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E
r viel deze week niet veel 

spektakulairs te lezen over de 

Nieuwe Politieke Cultuur (NPC). 

Men is blijkbaar - na soms stoere, soms 

utopische voorstellen - aan bezinning toe. 

Jazeker, binnen elke partij zijn er 

politici voor wie het allemaal zo'n vaart niet 

zal lopen, die ieder voorstel op hoongelach 

onthalen. Meestal gaat het dan om ,ouderen' 

die het allemaal wel eens gezien en gehoord 

hebben en die niets liever hebben dan de oude 

politieke zeden aanhouden. Daarnaast zijn er 

Kristen-demokraten 
verpulveren rekord 

telefoneren! 
Zie biz. 5 

de jzuiveren', de ,principiëlen', meestal 

jongeren, die het goed voor hebben, maar 

vaak de praktische en politiek nadelige 

gevolgen van hun beslissingen niet inzien. 

Sommigen vinden er niet beter op de 

verantwoordelijkheid in andermans schoenen 

te schuiven, terwijl tegelijk de eigen belangen 

gevrijwaard moeten worden. De ander moet 

maar inboeten, zolang de persoonh)ke ambitie 

of de partijbelangen niet worden gefnuikt. 

In de meeste partijen vind je die 

verschillende tendenzen, gedachtengangen, 

wijze van aanpakken. Hier en daar blijken de 

partijen ook verscheurd door de tegenstelling 

modernen-klassieken. Het was dan ook een 

aangename verrassing om deze week te 

merken dat binnen de VU een ,éminence 

grise' en een jonge werkkracht op dezelfde lijn 

stonden. 

In een intervieuw in de Financieel-

Ekonomiscbe Tijd enerzijds en De Standaard 

anderzijds, pleitten respektievelijk de jonge 

Geert Bourgeois en de oudere Hugo Schiltz in 

het biezonder voor de herwaardering van de 

parlementaire demokratie. Beiden spreken 

vanuit hun ervaring. Schiltz heeft de 

parlementaire demokratie zien afglijden tot 

wat hij een,onzindelijke' situatie noemt. 

Kamerlid Bourgeois wordt vandaag met de 

gevolgen gekonfronteerd. 

De beide VU'ers slaan de nagel op de 

kop. Niet de kumul, niet het dienstbetoon, 

maar de verhouding wetgevende-uitvoerende 

macht moet éérst worden aangepakt. Ook al 

zijn dergelijke hervormingen minder populair, 

ook al zijn ze komplexer, de voorrang van de 

wetgevende op de uitvoerende macht is dé 

essentie van de demokratie. 

(evdc) 
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Het Jaar van Schubert 

Een gloednieuw attraktieparl< 

In en rond de Wetstraat zijn nu vele 
scenario's mogelijk, maar telkens 

hebben zij één sleutelfiguur: eerste mi
nister Jean-Luc Dehaene. Het Is hij die 
de touwtjes In handen heeft en het Is hij 
die bepaalt hoelang de vertoning nog 
duurt. Het moe
ras waarin de PS 
steeds verder 
wegzinkt schijnt 
op de premier 
weinig Indruk te 
maken. Dehaene 
heeft voor het 
bereiken van de 
EMU-norm veel 
vel! gehad, 
daarom heeft hij 
zich met handen 
en voeten aan de PS gebonden. Nu het 
voortbestaan van zijn regering In gevaar 
brengen kan hij niet. Dus bijt Dehaene 
door en hij weet waarom. Eerder ver
klaarde hij na deze legislatuur te willen 
stoppen, het Is algemeen bekend dat hij 
naar Europa wil. Ooit heeft hij dat ge
probeerd, maar stootte toen op een 
Brits veto. 
Tot zolang Dehaene het In eigen partij 
voor het zeggen heeft Is er geen vuiltje 
aan de lucht. Hij heeft trouwens In Mare 
Van Peel een meegaande makker ge
vonden, iemand die alles goedpraat. De 
tegenwind zal dus van endere CVP'ers 

Achter de 
brede rug 

van Dehaene 

moeten komen, de vraag Is of er In de 
Tweekerkenstraat nog genoeg ,,onaf
hankelijke geesten" zijn die Dehaene 
durven tegenspreken. Onder meer over 
de schaamteloosheid waarmee hij de PS 
gedoogt. Want wie nog over een beetje 

politiek fatsoen 
beschikt had de 
Waalse socialisten 
reeds lang voor de 
keuze gezet. Of
wel zichzelf bin
nen de kortste ke
ren uitzuiveren, 
ofwel opstappen 
Maar dit wansma
kelijk vertoon blij
ven goedpraten is 
medeplichtig zijn 

aan de totale verloedering van het po
litieke bedrijf En dat doet Jean-Luc 
Dehaene op dit ogenblik, zijn verant
woordelijkheid In deze Is verplette
rend. 
Hoe de PS uit het moeras raakt Is haar 
zaak, maar deze geteisterde partij zou 
zichzelf (én Wallonië) een dienst be
wijzen door een tijdje op bezinning te 
gaan. Wil zij overieven dan blijft haar 
maar één remedie, zich radikaal ont
doen van alle personages die haar In de 
voorbije jaren hebben misbruikt. 
Slechts dan kan de PS een nieuwe start 
nemen. 

Daarom Is de vraag naar amnestie voor 
kopstukken, iets wat ze zelf voor andere 
situaties steeds hooghartig heeft ge
weigerd, ongepast en schandalig. Maar 
de PS Is dan ook schaamteloos, zij gijzelt 
haar Vlaamse partners in de federale 
regering, zij profiteert van de Vlaamse 
solidariteit, zij doet mets (of toch zeer 
weinig) aan de ekonomische en maat
schappelijke wederopbouw van Wallo
nië, zij minimaliseert de,,schenkingen" 
die ze van bedrijven ontving en verwart 
deze opzettelijk met partijfinanciering, 
zij spreekt niet over het terugbetalen 
van de gekregen miljoenen, enz . 
De oppositiepartijen, ook de VU, heb
ben het ontslag van de federale re
gering geëist. Maar vooriopig houden 
de regeringspartners zich schuil achter 
de brede rug van Dehaene voor wie 
slechts de Europese droom telt De druk 
zal uit de fraktles moeten komen en bIj 
gebrek daaraan uit de partijbases waar, 
dat hopen wij toch, nog voldoende 
zelfrespekt en rechtzinnigheid aanwe
zig Is. 
Geen enkele Vlaamse regeringspart;lj 
mag nog langer dulden dat de PS dit 
land In haar greep houdt. Terecht stelde 
kommentatorCuyTegenbos- „Hun kie
zers worden wel geregeerd door PS'ers, 
maar hebben er geen vat op. Ze kunnen 
niet voor en dus ook niet tegen de PS 
stemmen. Ze zullen hun frustraties af

reageren op degenen die hen met de PS 
opzadelen. CVP en SP" (De Standaard, 
28 jan '97) 
Zoals wij hier verieden week reeds 
schreven rijst de vraag naar het voort
bestaan van het half-gefederaliseerde 
België. Wij stelden voor het verder uit te 
kleden zodat de gemeenschappen au
tonome delen van een konfederatie 
zouden worden Wij houden het daar
bij, meer dan ooit zelfs! 
De Vlaamse regenngspartijen nemen 
een afwachtende houding aan in de 
hoop dat de storm weer eens zal over
waaien, maar ondertussen ligt het par
lementaire werk zo goed als stil, nog 
slechts de bijzondere kommmissles ko
men samen De non-aktlvlteit straalt 
zelfs af op het Vlaams parlement, le
dereen moet dansen naar het pijpen 
van de PS. 
Het wordt hoog tijd dat de verkozenen 
Inzien dat zij door de publieke opinie In 
dezelfde zak van de foefelaars worden 
gestopt. Zelfs wanneer een of meer
dere PS-kopstukken zouden sneuvelen 
dreigt het odium van omkoperij en 
gesjoemel hun naam te besmeuren. Als 
de verkozenen de demokratie willen 
redden dan wacht ze een grote taak: 
het uitbannen van alle bedrog en schijn 
én het onverwijld installeren van waar
achtigheid en eeriijkheld 

Maurlts Van Liedekerke 
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Leo Peicroix 
Ocharme Leo Delcroix. Hij is alweer het 
slachtoffer geworden van het 
investigative journalism'. En het zijn 
alweer Humo-joernalisten Raf Sauviller 
en Danny Illegems die Delcroix naar de 
keel grijpen. Deze week kan men immers 
de ,verzamelde werken' van de 
toenmalige nationaal sekretaris van de 
CVP nalezen. De beruchte ,carnetjes' of 

,Atoma-schriftjes' van de lobbyist staan 
in het weekblad breed uitgesmeerd. De 
joernalisten hebben ze allicht op de kop 
kunnen tikken via Jemand' van het Hoog 
Comité van Toezicht. Dat komt ervan als 
je kollega-minister een proces inspant 
tegen een HCT -ambtenaar. Alvast één 
lichtpunt voor Delcroix: hij hoeft zijn 
,memoires' niet meer te schrijven. 

Nelly Maes 
Naar aanleiding van de Staten-Generaal of de werkgroep-
Langendries peilde het weel<blad Humo naar voorlopige 
reaicties en verwachtingen. Vlaams parlementslid en ge
meenschapssenator Nelly Maesü\Q als, wijze vrouw' aan de 
besprekingen deelneemt, stuurt een verwittiging uit: „Als 
de PS de boel lam legt, moeten we over andere staats
vormen praten." Daarop vroeg Humo zich af of het dan in 
Vlaanderen zoveel beter gaat. Nelly Maes: ,,lk stel vast dat 
de machthebbers in het unitaire België hun slechte ge
woonten aan België hebben doorgegeven." 
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Uit cijfers van het Rijksinstituut 
voor Ziel<teverzel<ering (RIZIV) blijirt 
dat 200.000 Belgen niet langer ge
nieten van een ziekteverzekering. 
Hiervan hebben 130.000 personen hun 
sociale bijdrage niet meer betaald. 
79.000 mensen verdwenen uit de sta
tistieken van het RIZIV. 

Uit een enquête van de Art
senkrant blijkt dat slechts één op tien 
Belgische huisartsen hun erelonen na 
nieuwjaar met twee procent hebben 
verhoogd. De twee grootste artsen-
syndikaten hadden daar nochtans toe 
opgeroepen, nadat de regering eind 
vorig jaar besparingen oplegde In de 
ziekteverzekering. 

Volgens de algemene politie-
steundienst is de kriminaliteit ge
daald. In vergelijking met het jaar voor
dien zou in de eerste helft van 1996 het 
aantal misdrijven met 11 procent ver
minderd zijn. 

' Intussen heeft ministervan Bin-
nenlandsz Zaken Johan Vande Lanotte 
een nieuw projekt voorgesteld om 
meer Belgen van vreemde afkomst in 
de politiediensten op te nemen. De 
minister hoopt jaarlijks vijftig tot hon
derd allochtonen bij politie en rijks
wacht aan te werven. 

Vande Lanotte diende ook een 
wetsontwerp in dat in de mogelijkheid 
voorziet de viertalige identiteits
kaarten rechtsgeldig te verklaren. In 
1991 stapte gewezen VU-senator Ro
bert vandezande naar de Raad van 
State. Vandezande opperde dat de 
viertalige identiteitskaarten in strijd 
waren met de taalwet. 

De Raad van state gaf van
dezande gelijk. Maar, omdat de re
gering niet alle 7 tot 8 mijloen iden
titeitskaarten wil vervangen, zal ze nu 
de toelating voor de vermelding van de 
vier landstalen aan het parlement 
voorleggen. 

'"" Het extreem-rechtse Front 
Nouveau de Belglque heeft kamerlid 
•Marguerite Bastien verkozen tot 
voorzitter. Dealombekende Roger Nols 
werd In het partijkomité opgenomen. 

Zoals we verleden week aan
kaartten, dreigt het Vlaams Structuur
plan de verstedelijking en verfransings 
In de rand rond Brussel aan te zwen
gelen. De VU'ers Etienne Van Vae-
renberg en Johan sauwens zullen het 
gebrek aan Vlaamse visie op het ruim
telijk Randbeleid in het parlement ver
oordelen. 
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PS 
De Farü Socialiste (PS) is ontredderd na 
de arrestatie van de topfiguren Merry 

Hermanus en Frangois Pirot. 

Hermanns ontving 30 miljoen ,giften' 
van de Franse vliegtuigbouwer Dassault, 

naar eigen zeggen bestemd voor de PS. In 
1989 verkreeg Dassault van de Belgische 
regering het kontrakt voor de moder
nisering van de F16-vliegtuigen. Op dat 
ogenblik was Philippe Moureaux vice-
premier. Moureaux is de huidige bur
gemeester van Molenbeek. Hij is tevens 
voorzitter van de Brusselse PS en on
dervoorzitter van die partij. Hermanus 
was zijn kabinetschef. 
Ook de huidige voorzitter van de PS, 
Philippe Busquin zetelde in de laatste 
regering Martens. Guy Spitaels was op 
dat moment PS-voorzitter en is nu voor
zitter van het Waals parlement. 

HETE BRIJ 
Zoals wel vaker voorkomt in dergelijke 
zaken, schuiven de partijtenoren en hun 
gewezen naaste medewerkers de hete brij 
naar elkaar door. Hermanus beweerde op 
maandag 27 januari in opdracht te heb
ben gewerkt van Guy Spitaels. Spitaels 
verklaarde de dag daarvoor „van niets te 
weten." Moreaux die het blijft opnemen 
voor zijn vroegere ,kameraad' hermanus 
en die diep ontgoocheld is in de partij, 
schuift de schuld in de schoenen van 
Spitaels. 

De ontkenning van Spitaels is weinig 
geloofwaardig. Als partijvoorzitter was 
hij allicht op de hoogte. De kans is dan 
ook groot dat zijn parlementaire on

schendbaarheid zal worden opgeheven. 
Overigens schaart het PS-bureau zich 
uitdrukkelijk achter huidig voorzitter 
Busqum. Het worden donkere dagen 
voor Spitaels. 

BUSQUIN 
Of de federale regering er het bijltje zal 
moeten bij neerlegggen, blijft een open 
vraag. Veel hangt af van de positie van 
Busquin. Zolang hij buiten schot blijft, 
zullen de regeringspartners het vertrou
wen in de PS behouden. De eerste ver
klaringen van SP, CVP en PSC wijzen in 
die zm. 

De Parti Socialiste, zo menen deze par
tijen, moeten de affaire ,intern' uitdiepen 
en zo snel mogelijk klaarheid brengen. 
Lees: de PS moet zo snel mogelijk een 
verantwoordelijke politikus, allicht Spit
aels, aanduiden en hem afzetten. Op die 
manier zou de regering het hoofd boven 
water houden, kan Busquin aanblijven en 
kunnen er eventueel vervroegde verkie
zingen worden uitgeschreven, net zoals 
dat gebeurde na de in 1994 losgebroken 
Agusta-zaak. 

BOTER 
Of Busquin kan aanblijven, is niet zo 
zeker. Hermanus beweert dat ook Bus
quin op de hoogte was. Hermanus zou 
Busquin ingelicht hebben over de tien 
resterende Dassault-miljoenen op een 
Luxemburgse rekening. Busquin ontkent. 
Maar, als deze feiten kloppen, komt ook 
hij in troebel water terecht. Als par
tijvoorzitter diende hij dan immers het 
bedrag in de boekhouding van de PS in te 

Spitaels 

in nauwe 

schoentjes. 

schrijven. Dat is niet gebeurd en kan dus 
leiden tot de beschuldiging van schrift-
vervalisng. Het is op basis van een der
gelijke beschuldiging dat de gewezen SP-
voorzitter Frank Vandenbrucke is moeten 
aftreden. 

Er hangt ook een ander scenario in de 
lucht. De meerderheidspartijen slaan de 
handen in elkaar. Ze hebben immers 
allemaal boter op het hoofd, waardoor ze 
mekaar ,indekken'. De PS, noch de CVP 
hebben de SP tot aftreden gedwongen na 
het uitbarsten van de Agusta-zaak. De 
CVP heeft de PS bijgestaan in de Di Rupo-
affaire. Geen enkele meerderheidspartij 
heeft moeilijk gedaan toen de CVP wei
gerde een echte parlementaire onder-
zoekskomissie op te richten om de dood 
van de tien Belgische para's in Rwanda uit 
te klaren. Ook Philippe Maystadt van de 
PSC blundert, zonder dat hem iets wordt 
aangewreven. De voltallige regering heeft 
intussen geruisloos het Hoog Comité van 

Toezicht (HCT) gekortwiekt. Last but not 
least: ook de CVP en misschien ook 
andere partijen hebben geld van Dassault 
ontvangen. 

OPPOSITIE 
De oppositie eist het aftreden van de 
federale regering Dehaene IL De VU 
werpt op „Dat deze regering niet langer 
gedragen wordt door de bevolking. Geen 
zinnig mens kan dit onfatsoen nog langer 
aanvaarden." 

