Chanterie
(CVP, EVP): „Geen restriktieve regeling,
wel een flexibele om de Europese kuituur
een eerlijke kans te geven". A! waren die
van zijn Duitse partijgenoot Hoppenste^i^

TV zonder grenzen
zonder verweer

TERUG AAN AFZENDER

6

Het was, zoals wij in een volgend artikel
(op 12 september '3(>] lieten weten, zonder de waard gerekend. De waard is in dit
geval de Europese Ministerraad, waar
met vetorecht beslist wordt. Welnu, deze
Ministerraad verwees de parlementsresolutie naar de papiermand. Het bleef dus
bij de oude „vrome" wens.
In ons artikel vestigden wij de aandacht
op de verantwoordelijkheid van de Belgische minister die immers met zijn vetorecht de Europese Ministerraad had
kunnen beletten, naar de oude richtlijn
terug te keren. (Dat niet de minister in
levende lijve daar aanwezig moest zijn,
doch bij toerbeurt één van de bevoegde
Gemeenschapsministers - zoals een lezer
deed opmerken - verandert niets aan de
politieke verantwoordehjkheid.) Aangezien het om een kulturele, dus Gemeenschapsaangelegenheid gaat, richtten wij
de schijnwerper op de bevoegde Vlaamse
Gemeenschapsminister,
Erik
Van
Rompuy. Daar hij tot de CVP behoort en
zijn partijgenoten opvallenderwijze geweigerd hadden, in het Europese parlement voor de verstrenging van de ekonomisch-liberalistische richtlijn te stemmen, achtten wij hem mede-verantwoor-
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Wij gispten ook de politiekers in het
algemeen, omdat geen van hen deze kat
de bel wilde of durfden aanbinden.
Wij berichtten dat theoretisch de slag nog
niet verloren was: „De nieuwe tekst van
de Europese Ministerraad (met de oude
inhoud) moet terug naar het Europese
parlement". Slaagde dit parlement in het
bereiken van een volstrekte meerderheid
voor zijn eigen resolutie, dan zou die
nogmaals naar de Ministerraad moeten
en daarna nog eens naar het parlement.

EP DRINGT NIET AAN
Welnu, deze lijdensweg werd op 12 november door het parlement zelf ingekort.
Het had 314 van zijn 626 stemmen nodig.
Slechts 476 goedbetaalde leden waren
aanwezig. Het quorum werd niet gehaald. Vooral linkse partijen hadden aangedrongen op een verscherping van de
TV-richtlijn. Vooral kristen-demokraten
en liberalen kantten zich ertegen.
Dat bijna 70% van de speelfilms en series
die in 1995 door 88 Europese televisiezenders uitgezonden werden, uit de
VSA komen, schijnt deze Europese volbvertegenwoordigers niet te deren. Meer
nog: in Straatsburg toonde men zich

nog schijnheihger: „Ik geloof dat in deze
zaal niemand zetelt die niet de bevordering van de Europese kulturele dimensie en van kultureel werk toegedaan
is (sic). De fraktie van de Europese Volkspartij en natuurlijk ook ikzelf hebben het
echter niet voor de verplichte invoering
van quota. Dwangquota produceren nog
altijd geen nieuwe films en programma's.
Dit gebeurt veeleer door verstandige
strukturen", enzovoort en zoverder.
De Britse Perry (van steeds dezelfde partij) maakte het wel erg bont. Quota
vragen tegen de teugelloze Amerikaanse
overspoeling noemde hij „kulturele
apartheid".
De Groenen steunden de quota-resolutie
zonder er doorslaande argumenten voor
aan te voeren.
Dit deden de socialisten wèl. De Brit
Tongue blonk hierin uit alsook de Vlaming De Coene. Deze betoogde dat terugkeer naar de tekst van de Ministerraad
betekent dat „de audio-visuele industrie
in Europa met ongelijke wapens moet
konkurreren tegen de Amerikaanse. (...)
Amerikaanse produkten komen tegen gebradeerde prijs op de Europese markt,
worden verkocht in package-verband ter-

^

wijl de Amerikaanse markt onder meer
door de vertikale koncentratie tussen
producenten en verdelers feitelijk afgesloten blijft voor Europese produkten. Er
is dus vandaag absoluut geen sprake van
een vrije keuze. Tegenstanders willen
meer offensieve instrumenten. Wij vragen
ons af waarom het ene het andere zou
moeten uitsluiten".
Van de socialistische sprekers was er
slechts één, Caudron, die het kulturele
aspekt benadrukte: „De mensen die zich
in Europa met kuituur inlaten verwachten van het Europese parlement wat onze
ministers niet in staat geweest zijn om te
doen: de vastbesloten wil op te brengen
om onze Europese kuituur te verdedigen
en te bevorderen".
Hoe jammer is het dan niet dat uit de
(volks-)nationalistische hoek geen enkele
stem vernomen werd om dit (hoofd)aspekt van de zaak te ondersteunen.
Voor een keer dat zij op één lijn zaten met
links, hebben ze de kans laten liggen om
voor iedereen duidelijk te maken dat ze
niet de baarlijke rechtse duivels zijn waarvoor vele linksen hen graag verslijten.

ONVERSCHILLIGHEID ALOM
Erger is dat de Europese sluizen voor de
Amerikaanse TV-voortbrengselen wagenwijd open blijven en dat daar de eerste
jaren geen verandering kan in komen.
Veel reaktie heeft de kapitulatie van het
Europese parlement bij ons niet veroorzaakt. Was ons weekblad het enige om
ze te betreuren?
In een zgn. kwaliteitskrant als 3De Standaard althans was er geen te bespeuren.
Op 26 december bestond haar redaktie
het zelfs, boven een artikel dat duidelijk
de aandacht vestigt op het veramerikanizeringsgevaar voor onze TV, een ondertitel te schuiven die het tegenovergestelde zegt: „Kulturele identiteit niet in
gevaar"...
Als handel en ekonomie dan toch zo
doorslaggevend zijn voor de Europese
Unie, waarom moest dan zo nodig een
kultuurparagraaf ingelast worden in het
Verdrag van Maastricht? Het is utopisch,
te verwachten dat minister Erik Van
Rompuy, geleerd door boven geschetste
gang van zaken, zich zou inspannen om
die kultuurparagraaf te wippen uit voornoemd verdrag, dat tegen de herfst van
dit jaar nog moet herzien worden.
Hebben wij dan toch de meesters die wij
verdienen?

Karel Jansegers

VU, SP en Agaiev weerwerk tegen de open brief die het
In Brussel boden
Vlaams Blok naar alle Brusselaaars had gericht. De drie partijen
publiceerden een nieuwjaarsboodschap in de bladen Vlan en
Deze Week in Brussel.

De regionale vu-krant

Brussels weerwerk tegen Blok
Begin december 1996 richtte het Vlaams
Blok een open brief aan zowel Nederlandstalige als Franstalige Brusselaars. In
vijfhonderdduizend bussen werd een
tweetalige en vijftien bladzijden tellende
brochure gedropt. Daarin staat vermeld
dat „Islam-koUaboratuers als VicAnciaux
bij een multikulturele samenleving zweren." En net als alle andere demokratische partijen zorgt de VU ervoor „dat
het schorremorie onze stad onveilig
maakt."

NIEUWJAARSBOODSCHAP

STRATEGIE

Het Vlaams Blok speelt het slim. Het zet
eerst en vooral de Brusselaars tegen de
Walen af, want zij zijn er de oorzaak van
dat de ,ketjes' zoveel belastingen moeten
betalen. Nadien dient het Blok zich aan
als het alternatief voor Franstalig extreem-rechts. Tot slot belooft de partij dat
„zowel Vlamingen als Franstaligen in
Brussel van alle rechten zullen genieten,
dat de Sociale Zekerheid zal dichtgedraaid worden voor alle niet-Europeanen
en dat door een dynamische samenwerking met Vlaanderen de lasten voor alle
Brusselaars drastisch zal dalen."

In een Nederlandstalige boodschap in
Deze Week in Brussel en een Franstalige in
Vlan pleiten Gatz, Vandenbussche en Byttebier voor samenwerking tussen alle
Brusselaars en voor een tweetalige, multikulturele en boeiende stad. „Het gevaar
dreigde", zo beargumenteerden de politici hun oproep, „dat de gehele Vlaamse
gemeenschap in Brussel een racistisch
imago toegewezen krijgt."
Toch er is meer. De oproep moet ook
gezien worden als een politieke ondersteuning van de klachten die reeds tegen
de Vlaams Blok brochure zijn ingediend.
De Brusselse VU, SP en Agaiev willen dat
doortastende juridische stappen tegen het
Blok worden ondernomen. Het zint hen
niet dat veel te laks wordt opgetreden
tegen extreem-rechts. Zo werd reeds begin december een klacht ingediend, terwijl de prokureur nog steeds geen ontvangstbewijs heeft doorgespeeld. Overigens wil de oproep ook een hart onder
de riem zijn voor een blijvende en konsekwente ,cordon-sanitaire'.

Gatz, Vandenbussche en Byttebier beseffen maar al te goed dat een éénmalige
en
inhoudelijk bescheiden nieuwjaarsbrief
weinig zoden aan de dijk brengt. Ze
hopen erop dat het beleid op termijn
vruchten zal afwerpen. Toch is het maar
de vraag of de kiezer daardoor kan overtuigd worden. Weinig kiezers laten hun
stemgedrag beïnvloeden door beleidsresultaten, dan wel door eenvoudig verstaanbare beloften. Het Blok speelt daar
handig op in en terwijl de beleidspartijen
zich moeten buigen over ingewikkelde
dossiers, manipuleert het Blok de kiezers
door ,van deur tot deur te gaan'.
Aangezien het Blok zich kan afzetten
tegen alle anderen partijen, zit er voor
deze partijen niets anders op dan ook een

GESCHOKT

ONENIGHEID

Sven Gatz (VU), Michiel Vandenbussche
(SP) en Adelheid Byttebier (Agaiev) aanzagen met leden ogen hoe het Vlaams
Blok een agressieve en ronduit racistische
kampagne op touw had gezet. Op uitnodiging van de Louis Paul Boonkring
plegen de drie Vlaamse partijen regelmatig overleg omtrent het Sienjaal van De
Batselier en Coppieters. Vanuit een diepe
verontwaardiging werd beslist zo snel
mogelijk te reageren op de weerzinwekkende brief „die aanzet tot diskriminatie,
haat en geweld, terwijl het Blok de Franstalige Brusselaars wil inkopen voor racistische en fascistische ideeën."

Moet openlijk en krachtig weerwerk worden geboden tegen het Vlaams Blok? Hoe
doe je dat en heeft een cordon-sanitaire
wel zin? Over het antwoord op deze
vragen heerst onenigheid binnen de
Vlaams-Brusselse partijen. Zo is de VLD
van mening dat elke stap tegen het Vlaams
Blok slechts in de kaart van extreemrechts speelt. Daarom wou de VLD niet
bi) het initatief aansluiten, waardoor ook
de CVP niet werd uitgenodigd. De initiatiefnemers wilden niettenmin snel reageren en hopen dat de andere partijen
alsnog de rangen zullen sluiten.

blok te vormen. Samenwerking, veel geduld, dito tijd en vooral het kontakt met
de gewone burger zijn daarbij van het
allergrootste belang. Het geeft immers
geen zin enkel de gelijkgestemden te
overtuigen.
Overigens is er van een partijpolitieke
samenwerking geen sprake. Er heerst in
Brussel heel wat wantrouwen tussen de
Vlaamse partijen. Dat de CVP het initiatief afdoet als „een samenzwering van
vrijzinnig Imks", spreekt boekdelen.
Deze partij is bevreesd voor een nakende
anti-CVP koalitie. Reeds voor de verkiezingen van mei 1995 kwamen VU, SP
en Agaiev samen om in een versterkte
positie koalitie-onderhandelingen aan te
gaan. De initiatiefnemers moeten het ontstane wantrouwen wegwerken.
(evdc)

Wies Moens:
memoires en tentoonstelling
Nu vrijdag 17 januari wordt het boek Memolresvan Wies Moens aan publiek en pers
voorgesteld. Moens, In 1898 te St.-Gillis bij
Dendermonde geboren, overleed in 1982
in Nederland waarnaar hij, van kollaboratie
beschuldigd, in 1944 was uitgeweken. De
voorstelling van het boek gaat door in het
Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1 te
Dendermonde waar ook een tentoonstelling rond leven en werk van Wies Moens
wordt geopend.