De partij heeft het over de „Luikse norm, 
de norm die bepaalt hoe korrupt men 
moet zijn om deel te nemen aan de 
Belgische regering." De VU verwijt de 
CVP „Alles te slikken om haar eigen 
macht te bestendigen." 
Ook de VLD wringt de CVP in nauwe 
schoenjes. De CVP zit dan ook flink 
verveeld met de zaak. Ze heeft er tot nu 
toe alles aan gedaan om de rooms-rode 
formatie te redden. Ze wil kost wat kost 
als ,standvastige partij', die België in de 
EMU geloodst heeft, naar de kiezer trek
ken. Anderzijds kan de CVP niet langer 
om de druk van de oppositie en de 
publieke opinie heen. Zoniet wordt ze 
beschuldigd van medeplichtigheid. CVP 
en PS dreigen dan ,als één pot nat' te 
worden beschouwd. Temeer, daar de 
CVP enkele blunders sloeg. Denken we 
daarbij aan de diskussie rond de NPC, de 
Rwanda-zaak en de veelgeplaagde Leo 

Delcroix die deze week zijn ,carnetjes' in 
het weekblad Humo ziet verschijnen. 
PRL 

PRL-voorzitter Louis Michel dient zich 
alvast aan als ,depanneur'. Hij wil zonder 
verkiezingen in de regering stappen. Ook 
dat vooruitzicht is niet irreëel. Rekening 
houdende met de benarde positie waarin 
de CVP is beland, met het sinds de Sint-
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se non è vero... 
Twee berichten uit het nieuws van vorige week vielen 
ons in het bijzonder op. Een eerste betrof een be
spreking van het zogenaamde 'VRIND-rapport', een 
overzicht van de Vlaamse Regionale Indikatoren. Het 
rapport valt kortweg te omschrijven als 'Vlaanderen in 
statistieken'. We lezen er gegevens uit af als de omvang 
van het drinkwatergebruik, het aantal kinderdagver
blijven, de duur van de werkloosheid,... 
Zoals ieder jaar werd ook nu weer de schat van 
gegevens in een mooie bundel voorgesteld. Maar voor 
deze editie had de Vlaamse Administratie voor Planning 
en Statistiek een nieuwigheid voorzien: een enquête 

onder 1.537 Vlamingen met daarin de meest diverse 
vragen. En wat blijkt: de Vlaming is een tevreden 
iemand. Gemiddeld meer tevreden zelfs dan de hem 
omringende Europeanen, waarbij we opmerken dat de 
ondervraging gebeurde voor het uitbarsten van de 
affaire-Dutroux. Vlamingen zijn tevreden over hun 
buurt, hun huisgenoten, hun woning en klagen slechts 
over hun tijdsbesteding. Enigszins verwonderlijk is dat 
binnen de kategorie van 55- tot 64-jarigen de minst 
tevreden Vlamingen te situeren zijn. Het begrip 'oude 
knarren' is misschien dan toch met helemaal uit de lucht 
gegrepen. 
De Vlaming maakt zich natuurlijk toch wel een beetje 
zorgen. Voor allen, met de met verrassende uitzon

dering van de 65-plussers, is de werkloosheid probleem 
nummer één. Op ruime afstand volgen druggebruik bij 
jongeren, miheuvervuiling en belastingdruk. Over het 
begrotingstekort maakt slechts 3,55% van de Vla
mingen zich druk, dat is slechts iets meer dan de 
Maastrichtnorm. Dehaene en Co. mogen zich dus op de 
borst kloppen: de kloof is bijna gedicht! 
Waarom nu leven in Vlaanderen zoveel relatief te
vreden, ZIJ het soms ietwat bevreesde mensen? Het 
antwoord is eenvoudig: in België - zoals geweten leven 
daar 6 miljoen Vlamingen - wordt jaarlijks voor bijna 8 
miljard aan anti-depressiva, kalmeer- en slaapmiddelen 
verbruikt, omgerekend jaarlijks voor 793 fr. per hoofd. 
Als we maar tevreden zijn... 

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

Michielsakoorden ingevoerde legisla-
tuurparlement en met het feit dat de 
meeste traditionele partijen afzien van 
verkiezingen. 

DE CROO 
Merkwaardig is de houding van VLD-
voorzitter Herman De Croo. Tot voor 
deze week liet De Croo meerdere malen 
verstaan zo snel mogelijk op verkiezingen 
aan te sturen. Als we de verklaringen van 
De Croo, maandag jongsdeden, goed 
hebben begrepen, dan maakt hij nu van de 
omstandigheden gebruik om net als de 
PRL in een nieuwe regering te stappen. 
Het lijkt erop alsof De Croo eieren voor 
zijn geld kiest. Hij roept de CVP op met 
de PS te breken én „De CVP kan beter 
uitkijken naar een andere koalitiepart-
ner." Over nieuwe verkiezingen geen 
woord meer. 

WITTE BEWEGING 
In feite heeft De Croo zich steeds willen 
profileren als de ,wijze staatsman'. Hi) 
wordt maar al te graag op die manier door 
het Belgisch establishment aangezien. 
Misschien daarom sluit ook De Croo 
vervroegde verkiezingen uit. Dat levert 
hem en de partij bovendien een aantal 
voordelen op. Eerst en vooral blijft de 
VLD intern verdeeld. Bovendien is er de 
uitval van VLD-kamerlid Geert Versmck 

aan het adres van De Croo. Versmck 
beslist eind februari mee te dingen naar 
het voorzitterschap van de partij. Hij 
verwijt De Croo een gebrek aan ge
loofwaardigheid, iets waar ook Vlaams 
parlementslid André Denys het konstant 
over heeft. 

Denys hekelt het feit dat de kampioen van 
het dienstbetoon zich aandient als de 
,vader' van de Witte Beweging. Die be
weging lijkt stilaan op gang te komen. 
Vrijdag 24 januari werden drie Witte 
Comités boven de doopvont gehouden. 
Bekende hguren uit de sport, wetenschap 
en kuituur betuigen hun steun. In totaal 
zijn reeds 38 comités opgericht. Er werd 
een nationaal koordmatiecomité in het 
leven geroepen. En in oktober wordt een 
jStaten-Generaal' over justitie en demo-
kratie voorzien. 

NJSV 
Een leider van het extreem-rechtse Na

tionalistisch Jong Studentenverbond 

(NSJV), Jeroen Mol, pleegde een bom
aanslag op zichzelf De Bruggeling 
poogde de extreem-linkse organisaties 
Blokbusters en Militant Links van de daad 
te beschuldigen. Maar, het mocht met 
baten. De gewezen para viel algauw door 
de mand. 

Uit onderzoek van BertAnctaux blijkt dat 
het NJSV reeds in de jaren 1980 ge

welddadige aanslagen pleegde op wie het 
met met haar eens is. Vooral progressieve 
middens moeten het ontgelden. Ove
rigens was Vlaams Blokker Phtltp De-

wmter toen de leider van NJSV 
Tot op de dag van vandaag verleent het 
Vlaams Blok spandiensten aan deze il
legale en kriminele organisatie. 
In het tweemaandelijks ledenblad van 
NJSV, Goedendag, staat nog steeds het 
provinciaal sekretariaat van het Vlaams | 
Blok als kontaktadres vermeld. Ŝ 

In het ledenblad wordt aan de ,sym- Omtrent NPC... 

patisanten' punten gegeven. Wie slechts O 
tot 30 punten krijgt, is „Een verrader, 
verhuist best naar een ander planeet of we 
zullen eens een bezoekje brengen." 
Wie tussen de 150 en 180 punten haalt is 
„Een polittek soldaat die voor mets te
rugdeinst en voor wie geen offer te groot 

IS . " 

Kortom, wie er op los slaat is een echte 
nationalist en „Maakt Vlaanderen 
groot.". Waar hebben we dat nog ge
hoord, dat van die echte, zuivere na-
tionahsten? 

A l ZOU men uit de nieuwsberichten Iets anders kunnen 
afleiden, toch zijn de Vlamingen door de band 

genomen tevreden mensen. Dat blijkt uit het nieuwste 
VRIND-rapport. 

Tevreden, maar 
angstige mensen 

Vorige week verscheen voor de vierde 
keer het VRIND-rapport, een uitgave van 
de administratie Planning en Statistiek van 
het ministene van de Vlaamse Gemeen
schap Dit overzicht van de Vlaamse Re
gionale Indikatoren, waaraan het letter
woord ontleend is, werd opnieuw een 
pareltje over statistisch Vlaanderen Je kan 
het zo gek met bedenken of VRIND heeft 
er wel cijfers over Samen geven ze een 
goed overzicht van wat Vlaanderen en zijn 
Inwoners in feite(n) zijn Wie er de tijd voor 
neemt en enige kreativiteit aan de dag 
legt kan zich een goed beeld vormen van 
'de gemiddelde Vlaming' Zo leert de edi
tie over het voorbije jaar ons bv dat één 
Vlaming op drie geen rijbewijs heeft dat 
de bouwgrond de jongste jaren met 17% 
In prijs gestegen Is, dat het aantal stu
denten aan de universiteiten gestaag 
stijgt (tot 13 596 in 1995) en dat datzelfde 
geldt voor bv het aantal officieel ge
registreerde zelfmoorden (1 091 in 
1995) 
Die laatste trend staat nochtans m schril 
kontrast met de algemene tevredenheid 
bij de Vlamingen Dat blijkt uit een rond
vraag gehouden bij 1 537 Vlamingen, in-
klüslef de Vlaamse Brusselaars Gezien het 
de eerste keer is dat deze peiling ge
houden werd, kunnen voorlopig geen 
trends worden afgeleid Uit het onderzoek 
bleek wel dat de Vlaming meer tevreden Is 
dan de gemiddelde Europeaan De wo
ning, de kontakten binnen het gezin, de 
buurt, de sociale kontakten met vnenden 

en kennissen en zelfs het werk kunnen op 
meer dan gemiddelde instemming re
kenen Iets minder tevreden is de Vlaming 
dan weer over de tijd die hij heeft om zijn 
verplichtingen na te komen en, weinig 
verrassend over zijn inkomen De ieef-
tijdskategone tussen 55 en 64 kan zich het 
meest verzoenen met het leven, de men
sen tussen 35 en 44 het minst Over de 
demokratie in het geheel tot slot is bijna 
twee derde van de Vlamingen wel te 
spreken Bij deze gegevens moet wel op
gemerkt worden dat de verzameling er
van gebeurde voor het uitbarsten van de 
affaire-Dutroüx Niettemin vond de Vla
ming ook toen al dat dé politieke pnonteit 
by het bestrijden van de misdaad lag 
Die algemene tevredenheid kan met ver
hinderen dat de Vlamingen zich wel de
gelijk zorgen maken Uit wat voorafging 
kan afgeleid worden dat zij dat vooral 
doen over matenele zaken, en minder 
over affektieve Iets meer dan de helft van 
de Vlamingen meent dat de wereld er 
over tien jaar met beter of slechter zal 
uitzien dan nu het geval is, een kwart 
optimisten meent zelfs dat de wereld er in 
2006 beter zal uitzien dan nu het geval 

IS 

Wanneer echter gepolst wordt naar kon-
krete domeinen en ontwikkelingen in de 
samenleving ziet het plaatje er helemaal 
anders uit Liefst driekwart van de Vla
mingen meent dat er binnen tien jaar 
minder voorzieningen in de Sociale Ze
kerheid zullen zijn, iets minder vreest zelf 

te zullen moeten opdraaien voor zijn of 
haar pensioen 7 op 10 vreest minder 
inkomen en 6 op 10 grotere inkomens
verschillen en meer sociale uitsluiting Uit 
de bevindingen blijkt dat de vrees voor en 
het besef van de (dreiging van) duale 
maatschappij wel degelijk is doorgedron
gen, al wordt het beestje zo met ge
noemd 
De Vlaming kijkt met alleen angstig in de 
toekomst, maar ziet ook vandaag levens-
gnDte problemen verrijzen Werkloosheid, 
druggebruik, milieuvervuiling, belasting
druk en, vooral voor de ouderen, de ze
kerheid op een pensioen leven in de 
harten van de mensen Veel minder doet 
dat de kommunautaire problematiek 
slechts 2,24% van onze Vlaamse mede
mensen maakt zich expliciet zorgen over 
'De spanningen tussen Vlamingen en Wa
len' Deze problematiek sluit bijna het rijtje 
en alleen 'Eutanasie' en 'De sensatiezucht 
van de media' worden als minder be
langrijke problemen beschouwd Kijken 
we evenwel naar bv 'De hoge kostprijs 
van de SZ', waaraan hoe dan ook een 
kommunautair tmtje hangt dan zien we 
dat iets meer dan 14% van de Vlamingen 
dat als een probleem beschouwt en het 
tema daarmee pal in het midden van het 
geheel weet te plaatsen 
Tot slot nog dit gevraagd naar de 'iden
tificatie van zichzelf' geeft 35,6% van de 
ondervraagden te kennen zich 'Vlaming' 
te voelen 34,7% noemt zich spontaan 
'Belg' Alleen de umversitairen vormen in 
deze gegevens een grote uitzondenng 
zowel de benaming 'Vlaming' als 'Belg' 
kunnen bij hen rekenen op slechts 22,7% 
van de antwoorden Precies een even 
groot deel van universitair geschoold 
Vlaanderen noemt zich 'wereldburger' 

(gv) 
o» Het rapport dat, zoals gezega, nog 

een schat aan andere gegevens be
vat, kost 500 fr. en Is te bestellen 
bU de administratie Planning en 
Statistiek. Boudevi^nlaan 30.1000 
Brussel, tel. 02/507.58.03. fax 
02/507.58.08 en Is elektronisch te 
bestellen vla de Vlaamse website 
http://www. Vlaanderen.be. 

3 
30 januari 1997 

http://www
http://Vlaanderen.be


stof tot spreken 
Dat wil zeggen dat indien de zon een 
uur langer schijnt, de auto's een uur 
langer op de baan zijn en er dus meer 
brandstof wordt verbruikt, (...). 
Daaraan dient nog het meerverbruik 
voor ochtendverwarming en -
verlichting te worden toegevoegd. 
Indien men zich uitsluitend baseert op 
de bespaarde energie, is de verlenging 

van het zomeruurstelsel zonder twijfel 
niet aangewezen. Hierbij wordt 
evenwel afgezien van andere 
motiveringen in verband met de 

bevordering van het toerisme, de 
koördinatie van het verkeer of de 
harmonisering van de kalender (...). De 
studie besluit hieromtrent dat het 
regime van het zomeruur leidt tot een 
meestal lichte toename van de 
luchtvervuiling, (uit een antwoord van 
minister Di Rupo aan Annemie Van de 
Casteele die vragen stelde rond de 
opportuniteit van het zomeruur). 

4 WETSTRAAT # 

In de kommissieStaatsliervorming van het Viaams 
parlement, voorgezeten door Johan Sauwens, is 

verieden week gedeioateerd over de spiitsing van 
de gezondlieidszorgen. Een principiële stellingname 

is er nog niet, al lijkt een konsensus tussen alle 
partijen in de lucht te hangen. 

Politieke durf 
Op 29 februari vorig jaar stelde de 
Vlaamse regering haar zogenaamde 
schrikkelnota aan het parlement voor. 
Daarin werd gepleit voor homogene be-
voegdheidspaketten inzake gezond
heidszorgen. In feite liet de regering 
verstaan gewonnen te zijn voor een fe
deralisering van de gezondheidszorgen, 
maar dat mocht - onder druk van Jean-
Luc Dehaene en Louis Tobback - niet met 
zoveel woorden worden gezegd. Daarop 
kreeg de kommissie Staatshervorming de 
opdracht een konsensus tussen alle par
tijen na te streven, teneinde eensgezind 
het debat met de Franstaligen aan te 
gaan. 
Maar, van zodra het debat over de fe

deralisering van de gezondheidszorgen 
werd ingeleid, doken vertragingsmaneu-
vers op. Onder druk van de federale 
regering en omdat de Vlaamse meer
derheidspartijen geen principiële stelling 
wilden innemen, werd beslist hoorzit
tingen te organiseren. Tegen de zin van 
Johan Sauwens en de oppostiepartijen in, 
werden niet minder dan 38 betrokkenen 
uit de gezondheidssektor aanhoord. Nog 
nooit werden in het Vlaams parlement 
zoveel hoorzittingen rond een bepaalde 
problematiek gehouden. De besprekin
gen mondden algauw uit in inhoudelijk-
technische diskussies. Sommigen fluis
teren dat de kommissieleden „enorm veel 
hebben bijgeleerd." 

Etienne Van Vaerenbergh: „ Waar blijft 
de politieke durf, de konsekwente 

visie?" 

STANDPUNTEN 

Gelukkig staan in een rapport van om en 
bij de 400 bladzijden ook de standpunten 
van de onderscheiden aktoren vermeld. 
Op dat vlak laten de hoorzittingen weinig 
verrassingen noteren. Zoals vermoed, 
kanten vooral de socialistische en liberale 
mutualiteiten zich tegen de federalisering 
van het gezondheidsbeleid. Het kristelijk 

Verleden week donderdag haalde VU-
senator ee/t/lnc/aaxbiezonder scherp uit 
naar de CVR Anciaux is niet te spreken 
over de houding van deze partij ten 
aanzien van het Rwanda-dossier. De krls-
ten-demokraten weigeren de waarheid 
aan het licht te brengen en de ver
antwoordelijken voor de dood van de 
Belgische para's aan te wijzen. 
Reeds In het najaar van 1995 onthulde de 
krant De Morgen dat politiek en militair 
België hadden moeten weten dat er in 
Rwanda een anti-Belgisch klimaat ont
staan was en dat de uitdeling van wapens 
aan de Hutu-mllities, ondanks het vre-
desbestand, gewoon doorging. Nelly 
Maes, op dat moment senator en pas 
terug van een parlementair bezoek aan 
Rwanda, drukte haar bezorgdheid over 
de wapenleveringen uit. Bovendien wees 
ze erop dat de luttele Belgische blauw
helmen onvoldoende middelen en mo
gelijkheden in handen hadden om zich te 
beschermen. Of Nelly Maes nu al dan niet 
op bezoek In Rwanda was geweest, welke 
opmerkingen en voorspeilingen ze ook 
op zak had, de regering hield er geen 
rekening mee. 