Om 20 u. verwelkomt schepen van Kuituur
Ferdy Willems, waarna Mare Reynebeau het
boek inleidt

c& De tentoonstelling is gratis toegankelijk van
9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u., op zondag
van 14 tot 18 u. Op zaterdag gesloten. Het
boek, 356 blz., kost 998 fr. en wordt uitgegeven door Kritak.
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vu-Limburg kijkt
in de toekomst

VU-Llmburg
vindt dat met
de resterende
20 miljard
relconversiegeid nog heel
wat goede
dingen
i(unnen
gebeuren.

Tijdens een perskonferentie vroeg VULimburg vorige week dat er meer duidelijkheid zou komen rond de rekonversieplannen in de provincie. Toekomstkontrakt (1987) noch Witte Donderdagakkoord (1995) droegen er immers voldoende toe bij dat Limburg (ekonomisch)
uit het slop raakte. VU-Limburg wil het
destijds gevormde politiek front - meerdere partijen ondertekenden de overeenkomsten - niet doorbreken, maar wil
dat wel doen met het stilzwijgen rond de
'goede voornemens'. „Het is van het
grootste belang dat er snel duidelijkheid
komt over de wijze waarop de verschillende partijen en overheden zich nog
verder, al dan niet wensen in te zetten
voor de toekomstige ontwikkeling van
onze provincie" luidde het.
In het zgn. Toekomstkontrakt voor Limburg stond o.a. dat de volledige werkloosheid in de meest oostelijke gouw
binnen de 10 jaar 'gevoelig' zou teruggedrongen worden. Nu de tien jaar bijna
voorbij zijn, bedraagt het werkloosheidssurplus ten opzichte van Vlaanderen nog
altijd 10.668 eenheden. Ten opzichte van
10 jaar geleden is dat een verbetering met
ongeveer een derde, maar de 'gevoelige
daling' waarvan sprake is het zeker niet.
De Limburgse VU'ers, onder aanvoeren
van gedeputeerde Frieda Brepoels en
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan
Sauwens, maakten daarna een verdere
opsomming van de destijds beschreven
doelstellingen en de (voorlopige) resultaten ervan. Sommige elementen uit het
rijtje doen, op z'n zachtst gezegd, toch
minstens de wenkbrauwen fronsen. De
totale rekensom levert een tekort op van
341 miljoen.

BLM
Zo is er het projekt van de BLM, de
Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied.
Deze is gestart in 1990 met een rollend
fonds van 410 miljoen fr. voor vier jaar.
Later werd daar nog eens 225 miljoen fr.
aan toegevoegd voor het begeleiden van
ex-mijnwerkers en het organiseren van
'beroepsopleidingsprogramma's voor risikogroepen'. Europa voegde daar nog
eens hetzelfde bedrag aan toe waardoor
de totale uitgaven in 2000 meer dan 1,5
miljard fr. zullen bedragen.
Wat er met dat geld gebeurt? Bitter weinig
zo blijkt. De BLM bouwt wel een cirkuit
parallel aan dat van de Vlaamse Dienst
voor ArbeidsBemiddehng uit. Dat heeft
tot gevolg dat beide diensten voortdu-
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rend in eikaars vaarwater zitten en dat ze
geen van beide optimaal kunnen werken.
Uit vergelijking blijkt dat de BLM bovendien duurder is (prijs per deelnemersuur) dan de VDAB. Laatstgenoemde
moet besparen, BLM krijgt een exklusieve financiële garantie voor nog eens
drie jaar. Bovendien komen de door BLM
verschafte opleidingen geenszins tegemoet aan de vraag.
Tweede kop van Jut is het OVGB, het
Onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid. Bedoeling van het projekt was om de leerachterstanden van kansarme en allochtone kinderen in het basisonderwijs van
de vijf mijngemeenten te verkleinen. Bij
de oprichting ervan in 1990 werd ook
overeengekomen dat het OVGB binnen
de zes jaar zgn. 'optimaliseringsmodellen
voor transfer naar anderse scholen' zou
uitwerken. Slechts 12 van de 100 modellen zijn klaar, het kontinuëringsvoorstel tot 2000 levert geen garanties, maar
het OVGB krijgt niettemin een nieuwe
financiële injektie. Liefst 20% van de
Limburgse middelen vloeit bovendien
naar wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning buiten de provincie.

TOEKOMST
Toch wil de Limburgse VU niet alles m het
zwart zien. Met de resterende 20 miljard
overheidsgeld kan nog heel wat gebeuren.
Om dat aan te tonen zette ze alvast haar
eigen voorstellen op papier. Om de geloofwaardigheid van het beleid te herwinnen moeten de a a n ^ p n e verbintenissen integraal uitgevoerd worden.
Daartoe moet er een korrekte samenwerking zijn tussen de verschillende beleidsnivo's. Tot slot moet het beleid zich
beperken tot zijn kerntaken. Het moet,
steeds volgens VU-Limburg, een aantal
ondersteunende randvoorwaarden helpen kreëren, in stand houden of verbeteren. Het mag geen nieuw plan zijn dat
de indruk wekt dat de overheid zelf
ondernemertje gaat spelen.
Voorts hadden de Limburgse VU'ers een
aantal meer 'klassieke eisen' klaar: geen
Noord-Zuidverbinding (maar bv. wel de
verbetering van het bestaande wegennet),
geen grootschalig Fenix-projekt (maar
wel kleinschalig toerisme en rekreatie),
een doorgedreven samenwerking tussen
het LUC en Maastrichtse RUL. Ook de
bruto loonkost moet met 10% teruggebracht worden, wat goed zou zi|n voor
11.000 banen.
(gv)

VU op TV
Dinsdag 21 Jan.: Nieuw vervangt
gewoonte - Wat bracht 1996? Maar belangrijker nog: wat brengt ons 1997? In
haar eerste uitzending van het nieuwe jaar
blikt de Vlaams-Natlonale Omroepstichting
(VNOS) terug op de politieke aktualiteit van
het voorbije jaar. Een jaar dat maar minnetjes eindigde en zich voor velen enkel In
het grijs laat inkaderen. Algemeen voorzitter Bert Anciaux, partijsekretaris Laurens
Appeltans en de beide ondervoorzitters,
Patrik Vankrunkefsven en Nelly Maes, geven niet alleen kommentaar bij enkele
gebeurtenissen uit '96. 2e schetsen ook
hun hoop en verwachting voor '97. Een
programma in autentieke nieuwjaarstijl.
Kijken dus.
c» Afspraak op aimaag 21 Januari, BitfW
' rvi om 23U20. Ben programma van
ae Vlaams-Nattonallstlsche omroepstichting.

OOST-VLAANDEREN
vr. 17 Jan. WONDELCEM: Nieuw-

jaarsreceptie van VU-Wondelgem. Om 20u.
m zaal De Nachtegaal, Westergemstraat
96.
ZO. 19 Jan. HEUSDEN: Anekdoten
uit de Senaat, door eresenator Oswald Van
Ooteghem. Van 11 tot 13u. in de Vrije
Gemengde Basisschool, Steenvoordestraat
11 te Heusden (Destelbergen). Inkom gratis. Org.: vu i.s.m. dr Coossenaertskring
Destelbergen-Heusden.
Zo. 19 Jan. EI{PE>iWERE: Gratis VUnieuwjaarsreceptie vooralle leden in sympatisanten. Om I0u.30 in café Staian te
Burst. Aansluitend is vrijblijvend gezellige
namidddag voorzien in restaurant Belle
Mere. Deelname hieraan: leden 750 fr,
niet-leden 1.000 fr. Inschrijven: Patrick
verbestel (053/62.75.89).
vr. 24 Jan. GAVERE: Nieuwjaarsreceptie voor alte leden, vrienden en familie. Om 19u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 21, Daarna, rond 20u.30: kaasavond.
Inschrijven voor kaasavond bij bestuursleden (350fr, -I8j. 175fr.).Org.: VU-CrootGavere.
zo. 26 Jan. CENTBieucCE: Jaarlijkse ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie van 11 u. tot 12U.30 voor leden en
simpatisanten. Aansluitend om 13u. demokratlsch etentje (via inschrijving). Gastspreker:
Geert
Bourgeois.
info:
09/231.19.41.
Zo. 26 Jan. DEINZE: Nieuwjaarsetentje van vu-Deinze. Om 12u. in De
Mandel, Oude Heirbaan 72 te Grammene.
Met aperitief, lamsfileten bavarois. Leden:
350 fr, niet-leden 650 fn Inschrijven tot
19/1 bij Herman Maes (09/386.24.53).

Dl. 28 Jan. NiNOVE: Ledenvergadering van VWG-Ninove. Om 14U.30 in
buurthuis Pallieters, Smid Lambrechtstraat
te Outer Agenda: bestuursverkiezingen,
varia en bespreking driedaagse reis naar
Duitsland.
Za. 1 fel). SINT-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks Vriendenmaal. Om 19u.30 in
zaal Cildenhuis, Loofblommestraat. Met
aperitief, warme beenhesp, groenten- en
fruitassortiment, koffie-gebak. Gastspreker: volksvertegenwoordiger Fons Borginon. Deelname: 550 fr Inschrijven bij Anne
De Keuckeleire (09/222.91.83). Org.: VUSint-Denijs-Westrem/Afsnee.
za. 1 feD. IVIELLE: valentijntjesbai
van vu-Melle. in de Parochiezaal, Kloosterstraat, Metle-Centrum. Aanvang: 21u.;
deuren 20u.30. Muziek: La Squadra. Happy
Hour: 1 gratis konsumptie voor 22u. inkom
iSOfn, wk. lOOfr.
Za. 22 feb. LAARNE: Jaarlijkse samenkomst van leden en sympatisanten,
met als gastspreker Geert Bourgeois (over
Justitie). Aansluitend om 21u,: tripartiteeetfestijn (400 fn). inschrijven bij voorzitter Frank Van Imschoot (09/369.50.45)
vóór 21/2. Org.: VU-Laarne-Kaitcen.
Di. 25 feu. DEINZE: Gespreks
avond met Bert Anciaux en Joachim coens
over ..Jeugd en Politiek". In de kelder van
de biblioteek. Org.: VU-Deinze.

WEST-VLAANDEREN
DO. 16 Jan. BRUCCE: isabelie De
keyser over „volksnationalisme in de affiche". Om 15u. In De Gulden Spoort, 't
Zand 22 te Brugge. Org.: Informativa.
vr. 17 Jan. ROESELARE: Nieuwjaarsreceptie vanaf I9u.30 in 't Laag Plafond, Noordstraat 211 te Roeselare. Muzikale omlijsting: Saxofoiie. Org.: VU-, Orde
van 't Oul Bertje en vuJO-Roeselare.
zo. 19 jan. BISSECEM: Arrohdissementele nieuwjaarsreceptie met hapjes
en drankjes in Ontmoetingscentrum De
Neerbeek, Vlaswaagpleln. Gastspreker:
Geert Bourgeois over „Justitie in de branding", vanaf l l u . Org.: vu-arr. KortrïjkRoeseiare-Tlelt.
IVIa. 20 Jan. BRUGGE: Info-avond
over de nieuwe spelling. Om 20u. geeft
Joël Boussemaere deskundige uitleg in De
Frisse Spar, Dudzeelsestwg. 32 te Brugge
(St.-Jozef). Toegangsprijs: 100 fr (syllabus
inbegrepen). Org.: Vlaams Forum.
Dl. 21 Jan. lEPER: Kookavond voor
w i . Menu: vissoep met lentekrulden,
St.Jakobsvruchten met kruidensaus, kalfsgebraad met rivierkreeftjes, geflambeerd
exotisch fruit met vanilleijs. Om 19u.30 in
de keuken van Jeugdstaion. Leopold lil
laan. Onkosten worden gedeeld.
Wo. 22 Jan. BRUGGE: Diamontage
door Robert Vollekindt over „Land van
roem en rouwe "(Heuvelland-leper-Poperinge). Na de koffietafel (I4u.) in parochiaal
Centrum H. Madagatena, Violierstraat 7 te
Brugge. Deelname: zonder koffie 50 fr,
met koffie 100 fr Org.: WVG-Brugge-Centrum.
Wo. 22 Jan. IZEGEM: V-Club vOOr
kinderen: Kijkdoos. Om 13u.30 in De Drie
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: Vlanajo.
za. 25 Jan. ZWEVECEM: Tweede

Ontmoetingsfeest Zwevegem 2000. Vanaf
20u. in de feestzaal te Zwevegem-Knokke
(400 fr) Inschrijven bij mandatarissen en
bestuursleden.