Toen nadien bekend raakte dat tien Bel
gische para's op afschuwelijke wijze de 
dood hadden gevonden en dat een mil
joen Rwandezen werd afgeslacht, Inter-
pelleerde Bert Anciaux de minister van 
landsverdediging Jean-Paul Poncelet 
(PSC). Anciaux herinnerde aan de talrijke 

Bert Anciaux: ,,De tien vermoorde para's en 
de genocide in Rwanda zijn blijkbaar niet 

ernstig genoeg om onderzocht te worden 
in een echte parlementaire 

onderzoekskommissie." 

waarschuwingen die de regering had ge
kregen en wees op de voorkennis waar
mee geen rekening was gehouden. Hij 
begreep bovendien niet waarom de Bel
gische regering haar .onderdanen' zon
der enige vorm van bescherming de hel 
had ingestuurd. 
Leo Delcroix (CVP), die op het moment 
van de VN-missIe Defensieminister en dus 
verantwoordelijk was, kwam in de wan
delgangen Anciaux verwijten „totaal on
verantwoordelijk te handelen". Meer 
nog, Anciaux werd als een fantast ge
brandmerkt, omdat hij het aandurfde de 
regering op haar verantwoordelijkheid te 
wijzen. 

Pure afdreiging 
Eenjaar later haalt een lijvig onderzoeks
verslag van een hoc-werkgroep binnen de 
Senaat vernietigend naar de regering uit. 
Het rapport vermeldt dat de toenmalige 
ministers van Buitenlandse Zaken (Willy 
Claes, SP) en van Landsverdediging (Leo 
Delcroix, CVP), nog voor het sturen van 
blauwhelmen naar Rwanda, op de hoogte 
waren van het heersend anti-BeigIsch 
klimaat en zelfs van de nakende ge
nocide. De oppositie en sommigen bin
nen de meerderheid eisten meteen de 
oprichting van een pariementaire on
derzoekskommissie om de volledige 
waarheid aan het licht te brengen en de 
verantwoordelijken aan te duiden. De 
CVP heeft dat geweigerd. Onder haar 
druk wordt slechts een blezondere kom
missie opgericht, waardoor getuigen niet 
hoeven op te dagen, ze hun verklaringen 
met onder ede moeten afleggen en ze 
niet met elkaar gekonfronteerd kunnen 
worden. 
Anciaux Is verbolgen: „De CVP hanteert 
alle mogelijke middelen om het onder
zoek te dwarsbomen. Op platte wijze 
heeft ze de andere koalltieparirners af-
gedrelgd. Wij laten ons chanteren door 
één partij die wel degelijk zaken weg te 
moffelen heeft." 

(evdc) 
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ziekenfonds is genuanceerder. Het wijst 
een regionalisering niet bij voorbaat van 
de hand, mits de doelmatigheid en kwa
liteit in de gezondheidszorg wordt be
vorderd. In tegenstelling tot de zieken
fondsen, komen zowel de artsensyndi-
katen - behalve het Algemeen Syndicaat 
van Geneeskundigen in België - het (ka-
tolieke) Verbond der Verzorgingsinstel
lingen, als de diverse terreinwerkers on
omwonden voor een federalisering van 
de gezondheidszorgen op. 

PARTIJEN 

De vraag rees of en welke standpunten de 
partijen uiteindelijk zouden innemen. En 
zouden ze al dan niet rekening houden 
met hun achterban, de drukkingsgroe-
pen? 

André Denys van de VLD houdt geen 
rekening met de visie van de liberale 
mutualiteit. Hij wil de gezondheidszor
gen splitsen, temeer daar samenwerkings
akkoorden met de andere gewesten tel
kens weer mislukken. Net zoals Robert 

Voorhatnme van de SP houdt de VLD er 
wel aan om bepaalde solidariteitsver-
banden in stand te houden. Jos Gheysels 

van Agalev spreekt zich niet voor of tegen 
een regionalisering uit, al moet volgens 
hem het verzekeringsstelsel federaal blij
ven. Enigszins opvallend en tegen de 
verwachtingen in, is het standpunt van de 
SR In tegenstelling tot de socialistische 
ziekenbond, pleite Voorhamme voor een 
- weliswaar voorwaardelijke - federa
lisering, indien de patiënt daar beter van 
wordt. 

STRATEGIE 

Door de houding van de SP kan een 
konsensus onder alle Vlaamse partijen 
worden bereikt. Die zal er echter niet van 
vandaag op morgen komen. De SP is hoe 
dan ook terughoudend. Dat heeft niet 
enkel te maken met het standpunt van de 
drukkingsgroepen, maar ook met de ob
stinate houding van de socialistische par
tijtop. Bovendien wil de SP zeker niet 
vooruitlopen op wat binnen de CVP zal 
worden beslist. De CVP is immers intern 
verdeeld. De Vlaamse excellenties pleiten 
voor een federalisering. De federale ex
cellenties, geruggesteund door de stu
diedienst CEPESS, nemen gas terug en 
willen bovendien te allen prijze vermijden 
dat het Vlaams parlement voor de ver
kiezingen een eensgezind standpunt in
neemt. Vandaar dat de meerderheids
partijen de zaken nog eens gaan ,be-
studeren'. Op 5 februari worden nieuwe 
hoorzittingen georganiseerd. 
„Waar blijft de politieke durf, de kon
sekwente visie?", zo vroeg een geëmo
tioneerde Etienne Van Vaerenbergh zich 
terecht af. 

(evdc) 
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Terzake, 23 december 1996. Een ca
meraploeg van de Britse zender ITV 
filmde nietsvermoedende Europarle
mentsleden toen die op een vrijdagmor
gen van de plenaire zittmg in Straatsburg 
het aanwezigheidsregister tekenden. Een 
nobele daad die hen meteen een ver
goeding opleverde van zowat achtdui
zend frank. Die som moet de hotel- en 
verblijfskosten van de EP-leden in Straats
burg dekken. De Britse ploeg filmde 
dezelfde Europarlementsleden nauwe
lijks 15 tot 45 minuten later, wachtend op 
een trein of een vliegtuig naar hun thuis
basis. 

Geef toe: het is een onkostenvergoeding 
die betrekkelijk snel en makkelijk ver
diend is en blijkbaar met altijd wordt 
aangewend om daadwerkelijk gemaakte 
onkosten te dekken. 

STUDIEREIS? 
De ITV-reportageploeg volgde ook van 
zeer nabij een „uitstap" van de kristen-
demokratische fraktie naar Talinn. De 
beelden waren hilarisch. Ondervraagde 
parlementsleden verklaarden dat de trip 
zeker niet toeristisch bedoeld was. Nee, 
het ging om een kennismaking met de 
problemen van de streek. Een studiereis. 
Europa dichter bij de burger brengen, 
weet je wel. Daarna volgden beelden van 
parlementsleden tijdens een boottochtje. 
Verder zag je kristen-demokraten die als 
heuse toeristen, de camrecorder in aan
slag, de opgedane informatie en emotie 
voor het nageslacht vastleggen. 
Nog later zag je in een grote vergaderzaal 
zelfs enkele knikkeboUende parlements
leden. De Bourgogne (of was het Bor
deaux?) van het copieuze feestmaal had 
duidelijk zijn werk gedaan... 
Niets aan de hand? Toch wel. Deze 
praktijken kosten de Europese belasting
betaler stukken van mensen. 
Alle politieke frakties van het Europees 
Parlement hebben het recht om een aantal 
malen per jaar vergaderingen te orga
niseren buiten de traditionele vergader
plaatsen in Brussel, Luxemburg of 
Straatsburg. Op zich een goede zaak, 
zeker wanneer dergelijke vergaderingen 
daadwerkelijk gebruikt worden om in 
kontakt te treden met de bevolking en de 
besluitvormers van de bezochte streek. 
Maar ook hier treden misbruiken op. Dat 
blijkt uit een verslag van de Kommissie 
Begrotingskontrole van het Europees Par
lement dat uitgebreid verhaalt over de 
dure telefoongesprekken van de kristen-
demokratische fraktie tijdens een ver
gadering die van 5 tot 10 november 1995 
in Madrid plaatsvond. 

NIEUW RECORD! 
De kristen-demokratische fraktie was 

N ogal wat mensen keken verbaasd op toen ze 

eind vorig jaar een volledige Terzake-

uitzending gewijd aan het gesjoemel met 

overheidsgeld binnen het Europees Parlement 

konden bekijken. Het waren sterke staaltjes van 

geldmisbruik, maar WIJ noteerde nog sterkere! 

^ AKTUEEL ^ 

vooraf met de administratie van het Eu
ropees Parlement overeengekomen dat 
de organisatiekost van deze vergadering 

zowat de kleine helft uit eigen kas be
talen, met name de door de pers ge
maakte onkosten. De rest wordt op de 

Een dure 
telefoonrekening! 
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zowat 5,6 miljoen frank mocht bedragen. 
Dat IS net geen 1 miljoen frank per dag. 
Na een financiële kontrole achteraf bleek 
echter dat de vergadering uiteindelijk een 
kleine 9 miljoen frank had gekost. Een 
overschrijding van de vooraf goedge
keurde begroting met zowat 55 procent! 
Hoe was dat mogelijk? 
Nader onderzoek leerde dat dit verschil 
in hoofdzaak te wijten was aan de dure 
telefoonrekening. Die bedroeg zowat 3,1 
miljoen frank of 516.000 frank per ver-
gaderdag! Op de begroting was slechts 
358.000 frank voorzien of 60.000 frank 
per dag. De kristen-demokraten vestig
den daarmee een nieuw record: een be
grotingsoverschrijding van zegge en 
schrijve 778 procent! 
Ieder redelijk mens zou dan ook ver
wachten dat degenen die verantwoor
delijk zijn voor deze ferme begrotmgs-
opverschrijding ook zouden instaan voor 
de betaling ervan. Maar dat was buiten de 
waard gerekend. Van de zowat 2,7 mil
joen frank aan gespendeerde maar niet-
begrote telefoonkosten zal de kristen-
demokratische fraktie in het EP slechts 

begroting van het hele Parlement af
gewenteld. 

Uit de gedetailleerde rekeningen blijkt 
dat de kristen-demokratische parlements
leden over die zes dagen voor een kleine 
900.000 fr. bij mekaar telefoneerden. De 
telefoonrekening van fraktievoorzitter 
Wilfried Martens (een afzonderlijke post 
op de faktuur) bedraagt 63.952 fr. 

ONDER VRIENDEN 
De financieel verantwoordelijke ambte
naar weigerde zijn goedkeuring tot be
taling van de openstaande rekeningen, hij 
was van oordeel dat met minder dan drie 
artikelen van het Financieel Reglement 
van het EP waren genegeerd. Daarbo
venop waren ook nog twee artikelen van 
de uitvoeringsvoorschriften van het Fi
nancieel Reglement overschreden evenals 
één artikel van de interne voorschriften 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Parlement. Een vervelende zaak. 
Want zonder het visum van de financiële 
verantwoordelijke konden de open
staande rekeningen dus niet betaald wor
den. En dat vond de Spaanse telefoon

maatschappij dan weer niet leuk. 
Om een lang verhaal kort te maken. Het 
dispuut werd geregeld, onder vrienden. 
De Duitse voorzitter van het EP, de so
cialist Klaus Hansch, kwam na ellenlange 
diskussies ten voordele van de kristen-
demokraten tussen. Een vriendendienst? 
Op 28 november 1996 nam Hansch een 
besluit waarbij de weigering van de fi
nancieel verantwoordelijke ambtenaar 
„terzijde werd geschoven". Een besluit 
dat er voor zorgt dat het Europees Par
lement de verspilzucht van de kristen-
demokraten dan maar zelf financiert. Of 
hoe de verspiller nog beloond wordt voor 
zijn verspilzucht. 

Bij dit alles is het streven naar Europese 
integratie natuurlijk ver weg. De kristen-
demokraten beroepen er zich graag op 
dat de „stichters" van Europa kristen-
demokraten waren. Zij lijken echter met 
te beseffen dat dergelijke verspilzucht de 
Europese gedachte alleen nog meer on
geloofwaardiger maakt. 

Kasper Van Quaethem 

De fraktie van 
w. Martens 
vestigde 
nieuw record 
teiefoneren! 

In het vakblad van de beroepsjoernalisten staat een 
lezenswaardige bijdrage, ondertekend door Jean De 
drie raadselachtige puntjes staan voor Guy de hoofd-
redakteur van de Waalse socialistische kranten ie 
Peuple en tó Journal de Charleroi Het artikel handelt 

^ ACH ZO • 
zich totaal Ohgegrohd tegen amnestie uitsprak Ver
leden jaar nog toen hij een wansmakelijke hetze tegen 
de Vlaamse fotograaf Wiliy Kessels had ontketend 

Papieren 
monumenten 

over Titels die verdwijnen, want deze twee kranten 
zullen samen met La Wallonië in een nieuwe titel 
opgaan Cuy beweert de operatie een warm hart toe 
te dragen, maar weet weinig van de nieuwe krant in 
wording Het was Yvon Toussaint, de oud-hoofd-
redakteur van Le Soir, die het voorbereidende werk 
deed De operatie lijkt een beetje op deze van De 
Morgen, de socialistische krant die nu onder de 
vleugels van de persgroep rond Het Laatste Nieuws 
zit 

De nieuwe Waalse krant, ie Matin, zal nog wei met 
kapitaal uit linkse hoek gevoed worden, de verze
keringsmaatschappij P&V Maar zal, om leefbaartezijn, 
tot de groep Rossel (ie Solt) behoren 
Jean Guy neemt met spijt afscheid van deze titels, niet 
alleen omdat ze voor vele generaties Waalse so
cialisten een betekenis hadden, maar omdat de pers
wereld weer een stuk armer wordt Hij heeft overschot 
van gelijk 
Ik heb mij in het verleden vaak aan sommige stand
punten van Jean Cuy geërgerd, vooral die keren dat hij 

Ik ben echter met zo blind als Jean Guy, die in zijn 
kommentaren de PS nooit heeft gespaard, ook al zit hij 
in haar partijbestuur 
De opiniepers is, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, In 
gevaar En een oude rot in het vak als Jean Guy 
betreurt dat in zijn artikel schrijft hij met veel emotie 
,,De opiniepers is iets zeer fragiels al beantwoordt ze 
aan een behoefte Ze moet zowel de opinie be
lichamen waarvan ze de spreekbuis is, als het al
gemeen belang dienen Het is haar taak de te
genstrijdigheid tussen het engagement en de vrijheid 
op te heffen Dat is met gemakkelijk, maar ook met 
onmogelijk Le Journal de Charleroi heeft dat na 
anderhalve eeuw bestaan bewezen trouw aan zich
zelf en trouw aan zijn ideaal " 
Dat IS biezonder raak gezegd In denk daar telkens aan 
als Ik op donderdagmorgen WIJ uit mijn bnevenbus 
haal WIJ Is een goed voorbeeld van een opiniepers 
Reeds 42 jaar rolt het elke week van de persen, in de 
loop van al die jaren doet het ononderbroken wat het 
moet doen toDuw aan het Vlaams-nationalisme en 

trouw aan zijn informerende en duidende taak 
Jean Guy wijst er in zijn artikel op dat het verlies van de 
titels een verschraling van de demokratie is Deze 
kwalijke wending doet zich ook in Vlaanderen voor 
Kranten gaan steeds meer en meer onder eenzelfde 
koepel schuil De knstelijke arbeidersbeweging 
stoottte Het Volk af, de krant ging naar De Stan-
daardgroep, de SP deed hetzelfde met De Morgen, 
Gazet van Antwerpen huilt uit bij Concentra (Wet 
Belang van Limburg, De Rode Vaan verdween en met 
het resterende KPgeld werd Markant opgestart, dat 
na een paar maanden ook sneuvelde 
Een krant-uitgeven is een zaak van geld-uitgeven 
geworden en waar het kapitaal speelt komt de opime 
in het gedrang Want meningen die van geld afhangen 
worden gestroomlijnd en ongevaarlijk Zo hebben de 
reklamebureaus het graag, bij hun gratie leven de 
media Tot wat deze evolutie kan leiden bewijzen TV-
stations ais VTM en VT4 Zelfs de openbare omroep 
moet de reklamejongens over zich heen laten gaan 
Om te overleven bestoken de dagbladen de zgn 
kwaliteitskranten inbegrepen ons met gratis bijlagen 
waarvoor ze dan weer het geld uit reklame moeten 
puren Voor wat hoort wat 

Wij begrijpen de klacht van Jean Guy, voor hem is het 
verdwijnen van de Waalse kranten hetzelfde als de 
afbraak van Het Voikshuis van Horta ,,Iedereen be
treurt nu dit verdwijnen, terwijl een paar miljoenen 
hadden kunnen volstaan om deze twee papieren 
monumenten van de ondergang te redden " 
De PS en enkele miljoenen, Jean Cuy kan het weteni 

RJlsmus 
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O ngeveer vierduizend jaar geleden kocht 

aartsvader Abraham voor 400 zHverlingen een 

grot. Hij begroef er zijn vrouw Sarah in. Later 

werden ook hijzelf, haak, Jakob en hun echtgenotes 

er begraven. Dit bijbels verhaal is een van de 

verklaringen waarom Israël zoveel problemen 

maakte over de teruggave van Hebron, waar 

vandaag 400 joden tussen meer dan honderdduizend 

Palestijnen leven. 