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

# UIT DE REGIO

Za. 2S Jan. ROESELARE: VUJOKortrijk-Roeselare-Tielt organiseert een ledenbijeenkomst met verkiezing nieuw bestuur en een nieuwjaarsdrink. In 't Laag
Plafond. Meer info: Björn Wullaert
(051/30.53.80)
WO. 29 Jan. ROESELARE: V-Kiub
voorkinderen: Maskers maken. Om 13u.30
in zaal 't Laag Plafond, Caaipersstraat 2.
Org.: Vlanajo.
DO. 50 Jan. IZECEM: Prof. (UG) en
Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Vandenbroeke over „Vlaamse troeven. Cisteren, vandaag en morgen". Om 20u. in de
bar van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Kruisstraat 15. Org.: VSVK.
Zo. 2 feb. BRUGGE: 7 jaar Vlaams
Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor
Viering met feestmaaltijd. Om 12u.: aperitief aangeboden door Informattva vzw.
Om I3u.: feestmenu. Deelname 995 fr.
(dranken inbegr.). inschrijven bij de uitbaters: 34.30.82. Aantal plaatsen is beperkt.
vr. 7 feb. lEPER: Kamerlid Geert
Bourgeois over,.Justitie". Om 20u. in trefcentrum West-Ftandria, Hoek Capronstraat/Mk. Fochlaan. Org.: Wf en vu-leper.
WO. 19 feb. IZECEM: Vclub voor
kinderen. Tema Juwelendoos. In zaal De
drie gezellen. Org.: Vlanajo.
vr. 21 *eb. WEVELCEM: Jaarlijks
ledenfeest van vu-wevelgem. in de Gouden Fazant te Wevetgem Centrum. Om
19U.30 receptie en huldiing van Frans Soenen. Feestrede door Luk Vansteenkiste.
Om 2lu. etentje (700 fr.: Andalusische
roomroep, visgerecht met groentenkrans
en dessertbuffet), in aanwezigheid van
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke.
Inschrijven tot 10//2 bij G. Debels-Vervenne (056/41.17.19).
WO. 26 feb. ROESELARE: V-Ciub
voor kinderen. Temal: Rubberen figuren. In
zaal Laag Plafond. Org.: Vlanajo.
WO. 26 feb. IZECEM: V-Ctub vOOr
kinderen. Temal: Rubberen figuren, in De
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo.

ANTWERPEN
Vr. 17 Jan. EDECEM: Bezoek aan

het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Bijeenkomst om lOu. aan de ingang. Org.: FW-Edegem.
Za. 18 Jan. EDECEM: Kaartavond
om 20U.15 in Het Heem, Jakob Deroorestraat. inschrijven op voorhand bij Karel
De Gryse (449.82.12). Org.: VNSE.
Zo. 19 Jan. EDECEM: Om 17U.30 in
Het Heem: Worstenbrood, inschrijven op
voorhand tot 17/1 bij Karel De Gryse,
449.82.12. Org.: VU-Edegem.
Za. 25 Jan. BERCHEM: Met FWBerchem naar de Algemene FW-ledenvergadering te Brussel. Info bij bestuursleden.
Za. 25 Jan. KALMTHOUT: Met FVV-

Kalmthout een Dagje Brussel. Met bezoek
achter de schermen van de Munt of rondrit
met belangstelling voor Art Nouveau; middagmaal; ledenvergadering of winkelen,
inschrijven voor 15/1 (666.57.77).
Zo. 26 Jan. WIJNECEM: TWeede

VU-Aperitiefkoncert, gratis aangeboden
door vu-Wijnegem i.s.m. Schoten en
Schilde.. Om 11u. in zaal De Leeuw. Met
inleiding door Fons Borginon, optreden
van Hilde Van Eyck (harp) en Ariette Van
Hove (voordracht), gast: Jaak Vandemeu-

^

lebroucke. Na het koncert vrijblijvend
brunch (500 fr.) Inschrijven voor 22/1 bij
Mathieu Mees (353.94.64) of André De
Cleen (353.92.66), Els Dejong (645.40.61),
Toon Claessens (383.54.43).
Zo. 26 Jan. MORTSEL: Nieuwjaarsreceptie van VU-Mortsel. Gastspreker: senator Jan Loones. Om 11u. in Dieseghemhoeve, W. VOIckaertstraat te Mortsel.
Di. 28 Jan. BERCHEM: Met FWBerchem naar tentoonstelling ,,Van Ensor
tot Delvaux" te Oostende. Samenkomst
aan Berchem-station om Bu.lO.
Vr. 31 Jan. 6RASSCHAAT: De Wie
Weet Wat Waar Kwis. Om 20u. In RR.l.,
Hemelhoeve, Gemeentepark Brasschaat.
Presentatie: Jaak Decru. Kostprijs 500 fr.
per ploeg (mas. 6 pers.). Inschrijving: uiterlijk op 28/1 bij Lutgart Desmete (tel &
fax: 03/653.27.12). Org.: VU-Brasschaat.
za. 1 feb. DESSEL: Vlaams kamerlid Kris Van Dijck nodigt uit op arr feest.
Gastronomisch eten (5 gangen) aan demokratische prüs (750 fr., -12j.: 300 ft).
Gastspreker: Guido Dutry (Vlamingen in de
Wereld). Aanvang: 19u. in Parochiecentrum Dessel-Witgoor. Inschrijven: vóór
25/1 door overschrijving op rek.nr. 4132188291-28. Org.: VU-arr. Turnhout.
Vr. 7 feb. BORCERHOUT: worstenbrood- en appelboiavond met kamerlid
Fons Borginon als gastspreker. Vanaf 19u.
in zaal De Vesper, Te Boelaerlei 9. Inschrijven bij M. De Coninck-De Smet
(03/322.08.06). Org.: vu-Borgerhout i.s.m.
Vlaams Kring volksontwikkeling.
Vr. 7 feb. TURNHOUT: Opening
tentoonstelling „Het nationalisme in
Vlaanderen en de wereld". Om 20u. in De
Warande. Inleiding door Isabella De Keyser.
Muzikale omlijsting: Koerdisch muziekensemble, I.s.m. het Koerdisch instituut. J.R
Roosen draagt Koerdische gedichten voor.
Toegang gratis.
WO. 26 feb. ZWIJNDRECHT: Oudsenator Walter Luyten spreekt over „Leven
en wet* van priester Daens". Samenkomst
met de gepensioneerden vanaf I4u. in
Muzleklokaal van de fanfare, Michel Vergauwenstraat (vlakbij kerk). Info: A. Van
Coethem, Dorpsstraat 47, Burcht, of d'Hollander (252/77.98) of Walter Luyten
(03/482.11.93).

VLAAMS-BRABANT
Vr. 17 Jan. WOLVERTEM (MEISE):

Nieuwjaarsreceptie van Volksunie MeiseWolvertem-Oppem. Om 20u. in zaal „Lindeboom te Imde (Wolvertem). Nakaarten
over het voorbije politiek werkjaar en vooruitblikken op 1997 bij een droogje en een
natje.
Vr. 31 Jan. DILBEEK: Arrondisse-

mentsraad van VU-Halle-Vilvoorde. Om
20u. In de vergaderzaal van het arr. sekretariaat (Ninoofsestwg. 230 te Diibeek,
lste verdiep). Agenda: Goedkeuring verslag vorige vergadering; bespreking struktuurplan Vlaanderen door Luk Deconinck;
goedkeuring rekeningen 1996; varia en
nieuwjaarsdrink.
zo. 2 feb. BRUSSEL: Pannekoekenfestijn van vu-Brussel-Stad. Van 14 tot
I8u. in Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5.
za. 15 feb. GRIMBERGEN: Alg. ledenvergadering in de Parochiezaal van
Beigem. Om 19u.30. Alle VU-leden van
Groot-Grimbergen zijn van harte uitgenodigd.

POLITIEKE CELOOFWAARDICHEID
VEREIST MEER DAN ENKELE
BESPREKINGEN OVER EEN NIEUWE
POLITIEKE KULTUUR
De demokratie wordt zwaar op de proef
gesteld. Aan de vooravond van de 21ste
eeuw zoeken de politieke partijen de weg
naar de toekomst, naar een nieuwe politieke kuituur. De mondige burger is niet
langer tevreden met een politiek waarin
alles rond macht, invloed en vriendjespolitiek draalt De drie grote traditionele
partijen moeten nu eindelijk maar eens
tonen dat het menens is. De oude politieke
krokodillen moeten eindelijk maar eens
gaan luisteren.
De vergaderdata zijn vastgelegd, de
agenda's bepaald. Nochtans is het VU-partijbestuur overtuigd van het feit dat noch
het gesprek In de overleggroep Langendrles, noch het Vlaams overleg over een
Nieuwe Politieke Kuituur de essentiële aanzet vormen om de geloofwaardigheid en
het vertrouwen tussen samenleving en po-

litiek te herstellen. Een nieuwe politieke
kuituur Is weliswaar een belangrijk deel van
de oplossing om uit de politieke Impasse te
komen, om de oorzaken van de maatschappelijke krisis weg te nemen. Maar de
hervorming en toegankelijkheid van administratie en gerecht blijven zeker naar de
mensen toe prioritair.
De VU waarschuwt er voor dat de positieve
Intenties tot herstel van de demokratie niet
wegzakken In een moeras van vergaderingen en werkgroepen. Er Is meer nodig. Er
Is nood aan een optimistisch en radikaal
demokratisch projekt. Een projekt dat het
lef heeft een globale politieke iange-termijnvlsle te ontwikkelen wars van machtspolitiek en zuilbelangen en tot voorbij de
volgende verkiezingen.
De VU is bereid uiterst kritisch en ongebonden een positieve rol te vervullen.
Omdat de politiek het aan zichzelf en aan de
samenleving moreel verpllchtis. En als sommige traditionele partijvoorzitters de eerlijke en gedurfde aanwezigheid van de VU in
de debatten rond een nieuwe politieke
kuituur niet meer op prijs stellen, dan moeten ze dat meteen en luidop zeggen. Dan
weet de VU hoe laat het Is, en dat er niets zal
veranderen...

Roeland
van verdeghem
overleden
Op amper zestigjarige leeftijd overleed op
16 december jl. oud-schepen Roeland
Van Verdeghem. Roeland - hij was trots
op zijn naam die klonk als een klok behoorde niet alleen tot de pioniers van
VU-Wondelgem, nu al meer dan 30 jaar
geleden, hij was ook aktief in tal van
plaatselijke verenigingen, die hij niet zelden zelf had helpen stichten, of er een
bestuursfunktie uitoefende.
Het lag in delMjn van de verwachtingen
dat hij de tweede voorzitter werd van de
Wondelgemse Culturele Raad.
Toen de VU in 1970 er in slaagde de
traditionele absolute CVP-meerderheid
te breken, werd Roeland schepen van
Financiën, Openbare Werken en Cultuur.
Als voorzitter van de Gemeentelijke Culturele Raad werd hij opgevolgd door P.
Bronckaers.
Dat Roeland een bekwaam schepen was,
wordt door iedereen erkend. Zijn goede
samenwerking met wijlen burgemeester
Louwers en de overige collegae, maakten
het mogelijk dat er in Wondelgem heel
wat ingrijpende openbare werken werden
uitgevoerd. Het heraanleggen van het
oude wegennet, de uitbreiding van de
gemeenteschool, het OCMW-tehuis, de
aankoop van het sportcomplex Neptunus, de aanleg van de nieuwe begraafplaats, het aanleggen van verscheidene
groenzones, in dat alles had hij als ge-

wetensvol beheerder van de gemeentegelden een beslissende stem.
Ook het verschaffen van de financiële
mogelijkheden voor een aangepaste gemeente-administratie, politie, technische
dienst en onderwijskorps kregen zijn financiële en morele goedkeuring. Ook
kuituur werd met meer dan gewone belangstelling gevolgd, wat zich uitte in een
milde steun aan de Culturele Raad en de
sociaal-kulturele verenigingen.
Wondelgem ging de fusie met Gent in met
een behoorlijke spaarpot... en werd er
niet voor beloond! Roeland wenste in de
nieuwe fusiegemeente Gent geen openbaar mandaat meer te bekleden. Met onze
afdeling bleef hij steeds in kontakt en ook
bij verkiezingen konden we op zijn morele en materiële steun blijven rekenen.
Zijn uitvaart werd dan ook door velen uit
de VU en het Wondelgems verenigingsleven bijgewoond.

(db)
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Wenst U meer informatie over de
advertentiemoselijkheden in WIJ?

NV JAN BREYDEL

^ DEVRIESE ^
woonverlichtinp

Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten

Bel dan vandaas nos naar

Els Decoster

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
vbaan brugge-oostkamp.
^.
050 35 74 04
/

op het nummer 02/481 78 59

Brood- en
banketbakkerij

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te
tonen (zie toonbank ingang)
Specialiteiten

Visfondue 10 soorten
1 0 k m Oostende
Visassortiment 7 soorten
De Haan
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft

U bent van harte welkom bij

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

HERENKLEDING

J

Steenhouwersvest. 52

-

GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel 053/700664

ANTWERPEN

TeL: 03/231.35.83

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46

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

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

FIETSEN
Fijne midweek
supenveekend
3 Nachten
Luxe kamer, stilte gratis,
3x gastronomisch
half pension, bierdegustatie,
Normandische pannekoek
met koJGfie,
tevens fietsen ter beschikking etc...
6.500fr.per persoon
de laatste dag uw kamer
tot IS.OOu.

G
R
A
T
I
S

Alle stortingen van
abonnementen en
redaktie op prk. 0000171139-31 van WIJ,
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel.
TeL 02/219.49.30

10 Km van
Brugge &
Oostende

Fax. 02/219.97.25
VLAAMS-NATIONAAL
WEEKBLAD

Jaarabonnement

1.200 fr.

Los nummer

35 fr.

Verantwoordelijk
uitgever:

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

Bert Anciaux

hove Arrangement 1 Nacht

Barrikadenplein 12
1000 Brussel

Luxe kamer met dubbele
whirlpool,
Aperitief, Gastro-menu,
champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot IS.OOu.
4.950 fr. per persoon.

••^

Knip me uit =
fles champagne

Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/481.78.59
Fax. 02/481.78.82

Hotel De Stokerij Oudenbui^

Een uitgave van het

Tel 059/26 83 80 Fax 059/26 89 35

Vlaams Pers-, Radio- en

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

TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:

Standpunten over gemeentefusies
( ^ p 1 januan 1997 is het twintig jaar geleden dat het aantal gemeenten gevieren^eld
LÜJwerd Voldoende reden voor het Vlaams Nationaal Studiecentrum om even tewg
te blikken op deze immense fusie-operatie een situenng van de fusies in histons®
perspechef de integraal-federalistische visie van de Volksunie en enkele getuigenissen van
lokale mandatarissen Kortom verplichte lectuur voor wie met gemeentepolitiek bez

I

kan een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijc|£jnift Standpunten door
300 frank te storten op rekeningnummer 43!|i5^TOl-18j^het^giams
onaal
Studiecentrum vzw Voor een l Q | ^ ^ É I f i i e ^ i i l a ^ 100 frank Meer ilTOrmati.e,
V N S j i a t t J W i # d e B o l f l i f l a l ^ ^ O Brussel, tel 02/219 49 30 en fax 02/21713^10
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^_^_

_

I K Wtt^%^wlv
J\JlaCK
A MiA rai%^iii%

Stilaan geven onze hersenen
hun geheimen pnjs Hoe
functioneert ons bewust
zijn"^ Waarom en hoe den
ken wij"^ De chemie van het
brein een verkenning
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Redakteuren:
Ene Van de Casteele
Geert Vranken
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Hilde De Leeuw

z o WERKT ONS ZE SMEERDEN
HOOFD
HEM
In de affaire-DassauU, waarmee ineens geen zesiig maar
zeshonderd nuljoen frank
smeergeld gemoeid is mei
den de kroongetuigen afwe
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Maurits Van Liedekerke

KNA

DE CROO
HEEFT KRITIEK
VLD voorzitter Herman
De Croo dient tegenwoordig als
schietschijf van iedereen maar
volhardt in zijn oppositie
De affaires redden Dehaene
Een gesprek

KAMELEONS
Hoe gaan wij om met ons
geW Zuinig en verstandig'
Of laten we het rollen^ We
doen zowel het een als het
ander We zijn kameleon

< EN

VACATURE

n Servië en Bulgarije protesteren de massa's tegen
het bewind. In Slovakije sluiten de
bewindvoerders het net rond hun politieke
tegenstanders en etnische minderheden. De fluwelen
revoluties die het voormalig Oostblok na de val van
de muur van Berlijn in 1989 vrijmaakten van het
kommunistisch juk, zoeken hun tweede adem. %

I

Het protest, voornamelijk van studenten
en oppositie, tegen de Servische president, Slobodan Milosevic, is deze week
aan zijn tweede maand bezig. Zoiets is bij
ons moeilijk te begrijpen: een aaneenschakeling van massale protestmanifestaties voor een demokratischer regime,
zestig dagen na elkaar.
De Witte Mars bracht in Brussel enkele
honderdduizenden mensen op de been,
en men sprak haast over een wonderlijk
verzet van ongeorganiseerde burgers.
Zo'n massale betogingen zijn in Servië
geen dagelijkse kost, maar de mirakels
worden er toch aan elkaar geregen.
En waarom? Omdat Milosevic en zijn
handlangers de verkiezingen vervalsten,
en de uitslagen waar vervalsing geen
zoden aan de dijk bracht, gewoon ongeldig lieten verklaren. Een louter politiek doel jaagt in Belgrado al twee
maanden lang duizenden de straat op en
bereikte maandagnacht jl. (op ortodoks
oud en nieuw) een hoogtepunt.
Vorige week braken ook in Sofia onlusten
uit. Het parelementsgebouw werd bestormd en gebrandsticht.
De reden voor de Bulgaarse onvrede ? Een
reeks betogingen, georganiseerd door de
politieke oppositie teen de socialistische
regering, die uit de hand liep toen de
politie bij de bescherming van een socialistisch parlementslid wat al te gretig
de wapenstok hanteerde. De oppositie
tegen de ex-kommunistitsche socialisten
eiste en verkreeg vervroegde verkiezingen.

TAAL-BOETE
Ook in Slovakije heerst spanning. Daar
werd op 1 januari een kontroversiële
taalwet van kracht. Officieel is ze gericht
tegen de toenemende verengelsing. In de
praktijk maakt ze de Hongaarse minderheid in Slovakije, 600.000 mensen of
een dikke tien procent van de bevolking,
het leven nog wat zuurder. De wet verplicht het gebruik van de Slovaakse taal.
Hongaarse teksten mogen nog verschijnen in scholen en in de media, maar alleen
wanneer hun Slovaakse versie eerder verschenen was.
Taalinspekteurs van het ministerie van
Onderwijs zullen erover waken dat alle
teksten in een buitenlandse taai voorafgegaan worden door een Slovaakse vertaling. Zij moeten er eveneens op toezien
dat leden van de Hongaarse minderheid
met elkaar geen Hongaars kouten in
officiële gebouwen.
Overtreders riskeren boeten die tot een
half miljoen frank kunnen oplopen. Ook
bedrijven, verenigingen en uitgeverijen
die de nieuwe taalwet niet toepassen,
kunnen bestraft worden. Met de opbrengst van de boeten wil Slovakije een

?ro Slovakije-fonds spijzen, waarmee het
ministerie van Onderwijs pro-Slovaakse
kulturele projekten zal financieren.
Geen wonder dat de Hongaarse minderheid fel protesteert. Halverwege december had het Slovaakse parlement al
een presidentieel veto opzijgeschoven te-

bliek onrust zaait met de bedoeling het
grondwettelijk stelsel van Slovakije omver te werpen, de territoriale integriteit
van het land te schenden, of zijn mogelijkheden om zichzelf te verdedigen
schaadt of zijn soevereiniteit ondermijnt,
veroordeeld wordt tot een boete of zes

Demokratische
tegenwind waait
door Oost-Europa
gen een wet die volgens haar kritici
toelaat iedereen die tegen de regering is,
achter slot en grendel te stoppen. De wet
stipuleert dat „iedereen die bij het pu-

maand tot drie jaar gevangenisstraf."
Sommige jonge „demokratische" staten
achter het IJzeren Gordijn hebben nog
wat moeite met de fundamenten die een

demokratie ondersteunen. Het zijn trouwens niet alleen de aangehaalde staten,
Bulgarije, Klein-Joegoslavië en Slovakije,
die in dit bedje ziek zijn. Ook Wit-Rusland, Kroatië, Roemenië, Bosnië en andere staten kwamen de jongste maanden
in het nieuws met weinig vleiende evaluaties over het peil van de demokratie.
In West-Europa, in de Europese Unie en
in de NAVO, kijkt men met argusogen
toe. Over een half jaar maakt de NAVO
bekend wie de eerste Oost-Europese kandidaten zijn met wie onderhandelingen
over de toetreding mogen beginnen. Een
Slovaaks oppositielid formuleerde openlijk wat velen in het Westen denken: de
goedkeuring van de kontroversiële wetten „diskwalificeerde Slovakije definitief
uit de race naar een snel lidmaatschap van
de NAVO".

2 maanden
politiek
geïnspireerd
protest deden
Slobodan
Milosevic
vooralsnog
niet
struikelen.

Jakob Orlof

Zeven Brusselse informatiebladen
overtreden taalwet
Vic Anaaux, staatssekretarls van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapskomissie en inwoner van de
gemeente Eisene, legt bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht klacht neer over
zeven Brusselse gemeentelijke informatiebladen. Het lijstje van klachten is Indrukwekkend, wij zetten het speurwerk
van Vic Anciaux even op een rijtje.
ANDERLECHT
Het gemeentebestuur van Anderlecht
laat een infoblad huis aan huis bedelen.
Op de tweetalige voorpagina en de tekst
van de burgemeester na zijn de bijdragen
van de schepenen volledig eentalig, acht
in het Frans en één in het Nederlands.
Gezien de specifieke aard van het blad
moet deze gemeentelijke informatie
worden beschouwd als een mededeling
aan het publiek en volledig in de twee
landstalen gebeuren in toepassing van
artikel 18 van de gecoördineerde wetten
op het taalgebruik in bestuurszaken dat
stelt: „De plaatselijke besturen die in
Brussel hoofdstad gevestigd zijn stellen
de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn
op in het Nederlands en in het Frans".
ELSENE
Het blad „XL - notre commune - onze
gemeente" wordt uitgegeven en gedrukt door de gemeente Eisene.
Op uitzondering van een bijdrage van Het
Elzenhof (eentalig Nederlands) en de be-

richtgeving over het Museum van Eisene
(tweetalig) is het infoblad van juni 1996
volledig in het Frans gesteld Hetzelfde
geldt voor de infobladen van december
1995, februan 1996 en apnl 1996
De ,,Edition spéciale van XL Loisiers", een
uitgave van de schepen voor Sociale Zaken
kreeg Anciaux op adres toegestuurd in een
eentalig Franse uitgave Een Nederlandstalige uitgave kon hij wel gaan afhalen bij
de Dienst Animatie van de Senioren.
Aangezien zijn adres in het Nederlands is
gesteld had men Anciaux de Nederlandstalige brochure moeten toezenden.

Het inlichtingsblad voor de inwoners van
St -Lambrechts-Woluwe „Wolu 96" voldoet grotendeels aan de vereisten van de
taalwetgeving, maar ook hier ziet Anciaux zich verplicht klacht neer te leggen
aangezien de benchtgeving door de
schepen van Jeugd en Sport grotendeels
Franstalig is.

VORST

WATERMAAL-BOSVOORDE

„Lavis Forestois - uw gemeentelijk tijdschrift" nr. 6 voldoet evenmin aan de
wettelijk gestelde eisen. De berichtgeving van de eerste schepen op bladzijde 4
is eentalig Frans. In de mededeling van de
schepen van Sport en Vrijetijdsbesteding
wordt de belangrijkste informatie enkel
in het Frans vermeld.

In de uitgave van het gemeentelijk tijdschrift „Officieel" wordt het Nederlandstalig gedeelte verdrongen naar een gemakkelijk verwijderbaar middenkatern,
op een beperkt aantal bladzijden (8 Nl.24 Fr.) in een kleiner lettertype en zonder
Illustraties.

gaande van een lokaal bestuur (bijvoorbeeld de data waarop het groot huisvuil
wordt opgehaald).
ST.-LAMBRECHTS-WOLUWE

UKKEL
ST.-PIETERS-WOLUWE
„Wolu-News", maandelijks informatieblad van St.-Pieters-Woiüwe, wordt kosteloos In alle bussen bezorgd. Het blad
wordt uitgegeven door de vzw Wolugraphic. Dit is wellicht een poging om
aan de taalwetgeving te ontsnappen.
Gelet op het feit dat én de burgemeester
én de schepenen én een gemeenteraadslid bijdragen leveren van infomnatleve aard moet het blad beschouwd
worden als een mededelingsblad uit-

,,Le Wolvendael" uitgegeven door l'Association culturelle et artistique d'Uccle
vermeldt op de voorpagina „l'Offlciel
ucclols des informations communales,
culturelles et commerciales".
De biz. 15 t/m 21 bevatten de „informations communales - gemeente mededelingen" en bevatten een groot aantal mededelingen alleen in het Frans.
Vic Anciaux vraagt de voorzitster van de
VCT ,,aan zijn klachten een passend gevolg te verlenen".
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ls de jongeren al minder zouden lezen, dan ligt
dat zeer zeker niet aan het gebrekkige aanbod.
WIJ maakte een selektie jeugdboeken.