^ L A N D U I T ^ 

Netanyahu en 

Arafat: de 

weg Is nog 

lang. 

6 

Er zijn natuurlijk nog tal van andere 
argumenten die de regering Netanyahu 
hanteerde om te dralen met de teruggave 
van Hebron, zoals het akkoord van Oslo 
voorzag. De bijbel zegt immers ook dat 
Hebron door koning David uitgeroepen 
werd tot hoofdstad, vooraleer hij naar 
Jeruzalem trok. 

De geschiedenis van Hebron is, zoals de 
geschiedenis van Palestina en Israël, over
goten met het bloed van veroveringen, 
opstand en geweld. Tweeduizend jaar 
geleden bouwde koning Herodes een 
muur rond het graf van de aartsvaders. 
Hebron werd later bestuurd door By
zantium, de Arabieren, de kruisvaarders, 
de Mamelukken, de Ottomanen, de Brit
ten, de Jordaniërs en de Israëli's. 
Vooral de passage van de drie laatste 
bezetters liet tot vandaag sporen na. De 
Britten kregen de westelijke Jordaan-
oever en wat vandaag Israël heet, in 
handen na de Eerste Wereldoorlog. Sa
men vormden deze gebieden het man
daatgebied Palestina. De Britten lieten, 
ondanks het Palestijns verzet, joodse ko
lonisten in het gebied binnen. 
Na de Tweede Wereldoorlog vond de 
internationale gemeenschap dat het een 
schuld had in te lossen tegenover het 
|oodse volk. Dat de holocaust niet alleen 
Duitsers een schuldgevoel bezorgde, 
werd trouwens pas twee weken nog eens 
geïllustreerd door de oprichting van een 
fonds waarmee Zwitserland z'n oorlogs
verleden poogt weg te vegen. 

GEWELD 

In 1947 stemden de Verenigde Naties in 
met een resolutie die de verdeling van 
Palestina in een joodse en Palestijnse staat 
bepleitte. Beide partijen verwierpen deze 

tegenstander van de vredesakkoorden die 
Israël „Land voor Vrede" waarborgden. 
Het heeft flink wat voeten in de aarde 
gekost vooraleer Netanyahu zich knar
setandend neerlegde bij de akkoorden die 
overal ter wereld zoveel verwachtingen 
hadden geschapen. Van de regering Ne
tanyahu maken bovendien partijen deel 
uit die zich tijdens de verkiezingskam-
pagne uitgesproken hebben voor het 
Eretz-Israël, het Groot-Israël. 

Na het akkoord 
van Hebron 

resolutie, en opteerden voor geweld. Dit 
oplaaiend geweld leidde in 1948 tot een 
overhaast vertrek van de Engelsen. Ara
bieren en joden probeerden de Engelse 
leemte met geweld op te vullen in de 
eerste Israëlisch-Arabische oorlog. Pale
stina viel in drie delen uit elkaar; de 
joodse staat Israël werd opgericht, de 
Jordaanse koning Abdullah annexeerde 
de westelijke Jordaanoever, en Egypte 
bezette de Gazastrook. In 1967 ver
overde Israël Gaza en de westelijke Jor
daanoever. Sedert '94 genieten de Pa
lestijnen van een relatieve mate van au
tonomie in het grootste deel van Gaza. 
Die autonomie werd vanaf '95 uitgebreid 
tot zes steden op de Westoever: Jenin, 
Tulkarm, Nabloes, Qalqilya, Bethlehem 
en Ramallah. Volgens het Oslo-akkoord 
had Hebron al in maart van vorig jaar 
ontruimd moeten zijn. 
Dat het nog zolang geduurd heeft, ligt 
vooral aan de regeringswissel in Israël. 
Netanyahu kwam aan het bewind als 

INTERNATIONALE DRUK 

Internationaal stond de regering in Tel-
Aviv onder loodzware druk om Hebron 
volgens afspraak te ontruimen. In zijn 
internationale relaties en buitenlandse 
politiek kreeg Israël haast niets meer voor 
elkaar. Via de Arabische wereld kreeg de 
Westerse diplomatie de voorbije weken 
ook niet mis te verstane signalen dat 
Arafat aan het einde van zijn Latijn zat. 
De Palestijnse president kampt met in
terne oppositie van Harnas en andere 
radikale groeperingen die het trouwens 
niet alleen op de joden gemunt hebben. 
Arafat, die de Palestijnen van de Ka-
lashnikov naar de onderhandeHngstafel 
voerde, dreigde zondebok te worden. Van 
een machtswissel in Israël die het vre
desproces vertraagde, van bloedige aan
slagen gevolgd door vergeldingsbomar-
dementen, van de sluiting van de Is
raëlische grenzen als reaktie op bloed
vergieten waardoor de werkloosheid in 

Verdient Juan Carlos een eredoctoraat? 
Op 3 februari reikt de Katoliel<e Universiteit 
van Leuven een eredoctoraat uit aan de 
Spaanse l<oning Juan Carlos. WIJ maairte vo
rige week reeds een aantal kritische beden
kingen bij deze beslissing. De aktiviteiten die 
toen op touw werden gezet kregen onder
tussen meer vorm. 
Deze week deelde de VUJO-KU Leuven on
geveer 5000 pamfletten uit aan het Leuvense 
station, aan aula's en aan studentenrestau
rants. Maandag hebben het Vlaams-Baskisch 
solidariteitskomitee Anal Artea en het KVHV 
tijdens een gezamenlijke perskonferentie hun 
belangrijkste bezwaren toegelicht. En van
avond 30 februari om 20u. vertrekt aan de 
Leuvense St.-Pieterskerk een 
fakkeltocht als protest tegen het eredocto
raat. 
Ondertussen namen de officiële Leuvense stu
dentenverenigingen (Sociale Raad en Kring-
raad) een nogal dubbelzinnig standpunt in 
over de hele kwestie. Enerzijds zal men Juan 
Carlos feliciteren met zijn eredoctoraat "we
gens zijn inspanningen voor de demokratie". 
Anderzijds zullen de officiële studentenver
tegenwoordigers hun ongenoegen uiten over 

de schendingen van de mensenrechten in 
Spanje. Deze houding is betwistbaar Ofwel is 
Spanje geëvolueerd van een diktatuur naar 
een normale demokratische rechtstaat en kan 
men het staatshoofd eventueel honoreren 
voor zijn rol in dat demokratiseringsproces. 
Ofwel is Spanje nog steeds een staat waarin 
fundamentele mensenrechten worden ge
schonden en lijkt het ongepast om het 
Spaanse staatshoofd in de bloemetjes te zet
ten. Al was het maar uit eerbied voor de 
slachtoffers van martelingen. 
De thesis dat Spanje nog steeds géén normale 
demokratische rechtstaat is wordt gestaafd 
door rapporten van Amnesty international, de 
Raad van Europa en de VN-kommissie voorde 
Mensenrechten. De vraag is dus waarom de 
universiteit - ondanks de bedenkelijke repu
tatie van het Spaanse koninkrijk op het vlak 
van mensenrechten - toch een eredoctoraat 
uitreikt aan de Spaanse monarch. Er is de 
huidige diplomatieke compensatiepolitiek 
t.o.v. Spanje na de afloop van het dossier 
Moreno-Carcia en er zijn de familiale en po
litieke banden tussen het Belgische en het 
Spaanse hof. Wellicht speelden deze elemen

ten een belangrijke rol bij de beslissing. In dat 
geval heeft de KU Leuven zich politiek laten 
misbruiken. Een reden te meer om terug te 
keren naar de authentieke bedoeling van de 
eredoctoraten met name een universitaire 
eretitel toekennen aan personen die een 
waardevolle bijdrage hebben geleverd tot de 
bloei van de wetenschap. 
Hoe dan ook, de beslissing om van Juan Carlos 
de Bourbon y Bourbon een doctor honoris 
causa te maken werd niet volgens de normale 
procedure genomen. Waar de andere lau
reaten op een Academische Raad werden 
aangeduid, besliste een Bijzondere Academi
sche Raad over de toekenning van een ere
doctoraat aan de Spaanse monarch. Aange
zien zo'n Bijzondere Academische Raad door
gaans wordt gewijd aan personeelszaken zijn 
er noch studentenvertegenwoordigers, noch 
assistenten aanwezig. In dat perspektief krijgt 
het eredoctoraat "wegens inspanningen voor 
de demokratie" een cynisch tintje. 

(pdz) 

de Palestijnse autonome gebieden tot on
gekende hoogten van meer dan de helft 
van de beroepsbevolking gejaagd werd. 
De Arabieren die op diplomatiek niveau 
met westerlingen praatten, uitten waar ze 
maar konden hun vrees voor het leven 
van Arafat als er snel niet iets gebeurde. 
De onderhandelingen moesten lukken, 
en eindelijk was het ook zover. Ne
tanyahu slaagde erin nog enkele Pale
stijnse toegevingen te bekomen. Israël 
verkeeg van de Verenigde Staten, in een 
brief van ex-minister van Buitenlandse 
Zaken Warren Christopher, het voor
recht zelf zijn veiligheidsgrenzen te be
palen in de landelijk gebieden op de 
westelijke Jordaanoever. In Hebron ver-
kegen de 400 joodse kolonisten erg roy
ale veiligheidsgaranties. In hun stadsdeel, 
waar ook vijftienduizend Palestijnen wo
nen, blijft het Israëlisch leger de plak 
zwaaien. De datum van de derde te
rugtrekking werd een jaar en drie maan
den verder uitgesteld. 

TUSSENPAUZE 

Het akkoord over Hebron is immers geen 
eindpunt, maar slechts een moeizame 
tussenpauze geweest voor het vredes
proces. De volgende etappe is de ont
ruiming van enkele landelijke gebieden in 
drie fazen, de laatste voor 1 september 
'98. Op dat ogenblik is de Westoever in 
Palestijnse handen, op Groot-Jeruzalem, 
de Israëlische kolonies en die gebieden 
die Israël als noodzakelijk voor zijn vei
ligheid bestempelt, na. 
Maar dat is nog niet alles. Voor eind april 
1999 moeten de onderhandelingen tus
sen de PLO en Israël over het definitieve 
statuut van die gewezen bezette gebieden 
afgerond zijn. In dat definitieve statuut 
komen kruciale vragen aan bod als de 
grenzen van het Palestijnse gebied, zijn 
internationaalrechterlijk statuut (een on
afhankelijke staat met alles wat daar bij 
hoort of niet ?), het statuut van Jeruzalem, 
de toekomst van de joodse nederzet
tingen, het lot van de Palestijnse vluch
telingen. Op die vragen geeft de partij van 
de Israëlische premier, Likoed, al ja
renlang dezelfde antwoorden: geen Pa
lestijnse staat, Jeruzalem als hoofdstad 
van Israël, niet raken aan de neder
zettingen. 

De Palestijnen hebben één troost: met 
Netanyahu's handtekening onder het He-
bron-akkoord geeft de premier één van 
de dromen van zijn Likoed-aanhangers de 
facto op: het Eretz-Israël blijft een lucht
kasteel. De ridder van de onverzoen-
lijken, verkozen met de stemmen van de 
tegenstanders van het vredesproces, heeft 
een kompromis gesloten. 

Jakob Orloff 
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gelijkvloers zijn van een grote historische 
waarde. Deze pui is een mooie illustratie 
van de Lodewijk XV-stijl die in onze 
steden omstreeks 1760-1800 opgang 
maakte. 

De oorspronkelijke verdiepingen zijn zo 
goed als behouden gebleven: boogver-
sieringen boven de vensters, kruisvensters 
op de eerste, bolkozijnen op de tweede 
verdieping en een bekronend driehoekig 
fronton. De rondboognis op de hoek van 
het gebouw was in de jaren '50 nog 
voorzien van een beeldje. Achteraan werd 
ca. 1800 een stuk bijgebouwd, het werd 
een classicistische uitbreiding met vol
waardige gevel. 
Het huis is gelegen op de hoek van de 

Zorg voor twee 
Leuvense monumenten 

Op voorstel van gedeputeerde Herman 
Van Autgaerden (VU), bevoegd voor het 
kultureel erfgoedbeleid in Vlaams-Bra-
bant, werd in de bestendige deputatie van 
16 januari 1997 een gunstig advies ge
geven voor de bescherming van het bur-
gerhuis Het Wahchlant te Leuven. De 
vergadering keurde ook de subsidie van 
ca. 10 miljoen goed aan de kerkfabriek 
Sint-Gertrudis (Leuven) voor de restau
ratie van de torenspits van de St.-Geer-
truikerk. In het Leuvense wordt deze 
torenspits één van de zeven wonderen 
genoemd. 

WALSCHLANT 

Het burgerhuis Walschlant wordt inzake 
bescherming gunstig geadviseerd omwille 
van zijn architektuurhistorische waarde. 
Het gaat hier namelijk om een goed 
voorbeeld van een in 1680-1725 te da
teren burgerhuis met barokke voluten-
gevel met in- en uitgezwenkte geveltop. 
Het is opgetrokken in bak- en kalk-
zandsteen met natuurstenen plint. Vooral 
de uit 1769 daterende arduinen Lodewijk 
XV-pui met hoekpilasters, smalle stijlen, 
accoladeboog en rocaillesluitsteen op de 

Johan Sauwens 
te wommelgem 

Vooreen goed gevulde zaal bracht 
Johan Sauwens de nieuwjaars
wensen voor een aandachtig luis
terend publiek, leden van VU en 
kulturele kring Jan Puimège te 
Wommelgem. 
Na een dankwoord van VU-voorzlt-
ter E, Swaens waser, In een notedop 
gegoten, een bedanking namens de 
kulturele kring Altewelnlgwordtde 
aandacht gevestigd op de grote 
verdiensten van Johan Sauwens 
l.v.m. onskultuurpatrimonlum. 
Zo zei Ward Herbosch, voorzitter 
van de Puimège-kring: 
„Van de Limburgse heide, van de 
Voerstreek tot aan de zee heeft u 
getracht bossen, heide, duinen, 
landschappen en monumenten te 
beschermen ondanks, en soms 
machteloos, tegen de koninklijke 
bouwwoede. 

De Voerstreek ligt u nauw aan het 
hart en hoe dikwijls waren we ver
heugd na één van de talrijke be
zoeken aan Happart het veilige 
Bilzen te bereiken. Uw waardering 
voor de flets en de fietspaden Is 
alom bekend. 

ALLE DAGEN DENKEN AAN 

Wie doet het geen deugd een 
Vlaamse provincie binnen te rijden 
en er de grote geel-zwarte borden 
„Vlaanderen" te zien staan? Alle 
dagen, Johan, denk ik aan u wan
neer Ik op een verkeerspunt voor 
het rode licht sta en er op alle 
hoeken de geel-zwarte palen zie. 
Tot spijt van wie het benijdt. Maar 
ze staan er, en ze staan er goed!" 
Johan Sauwens was duidelijk ont
roerd door dit onverwacht hul-
debetoon! 

Mechelsestraat en de Pereboomstraat, 
vlakbij de Sint-Geertruiabdij. Volgens ge
schiedkundige bronnen werd het perceel 
reeds in 1443 bewoond door brouwer 
Johannes Vander Beke. In 1597 werd het 
pand niet langer als brouwerij gebruikt, 
maar werd het bewoond door „vette-
warier" Josephus Vander Eyken. 
In 1670 was het eigendom van brouwer 
Pieters Cansmans, tot 1758 bleef het een 
brouwershuis. 

Sedert 1837 bewoonde priester E.J. Van
der Nest het pand en verhuurde een deel 
aan beenhouwer Johannes Moelants. 
Smds 1919 is het erkend als monument. 
Vandaag staat het huis leeg en zal na 
restauratiewerken opnieuw geschikt zijn 
voor bewoning. 

TORENSPITS 

Voor de onderhoudswerken aan de to
renspits van de Sint-Gertruikerk werd 
door de kerkfabriek een subsidie van 10 
miljoen gevraagd. De bestendige depu
tatie kende dit bedrag toe. De torenspits is 
namelijk bepalend voor het uitzicht van 
de omgeving en heeft ook een grote 
architekturale waarde. 
De torenspits met omloop bestaat uit één 
grote spits met vier kleinere hoektorens. 
De grote toren is gebouwd in natuur
steen, de kleme hoektorens zijn onderaan 
opgetrokken uit blauwe hardsteen, bo
venaan zijn ze gebouwd met dezelfde 
natuursteen. 

In de toren van de Sint-Geertruikerk is 
één van de oudste klokkestoelen van 
Leuven en omgeving te vinden. Ook een 
beiaard is aanwezig, deze is zowel met de 
hand als automatisch bespeelbaar. Dit 
mechanisme is echter niet meer in wer
king, maar is wel steeds goed onder
houden en kan een prachtstuk genoemd 
worden. 