A

Mare De Bel hoeft als jeugdauteur geen
verdere voorstelling. Met De monsters
van Frankenzwein bewees hij opnieuw
waarom. Slechts twee Groendorpers leven niet gelukkig samen met de andere
dorpelingen: de graatmagere varkensfokker Hein Frankenzwein en de kwabbervette graanboer Bonkers. De twee
slaan de handen in elkaar om te werken
aan een Groot Vijf Stappen Plan. Eerste
doelstelling: het kweken van een monsterachtig soort varken ... Twee kinderen
trachten de snode plannen van het duo te
voorkomen. Het geheel laat zich lezen als
een spannend, universeel verhaal over de
verloedering van het milieu door de industriële aanpak van de landbouw,
o» De monsters van Frankenzwein. Mare

Brugge op te lossen. Ondanks tegenwerking ontdekken ze dat hij een relatie
had met een koUega én dat hij bovendien
wist dat sommige leerlingen onterecht
een jaar moesten overdoen. Moord in het
atheneum is de tweede 'teen-krimi' van
Jon Misselyn uitgegeven bij Clavis.
c& Moord in het atheneum. Jon Misselyn.
Uitg. Clavis - Hasselt, 1996,168 blz.,
450 fr.
In Indianen verhalen vertelt Marita De
Sterek letterlijk verhalen over de NoordAmerikaanse indianen. De uitgave is niet
zomaar een bundeling van de gekende
skalpeer- en wigwamtoestanden geworden, maar een goed gedokumenteerd
boek over geschiedenis, leven en werk

De Bel. Uitg. Davidsfonds - Leuven,
1996,160 bh., 599 fr.
Na o.a. 'Romeo en Julia' en 'Tristan en
Isolde' heeft Ed Franek zich vorig jaar
toegelegd op de hertaling van de legende
van Parcival, ridder aan het hof van
koning Arthur. Als basis voor de bewerking vond Franek inspiratie bij 'Het
verhaal van de Graal' van Chretien de
Troyes en 'Parcival' van Wolfram von
Eschenbach. In de toelichting bij het boek
zegt de auteur dat „bewerken zonder
respekt tot niets leidt. Het gaat erom het
origineel weer tot leven te brengen in een
versie die de jeugd op het einde van de
20ste eeuw kan boeien." Met 'Parcival'
geeft Franek jeugdige kleur aan één van
de meest tragische figuren uit de sagen
rond koning Arthur.
c» Pareival. Een verhaal van de graal. Ed
Franek. Uitg. Altiora - Averbode,
1996, 75 blz., 298 fr.

"^^

ji]
Peter }an Rtus

^J*y
ï&'
• f'm»^

tC.U<'lV(;rlt\e

Oma Piraat^

w

Peter ]an Rens zal in Vlaanderen waarschijnlijk meer naam genieten als gewezen presentator van 'Doet-ie-het of
doet-ie-het-niet' of als 'Mijnheer Kaktus'
dan wel als schrijver van jeugdboeken.
Met Sigmund de bloedhond is hij evenwel
niet aan zijn proefstuk toe. Sigmund zit te
ruim in zijn vel, kan niet blaffen, is lui en
laat voortdurend stinkende winden. Toch
is het dier één van de grootste vrienden
van het jongetje Gluteus. Samen komen
ze de zwaarste problemen te boven.
c» Sigmund de bloedhond. Peter Jan
Rens. Uitg. Ploegsma - Amsterdam,
1996,124 blz., 518 fr.
Nadat ze eerder al een soortgelijk geval
hadden opgelost worden Vanessa en
Bram gevraagd om de moord op een
leraar Nederlands van het ateneum van
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naar een rusthuis gaat. Maar dat is gerekend buiten de wil van oma zelf. Als het
dan toch zover komt, keert de rust niet
weer, integendeel. Kinderen die Oma
Piraat van Karel Verleyen erop naslaan
zullen dat geweten hebben!
c» Oma Piraat. Karel Verleyen. Uitg.
Davidsfondslinfodok - Leuven, 1996,
130 blz., 445 fr.
In Gezworen woorden doet Aèèy van der
Veer een fascinerend verhaal over het
leven in Friesland aan het begin van de
jaartelling. Van het feit dat de Romeinen
de streek bezetten merken de inwoners
van Marisheim niet zoveel. Ze hebben het
te druk met leven en de boeren en vissers
moeten hun gewone werkzaamheden
doen: Romeinen of niet. Totdat de vrede
in het dorpje hevig verstoord wordt...
o» Gezworen woorden. Akky van der
Veer. Uitg. Leopold - Amsterdam,
1996,187 blz., 699 fr.

Jeugdige

lezersavonturen
van de indianen. 'Indianen verhalen' doet
dat bovendien op een zeer overzichtelijke
- en door de verklarende woordenlijst
naast de lopende tekst ook zeer verhelderende - manier. Om het geheel een
zeer persoonlijke toets mee te geven trok
antropologe De Sterek zelf naar NoordAmerika en sprak er met Navajo-indianen. Van de informatie die ze daar
verkreeg maakte ze handig gebruik in
haar boek.
c» Indianen verhalen. De Noord-Amerikaanse indianen. Marita De Sterek.
Uitg. Altiora - Averbode, 1996, 160
blz., 695 fr.
Harold en Hermientje hebben een oma
uit de duizend. Maar: Oma is een beetje
mal! Ze heeft altijd gekke ideeën, vindt
de leukste spelletjes uit en geeft een
hangbuikzwijn als verjaardagskado. De
ouders van de kinderen vinden het maar
niets, zo'n malle oma. Wanneer de kinderen plots niet meer naar oma mogen,
nemen ze het recht in eigen hand en
sluipen het huis uit om haar een bezoekje
te brengen. Miriam Borgermans maakte
er - kan het anders - een reis vol verrassingen van.
c» Oma is een beetje mal. Miriam Borgermans. Uitg. Clavis-Hasselt, 1996,
80 blz., 395 fr.
Oma's die ze niet meer allemaal op een
rijtje (willen) hebben, doen het blijkbaar
goed in de jeugdliteratuur want ook oma
Netty is persona non grata in het huis van
Jelly: zijn vader vindt dat ze maar best

Vlaamse kinderen zullen er waarschijnlijk
minder mee vertrouwd zijn: met de
VOC-schepen. Misschien vormt Het
VOC-schip 'De Halve Maan' in dit geval
een uitgelezen mogelijkheid om kennis te
maken met de bouw, de bemanning en de
eerste tocht naar het Oosten van zo'n
driemaster van de Verenigde Oostindische Compagnie. Na een korte inleiding
over het ontstaan en het reilen en zeilen
van de VOC, wordt er begonnen met de
bouw van 'De Halve Maan'. Bas Van Lier
neemt de lezers daarna mee op een echte
reis, geïllustreerd met tekeningen van Jan
Braamhorst. Prettig boek!
c» Het VOC-sehip 'De Halve Maan'. Bas
van Lier & Jan Braamhorst. Uitg.
Ploegsma-Amsterdam, 1996,80 blz.,
650 fr.
Je zal maar terechtkomen in een land
bewoond door muziekreuzen. Zoiets
overkomt Simon nochtans. Wanneer het
jongetje in Simon in het Land van Ut van
Gerda van Cleemput de paukenstokken
ter hand neemt, doemt er plotsklaps een
reus aan het venster op die een trom wil
lenen omdat de zijne kapot is...
c» Simon in het land van Ut. Gerda van
Cleemput. Uitg. Altiora - Averbode,
1996, 72 blz.
In de lijst met meest verkochte boeken zal
de Bijbel ongetwijfeld een zeer vooraanstaande plaats innemen. Ook kinderbijbels verschijnen bij regelmaat van
klok. Eén van de blijvers is Bijbelse verhalen voor jonge kinderen door DA.

Cramer-Scbaap. Het boek verscheen voor
het eerst in 1957 en kent nu een 33ste
geheel herziene druk. De illustraties bij de
vereenvoudigde verhalen uit het oude en
nieuwe testament zijn van de hand van
Annemarie van Haeringen
c& Cramer-Schaap. Uitg. Ploegsma-Amsterdam, 1996, 420 blz., 870 fr.
Feestverhalen kan ongetwijfeld ondergebracht worden bij de meest feestelijke
boeken van het afgelopen jaar. Liefst 50
spannende, leuke, verdrietige of ontroerende kinderverhalen over het vieren van
feest hebben er een onderkomen in gevonden. De verhalen komen uit zowat
alle hoeken van de wereld en bij ieder
feestverhaal wordt de oorsprong en de
bedoeling van het feest kort uitgelegd. Zo
is het boek niet alleen prettig om te lezen,
maar ook een heel klein beetje leerrijk.
c» Feestverhalen. Samengesteld doorjos
Van Hest en Saskia van der Valk. Uitg.
Gottmer - Haarlem, 1996, 296 blz., •
900 fr.
Heeft Nostradamus gelijk? Zal de wereld
vergaan in 2000? Waar heeft MarieAntoinette haar juwelen gelaten? Deze
mysteries vinden een oplossing in De
schat van Orval. Dit is geen gewoon
boek, maar een doolhof waarin de lezer
zelf de weg moet vinden naar een uitgang.
Onderweg kan hij verdwalen, op een
blinde muur lopen... Pas na 20 bladzijden
merken dat men in een hinderlaag terechtkomt... Kortom, na het lezen van dit
boek heeft men een echt avontuur beleefd.
c»De sehat van Orval. Bernauw en
Didelez. Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1996,128 blz., 495 fr.
Astrid Lindgren voorstellen hoeft niet
meer. Iedereen kent haar geesteskind Pipi
Langkous. Zij heeft ook prachtige
Sprookjes geschreven. Een ganse verzameling, over een jongetje dat zo klein
kon worden als een mus, of een land
waarin je alles kunt, over ridders en
rovers. Een dikke bundel, verrijkt met
tekeningen van Hon Wikland.
c» Sprookjes. Astrid Lindgren. Uitg.
Ploegsma, Amsterdam,
blz., 700 fr.
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Sinbad de zeeman en Peter Pan tot slot
behoeven geen verdere voorstelling meer.
De verhalen genieten een wereldwijde
bekendheid en blijven boeiend voor jeugdige lezers. Beiden zijn verschenen in een
nieuwe uitgave.
c» Sinbad de zeeman. Verteld door John
Yeoman. Uitg. Fontein - Baarn, 1996,
119 blz., 595 fr.
c» Peter Pan. J.M. Barrie. Uitg. Ploegsma
- Amsterdam, 1996,192 blz., 640 fr.

BOEKEN

ENGELEN
Het orakel van de engelen is een zeer mooi uitgegeven doe-hetzelf-pakket voor voorspellingen met behulp van engelen. Naast de
36 kaarten bevat het pakket ook een stevig boek over de engelen,
over de manier waarop je met hen en met hun energie kan omgaan.
Doemdenkers mogen met een gerust hart 'Het orakel van de
engelen' raadplegen. Volgens de auteur schuilt er niets negatiefs of
weifelachtigs in het lezen van engelenkaarten: iedere kaart geeft
positieve aspekten van liefde en helende energie voor alle omstandigheden.
c» Het orakel van de engelen. Ambika Wauters. Uitg. Becht Haarlem, 1996,112 blz. en 36 orakelkaarten, 1199 fr.

c» De Sleutel tot de Bijbel. J.R.Porter. Uitg. Lannoo - Tielt, 1996,
288 blz., 1495 fr.

BIJBEL
Bij Lannoo verscheen vorig jaar De sleutel tot de Bijbel, een mooi
uitgegeven boek over 's werelds meest bekende boek. 'De sleutel'
heeft de essentie van dit 'boek der boeken' uitgewerkt in meer dan
honderd geïllustreerde kommentaren bij de belangrijkste verhalen,
plaatsen, personen en gebeurtenissen in de Bijbel. Het boek is
verdeeld m twee delen, waarvan het eerste de Hebreeuwse Bijbel
en het Israëlitische volk behandelt, en het tweede dieper ingaat op
het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Het laatste gedeelte
van het boek bevat samenvattingen van alle bijbelboeken, een lijst
van bijbelse termen en een omvangrijke bibliografie en register.

^

KLOKKENLUIDER
Sinds de jongste Disney kent de Klokkenluider van de Notre Dame
een vernieuwde belangstellmg. Vlak voor de jaarwende verscheen
nu ook een nieuwe vertaling van het oorspronkelijke verhaal van
Victor Hugo. In deze historische roman maakt de lezer (opnieuw)
kennis met o.a. Frollo, Phoebus en Quasimodo die, strijdend om
de liefde van Esmeralda, door het lot de dood worden ingedreven.
c» De klokkenluider van de Notre Dam. Victor Hugo. Vertaald door
Bas Terpstra. Uitg. Manteau-Antwerpen, 1996,551 blz., 798 fr.