De regionale VU-krant 

Vlaamse 
gezondheidszorg 

Op initiatief van voorzitter Johan Sauwens bespreekt de 
kommissie Staatshervorming van het Vlaams parlement de 
mogelijkheid om de bevoegdheden over het gezond
heidsbeleid naarde gemeenschappen over te hevelen. 
De volksgemeenschappen spreken niet alleen een andere 
taal, zij verschltlen ook danig van levensvisie en mentaliteit 
dat een aangepast beleid over deze bij uitstek persoons
gebonden materie vanzelfsprekend is 
Vlamingen opteren bij voorkeur voor de goedkopere eer-
stetijnsgeneeskunde (hulsarts) tero/ijl Franstaligen een 
voorkeur hebben voor de duurdere specialist (tweedelijn) 
of de derde lijn van het universitair ziekenhuis. 
De kostelijke technische prestaties zoals klinische biologie, 
scanner en NMR worden vooral in Brussel en Wallonië 
misbruikt. Hier fungeert het RIZIV, dat door de belastingen 
gevoed wordt, als onuitputtelijke melkkoe 
Elk volk moet zijn gezondheidsbeleid naar eigen inzichten 
kunnen regelen en bepaalde prionteiten leggen op voor
waarde dat het daarvoor zelf betaalt. Responsabiliseren 
heet dat 

Vlamingen wijzen de echte solidariteit met af. Wanneer het 
RIZIV worstelt met een tekort van dertig miljard omwille van 
een onverantwoorde overproduktie in de ziekte- en in-
validiteitssektor, dan betekent dat niet dat onze zui
derburen daar beter van worden. Nee, de enorme winsten 
gaan naar het beperkte groepje van het medisch-in-
dustrieel kompleks in samenwerking met bepaalde zie-
kenhuisdirekties die het onderste uit de kan halen van een 
geidverspillende prestatiegeneeskunde 
Bepaalde ziekenhuizen, ook bij ons, worden gerund door 
gehaaide managers waan/oor alleen het zakencijfer telt. in 
deze medische fabheken worden die artsen op het matje 
geroepen wanneer zij onvoldoende misbruik maken van de 
dure medische apparatuur die maximaal moet renderen 
Daar ligt de oorzaak van het miljardendeficiet en bepaalde 
ziekenfondsen doen daaraan mee 
De splitsing betekent dat de deelstaten verantwoordelijk 
worden voor hun eigen inkomsten en uitgaven en dus 
verplicht zijn de tering naar de nenng te zetten Sedert de 
splitsing van het onderwijs doet men zowel onder als boven 
de taalgrens enorme inspanningen om de begrotingen in 
toom te houden Zelfs de Franse gemeenschap is bereid 
om miljarden te besparen 

Welnu, hetzelfde zal gebeuren wanneer wtj de Sociale 
Zekerheid splitsen Deze responsabilisenng zal Wallonië 
verplichten tot een sociaal rechtvaardige herverdeling 
tussen de superrijken en de straatarmen Wij moeten 
noodgedwongen terug naar het spaarzaam beleid van de 
goede hulsvader 

Jan Caudron 
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Jean-Marie 
Bogaert zal bIJ 

de Vlaamse 
minister van 

Openbare 
werken 

aandringen 
op een snelle 

ontsluiting 
van de haven 

van 
zeebrugge. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-
Marie Bogaert heeft op de nieuwjaars
bijeenkomst van VU-Groot-Brugge de 
nieuwe studie over de ontsluiting van 
Zeebrugge via de binnenvaart voorge
steld en van kommentaar voorzien. Hij 
stelde daarbij vast dat de besluiten uit de 
studiedag van mei '96 door een officiële 
studie van de Vlaamse Gemeenschap be
vestigd worden. 

De ingenieurs van Waterwegen en Zee
wegen van het departement Leefmilieu en 
Infrastruktuur publiceerden de resultaten 
van hun wetenschappelijk onderzoek in 
verband met de diverse alternatieven 
voor een degelijke ontsluiting van de 
haven van Zeebrugge via de waterweg. 
Bovendien voegden ze er vrij gedetail
leerd de kostenberekeningen aan toe. 
Hieruit blijkt dat de meest optimale op
lossing voor de binnenvaart, met name 
een rechtstreeks kanaal dat Zeebrugge 
met het kanaal Gent-Terneuzen verbindt, 
aan investeringskosten specifiek voor de 
binnenvaart niet meer dan 10 miljard 
kost. Daarnaast is er ook nog een in

vestering nodig van ruim 7 miljard voor 
belangrijke werken in funktie van de 
waterbeheersing in onze regio. 
Voor een totale kostprijs van 17,4 miljard 
heeft men dus een kanaal toegankelijk 
voor containerschepen tot 9.000 ton op 
het trajekt Zeebrugge-Maldegem-Zel-
zate, met daarbij nog een zuidelijke ver
binding vanuit Maldegem naar Meren-
dree, toegankelijk voor schepen tot 4.400 
ton én biedt men een oplossing voor de 
waterbeheersing in het Kustbekken en de 
Bovenschelde. De waterstanden van '74, 
'88 en vooral van '93-'94 en begin '95 
toonden schrijnend de behoefde aan een 
degelijke oplossing. 

De aanleg van dit kanaal, de Nieuwe 

Lieve, zoals het Noorderkanaal in mei '96 
werd omgedoopt, zal uiteraard een aantal 
jaren in beslag nemen. 
Daarom moet op korte termijn een aantal 
dringende bijkomende maatregelen ge
nomen worden. Vlaams volksvertegen
woordiger Jean-Marie Bogaert dringt aan 
dat nog dit jaar baggerwerken zouden 
uitgevoerd worden op het bestaande ka-

Beauvoorde 
Kleine regionale initiatieven dragen graag 
onze sinnpatie weg Zo ook de jaarlijkse 
Beauvoordse foor voor toerisme en gas
tronomie, dit jaar op zaterdag 8 en zondag 9 
februan a s. 
Beauvoorde zelf pakt uit met zijn paté, met 
ZIJP goudgele wafels en pannenkoeken en 
met Zijn zeshoekige, natuurgerypte kazen 
Dit forse Beauvoordse driespan neemt nu 
reeds 17 jaar op rij het voortouw op de 
Beauvoordse Foor voor toerisme en streek-
gastronomie Bij de aanvang van de kro
kusvakantie strijken In dit kasteeldorp op 
initiatief van de VVV-Veurne-Ambacht 
meerdere streekspecialiteiten neer 
Reeds ten derde male geniet het dorp de 
bezielde Inbreng van over de schreve, met 
dit jaar ook Boulogne, de keizerlijke stad 
Bonen. Maar ook 
Berguesen Gravelineszijn van de partij. In 't 
Vlaams. Bergen en Grevelingen, twee stad
jes mooi bewaard In hun schrijn van ver
sterkingen. Aangevuld met een aantrek
kelijke stand van de toenstische dienst van 
Boulogne-sur-Mer, op het vasteland de be
langrijkste aanvoerhaven van verse vis en 
grootste centrum van verwerking van zee-
produkten Meer dan 200 vissersboten 
staan in voor een massale bevoorrading. 
Een rokerij uit Grand Fort Philippe brengt 
heilbot, sprot, hanng en roze zalm 

Uit Houlle bij St -Omaars komt de jene
verstokerij Persyn en schenkt een pittige 
druppel, smakelijk bij de vermaarde sau-
cissons de Bourecq. 
Voor de zoetebekken Is er snoep uit Diks-
muide en fijne honigprodukten uit Veurne 
Het Bakkerijmuseum uit de boetestad bakt 
ter plekke ovenkoeken en Veurnse slaap
mutsen. 
Uit de boomgaarden van Gyvennkhove 
wordt aangerukt met manden peren en 
appelen Ook de drie ,,K's" zullen hoog in 
het vaandel staan het magistrale Veurne 
Potjesvlees van konijn, kip en kalf En dan 
zijn er de pikante Veurnse Witte Worsten, 
waarover Streuvels reeds in 1923 ,,met 
goestinge" heeft geschreven. 
Boer Deren uit Beauvoorde zal op de foor 
zijn thuisgemaakte zuivel laten proeven ter
wijl Destrooper met de typische Lose but-
terwafeltjes, het krokante amandelbrood 
en de Veurnse Kletsekoppen uitpakt. 
Voor een smakelijke scheut gerstenat zor
gen de Dolle Brouwers uit Esen met Oerbier, 
nat en straf Watou brengt hulde aan de hop 
met zijn blonde Hommel, terwijl Pnor of Abt 
voor nog hogere geestelijke sferen zorgen. 
Louagie pronkt o m met zijn rijzige Hapkin 
Ondertussen wordt de karnavaleske noot ge
zet door Kabaret, telkens om 15, I6en 17u 
BeauFoorde, telkens een feest' 

vu-Brugge wil 
Nieuwe Lieve 
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naai Brugge-Gent rond Brugge en tussen 
Schipdonk en Brugge. Ook dienen aan-
passings- en verbredingswerken te wor
den uitgevoerd ter hoogte van de scheeps-
werp te Oostkamp en Ten Briele in 
Brugge. 

Deze minimale investeringen zouden op 
korte termijn het vaarkomfort voor de 
binnenvaart serieus verbeteren en nut

teloze wachttijden aldaar drastisch ver
minderen. 

Tenslotte is er nog de problematiek van de 
ophaalbrug te Steenbrugge. De VU pleit 
hier voor een duurzame oplossing. Door 
de ligging van de brug in een S-vormig 
tracé vormt ze een moeilijk te nemen 
hindernis, vooral voor containersche
pen. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 1 feb. SINT-DENIJS-WEST-

REM: Jaarlijks Vriendenmaal. Om I9u.30 in 
zaal CBdenhuls, loofblommestraat. Met 
aperitief, warme beenhesp, groenten- en 
frultassordment, koffie-gebak. Gastspre
ker: volksvertegenwoordiger Fons Borgt-
non. Deelname: 550 fr. Inschrijven bij Anne 
De Keuckeleire (09/222.91.83). Org.: VU-
Slnt-Denijs-Westrem/Afsnee. 

za. 1 feö. MELLE: Valentijntjesbal 
van vu-Melle. in de Parochiezaal, Kloos
terstraat, Melle-Centrum. Aanvang: 2lu.; 
deuren 20u.30. Muziek: La Squadra. Happy 
Hour: 1 gratis konsumptie voor 22u. Inkom 
I50fr., wk. 100 fr 

Di. 18 feb. NINOVE: Uitzonderiijke 
filmnamiddag verzorgd door Florent Van 
Opstal:,,Natuurbehoud, de moeite waard" 
en ,,Estramadura, land van de Conquista
dores". Om 14U.30 in de Pallieter Smid 
Lambrechstraat te Outer Org.: VWC-Ni-
nove. 

Vr. 21 feb. SiNT-CILLIS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavond in De Schur, Tor
restraat, Sint-Cillis/Dendermonde. Om 
19U.30 aperitief, gevolgd door hutsepot. 
Gastspreker is VUJO-voorzitter Sigurd Van-
germeersch. MetaltiJd-priJs-tombola.Org.: 
VU-St.Cillis/Dendermonde. Info: 
052/21.83.00. 

Za. 22 feb. LAARNE: Jaariijkse sa
menkomst van leden en sympatisanten, 
met als gastspreker Geert Bourgeois (over 
Justitie). Aansluitend om 21 u.: tripartite-
eetfestijn (400 fr). Inschrijven bij voor
zitter Frank Van Imschoot (09/369.50.45) 
vóór 21/2. Org.: VU-Laarne-Kalken. 

Di. 25 feb. DEINZE: Gespreks-
avond met Bert Anciaux en Joachim Coens 
over,,Jeugd en Politiek". In de kelder van 
de biblioteek. Org.: VU-Deinze. 

WO. 5 maart LEDEBERC: video 
voordracht over Komen en de Taalgrens, 
aan de hand van de film ,,De heksen van 
Komen" van Roger Bouteca en Paul Van 
Craeyvelt. Om 20u. in Cult. Ontmoetings
centrum Norbe, August Van Lokerenstraat 
18. Org. en info: FVV, 09/223.38.83. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 50 Jan. IZECEM: Prof. (UG) en 

Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Van-
denbroeke over „Vlaamse troeven. Gis
teren, vandaag en morgen". Om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor Mu
ziek en Woord, Kruisstraat 15. Org.: VSVK. 

vr. S1 Jan. IZEGEM: Nieuwjaars
receptie van VU-izegem. Om 20u. in feest
zaal Ter Maerel, Abelestraat 36. Verwel
koming vanaf 19u. 30. 

vr. SI Jan. KORTRUK: officiële 
opening tentoonsteiüng: Hendrik Brug-
mans 90 jaar: een leven voor Europa. Om 
19u. in de Kredietbank, Leiestraat 21. De 
tentoonstelling loopt t/m 22 feb. Open van 
ma. tot vn 8u.454-i2u.30 en I4u.-I6u.30. 
2a. 9U.15-12U. Kontaktpersoon voor groe
pen, scholen, gidsen: Mvr Depaemelaere 
(056/23.15.21). Org.: H. Brugmanskring 
Kortrijk, KB, Europacollege-Brugge. 

ZO. 2 feb. BRUGGE: 7 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum De Gulden Spoon 
Viering met feestmaaltijd. Om 12u.: ape
ritief aangeboden door informativa vzw. 
Om I3u.: feestmenu. Deelname 995 fr 
(dranken inbegr). Inschrijven bij de uit
baters: 34.30.82. Aantal plaatsen is be
perkt. 

vr. 7 feb. lEPER: Kameriid Geert 
Bourgeois over,.Justitie". Om 20u. in tref-
centrum West-Flandria, Hoek Capron-
straat/Mk. Fochlaan. Org.: Wl en VU-le-
per 

WO. 12 feb. BRUGGE: André Men-
schaert met diareeks over Gent, Burcht van 
Vlaanderen. Om I5u. in afdelingslokaal van 
WVG-Brugge Noord, Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Deuren om 14u. Org.: WVG-
Brugge-Noord. 

WO. 19 feb. IZEGEM: V-club voor 
kinderen. Tema Juwelendoos. In zaal De 
drie gezellen. Org.: Vlanajo. 

vr. 21 feb. WEVELGEM: Jaariijks 
ledenfeest van VU-Wevelgem. In de Gou
den Fazant te Wevelgem Centrum. Om 
19U.30 receptie en huldiing van Frans Soe-
nen. Feestrede door Luk Vansteenkiste. 
Om 21u. 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-ClUb 
voor kinderen. Temal: Rubberen figuren. In 
zaal Laag Plafond. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feb. IZEGEM: v-club voor 
kinderen. Temal: Rubberen figuren. In De 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feb. BRUGGE: Frans vro-
man met diamontage: Ontdekkingstocht 
van verborgen humor in beeldhouwwer
ken. Om 15u. in afdelingslokaal van WVG-
Brugge Noord, Magdalenazaal, Violiers
traat 7. Deuren om 14u. Org.: WVG-
Brugge Noord. 

WO. 5 maart IZEGEM: V-club in zaal 
De Drie Gezellen te Izegem. Tema: Golf
karton. Org.: Jeugddienst Vlanajo. 
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Eventuele schade aan de brug zou ook 
voor het wegverkeer zeer zware gevolgen 
kunnen hebben Er zouden reeds voor
ontwerpen bestaan die ondermeer voor
zien in een vaste brug, die zou kunnen 
gebouwd worden terwijl de bestaande in 
dienst blijft. 

De kostenraming bedraagt 200 miljoen 
Als het de Vlaamse regering menens is 

met een degelijk beleid inzake binnen 

scheepvaart dan mogen deze minimale 

maatregelen met langer worden uitge 

steld 

Jean-Mane Bogaert zal Vlaams minister 
van Openbare Werken Baldewijns hier
over interpelleren en aandringen op spoe 
dige beslissingen 

Vr. 7 maart BISSECEM : varken aan 
het spit-festijn, met groenten sausjes, ge
bakken aardappeltjes vanaf 20u in Ont
moetingscentrum De Neerbeek Viaswaag-
plein te Bissegem Nadien gezellig samen
zijn Gastspreker BertAnciaux Deelname 
500 fr (aper -i-1 kons inbegr) Kaarten bij 
bestuursleden Org vu-Vlaamse Vnen-
denknng Bissegem 

WO. 12 maart ROESELARE: v-ciub 
in t Laag Plafond Tema Zand op bokaal 
Org Jeugddienst Vlanajo 

WO. 19 maart iZECEM: V-club in 
zaal De Drie Gezellen Tema Bloempotten 
versieren (terra cotta-bloempotten mee
brengen). Org Jeugddienst Vlanajo 

VLAAMS-BRABANT 
vr. SI lan. DILBEEK: Arrondisse-

mentsraad van VU-Halle-VHvoorde Om 
20u m de vergaderzaal van het arr se-
kretanaat (Ninoofsestwg 230 te Dilbeek 
1ste verdiep) Agenda Goedkeuring ver
slag vorige vergadering, bespreking struk-
tuurplan Vlaanderen door Luk Decontnck, 
goedkeuring rekentngen 1996 varia en 
nieuwjaarsdnnk 

Vr. 31 Jan. SCHERPENHEUVEL-Zi« 
CHEM: Openbare gemeenteraadszitting 
Om 20u 30 in Stadhuis Scherpenheuvel 
isteverd info-i-dagorde Robert Janssens 
(013/78 19 21) Of l=on5 Thuys 
(013/77 53 85) 

Zo. 2 feD. BRUSSEL: Pannekoe-
kenfestijn van VU-Brussel-Stad Van 14 tot 
I8u in Cemeenschapscentrum De Mark
ten Oude Graanmarkt 5 

Zo. 9 feb. ROOSDAAL: 24ste Eet
festijn van VU-Roosdaal Specialiteit Ko
nijn Van l l u 30tot 2lu in Het Belleheide-
Centrum, O De Vidtslaan te Roosdaal Ook 
op ma 10 feb van18tot21u 

00. IS feb. DILBEEK: Infoverga-
dering Etienne Keymolen geeft klare kijk 
op de gemeentelijke rekening Om 20u in 
het arr sekretariaat Ninoofstesteenweg 
230 te Dilbeek Org VU-arr Halle-Vil-
voorde i s m VCID 