KULTUURTJE

^

De Kelten komen!
u komt toch ook?
Van vrijdag 17 januari tot en met zondag
2 maart loopt in het Vlaams Kultureel
Centrum De Brakke Grond in hartje Amsterdam, een grootse manifestatie rond
de Keltische geschiedenis in Vlaanderen,
belicht door een permanente expositie,
lezingen, poëzie, een symposium en muziek.
WIJ polste hieromtrent Hugo Rau van De
Brakke Grond van wie de loopbaan na
deze happening notabene ten einde
loopt.
Hugo Rau: „Centraal staat de rijke Keltische geschiedenis in Vlaanderen. Om te
beginnen is er op vrijdagavond 17 januari
e.k. een akademische opening van de
expositie door prof dr. H. Balthazar, goeverneur van Oost-Vlaanderen. Een Keltologe van de Utrechtste Universiteit
houdt een openingsrede over „archeologie
en literatuur als bronnen van de kennis
over de Kelten" en mensen van het Provinciaal Archeologisch Museum van ZuidOost-Vlaanderen (Pamzov), die tekenen
voor het koncept en de samenstelling van
de expositie, zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden."
LEZINGEN
Voorts staan er een heleboel
lezingen op het programma?
H. Rau: „Inderdaad, en opmerkelijk is dat
telkenmale Vlaamse en Nederlandse deskundigen zich dan over dezelfde thematiek
uitlaten.
De Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies helpt ons hierbij, zoals bvb.
op zaterdag 22 februari e.k., wanneer het
thema Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in Keltische gebieden en de mogelijke invloeden van deze kontakten is.
Dr. Piet Avonds van het Departement
Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen bespreekt dan de inbreng van de
Keltisch-talige volkeren op de Nederlandse kuituur, terwijl de Nederlandse
Kelten-kenner, drs. Lauran Toorians een
lezing houdt over de (Zuidelijke) Nederlanders in Keltische streken. Dezelfde
drs. Toorians bespreekt op zaterdag 18
januari middeleeuws Keltisch dichtwerk,
terwijl de Vlaamse publicist-vertaler. Jan
Deloof eigen vertalingen van Keltische
literatuur voordraagt. En zo hebben we
een heleboel lezingen over de meest diverse -, maar aan de Keltische geschiedenis in de Nederlanden rakende onderwerpen."

* Voor de niet-ingewijden: over
welke periode hebben we het
eigenlijk?
H. Rau: „Het ts de periode van pakweg
750 tot 50 voorKristus die zal behandeld
worden, ook aan de hand van zestiende en
zeventiende eeuwse wetenschappelijke
studies."
AFSCHEID

Enkel voer voor archeologen?
H. Rau: „Zeer zeker niet, al wens ik voor
die doelgroep toch te wijzen op het symposium dat op vrijdag 28 februari e.k.
plaatsgrijpt, met als thema De late Ijzertijd in Vlaanderen en Nederland: kultus en kontinuïteit, georganiseerd door de
Interuniversitaire Archeologische Onderzoekschool Nederland, i.s.m. de Gentse
professor Jean Bourgeois.
Anderzijds staan vele lezingen en zeer
zeker de expositie open voor een breed
publiek, die bvb. ook veel zullen hebben
aan de door de Vlaamse muziekgroep
„The Swighshift"gebrachte Keltische muziek."

Als medewerker bij De Brakke
Grond gaat u na dit alles met
pensioen. Een waardig afscheid?
H. Rau: „Als u het zo wilt stellen... Samen
met vele helpende handen heb ik aan dit
voor mij laatste projekt in mijn loopbaan
met hart en ziel gewerkt, ja. Mijn vrouw
zei me dikwijls dat het was alsof ik aan het
begin van mijn loopbaan stond, eerder
dan aan het einde ervan.
Ik hoop alvast dat dit alles ook zal bijdragen tot een ruimere bekendheid van het
Vlaams Kultureel Centrum in Amsterdam."
Mare Hendrickx

Van vrijdag 17 januari tot en met zondag 2 maart loopt in tiet Vlaams kultureel
centrum De Brakice Crond in Amsterdam een grootse manifestatie rond de
Keltische geschiedenis in Vlaanderen.

In koncert
De grote dame van de countryrock, Emmylou Harris, koncerteert op zondag 26
januari om 20u in de Brusselse AB.
Emmylou Harris, inmiddels 50 geworden, is
een groots en alom gerespekteerde vokallste die met veel bezieling en een doorgedreven visie de countryrock uit z'n beperkt getto hielp. Deze Amenkaanse weet
bovendien als geen ander bestaande songs
naar eigen stem te modelleren. Harris staat
dan ook garant voor uitstekende covers van
o.m. The Beatles, Chuck Berry, Bob Dylan,
John Denver, John Hiatt en Bruce Springsteen. Tal van gerenommeerde artiesten
nodigden ,de zilveren stem' ook uit voor
een duet.
Na een bewogen, maar suksesvolle loopbaan in de jaren 1970 en 1980, leverde
Harris uitstekend nieuw werk af. Op de
recent verschenen CD Wrecking Bell zong
Harris zelden zo ingetogen en indringend.
Ze musiceert er samen met de meest uiteenlopende artiesten als Larry iviullen van
U2 en Neil Young.
Wrecking Bell is een donkere schijf geworden met pareltjes van songs, vol gemis,
maar ook verlangen. Vooral de inbreng van
de meesterlijke producer en tekstschrijver,
Daniel Lanois, droeg daartoe bij. Het koncert van zondag 26 januari is dan ook een

aanrader, niet in het minst omdat Marris
begeleid zal worden door de band van
Daniel l-anois: Brady l^ne op drums, Darryl
Johnson op basis en Buddy Miller op gitaar
Special Guest is Jim Lauderdale.
c» Tickets: alle gebruikelijke
voorverkoopadressen
of
Ancienne
Belgique
(02/548.24.24)
of
Tele-Ticket-Service
(070/233.233).

c» De Brakke Grond, Nes, 45, 1012 KD
Amsterdam. Tel. 0031120/622.90.14.
Gratis inkom.
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NIEUW IN DE BIOS

THE FIRST WIVES CLUB
The first wives club' is een film van Scott Rudin. Die heeft de
drie SO-jarige Hollywood-diva's (Bette Middler, Diane Keaton
en Goldie Hawn) kunnen strikken om de hoofdrollen te
vertolken. En inderdaad zonder hen zou de film helemaal niks
geworden zijn, want hun vertolkingen zijn zowat het enige
opmerkelijke aan deze door Hollywood opgeblazen film.
Mannen die niet graag in hun hemd staan zich onthouden, en
vrouwen die mannen graag in hun blootje zien, in drommen
daarheen. (**)

KING PIN
'King Pin' is van de makers van een der meest domme films van
de laatste jaren, 'Dumb & Dumber', waarmee je ondanks alles

•

4=:^' De keuze van Dekeyser Dokumentaire over
drie Keniaanse Samburu-krijgers die in 1995 deel
uitmaakten van de vredesmissie in ex-Joegoslavië.
Hun verblijf in Europa was voor hen een grote
schok; met wat een blauwhelm jaarlijks verdient
kan je in Kenia immers een hotel bouwen. Deze
dokumentaire heet dan ook erg toepasselijk Bosnia
Hotel. Zon. 19 Jan., TV 2 om I9u.50

^ ^ Onze paters in Kongo Dokumentaire van de
onlangs overleden Erik Pertz waarin oude missionarissen vertellen over hun werk in het voormalig Belgisch Kongo. Maan. 20 Jan., TV 2 om
20U.05

>ïfe=^ Liar's Moon Amerikaanse romantische film
van Davld Fisher uit 1981, over een arme boerenzoon die verliefd wordt op een bankiersdochter
Wanneer de ouders gaan dwarsliggen, wordt hun
liefde op de proef gesteld. DIns. 21 Jan., Kanaal 2
om 22U.20

^^=1^' In the heat of the night Met Oscars overladen politietriller van Norman Jewison uit 1967.
Een konservatieve blanke politiechef (Rod Steiger)
moet samenwerken met een zwarte FBl-agent
(Sidney Poitier) om de moord op een rijke industrieel in Mississippi op te lossen, woens. 22 jan.,
TV 2 om 20U.10

^ ^ Panorama: pats! boem! Extra-aflevering
van het BRTN-aktualiteitenmagazine, helemaal gewijd aan verkeersveiligheid. Er wordt gemakkelijk
met de vinger naar truckers gewezen, hoe terecht
is de kritiek? Wat doen motorrijders aan hun
imago? Zal de onbemande kamera de oplossing
bieden? Allemaal vragen die aan bod komen in de
enquête. Dond. 23 Jan., TV 1 om 21u.40

^fe=# Used Cars Knotsgekke, buitensporige komedie uit 1980 van Robert Zemeckis over Roy en
Luke, tweelingbroers, die elkaar bekonkurreren in
tweedehandswagens. De film is nogal grotesk en
de humor is nogal aan de vulgaire kant, maar dat
kan de pret niet bederven. Jack Warden is bijzonder
goed op dreef in zijn dubbele rol. VrU. 24 Jan., TV 1
om 21U.25
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THE TRUTH ABOUT CATS AND DOGS
The truth about cats and dogs' werd gefilmd naar een eerste
scenario van Audrey Wells, die waarschijnlijk nog werk na deze
film zal krijgen. Hij heeft goed gekeken hoe het moest bij
'Cyrano de Bergerac' en heeft dan een leuke komedie geschreven. Hij kreeg dan gelukkig regisseur Michael Lehmann
toegewezen en die kon beroep doen opjeneane Garolfo (super).

MEDIALANDSCHAP

Bruce willis in
de aktletriller
Die Hard, zat.
18 Jan.,
Kanaal 2 om
20U.45

M

toch af en toe moest lachen. King Pin is op dezelfde manier
gemaakt, alleen iets zwarter, iets genadelozer en nog skatologischer. Als alles dan nog over bowling blijkt te gaan, weet
je da je in Vlaanderen weinig kans op een publiek hebt. (*)

Ben Chaplin (een erg goeie mannelijke domoor) en Uma
Thurman (de ideale domme Hollywood blonde). (**1I2)

FLIRTING WITH DISASTER
'Flirting with disaster' is van schrijver-regisseur David O'Russel. Hij laat pas vader geworden Ben Stiller op zoek gaan naar
zijn biologische ouders, dit ondanks de protesten van zijn
adoptie-ouders. Zijn vrouw Patricia Arquette reist hem ondertussen achterna met hun zoontje want zij wil hem de
echtscheidingspapieren in de handen stoppen. Enkele liefdesavontuurtjes en overspelletjes verder vinden we iedereen
terug in het woestijnhuis van Alan Alda en Lily Tomlin. Russel
zet je op een leuke manier steeds weer op het verkeerde been.

•

TV2 niet
op Luikse icabei
Sinds enige tijd wordt TV2, het tweede
net van de VRT, niet meer doorgestraald
door de Waalse kabelmaatschappij Teledis. Bewoners van het Luikse en van de
Oostkantons wordt daardoor de mogelijkheid ontnomen om via de kabel naar
TV2 te kijken. Eén en ander wordt veroorzaakt door een geschil tussen de VRT
en de (Waalse) kabelmaatschappijen. De
Vlaamse openbare omroep - zoals overigens ook de Waalse - vraagt een 'faire'
vergoeding aan de kabelmaatschappijen
voor het doorstralen van VRT-programma's. Dat betekent tegelijk dat de
kabelmaatschappijen kampen met een
meerprijs en die weigeren ze te betalen.
De onenigheid heeft tot gevolg dat TV2
nu niet meer is opgenomen in het programmapakket van Teledis. De kabelmaatschappij in kwestie is overigens niet
verplicht TV2 aan haar kijkers te verschaffen: sommige Vlaamse kabelmaatschappijen stralen ook het tweede RTBfnet Télé 21 niet door in Vlaanderen. TVl
is wel overal in Wallonië te ontvangen,
maar dat gebeurt - althans in de huidige
omstandigheden - dan weer volkomen
illegaal: gezien er immers geen akkoord
bestaat tussen de VRT en de Waalse

Jan Van Rompaey heeft van zijn
verdiende valontie gebruii< gemaakt om eens in de VSA te gaan
kijl<en hoe ze daar praatshows maken. Aan de eerste aflevering van
zijn nieuwe programma 'Jan Publiek' af te leiden krijgt onze Amerikaans medemens niet zo dadelijk
gelieei
afwijkende
praatprogramma's op zich afgevuurd. Jan
had In het midden van een arena
plaatsgenomen en sprak met geheel het aanwezige publiek Tenminste met dat gedeelte dat
wenste aangesproken te worden
en dat ook nog eens het geluk had
tijdig een mikrofoon onder de
neus geduwd te krijgen.
Vandaag waren daar, gezien het
onderwerp, opvallend veel Bekende Vlamingen bij. Gepraat werd
er immers rond het vraag of bekende mensen recht hebben op
een prlvéieven. Nu zal het ons een
rotzorg zijn of Jacques Vermeire
het bed deelt met ene Eva dan wel
met het roodwangwaterschildpadje van Hugo Van Dienderen,
maar voor sommige mensen is het
al dan niet beschikken over die
informatie blijkbaar van levensbelang. Alleen omdat dat soort lezers

maar ook op alle andere die zorgen voor
'duiding, nieuwsverwerking en nieuwsgaring'. Die vraag legde een delegatie van
VRT-joernalisten voor aan de mediakommissie van het Vlaams parlement. De
VRT-joernalisten zijn er nu, meer dan
vroeger, van overtuigd dat er een degelijk
redaktiestatuut moet komen: vroeger
hadden zij het statuut van ambtenaar - en
waren dus zo goed als onaantastbaar, het
nieuwe dekreet bepaalt dat de VRT enkel
nog kontraktuelen in dienst zal nemen.
Inmiddels heeft ook de Raad van State
haar advies klaar over het maxi-dekreet.
Het dossier is goed 70 blz. dik en zal
besproken worden door de kommissie
Media van het Vlaams parlement.

kabelmaatschappijen,
verleent
de
Vlaamse openbare omroep niet de noodzakelijke toestemming voor het doorsturen van TVl.
De joernalisten van de VRT wensen
dat het in het maxi-dekreet opgenomen
redaktiestatuut niet alleen van toepassing
is op de joernalisten van de nieuwsdienst.

Het weekblad Dag Allemaal heeft de
volledige oplage van zijn konkurrent TVStory uit de rekken laten halen. Reden
voor deze vreemde gang van zaken was
een geschil over een fotoreportage rond
de jongste 'liefdesbaby' van VTM-omroepster Mariene de Wouters d'Oplinter.
Dag Allemaal zou de exklusieve rechten
hebben gekregen om de reportage als
eerste te publiceren, maar TV-Story was
het meestgelezen TV-blad in Vlaanderen
voor. Voor Dag Allemaal was dat genoeg
om naar de rechter te stappen. TV-Story
van zijn kant deed hetzelfde. Het verlies
van de teruggetrokken oplage zou om en
bij de 11 miljoen fr. bedragen. De rechter
stelde Dag Allemaal evenwel in het gelijk.

-dehoofdredakteurvan TV-weekend had het steevast over 'lezeressen' - bestaat, kunnen er roddel- of 'onthullingsblaadjes' bestaan. Aan dat toch niet onbelangrijke gegeven besteedden
noch Jan noch zijn publiek de aandacht die het verdiende. Even probeerde de gastheer het met 'Wie
leest dit soort lektuur' en toen
niemand antwoordde zelfs met de
toevoeging 'bij de kapper', maar
ook dat mocht niet echt baten.
Omdat niet dieper werd ingegaan

liefdesbaby met Bieke lllegems, Johan Van Hecke was met E/s De
Temmerman op de begrafenis van
zijn zuster en Viviane Audenaert,
de gewezen echtgenote van Willy
Summers, laat 'dat kind waar hij nu
by zit' gerust. 'Jan Publiek' was dan
ook in die zin nuttig dat het ons in
één klap twee jaar roddeljoernalistiek bijbracht. Met een beter onderwerp en meer gasten die niet
'uit lucht bestaan en de blaadjes
nodig hebben om iets meer te
worden ' - zoals Lukas Vander Tae-

Mariene mocht niet op de cover van
TV-Story.

BV-diarree
Jan Publiek, donderdag 9 Januari 1997, TVl
op de beweegredenen van de kopers van die roddeltijdschriften,
moesten we het dan maar stellen
met de stilaan tot vervelens toe
bekende Vlamingen en met journalisten en fotografen van de betere roddelpers. In het uur dat
volgde vielen wij, die onze informatie hoofdzakelijk halen uit wat
men noemt de 'kwaliteitsmedia',
van de ene verbazing in de andere.
Eric Coossens heeft een gewenste

len het wel zeer raak typeerde kan het programma ongetwijfeld
tot iets moois uitgroeien, zelfs als
dat ten koste moet gaan van de
kijkcijfers. Van Rompaey is het
trouwens aan zijn eer verplicht om
iets goeds af te leveren. Wij twijfelen er niet aan dat hij daar ook
met 'Jan Publiek', eens het de
kinderziekten ontgroeid is, In zal
slagen.
Krik

nder de titel „Leger of duurzame vrede"
verscheen in WIJ (26 dec. '96) een
opiniestuk van Steven Daems, medewerker van het
Forum voor Vredesaktie.
De bijdrage was een persoonlijk standpunt.
Hieronder publiceren wij het wederwoord van lezer
Erwin Ureel.

ö
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WEDERWOORD

Het artikel „Leger of duurzame vrede"
heeft slechts één lovenswaardige verdienste: het helpen aanzwengelen van de
diskussie over het defensiebeleid. Voor de
rest is het zodanig tendentieus, demagogisch en ongefundeerd, dat het weinig
bruikbaar is om tot een objektieve benadering van het probleem te komen.

LEGER EN VREDE
Een eerste punt van bezwaar geldt de
titel: „Leger of duurzame vrede". Behalve enkele vrijblijvende beweringen in
de tekst, bewijst steller nergens dat een
leger een duurzame vrede in de weg zou
staan. De feiten tonen het tegendeel aan.
Weliswaar was het Koude Oorlogtijdperk
niet het na te streven model, maar al met
al bleven we in die periode gespaard van
een nieuw wereldkonflikt.
Het is natuurlijk niet slecht hierbij kritisch na te gaan of de konventionele en
nukleaire bewapeningswedloop wel verantwoord was, maar bij dergelijke vraagstelling moet men ook bereid zijn het
antwoord slechts na dit onderzoek te
formuleren, en niet ervoor. Daarenboven
moeten ook de alternatieven even kritisch
bekeken worden. Of is Steven Daems de
Praagse Lente vergeten, die nadien omsloeg in een Praagse Winter? De verschrikkelijke verdeling van Europa langs
een muur van ongelijkheid was trouwens
ook het gevolg van het veelgeprezen en
zogezegd onfeilbare overlegmodel. Ik wil
hier niet de indruk wekken dat dit overlegmodel geen betere kaarten kan voorleggen dan meer gewelddadige oplossingen. Wel moet men goed begrijpen dat
het geen garanties biedt voor een goede
afloop, en er soms meer frustatie en
wrevel bestaat na het overleg, dan ervoor.

OVERLEG
Hoeksteen van de bijdrage lijkt me trouwens het mens- en wereldvreemde standpunt dat men, enkel door goede wil en
gezond verstand, gelijk welk probleem
kan oplossen. Welnu, de geschiedenis
heeft reeds ruimschoots bewezen dat dit
ijdele hoop is. Wie haar ontkent doet aan
struisvogelpolitiek.
Om iets te bekomen, probeer je te onderhandelen. Indien je overtuigende middelen in de hand hebt, heb je meer kans
dat je onderhandelingspartner naar je
luistert. Het eventuele gebruik van deze
middelen dient natuurlijk progressief te
zijn. Zo vergroot je de kans dat een
potentieel konflikt in de kiem gesmoord
wordt. De kansen op een oplossing hypotekeren door jezelf niet te voorzien van
de nodige troeven is eigenlijk misdadig.
Het vergroot het risiko op onkontro-
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leerbare konflikten, met alle onzalige
gevolgen vandien.

INSPRAAK
Ten tweede wordt gesteld dat de lijst van
betrokkenen bij het maatschappelijk debat te beperkend zou zijn. Nergens werd
echter gezegd dat het voorstel van de
minister hmitatief was. Het kan toch niet
de bedoeling zijn elke postzegel- en parkietenklub, netjes opgedeeld volgens ideologische strekking, bij dit debat te betrekken. Wel is het nodig om de brede
lagen van de bevolking in dit debat te
horen, maar dan niet via organisaties die
zich als belangrijker aandienen dan hun
kwantitief marginale achterban rechtvaardigt.
Het derde punt van kritiek, waarop in
deze inleiding reeds gedeeltelijk ingegaan
werd, betreft de argumenten die gebruikt
worden om een afschaffing van het leger

In 1839 was België nog in volle oprichting, en speelbal van de ons omringende landen. Het dankt trouwens zijn
ontstaan aan de tegenstellingen tussen de
Europese machten van toen. Men kan in
dergelijke situatie geen degelijk militair
optreden verwachten.
De oorlogen van '14 en '40 werden
gewonnen door koalities waarvan België
deel uitmaakte, en dit op een militaire
manier. De sociale verdediging heeft toen
misschien wel een rol gespeeld, maar
zeker van geen beslissende aard. Daarenboven was er wel veel geïnvesteerd in
betonnen forten (bepaalde burgerlobby's
ter wille?), maar ook toen was het leger
zelf slecht uitgerust, hetgeen veel nutteloze slachtoffers veroorzaakt heeft.
Moet men dan niet eerder de konklusie
trekken dat er efficiënt in een krijgsmacht
moet geïnvesteerd worden, i.p.v. het tot
verplicht klant van ongewenste, dure en

Leger én
duurzame vrede
te bepleiten. De drastische verlaging van
het defensiebudget is reeds jaren geleden
ingezet, zelfs in werkelijke cijfers. Om
deze trend verder door te trekken, zou er
nogmaals tot een zware afslanking moeten worden overgegaan. Daarvoor kan
men dan op zijn minst wel het „maatschappelijk debat" afwachten.
En hoewel het verkeerd zou zijn de
tewerkstelling als eerste opdracht van een
leger te zien, moet men toch rekening
houden met de belangrijke sociale gevolgen die een verdere inkrimping met
zich mee zou brengen. Het kreëren van
bijkomende sociale onrust lijkt me niet
erg verenigbaar met „een preventief binnenlands en buitenlands beleid dat inhaakt op de oorzaken en mechanismen
van geweld en onveiligheid én sociale
verdediging" (citaat uit de bijdrage van S.
Daems). Deze gevolgen zal men ook
onder ogen moeten zien.

EXTREEM PACIFISME
De vraag naar „afschaffen" steunt op een
extreem pacifisme, dat in zijn bedoelingen misschien wel lovenswaardig is,
maar dat nog in geen enkel konflikt op
grote schaal zijn deugdelijkheid bewezen
heeft.
De stelling dat het leger er nooit in
geslaagd is grondgebied, bevolking, waarden en welzijn te beschermen is betwistbare interpretatie van geschiedenis,
en houdt geen rekening met historische
feiten.

zelfs nuttloze artikelen te maken, en dit
om ekonomische drukkingsgroepen te
plezieren?

MACHTSVAKUÜM
Om tot „echte vrede" te komen, zou
volgens de dominoteorie van de schrijver
eerst het leger afgeschaft moeten worden,
waarna de wapenfabrieken vanzelf hun
deuren zullen sluiten, en het geweld uitgebannen zal zijn. Noteer maar op een
blaadje wat het werkelijke scenario zal
zijn: door het wegvallen van een militaire
arm van het gezag, zal er een machtsvacuüm ontstaan. Dit zal opgevuld worden door milities en kriminele organisaties, die, vermits ze zich niet onderwerpen vaan kontrole van welk officieel
gezag dan ook, de onveiUgheid snel zullen
verhogen.
Konflikten kan je inderdaad moeilijk of
niet met geweld oplossen. Je kan ze echter
wel met beheerst en gekontroleerd geweld stabiliseren, op deze manier eskalatie en oneindig veel menselijke miserie vermijden, om dan door dialoog,
afspraken, enz. naar een oplossing te
streven.
Legers zouden niet in staat zijn preventief
in te grijpen? Legers kunnen dit wel,
indien ze een behoorlijk mandaat krijgen,
goed uitgerust zijn, en tijdig ingezet worden. Daarenboven kunnen soldaten best
konfliktbemiddelaars zijn, mits hierop
goed voorbereid te worden. Weet Steven
Daems wel dat er onder de ECCM-vlag in

ex-Joegoslavië
dagelijks
bemiddeld
wordt in grote en kleine geschillen? En
dat er in dit Europees Monitoring-project
vele militairen ingeschakeld worden? Dat
de enige doden die hier gevallen zijn, de
fameuze „onverantwoorde doders" zijn,
die in dit geval, ongewapend en in het wit
gekleed, alle mogelijke provokaties moeten ondergaan ?

De burger is
beter gediend
mét dan
zonder een
goed
funktionerend
leger.