Za. 15 feb. GRIMBERGEN: Alg Ie 
denvergadering in de Parochiezaal van Bei-
gem Om 19u 30 Alle vu-leden van Groot-
Grimbergen zijn van harte uitgenodigd 

Ma. 17 feb. LEUVEN: Kamerlid Ka 
rel Van Hoorebeke spreekt over het asiel
beleid Om 20u in café Universtum (iste 
verdiep) H Hooverplein-Tiensestraat te 
Leuven Org VUJO-KUL i s m VCLD 

WO. 19 feb. WEMMEL: video-
voordracht over Komen en de Taalgrens 
aan de hand van de film De heksen van 
Komen van Roger Bouteca en Paul Van 
Craeyvelt Om 20u in CC De Zandloper 
Kaasmarkt 75 Org en info FVV 
09/223 38 83 

Vr. 21 feb. KAMPENHOUT: Kaas-
en Wijnavond op breugeliaanse wijze 
Vanaf 19u in zaal De Biechtstoel Dorps
straat 16 (aan de kerk) Kampenhout Org 
VUJO-Halle-Vilvoorde Info Kristien Dewin-
ter (02/219 52 45) Wim Durang 

(02/532 16 23) Of Kurt Ryon 
(02/759 84 40) 

ZO. 16 maart TERVUREN: steak-
festijn Vanaf 12u in zaal De Engel Marktte 
Tervuren (rechtover kerkingang) Iedereen 
!s van harte uitgenodigd Org VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren 

LIMBURG 
WO. 26 feb. HASSELT: Vldeo-voor-

dracht over Komen en de Taalgrens aan de 
hand van de film ,De heksen van Komen ' 
van Roger Bouteca en Paul Van Craeyvelt 
Om 20u m café-zaal Uylenspiegel, Guf-
fenslaan 1 Org en info- FW, 
09/223.38 83 

ANTWERPEN 
Vr. 51 Jan. BRAS5CHAAT: De Wte 

Weet Wat Waar KwSs Om 20u In P.R 1, 
Hemelhoeve Cemeenteparic Brasschaat 
Presentatie Jaak Decru Kostpnjs 500 lir. 
per ploeg (mas 6 pers) inschrijving ui
terlijk op 28/1 btj Lutgart Desmete (tel & 
fax 03/653 27 12) Org vu-Brasschaat 

za. 1 feb. DESSEL: Vlaams kamer
lid Kris Van Dijck nodigt uit op arr feest 
Gastronomisch eten (5 gangen) aan de-
mokratische pnjs (750 fr -12j 300 fr) 
Gastspreker Guido Dutry (Vlamingen in de 
wereld) Aanvang I9u in Parochiecen
trum Dessel-Witgoor inschnjven vóór 
25/1 door overschnjving op reknr 413-
2188291-28 Org VU-arr Turnhout 

WO. 5 feb. BERCHEM: Video-voor-
dracht over Komen en de Taalgrens, aan de 
hand van de film , De heksen van Komen 
van Roger Bouteca en Paul Van Craeyvelt 
Om 20u in CC Berchem Driekoningen 
straat Org en info FW 09/223 38 83 

Vr. 7 feb BORGERHOUT: Worsten-
brood- en appeibolavond met kamerlid 
Fons Borginon als gastspreker Vanaf 19u 
in zaal De vesper Te Boelaerlei 9 Inschrij
ven bij M De Coninck De Smet 
(03/322 08 06) Org Vü-Borgerhout i s m 
Vlaams Knng volksontwikkeling 

vr. 7 feb. TURNHOUT: Opening 
tentoonstelling Het nationalisme in 
Vlaanderen en de wereld Om 19u m De 
Warande Inleiding door Isabelle De Keyser 
Muzikale omlijsting Koerdisch muzieken 
semble i s m het Koerdisch Instituut J P 
Roosen draagt Koerdische gedichten voor 
Toegang gratis 

WO. 26 feb. ZWIJNDRECHT: Oud-
senator Walter Luyten spreekt over Leven 
en werk van priester Daens Samenkomst 
met de gepensioneerden vanaf 14u In 
Muzieklokaal van de fanfare Michel Ver-
gauwenstraat (vlakbij kerk) Info A Van 
Goethem Dorpsstraat 47 Burcht of d Hol
lander (252/77 98) Of Walter Luyten 
(03/482 11 93) 

za. 1 maart MECHELEN. om I4u 
in Taverne Scaldis Guldenstraat te Me-
chelen Open vergadering VUJO-Mechelen 
Info Bart De Prins (015/21 98 50) 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandagjl werd volgencje persmededeling 
verspreid 

VU EIST ONMIDDELLIJK ONTSLAG 
REGERING DEHAENE 

De Volksunie eist het onmiddellijke ontslag 
van de regenng Dehaene Deze regenng 
wordt met langer gedragen door de be 
volking Door de recente ontwikkelingen in 
het Dassault dossier is elke geloofwaardig 
heid van deze regenng gesmolten als 
sneeuw voor de zon 
Het lijstje van fraudedossiers en gesjoemel 
waar de PS rechtstreeks of onrechtstreeks 
mee te maken heeft kent geen einde Geen 
zinnig mens kan dit onfatsoen nog langer 
aanvaarden De machtshonger kent geen 
grenzen Nogmaals blijkt de band tussen 
socialisten en de wapenlobby Men poogt 
schaamteloos een mistgordijn op te trekken 
door het valselijk te hebben over het debat 
rond de partijfinancienng Daar gaat het 
met over wél over schaamteloze korruptie 
Het oorverdovend stilzwijgen van de 
Vlaamse koalitiepartners CVP en SP is mis
dadig Zolang de PS zich intern overeind 
weet te houden is er voor CVP en SP mets 
aan de hand Na de Maastnchtnorm is er nu 
ook een Luikse norm de norm die bepaalt 
hoe korrupt men moet zijn om deel te 

nemen aan een Belgische regenng 
Eens te meer gaat de CVP plat op de buik 
liggen voor de politieke korruptiekultuur 
van de PS-strukturen De CVP van Dehaene 
slikt werkelijk alles om haar eigen macht te 
bestendigen De SP blijft schaamteloos aan 
de hand van de grote PS broer meelopen 
Dit werd vorige week nog maar eens be
wezen in het debat over de splitsing van de 
gezondheidszorg 
De regering Dehaene is verbonden met het 
machtsspel van de PS Deze regenng is geen 
tegenpool voor het ultra-liberalisme zoals 
nu krampachtig wordt beweerd Ze is in
tegendeel een objektieve bondgenoot voor 
anti-demokratische stromingen geworden 
Echte demokratie vereist meer politieke 
doorzichtigheid en verantwoordelijkheid 
Het gesprek voor meer zelfstandigheid voor 
Vlaanderen en Wallonië moet dan ook dnn-
gend gevoerd worden 
De VU vraagt zich ook af wat er met de rest 
van het Dassault-smeergeld is gebeurd 
Waarom zwijgen CVP en SP'' De stinkende 
potjes moeten openi De huidige regenng 
draagt hienn een verpletterende verant
woordelijkheid die ze met meer sereen kan 
waarmaken Enkel nieuwe verkiezingen zijn 
een waarborg om de Belgische politieke 
mesthoop op te ruimen De rode haan heeft 
lang genoeg gekraaid De demokratie snakt 
naar zuivere en propere lucht 

vujo-'n'efciag NPK 

Op zaterdag 8 februari a s houdt VUJO 
in Schaarbeek een trefdag rond het 
tema Een nieuwe politieke kuituur 
veel woorden weinig daden' 
Naar de beste VUJO traditie wordt een 
goedgevuld programma aangeboden 
Tijdens de VUJO-Raad in de voormid
dag zal eerst het voorbije VUJO Kon-
gres geëvalueerd worden Kritiek of 
suggesties mogen dan naar hartelust 
gespuid worden De voormiddagsessie 
zal ook aangegrepen worden om zoals 
veelvuldig gevraagd tijdens het kon 
gres de VUJO struktuur onder de loep 
te nemen Zinvolle ideeën zijn van 
harte welkom Zoals het toekomstige 
beleidsmensen betaamt zal er over 
gegaan tot een werkgroep die van de 
herziening van de VUJO-struktuur haar 
missie zal maken 
In deze - zoals het ook u moet zijn 
opgevallen - zeer druk bezette voor
middag zal ook aandacht geschonken 
worden aan de ledenhernieuwings-
kampanje de kernwerking SOS-demo 
kratie (een projekt dat in 1999 wel eens 
van naam zou kunnen veranderen met 
het verdwijnen van de morsekodes') 
de onverbiddelijke VUJO jaarrekening 
en met het opvullen van de lege zitjes 
in het gehoofdletterd Dagelijks Be
stuur van de VU-jongeren 
Wie nog energie over heeft kan deze 
kwijt in een voorlopig geheime maar 
zonder twijfel zeer spektakulaire aktie 
Wat anders te denken van de vraag om 
op deze karnavalszaterdag indianen 
spullen een schmink mee te nemen? 
In de namiddag verwelkomen de aan
wezigen VU voorzitter Bert Anciaux 
Deze zal zijn radikaal demokratisch 
projekt komen toelichten Bovendien 
zal er gedebatteerd worden over de 
vraag hoe het nu verder moet m de 
politiek na de Witte Mars Is er een 
Nieuwe Politieke Kuituur mogelijk die 
oplossingen biedt of is het allemaal 
veel geblaat en weinig wol ' 

Onder het motto Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd vraagt VUJO om het was
sen van de auto het leeghalen van de 
Unie en het schrobben van de keuken 
even uit te stellen en af te zakken naar 
Schaarbeek Het tema van de VUJO-
trefdag is brandend aktueel en zeker 
de moeite waard waarschuvrt VUJO-
raadsvoorzitster Annelies Storms En 
zoals elke rechtgeaarde Vlaming weet 
zijn brandend aktuele debatten dubbel 
zo leuk omdat ze na afloop in eén of 
andere kroeg kunnen worden geblust 
Tot dan' 

Ja, ik wil... 
komen naar deze VUJO-trefdag en ik begeef mij 

op zaterdag 8 februari 1997 naar het Cemeen
schapscentrum De Kriekeiaar, caiiaitstraat 86 
te 1030 Schaarbeek 
() Ik kom om 09U.30 en neem deel aan de VUJO-raad 
in de voormiddag 
( ) Ik kom om 12U.00 en neem deel aan de spek-
takulaire mdianenaktie 
( ) Ik kom om iau.30 en neem deel aan de VUJO 
kadernamiddag rond een nieuwe politiek kuituur 
( ) Ik heb een hongenge maag en bestel tijdens de 
middagpauze 100 fr. voor broodjes en koffie die 
Ik ter plaatse betaal 
Naam 
Adres 

Telnr 
Geboortedatum 
Terugsturen vóór 3 februari naar het nationaal VUJO 
sekretanaat Barnkadenplein 12 1000 Brussel fax 
02/217 35 10 l 

9 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<heden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

' DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
^ 050 35 74 04 , 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

^ - \ HERENKLEDING 

* Vermees 
^ / Steenhouwersvest. 52 
-^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi) 

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

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

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

HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x gastronomisch ^ 
half pension, bierdegustatie, T 
Normandische paimekoek I 

met koffie, S 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon ^̂  Km van 
de laatste dag uw kamer Brugge & 

tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

lotel De Stokerij Oudenburg 
Tel 059/26 83 80 Fax 059/26.89.35 

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

= 

Vlaamse lasten, Waalse lusten? 
JELKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen Wallonië en Brussel'? 
' Wat zijn de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de 

Belgische staatsschuld' En wat bi) een gedeeltelijke splitsing' Standpunten, hettijdschnft 
van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld Taaie, maar boeiende Jectuur' 

iKAM een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschnft Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801 -18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw/ Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie 
VMS vzw, Barnkadenplem 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax 02/217 3510 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

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

VLAAMS-NATIONAAL 

WEEKBLAD 

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 

Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 

Ene Van de Casteele 

Geert Vranken 

Sekretariaat: 

Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 

abonnementen en 

redaktie op prk. 000-

0171139-31 van WIJ, 

Barnkadenplem 12, 

1000 Brussel. 

Tel. 02/219.49.30 

Fax. 02/219.97.25 

Jaarabonnement 1.200 fr. 

Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 

uitgever: 

Bert Anciaux 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Reklameregie: 

Decom 

Gossetlaan 30 

1702 Groot-Bijgaarden 

TeL 02/481.78.59 

Fax. 02/481.78.82 

N U I ^ ! ^ 
pressV 

DEZE WEEK IN 

Knack 
JONGEREN 
OVER SEKS 

De wetstraat discuteerde 
vonge week over de leeftijd 
waarop de jeugd met seles 
mag beginnen Maar wat 
vinden de jongeren daar zelf 
van'' Hun verhaal 

PARTIJ IN 
NOOD 
De aanhouding van twee PS-
kopstukken en hun getuigenis 
deed de Dassault-affaire in 
een stroomversnelling belan
den Rollen er koppen'' De 
achtergronden 

HET WERK VAN 
RUSSO 
De artwiÖCTs van de Fwges de 

Clabecq pUinen voor dit weckemde 

een zogenaamde zwarte mars naar 

Bnissel Aan hun zijde, onder meer, 

Gino Russo. vader van Mélis^a en 

zelfstaalaibeider Een gesprek. 

BACALL 

Ze is intussen 72, maar Lauren 

Bacall straalt nog steeds meer 

glamour ml dan vele oveibe 

taalde pseudo-sterren van 

tegenwoordig Een ontmoeting 

in Weekend Knack 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK. TELE KNACK EN VACATURE 
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D e Europese Kommissie heeft problemen rond de 

gekke-koeienziekte BSE verdoezeld en 

informatie achter gehouden. Zij had meer oog voor 

de belangen van de producenten dan voor de 

verbruikers. Hoofdverantwoordelijke voor 

dit gesjoemel is de Britse regering. 

De Britse regering is de hoofdverant
woordelijke voor de krisis die vorig jaar 
uitbrak en die de Europese Unie al meer 
dan 55 miljard frank heeft gekost. Dat 
alles staat in het eindverslag van een 
speciale onderzoekskommissie van het 
Europees Parlement die de problemen 
rond de gekke-koeienziekte de voorbije 
vijf maanden grondig uitspitte. 

DE WAANZIN VOORBIJ 

Het rapport is in de eerste plaats ver
nietigend voor de Torie-regeringen van 
Margareth Thatcher en John Major. De 
Britse regering vaardigde in juli 1988 
weliswaar een verbod uit dat voor her
kauwers het voeren van veevoeders ver
biedt waarin zich resten van andere her
kauwers bevinden. En in december 1988 
werd het verbod op het gebruik van 
slachtafval van runderen uitgebreid tot 
alle dierlijk veevoeder. Er kwam ook een 
totaal exportverbod. Het lijkt allemaal 
indrukwekkend. Maar het is dat niet. Het 
onderzoeksrapport van het Europees Par
lement stelt vast dat de Britse regering de 
uitvoering van de verbodsmaatregelen 
helemaal niet kontroleerde. 
Dat er serieus wat fout liep, bleek ove
rigens reeds m 1995. Toen werd tijdens 
een onderzoek in de Britse slachthuizen 
vastgesteld dat ruim de helft van hen zich 
niet hield aan de officiële regels voor het 
verwijderen van gevaarlijk en mogelijk 
met BSE besmet slachtafval, dat verwerkt 
wordt in worsten en hamburgers. De 
waanzin ging echter nog een stap ver
der. 

In juni 1996 onthulde het wetenschap
pelijk tijdschrift Nature dat Groot-Brit-
tannië in de periode 89-91 grote hoe
veelheden mogelijks besmet beendermeel 
naar het Europees kontinent, Thailand en 
Israël uitvoerde. Bovendien toonde een 
rapport van het ministerie van Landbouw 
ook aan dat 42.000 ton dierlijk afval zoek 
was geraakt. 

Het verslag van het Europees Parlement 
neemt het de Torie-regering ook bij
zonder kwalijk dat zij haar belofte van 
juni 1990 om besmette koeien te iden
tificeren niet heeft gehouden. Dat is 
nochtans de eerste stap tot uitroeiing van 
de ziekte. De konservatieve regering ging 
dus zwaar in de fout. 

MAC SHARRY 

Maar het rapport uit ook zeer scherpe 
kritiek op het dagelijks bestuur in de 

Europese Unie, vroeger en nu. Met name 
oud-landbouwkommissaris Mac Sharry 
krijgt de wind van voren. Hij dreigde in 
juli 1990 met gerechtelijke stappen tegen 
lidstaten die de export van Brits rund
vlees wilden verbieden en schaarde zich 
daarbij aan de kant van de vleesbaronnen. 
Eigenlijk hoeft dat niemand te verwon
deren. Mac Sharry stamt uit de Ierse 
Fianna Fail, een partij die gedeeltelijk 
gefinancierd wordt (werd?) door en zeer 
nauwe banden onderhoudt met de Ierse 
vleesindustrie. 

Het onderzoeksrapport van het EP toont 
verder aan dat de voltallige Europese 
Kommissie en het Wetenschappelijk Ve
terinair Komitee de voorbije jaren ver
zuimden onafhankelijk advies van des
kundigen uit verschillende wetenschap
pelijke disciphnes in te winnen. De on
derzoekskommissie verwijt de huidige 
Kommissie vooral laksheid bi| het nemen 
van maatregelen om de volksgezondheid 
te beschermen. De parlementsleden be
tichten de huidige Europese kommis-
sarissen van overhaaste besluiten wat be
treft het versoepelen van het export
verbod voor het vrijgeven van gelatine, 
talk en sperma. 