Indien de aanwezigheid van militairen de
toestand zou verslechteren voor de
NGO's, waarom dringt minister voor
Ontwikkelingssamenwerking Moreels,
ex-Arts zonder Grenzen, dan aan op een
interventie in de Kivu-provincie ?
Waarom vragen zowel Serviërs als Kroaten dan om de aanwezigheid van troepen
in Oost-Slavonië ? Waarom heeft het probleem in Somalië zichzelf nog niet opgelost, nu de vreemde troepen weg zijn?
Tot besluit het volgende: een ernstig,
goed voorbereid debat omtrent de toekomst van ons veiligheids- en defensiebeleid is wenselijk. Het dient o.a. te
peilen naar de werkelijke verlangens van
de bevolking. Maar houdt schrijver
Daems er rekening mee dat zijn ideeën
wel eens niet representatief kunnen blijken voor de doorsnee bevolking?
Na dit debat moet de mogelijkheid bestaan om, op een ernstige manier, onze
krijgsmacht te heroriënteren. Misschien
moeten we ons wat meer toeleggen op
zaken waar we goed in zijn: wat meer C130 vliegtuigen, wat minder F-16's; uitbouwen van onze ontmijningsdiensten;
meer politionele opdrachten in Kanaal en
Noordzee, ter kontrole van sluiklozers,
overbevissing, enz. Een logistieke organisatie die niet alleen de krijgsmacht
bevoorraadt, maar ook het logistieke aspekt van Burgerbescherming, Rijkswacht
en andere federale overheidsdiensten op
een eenvormige (en dus goedkopere) manier verzorgt, en misschien zelfs de
NGO's in de sektor Ontwikkelingssamenwerking steunt.
Pacifisme betekent: „streven naar een
duurzame vrede". Onverantwoorde experimenten zoals het afschaffen van stabiliserende faktoren in de maatschappij
(in casu de krijgsmacht) leggen een zware
hypoteek op dit streven. De pacifistische
gedachte is gediend met een demokratische ingesteldheid en een gekontroleerd
leger, dat zoveel mogelijk bij de dagelijkse
maatschappij betrokken wordt.
Een goede defensie kost geld. Maar daar
mag de burger ook wat voor terugverwachten. Hij zal in ieder geval beter
gediend zijn met een goed-funktionerend
dan zonder een leger.
Erwin Ureel,
Roeselare

16 januari 1997
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apene, Martijn, Hoe salt gaen f
Sal die Werelt iet langhe staen
in dus cranken love? (1)
De Ako-literatuurprijs werd vorig jaar gewonnen
met een boek over Jacob van Maerlant.
•

Meteen waarschuwt de historicus Frits
van Oostrum ons dat hij eigeniijlc niets
stelligs weet te zeggen over me Jacob van
Maerlant geweest is. Als hij al iets kan
vertellen, dan zal dat slechts kunnen door
een zeer nauwgezette lektuur VSLÜ Alexanders Geesten, Historie van Troyen, De
Rijmbijbel, Der Naturen Bloeme en vanzelfsprekend De Spieghel Historiael om
slechts zijn belangrijkste werken te noemen, die aan verzen alleen al blijk geven
van bovenmenselijke werkkracht. De
Spieghel Historiael telt 90.000 gepaarde
verzen.
Toch weet men onder geïnteresseerde
leken echt niet veel van de werken. Bij de
ontdekking van de dichter heeft men zich
verkeken. Vooral De Vries en Jongbloedt
hebben hem van begin af aan miskend als
een povere en burgerlijke schrijver, die de
ontluikende poëzie en lyriek in de Nederlanden zou hebben versmacht. Van
Oostrum laat zien hoe het toeval hen op
zo een fout spoor heeft kunnen brengen.
Intussen heeft Vlaanderen aan diezelfde
Jacob van Maerlant een verhaal opgehangen dat de beginnende Vlaamse beweging meteen een intellektuele reus
schonk, die de verwijten van Franse zijde
dat het Nederlands niet geschikt was voor
wetenschap, ontkrachtte.
KOSTE R-CLERCK
We vertelden het al, over van Maerlant is
er bitter weinig geweten, maar door
nauwkeurig datgene wat men toch kan
vernemen steeds weer te onderzoeken,
heeft onze ervaren gids in het zompige
moeras- en waterland van Damme tot
Voorne, nu verdwenen en opgeslorpt in
het stadje Den Briel, een aardig boek bij
elkaar gelezen. Net zoals zijn onderwerp
trouwens, die zelf zegde, telkens weer zijn
voorbeelden te verdietsen. Verrassend
eenvoudig, maar toch moet het een heksentoer geweest zijn, doorheen het werk
van Van Maerlant zich een beeld van de
auteur te boetseren, of moet het te kappen zijn. Het een en het ander allicht,
want om tot zijn beeld te komen, diende
de auteur in elke beschikbare tekst het
specifieke van Jacob van Maerlant bloot
te leggen, om zo te komen tot een beeld.
Maar, en dat is nog het boeiendste van het
hele werk, eindelijk volgt onze man zijn
model ook hier haast op de voet.
Maar wat hebben Damme en een verdwenen vlek in Zeeland-BewesterSchelde met elkaar te maken? Juist, de
man, dichter, klerk en koster Jacob van
Maerlant. Dat hij uit het Brugse afkomstig was en niet per se van hoge geboorte,
blijkt uit een vers, waar hij heimwee heeft
naar 't Brugse Ambacht. Maar hoe kon nu
zo'n eenvoudige jongen dan zoveel kennis opdoen om Der Nature Bloeme, zijn
encyclopedie over de natuur, te schrij-
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ven ? Want telkens en telkens weer leren
we een auteur kennen die met zijn bronnen doet wat hem goed schijnt. Niet de
steile naaper, zoals hij door zijn critici
nogal eens genoemd wordt. Hij kon haast
vanzelfsprekend alleen gestudeerd hebben aan de kapittelschool van Sint-Donaas waar men opgeleid werd voor het
koor, om de grafelijke diensten op te
luisteren en waar men ook het Latijn en
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verdrinken in de grote massa verzen. Dat
wijst op zijn vorming als clericus, al veegt
Jacob al eens de papen de mantel uit
omwille van hun onkunde en hun luxuria
ofte wellust. Hij kent de teksten, die
behoren tot de gewone geheime letterkunde, die onder de bank gelezen werd,
waaronder De minnekunst van Ovidius.
Van Maerlant heeft dan ook geen moeite
met de toenmalige Franse kuituur, want

Der dietsen
dichtren vader
altegader
de grammatica leerde om later in de
behoorlijk goed uitgebouwde kanselarij
van de graaf, als klerk op te treden. Maar
de school van Brugge moet, gezien het
toch grote prestige van stad en graafschap
toendertijd, een belangrijke vormingsinstelling geweest zijn tijdens de dertiende eeuw.
Het volstond echter niet een goede, zeg
maar uitmuntende scholing te hebben
genoten. Jacob die geen priester werd,
maar zich tevreden moet hebben gesteld
met de lagere wijdingen kon niet anders
dan een goede baan zoeken als schrijver;
dat wil zeggen als iemand die behalve de
taal ook de techniek onder de knie had
om oorkonden en rekeningen op te stellen, de belangrijkste opdrachten van een
toenmalige geletterde. Later kwam hij in
Voorne terecht waar hij koster werd. Hij
kreeg er blijkbaar ook de opdracht opvoedende werken te schrijven voor een
jonge vorst. Alexanders Geesten, op zich
reeds een indrukwekkende eersteling,
vertelt het verhaal van Alexander de
Grote, de grote held en koning. Ook de
Heimelijkheid der Heimelijkheden kwam
tot stand met het doel een vorst op te
voeden. Het verhaal van Torec, een soort
ridderroman, de Historie van Troyen gaat
over de goede vorst. Als koster van een
kleine kerk had Jacob tijd om veel te
dichten, al mogen we ons niet laten
misleiden door de vorm, want wat hij
deed was zijn verhaalstof, soms recent
door grote Franse dichters op perkament
neergepend, in het Diets bewerken.
WAT WALS IS...
Velen menen dat Jacob van Maerlant dit
vers geschreven zou hebben, maar Van
Oostrum toont aan dat de dichter zijn stof
echter onderzocht op betrouwbaarheid.
Wat al te „vulgair" leek, verdween. Zo
was hij erg gesteld op goed fatsoen en
waar hij het over sexualiteit moet hebben
volgens zijn bronnen, liet hij dat achterwege, of bedekte hij het door het te

die beschouwt hij als de betere, maar met
de manier waarop sommige teksten in de
volkstaal met de waarheid een loopje
nemen. In de Arthurroman, verwerkt in
De Spieghel Historiael, valt het zwevende
schaakbord weg, zelfs de Tafelronde en
krijgen we een daadkrachtige Arthur, die
er zelf van tijd op uit trok om zelfs
misdadige baronnen de les te lezen.

Hoe omvangrijk het werk van Maerlant
zelf is, hoe veelzijdig de inleiding van Frits
van Oostrum in de wereld van Maerlandt
ook is, het is de moeite waard zich door
de vijfhonderd bladzijden te banen en
stap voor stap over de dertiende eeuw
heel wat mee te pikken. Kostelijk is het te

zien hoe wij worden rondgeleid in een
wereld, die velen onder ons nauwelijks
kunnen verbinden met de Slag der Gulden Sporen, met Machteld van .Vlaanderen en Gwijde van Dampierre, hoewel
deze nu net het beeld bepaalde van Vlaanderen toen. Maar ook was er een grote
stad Brugge, was er een indrukwekkende
machtsstrijd tussen Vlaanderen, HollandZeeland, Brabant en Henegouwen. Niet
toevallig heeft Frits van Oostrum zoveel
tijd nodig gehad om zijn verhaal op papier
te zetten en kan de lezer ook menige
winteravond korten met dit boek bij een
goed haardvuur. Of het boek een onderscheiding verdiende, de Ako-prijs,
hangt af van de konkurrentie, maar dat
het uitmunt in het genre, daar nemen wij
komijn (2) op in.

standbeeld
van Van
Maerlant
te Damme.

Bart Haers
c» Maerlants wereld. Frits van Oostrom.
Uitg. Prometheus - Amsterdam, 1996,
504 blz.
(1) „Ach Martijn, hoe zal het verder gaan? Zal de
wereld nog in zo'n deplorabele toestand verkeren?"
(2) Komijn is een prestatiebevorderend goedje
voor mannen, maar Maerlant blijkt dat telkens
weer niet van zijn bron over te nemen.

Over van Maerlant
Jacob van Maerlant Is zonder twijfel de
meest produktieve en meest gekende middelnederlandse auteur. Algemeen wordt
aangenomen dat hij geboren Is rond 1220
in liet Brugse Vrije, mogelijk te Damme.
Rond 1260 zou hij koster geworden zijn In
Maerlant op Inet eiland Oostvoorne en niet
lang daarna hofdichter bij Albrecht van
Voorne. Reeds in 1266 zou hij teruggekeerd
zijn naar zijn geboortedorp. Andere bronnen beweren dan weer dat Van Maerlant In
feite Jacob de Coster geheten zou hebben
en geboren zou zijn in Houthave, gelegen
bij Maerlant te Brugge De laatste versie is
slechts goed een halve eeuw oud en is
ontleend aan een versregel In 'Merlijns
boec' waarin de auteur over zichzelf
spreekt als Jacob die Coster van Merlant
Ook al schreef hij bij het begin van zijn
loopbaan een aantal ridderromans, Van
Maerlants werk heeft hoofdzakelijk een didaktische inslag. Niet gecharmeerd door
de, volgens hem te fantasierijke, Franstalige
literatuur, vindt Van Maerlant zijn inspiratie

hoofdzakelijk in Latijnse bronnen. Zo verschijnen o.a. 'Heimelichede der helmelicheit' (naar Aristoteles' 'Secreta secretorum') en 'Der naturen bloeme' (naar Thomas van Belllngens 'De natura rerum').
Van Maerlant was een veelschrijver. Zijn
meest bekende werk is ongetwijfeld 'Spieghel historiael' (naar Vincentius van Beauvais' 'Speculum Historiale'). Aan deze wereldgeschiedenis in vier delen begon Van
Maerlant, op vraag van graaf Florls V van
Holland, omstreeks 1283 te schrijven en te
vertalen. De auteur beperkte zich niet tot
het klakkeloos vertalen van de Latijnse versie, maar ging voor zijn werk ook te rade bij
andere historici. Vanzelfsprekend moest hij
voor passages over de Nederlandse vorstendommen zijn oorte luisteren leggen bij
andere bronnen dan enkel Vincentius. Van
Maerlant heeft de voltooiing van zijn 'Spieghel' niet meer meegemaakt. Hij stierf aan
het einde van de 13de eeuw. Anderen
maakten zijn werk af.
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