Vorige week dinsdag kwamen terzake 
meer bewijzen naar boven. De Brusselse 
krant Le Soir publiceerde dan een sa
menvatting van de notulen van de ver
gaderingen van de Europese Kommissie 
van 8 en 22 mei 1996. Na een tus
senkomst van het Italiaanse Europar
lementslid Gianfranco Dell'Alba, frak-
tiegenoot van VU-Europarlements!id 
Jaak Vandemeulebroucke, werd een ko
pie van deze notulen ook onder de par
lementsleden verspreid. Wat was er aan 
de hand? 

Enkele dagen nadat in maart 1996 de 
Britse regering in het Lagerhuis had toe
gegeven dat wetenschappers een mogelijk 
verband tussen de gekke-koeienziekte en 
een variant van de dodelijke Creutzfeld-
Jacob ziekte hadden vastgesteld, vaar
digde de Europese Unie een totaal uit
voerverbod uit op runderprodukten, 
vlees- en beendermeel. Dat verbod gold 
ook voor de uitvoer van gelatine, talk en 
sperma afkomstig van Britse runderen. 

BEDENKELIJK 

Dat was niet naar de zin van de Britse 
regering. Ze ging dwars liggen en blok
keerde gedurende enige tijd het besluit
vormingsproces binnen de Europese 

Unie. Belangrijke lobbygroepen zetten 
dan ook vlug alles in het werk om het 
verbod op de uitvoer van talk, gelatine en 
sperma terug in te trekken. Ondanks dit 
gelobby verzetten de wetenschappelijke 
komitees voor cosmeticaprodukten en 
voor levensmiddelen zich halverwege 
april 1996 tegen de opheffing van het 
embargo op gelatine. Toch stelde de Eu
ropese Kommissie, onder druk van de 
agro-alimentaire lobby, alles in het werk 
om toch een wetenschappelijk positief 
advies voor het opheffen van het verbod 
te verkrijgen. Ze steunde daarbij op een 
,wetenschappelijk' verslag uit 1994. Dat 
advies was echter tot stand gekomen m 
opdracht van de industrie zelf en verwees 
naar experimenten met scrapie (de gekke-
schapenziekte) en niet met BSE (de 
gekke-koeienziekte). 
Eens te meer een bewijs dat de belangen 
van de vleeslobby het haalden op de zorg 
voor een veilige voedselvoorziening. Op 
basis van dit onvolledig en tendentieus 
verslag besloot het wetenschappelijk Ve
terinair Komitee van de Europese Kom
missie dat gelatine kon beschouwd wor
den als een produkt met een laag risiko. 
Volgden dan de vergaderingen van de 
Europese Kommissie van 8 en 22 mei 
1996. Er tekenden zich grofweg twee 
kampen af: dat van de Franse kom-
missarissen De Silguy en Cresson, de 
Italiaanse kommissaris Bonino en de 
Spaanse kommissaris Oreja; zij drongen 
op voorzichtigheid aan. Het andere kamp 
werd aangevoerd door landbouwkom-
missaris Fischler en kommissievoorzitter 
Santer, zich steunend op het tendentieuze 
wetenschappelijk rapport van 1994 spra

ken zij zich uit voor een opheffing van het 
verbod op de uitvoer van gelatine. Dat 
gebeurde op 11 juni 1996. Al heel gauw 
bleek dat dit besluit niet wetenschappelijk 
onderbouwd was. Op 26 juni 1996 werd 
een nieuw deskundig verslag gepubli
ceerd dat de wetenschappelijke basis van 
het eerste verslag volledig onderuit 
haalde. 

NIEUW WAPEN 

Eens te meer een onfris en onkies verhaal 
over grof geldgewin, over de macht van 
de lobby's en over een ondoorzichtige 
besluitvorming. De Europese Unie is nog 
steeds geen volwaardige demokratie. 
Toch is er ook een positieve kant aan het 
verhaal. Het Europees Parlement bewees 
met deze onderzoekskommissie dat het 
wel degelijk baanbrekend werk kan ver
zetten. 

Steeds meer en meer Europese parle
mentsleden willen werk maken van meer 
doorzichtige besluitvormingsmechanis
men. Zij nemen het niet langer dat nogal 
wat besluiten worden genomen in 
pseudo-wetenschappeÜjke komitees, 
waarvan de samensteUing nauwelijks be
kend is, met zittingen waarvan geen no
tulen gemaakt worden en waar niet dui
delijk is wie wat vertegenwoordigt. Het 
Europees Parlement bewijst dat het met 
de techniek van onderzoekskommissies 
een nieuw wapen in de hand heeft. 
Dat zal ook volgende week blijken wan
neer wij berichten over de EP-onder-
zoekskommissie die in het voorbije jaar 
de fraude in het douaneverkeer nauw
gezet onder ogen nam. 

BartStaes 

De krisis rond 
de geicice-
koeienzieiite 
kostte de 
Europese 
belasting
betaler al 
55 miljard fr. 
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OMTRENT NAMEN 

Een hele oude mop gaat als volgt: Jan Stront gaat naar het 

gemeentehuis om zijn naam te laten veranderen. De bediende 

knikt begrijpend en vraagt hoe de nieuwe naam moet luiden. „Piet 

Stront!" klinkt het vastberaden van de andere zijde. ledere dag 

opnieuw worden we met onze eigen naam gekonfronteerd en vaak 

weten we niet welke beroemdheden hem nog droegen of wat bij 

eigenlijk betekent. Mijn naam is... Het grote voornamenboek kan 

daar verandering in brengen. Van meer dan 500 voornamen geeft 

deze uitgave ruim voldoende tekst en uitleg. Prettig voor hen die 

meer over hun naam willen weten, nuttig voor hen die binnen 

afzienbare tijd een boreling verwachten. 

BOEKEN 

c» Mijn naam is... Het grote voornamenboek. Aubert T. Van 

Biervleit. Uitg. Davidsfonds - Leuven, 1996,200 blz., 495 fr. 

KEULSIEFJES 

We houdt van kursiefjes die een (glim)lach niet kunnen on

derdrukken kant terecht bij Keulsiefjes, het verzameld werk van 

Yvonne Keuls. Met een biezonder oog voor de kleine dingen des 

levens en een grote liefde voor de medemens schrijft Keuls over alles 

en nog wat. Voor het eerst zijn nu al haar kursiefjes gebundeld in een 

goedkope uitgave. De titel is overigens ontleend aan een kom-

pliment dat de meester, Carmiggelt, haar ooit zelfheeft gegeven. 

c» Keulsiefjes. Yvonne Keuls. Uitg. Ambo - Baarn, 1996, 507 

blz., 690 fr. 

STRESS 

Eén van de ziekten van deze tijd is ongetwijfeld stress. Stress kan 

zowel stimulerend werken als destruktief Stress op het werk 

overloopt de stand-van-zaken in het stressonderzoek en bestudeert 

het fenomeen etische stress. Stress blijkt niet slechts een probleem 

te zijn van personeelsbeleid of kwaliteitszorg, maar zeker ook van 

verantwoordelijkheid. Verhelderend en tegelijk diepgravend boek 

voor zowel het bedrijfsleven als de gestresseerde werknemer, 

c» Stress op het werk. Herman Siebens. Uitg. Garant - Leuven, 

1996,196 blz., 795 fr. 

• KULTUUR 4 

Schubertjaar: 
een lied 

van twee eeuwen 
Een van de talloze anekdoten over Franz 
Schubert zegt dat hij van plan was in 
november 1828 (hij stierf een paar weken 
later) lessen in fuga en contrapunt te 
volgen. Je kunt je afvragen wat de man 
dan tevoren had gedaan. Heeft hij in
tuïtief, als een opwellende bron {„Hij 

heeft het van de lieve God zelf", dacht 
men) zeshonderd liederen geschreven, 
simfonieën, missen en kamermuziek van 
de puurste soort? Is dan precies op deze 
wondere man - een mens als een kind, 
zoals zijn vriend Bauerfeld hem noemde -
het gezegde toepasselijk: „Men is als 
dichter geboren, men wordt het niet" ? 

ADEM EN GENEZING 

Over Schubert zi)n legende en werke
lijkheid sterk verweven. De vrienden die 
aan de avondlijke (en nachtelijke) zangst
onden, de beroemde „Schubertiades", 
deelnamen hebben m hun notities een 
persoonlijk, vaak gekleurde kijk neer
geschreven. Tijdgenoten vonden hem 
buitenissig, lelijk maar talentvol eendje. 
Goethe die liederen van Schubert kreeg 
op teksten van hem deed zelfs niet de 
moeite te antwoorden. Zelf voelde hij 
zich een wandelaar tussen verliefdheid en 

wanhoop en wellicht was muziek voor 
hem adem en genezing. Het baantje als 
hulponderwijzer bij zijn vader stootte 
hem af en materieel had hij het niet breed. 
Zo kon hij pas in zijn laatste levensjaar 
een eigen piano kopen. Hij had immers 
voor een koncert 800 gulden verdiend, 
een peulschil vergeleken bij Paganini die 
aan een paar optredens 20.000 gulden 
overhield. 

Schubert was klein van gestalte en cor
pulent. Hij droeg een typisch stalen bril
letje, was absoluut niet salonfahig en 
steeg ver uit boven het kleinburgerlijke 
dat de Biedermeiertijd (1810-1848) in 
Wenen kenmerkte. Bach is een kunstig 
weefsel. Beethoven een hemelbestormer, 
Schubert een zanger. Zingen deed hij bij 
de Sangerknaben. Zingen liet hij het 
klavier, het lied en de snaren, bij voorkeur 
in het intieme werk, de kamermuziek. De 
opera, voor de meeste komponisten de 
ultieme uitdaging, was voor hem on
bereikbaar. 

Schubert was amper 31 jaar toen hij stierf. 
Ik ben uit piëteit ooit in de buurt van de 
Weense Naschmarkt de onooglijke kamer 
gaan opzoeken waar hij ijlend zijn laatste 
uren doorbracht. Ze geeft uit op een 

binnenkoer. De groene verf bladderde er 
van de deuren en de ramen af. De con
ciërge was verbaasd over mijn belang
stelling. 

GEZONGEN WEEMOED 

Voor de meeste mensen beperkt de kennis 

vadertaal en Moederland 
Maitien J.C. De Jong, een met rust 
gaande germanist die o.a. les gaf in Wal
lonië schreef een boek van zowat hon
derd bladzijden, met dertig bladzijden 
begeleidende en lezenswaardige voet
noten ; eigenlijk een essay over de situatie 
van ons (standaard-)Nederlands In Ne
derland, In Vlaanderen, in België en In 
Europa. Het geeft op- en aanmerkingen 
op de verdiensten en op de tekortko
mingen van hen die Nederlands spreken 
In de diverse delen van de Nederlandse 
,,Stam". Het valt de anglomanie aan en 
ook de Infantlliserlng van de TV-reklame. 
Het geeft suggesties aan wie zich om de 
positie van onze taal bekommert, ook In 
Brussel. 
Het IS een pleidooi voor taalzorg, tegen 
partlkularisme en tegen taalslordigheld 
en luiheid in taalgebruik En toch laat het 
essay ruimte voor verscheidenheid In 
taalgebruik, zolang het geen taalmisbrulk 
wordt. 
De auteur verwijt de Hollanders hun 

koopmansmentalltelt die meerzorgt voor 
onmiddellijk centengewin, desnoods ten 
koste van taalverlles. Hij vraagt zich af wat 
het nut Is van het Erasmusplan Indien wij 
ons aanpassen aan die ene vreemde stu
dent die hier komt studeren, i.p.v. de 
student te leren ons en ons land en onze 
kuituur te kennen. 
De auteur pleit er ook voor om de Noord-
Nederlandse en de Vlaamse literatuur als 
één geheel te behandelen en te be
studeren. 
Ook over het talengebrulk In het ,,Ver
enigd Europa" vertelt hij merkwaardige 
dingen, zelfs over de ,,gelijkberechti
ging" der talen en over de arrogantie van 
een paar,,groten". 
Schitterend Is de Open brief aan minister 
Ritzen (die brief verscheen In een Ne
derlandse krant) die ooit voorstelde aan 
de universiteiten Nederlands te vervan
gen door Engels. Een brief met zin voor 
humor die aansluit bij een publlktatle van 
bij ons ,,To the Intellectuals of Zoutenaal 

and Lootenhulle". Deze publlkatle wordt 
trouwens vermeld. 
De auteur doet zijn beklag over de te
loorgang van de leeskultuur door het TV-
kijken en door het lezen van stripver
haalteksten. Taaiverschraling Is het ge
volg. En op de koop toe zijn heel wat 
leraren helaas bereid zich aan het ver
laagd niveau van belangstelling, zelfs van 
desinteresse, aan te passen. 
Ook over de taalmentalltelt van onze 
Waalse landgenoten weet hij, uit eigen 
ervaring, aardige dingen te vertellen. En 
dat allemaal In vlot leesbare en nlet-
belerende stijl. Warm aanbevolen. Ik 
wenste dat ik het zelf geschreven had 

Herman Maes 

o» Vadertaal en Moederland. Over 
net Nederlands In de Lage Landen 
en Europa. Martlen J.C. De Jong. 
Uitg. Davdisfonds-Ciauwaert, Leu
ven, 1996. 128 blz., 495 fr 
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van het werk van Schubert zich tot de 
vaak verminkte Deutsche Messe, de acht
ste simfonie met haar raadselachtige bij
naam „de onvoltooide", en een paar 
liederen als Die Forelle en Standchen. 

Maar wie de Weense zanger wat beter wil 
leren kennen vindt bij hem het hele 
gamma van menselijke emoties: troos
tende gedachten in de variaties van het 
andante con moto uit het kwartet Der To^ 
und das Mddchen, speelsheid in de korte 
pianostukjes, impromptu's of invallen, 
levensvreugde in zijn laatste simfonie, de 
negende of de grote genoemd, onver
vulde liefde in de liedcyclus Die schone 

Müllerin en doodsverlangen in zijn laatste 
bundel Die Winterreise. 

Schubert werd op 31 januari 1979 ge
boren. Hopelijk gaat de vrije markt hem 
in 1997 niet overspoelen of verstikken. 
Toch enkele tips voor de melomaan. Voor 
de piano lijkt Alfred Brendel me aan
gewezen. Hij is een dichterlijke ziel. Voor 
de simfonieën kies ik voor de durf van 
Harnoncourt en Jos Van Immerseel. Voor 
de liederen is er ruime keuze. Dietricht 
Fischer-Dieskau gold jarenlang als norm. 
Christoph Prégardien (binnenkort te ho
ren in het conservatorium van Brussel) en 
de Amerikaan Thomas Hampson zijn 
momenteel in trek. Maar ook Vlamingen 
als Ludwig Van Gijsegem en Guy Demey 
vatten de juiste toon. 
Je hoort graag de weemoed zingen ? Schu
bert is de aangewezen man. 

(wdb) 
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Spiritualiteit 
in opmars? 

Het staat hier graag met een vraagteken. 
De wereld van de technische en poHtieke 
beheersing heeft niet automatisch tot ge
luk geleid. Hoop op en geloof in de 
instellingen maakt zwaar slagzij. Het zal 
wel niet vreemd zijn aan de opmars van 
boeken over zin en bezinning. Ook de 
ontmoeting van verschillende tradities op 
dezelfde markt, draagt bij tot denken en 
uitgeven. Over de diepgang van de op
mars is dit geen uitspraak. 

DIEPGANG 

In het Nederlands taalgebied was die 
diepgang stellig aanwezig in het beste 
overzichtsboek van (en over) de aflijvige 
Max Wildiers, De vijf vreugden van de 
geest (Pelckmans). Bewijsdiep-denken en 
procesdenken kwamen bij hem samen in 
een gelovig perspektief. 
Dit procesdenken is eveneens aanwezig in 
de recente Ruusbroec-studie van P. Mom-

maers en Jan Van Bragt Ruusbroec in 
gesprek met het Oosten (Averbode/Kok 
Kampen). Hadewych-specialist Mom-
maers situeert Ruusbroec op heldere en 
indringende wijze. Zijn hoofdstukken le
zen als één geheel. Jan Van Bragt (Japan) 
reflekteert hierop vanuit het boeddhisme. 
Het procesdenken helpt hem een eind. 

ZIN VAN DE GESCHIEDENIS 

In Metabletica van God (Pelckmans) on
derzoekt de vermaarde/.H. Van den Berg, 

nu 82, drie voorbeelden van gelijktijdige 
verandering op vele gebieden in de Wes
terse beschaving: de overgang van de 
oudheid naar het kristendom, de op
komst van het humanisme en het kris
tendom toen, de doorbraak van een 
nieuw tijdsdenken en de gevolgen voor de 
techniek en de geneeskunde in de ze
ventiende eeuw. Hoe de gelijktijdige ver
anderingen in verscheidene gebieden in 
één periode uitleggen? Ligt het generaal 
intiatief niet bij God? 
Wat zou J. H. Van den Berg denken over 
huidige gelijktijdigheden, waarin de man 
uit Polen de hand heeft? Een groeiend 
Europa, de implosie van het kommu-
nisme, de aktie van Johannes-Paulus II... 
In Europa waarheen? (Averbode/Apel-
doorn) schetst/. Gawronski (La Stampa-
redakter, enz.) een treffend beeld over 
wat deze paus tezake bezielt. De lezer 
wordt ook op een pauselijk interview 
vergast. 

MORELE HEROPBOUW 

Allerhande deskundigen hebben niet op 
Dutroux gewacht om de de-moralisering 
van onze kuituur en het individu te 
hekelen. Een pleidooi voor een kuituur _ 
van de ontmoeting lezen we zo bij kri- ^ 
minoloog R. Van Tilt in Is de achterdeur ï 
op slot? (Pelckmans). I 

Een ander inspirerend pleitbezorger is de 
filosofisch georiënteerde ekonomist H. 

Opdebeeck. De Schumacheriaan beoor
deelt in Bank, stad en kathedraal 
(Pelckmans) wat de huidige ekonomie te 
zien geeft. Hij ziet in de ekonomische 
processen een koerspaard met oogklep
pen. Het wil niet zien dat het in een 
doodlopende steeg holt. Aan de hand van 
de joods-kristelijke traditie bepleit H. 
Opdebeeck een ekonomisch handelen dat 
zich laat grijpen door de blik van de 
verlorene: de derde, vierde of nulste 
wereld, de natuur... Het debat van mid
delen en doelstellingen staat hier cen
traal. 

Op erg boeiende wijze is dit ook aan de 
orde in een interdisciplinaire bundel, die 
breed-maatschappehjk uitwaaiert rond 
vijf casussen: De vis heeft geen weet van 
het water (Pelckmans). De smalle moraal 
(deontologie) binnen joernalistiek, bank
wezen, politiek, geneeskunde, reklame-
industrie moet de weg terugvinden naar 
de brede ethische bevraging. Aan het 
woord is een team uit de stal van het 
Centrum voor Ethiek van de UFSIA,. Ook 
het verslagboek Media en spiritualiteit 

(Davidsfonds-Leuven) tracht de dood

lopende steeg van de kijkcijfers in me

dialand uit te hollen. 

BLOEMLEZING 

Na de doorbraak van Oosten vormen van 
echte of vermeende spiritualiteit worden 
we dank zij migranten uit Turkije en 
Marokko gekonfronteerd met de vreemd 
gebleven zingeving van onze meest nabije 
buren sinds dertien eeuwen. 
Wie op pijnloze wijze kontakt wil krijgen 
met de koran, vindt in De kern van de 
Koran (Thirion) van Thomas Cleary een 
bloemlezing van goed vertaalde teksten, 
de fraaiste geestelijke bloemen uit het 
heilig boek van elk moslim. De lezer kan 
de weg van de rechtzinnige gelovige vol
gen, los van historisch-kritisch tekston
derzoek. 

AFWEGEN 

Dat spiritualiteit ook tot ongeduld, re
detwist en daarme samenhangend on
behagen kan leiden, dat merkt de ont
hutste of verraste lezer wel wanneer hij 
het Geheim van het geloof (Lannoo) van 
A. Bodar openslaat. De priester draagt dit 

verzamelboek van columns uit de kranten 
Trouw, Volkskrant en NRG op aan de 
joernalisten van Nederland en Vlaan
deren. Voor de laatsten valt hier wel wat 
nieuws te graaien. 

Deze priester heeft iets met taal en kunst. 
Dat zijn column over Ida Gerhardt bij de 
meest beklijvende is, zal derhalve nie
mand verbazen. De dichteres verdient 
dat. 

De lezer moet verder zelf afwegen hoever 
hij met de gedreven priester mee kan gaan 
op de weg van een schrander, maar 
gesloten denken met universele ambitie. 
Met verve wijst A. Bodar vanuit zijn 
ortodoks geloofs- en kerkmodel de eigen 
kardinaal en elke gelovige op de vreugde 
van het geloven. Wie niet vreugdevol 
genoeg is, wordt teruggefloten. Duide
lijker kan niet. 

Mare Gels 

Max 

Wildiers. 

([JU]) Gilde van Vlaamse An t iqua i r s 

27e Kunst- & Antiekbeurs 
^^. van Vlaanderen 

1 - 9 februari 
14u. tol 21 u.- za & zo 11 u. tot 20u. 

ST-PIETERSABDIJ GENT 
09/222 90 31 
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LIBERTARIAS 
IS de eerste Spaanse film over de burgeroorlog. Het is een film 
die zich fokust op een groepje vrouwen, dat in de burgeroorlog 
vocht. Maria, een non, wordt verplicht haar klooster te 
ontvluchten, en belandt toevallig in een bordeel. Maar daar ts 
ze ook niet veilig, want de vrouwen worden opgeëist door de 
anarchistische revolutionairen. We leren er ook Charo en Pilar 
kennen en een ex-pnester, die het zal proberen bij Maria. We 
volgen de aanval op Zaragossa - waar ook de mooiste maar 
gruwelijkste beelden van deze anti-oorlogsfilm werden ge
draaid, met door vrouwen beweende verminkte en dode 
lichamen in de straten. De film lijdt aan een teveel aan 
boodschap, en daardoor worden de karakters te weinig uit-

NIEUW IN DE BIOS 
gediept en het verhaal komt maar op de tweede plaats. Jammer 
van het prachtige camerawerk en het vele geld dat aan de 
produktie werd besteed. (**'/2) 

RANSOM 
IS het nieuwe vehikel met Mei Gibson. Nergens wordt verteld 
dat het een remake is van de 1956-film Ransom met de altijd 
integere mannen spelende Glenn Ford. Een lekkere, ou-
werwetse triller dus, en de updating heeft hem helemaal geen 
slecht gedaan. Het verhaal: Tom Muilen (Gibson) is ex-

luchtmachtpiloot en heeft nu een bloeiende luchtvaartmaat
schappij, en leeft erg kom fortabel. Hij ts getrouwd met Kate en 
heeft een zoontje, Sean. Die wordt ontvoerd door jimmy 
Shaker, een politieman die het voorgezien hield, moe van het 
vuil van de straat te krabben. Zijn liefje Maris - die ooit diende 
bij Muilen - zit ook in het komplot. Zij vragen 2 miljoen dollar 
losgeld. Muilen wil betalen, maar de FBI doet een stommiteit. 
Muilen is razend,... Regisseur Ron Howard leidt ons naar een 
schitterende climax en haalt uit Gibson wat er uit te halen viel 
- en dat is erg veel. Dit is een der beste vertolkingen van 
Gibson, en hij staat tegenover boeven die door hun akteur op 
erg geloofwaardige wijze worden neergezet. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP # 

W=& AKIra Kurosawa's dreams Visueel verbfuP 
fende verzameling droomverhalen uit 1990 van de 
Japanse meester Akira Kurosawa. Een achtluik dat 
steeds apocalyptischer wordt en waarin de re
gisseur zijn veelzijdigheid aan bod laat komen. zat. 
1 feb., VTM om 25u.40 

Donald 

Sutherland en 
Winston Ntshona 
In A Dry White 
season, zon. 2 
feb.. Kanaal 2 om 
22U.30. 

De hei van Vlaanderen Uitgaande van het 
beulwerk dat de renners in de Ronde van Vlaan
deren moeten verrichten, draaide de Duitse cineast 
Bernd Mosblesch een dokumentaire over de 
„Vlaamse aard". En dat staat voor hem gelijk met 
noest werken en koppige verbetenheid. Maan. 3 
feb., TV 2 om 20u.05 

1fe=î  Local Hero Felix Happen direkteur van een 
grote Amerikaanse oliemaatschappij, is van plan in 
het Schotse kuststadje Ferness een nieuwe raf
finaderij te bouwen. De jonge ambitieuze Ma-
cintyre wordt ter plaatse gestuurd om met de 
bewoners te onderhandelen over de verkoop van 
de grond. Hij wordt er niet direkt met open armen 
ontvangen. Britse film van Bill Forsyth uit 1983, een 
fijne fabel over industriële ontwikkeling en na
tuurbehoud. Dins. 4 feb.. Kanaal 2 om 22u.25 

'ïfe=# Choose Me Grappige, stijlvolle Amerikaanse 
film van Alan Rudolph uit 1984 over liefde, seks, en 
de man-vrouwverhouding in de jaren 80. Dit ko
misch drama over de verschillende rollen die men
sen in hun leven spelen is echt opwindend en er zijn 
bijzonder goede vertolkingen van o.m. Genevieve 
Gujold, Keith Caradine en Lesley Ann warren. 
woens. 5 feb.. TV2 om 20u.io 

^=S:' The Revolutionary Paul Williams verfilmde 
in 1970 een boek van Han Koningsberger, waarin 
het verhaal wordt verteld van een student die 
langzaam maar zeker de rol krijgt aangemeten van 
linkse revolutionair Voor John Voight begint het 
allemaal wanneer hij door zijn vriendin Jennifer Salt 
wordt voorgesteld aan haar ouders. Dond. 6 feb.. 
Kanaal 2 om 22u.30 

^=^ Maurice Engeland, rond de eeuwwisseling. 
Maurice, enige zoon uit een burgerlijke familie en 
Clive, een telg uit een adellijk geslacht, hebben 
elkaar leren kennen aan de universiteit van Cam
bridge. Ze voelen zich meteen tot mekaar aan
getrokken. Geslaagde verfilming van een roman 
van E.M. Foster, over een jongeman die zijn ho
moseksualiteit leert te aanvaarden toen dat nog 
taboe was. Met James Wilby en Hugh Grant. Vrij. 7 
feb., Kanaal 2 om 22u.20 

VRT mag Brussel 
niet loslaten 

H De Vlaamse regering heeft het ont
werp van het nieuwe maxi-dekreet voor 
de openbare omroep goedgekeurd. Dat 
houdt in dat ook de naamsverandering 
van de BRTN in VRT doorgang zal 
vinden. Daartegen was nogal wat verzet 
gerezen, onder meer omdat de kosten 
voor die wissel op zouden kunnen lopen 
tot 90 miljoen fr. Maar zo'n vaart zou het 
volgens Vlaams minister voor Media, Eric 

Van Rompuy niet lopen. Hij noemde de 
kosten 'eerder mariginaal'. Mogelijk is de 
schatting, en de hele heisa errond, ook 
wat overdreven. Zeer recent nog werd 
het logo van Radio 1 eveneens gewijzigd 
zonder dat er een haan naar kraaide. Toch 
moeten ook alle produkten met het logo 
van Radio 1 - gaande van stickers over 
briefpapier tot de bordjes op de au
tosnelwegen - het nieuwe logo krijgen. 
Het ontwerp moet nu weliswaar nog 
goedgekeurd worden door de Media-
kommissie en de plenaire vergadering van 
het Vlaams parlement, maar dat zal waar
schijnlijk een formaliteit worden. 

Of toch niet? Het maxi-dekreet be
paalt immers dat de regeringsmedede-

Vlc Anciaux wil Brusselse 
regerlngsmededelingen op VRT. 

lingen van de Brusselse beleidsverant
woordelijken niet meer via de VRT ver
spreid mogen worden. Dat is enigszins 
vreemd - omdat het zich laat veron
derstellen dat toch minstens een gedeelte 
van de Nederlandstalige Brusselaars bij 
grote regelmaat afstemt op de VRT - en 
Brussels staatssekretaris Vic Anciaux 

maakt zich dan ook terecht boos. „Dat 
Vlamingen die zowel Collegeleden zijn 
van de Vlaamse Gemeenschapscommis

sie - bruggenhoofd van de Vlaamse Ge
meenschap in Brussel - als beleidsver
antwoordelijken in het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, geen spreekrecht meer 
zouden hebben op de VRT is volstrekt 
onaanvaardbaar. Vlaanderen heeft het 
recht geïnformeerd te worden over wat 
de burgers van zijn gemeenschap in Brus
sel bekommert, over wat Brusselse Vla
mingen presteren in de welbekende spe
cifieke omstandigheden." Anciaux vraagt 
dat Vlaams minister-president Wan den 

Brands inspanningen zou leveren om het 
maxi-dekreet te laten wijzigen zodat ook 
de Vlaams-Brusselse bewindvoerders him 
mededelingen via de VRT kunnen ver
spreiden. 

Keerpunt, het partijblad van de CVP, 
zit in een nieuw, flossy kleedje. Het 
magazine verschijnt voortaan niet meer 
tweewekelijks, maar maandelijks. Niet 
alleen het uitzicht van het blad is ver
anderd, ook de redaktie heeft een gron
dige vernieuwing ondergaan. Alain Van-

buyten, gewezen joernalist van Het Volk, 

die slechts sinds 1994 het hoofdredak-
teurschap waarnam en Tanja Verheyen 

werden voor bewezen diensten bedankt. 
Vanbuyten vormde het blad om van het 
krantje Zeg tot Keerpunt. Het partijblad is 
nu in handen van CVP-woordvoerder 
Willy Buijs en heeft een nog zwaarder 
CVP-stempel gekregen dan het al had. 
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Op de Nederlandse televisie loopt 
op zondagavond al geruime tijd 
het programma 'Spoorloos'. 
Daarin vinden, met de desi<undige 
hulp van een redal<tieteam, adop
tiekinderen hun biologische ou
ders terug en oude vrienden el
kaar. Het IS een zeer te genieten 
programma visueel boeiend in el
kaar gestoken speurtochten - vaak 
nog het best te vergelijken met 
reisreportages, de spanning van 
het al dan niet behalen van re
sultaat, een niet te tranerige of al 
te emotionele benadenng. Het ge
heel zouden wij zelfs een groot 
'VRT-gehalte', staande voor een 
zekere kwaliteitsnorm, durven toe-
meten. 
Groot was dan ook onze vrees toen 
wij hoorden dat ook VT4 deze for
mat had aangekocht. Het tot na
der order Britse station heeft ons 
met programma's als 'Ideale ma
ten', 'Liefde op het eerste gezicht', 
'Helden' en, godbetert, 'Now or 
Never' Immers meerdere keren 
een werkelijke TV-depressie opge
leverd. Soms werden we er zelfs 
fysiek onpasselijk van. Dat er naar
mate de tijd vorderde steeds min
der kijkers naar het kommercieel 
station keken, kon ons dan ook 
slechts verblijden. Vlaanderen 
scheen nog enige vorm van 

'smaak' te hebben. Slechts voor 
'De Simpsons' - die weliswaar ook 
enige inleving vragen - maakten 
wij tijd vrij om naar VT4 te kijken. 
Sinds vorige week woensdag is 
daar ook 'Spoorloos' bij gekomen, 
in deze aflevering ging een jon
geman uit het Antwerpse op zoek 
naar zijn biologische moeder, een 
jonge vrouw deed datzelfde en 

met al viel het door Terry Verbiest, 
sinds hij bij de openbare omroep 
weg Is zelf geregeld spoorloos, ge
presenteerde programma meer 
dan mee 
Zwartkijkers zullen zich direkt de 
vraag stellen of één en ander wel 
allemaal moet Nu zijn ook wij als 
de dood voor reünies allerhande 
en willen we bovendien door som-

Zet hem 
op woensdag op 4! 

spoorloos, woensdag 22 Januari 1997, VT4 

een andere zocht naar haar jeugd
vriendin. Twee reportages werden 
afgesloten met een gunstig re
sultaat,, zijnde de blijde ontmoe
ting tussen de zoeker en de ge
zochte. Wie schetst onze uitzin
nige vreugde toen wij vaststelden 
dat de Vlaamse versie van 'Spoor
loos' een natuurgetrouwe kopie 
was van zijn Nederlandse tegen
hanger. De opgevoerde Vlamingen 
bleken weliswaar iets minder mon
dig dan de Nederlandse gasten en 
de reklameblokken - die er in Ne
derland niet zijn - binnen het pro
gramma blijven storend, maar al 

mige oude, maar door het lot ver
loren gegane, bekenden in feite 
niet meer lastig gevallen worden. 
Indien de zoektocht evenwel van 
twee kanten komt, Indien de 
goede hennneringen de boven
hand halen op de slechte dan mag 
het wat ons betreft. Zeker indien 
daar boeiende televisie van ge
maakt kan worden. De uitzonde
ring bevestigt in dit geval de regel 
dat emo-puip-programma's nood
zakelijkerwijze van een bedroe
vend laag nlvo zijn. 

Krik 
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Geen nieuwe 
transfers 
Volgens raadslid Gatz (VU) moet een 
deel van de personenbelasting niet en
kel meer geïnd worden volgens het 
criterium woonplaats maar ook volgens 
het criterium werkplaats. Er was een tijd 
dat de VU opkwam voor werk in eigen 
streek en de ontvetting van Brussel. 
Er was ook een tijd dat de VU ijverde om 

persoonsgebonden materies naar de 
gemeenschappen te krijgen. 
Als ik mij niet vergis is de personen
belasting, de naam zegt het zelf, aan 
een persoon gebonden en niet aan een 
plaats Ook al kunnen goede argumen
ten gevonden worden om van Brussel 
een leefbare stad te maken, toch mo
gen de middelen niet op die manier 
verzameld worden 
Het IS met de schuld van Vlaanderen of 
van de Vlamingen in Vlaams-Brabant dat 

Brussel onleefbaar geworden is. De be
volking werd er gewoon buiten ge
werkt. 
De beste manier om met de verschil
lende gewesten in dit land samen te 
leven Is elk verantwoordelijk maken voor 
zijn daden en financiën 
De financiën in dit land zijn nog niet 
gefederaliseerd en toch is hier al sprake 
van een voorstel om beiastingsgelden 
van het ene naar het andere gewest te 
versassen. Dat een dergelijk voorstel van 

een VU-mandataris komt is nauwelijks te 
geloven. 
Als Brussel de pretentie wil hebben om 
hoofdstad van Europa te zijn, dan moet 
het daar ook de lasten van dragen Kan 
ZIJ deze met aan dan moet zij bedanken 
voor de eer en Europa naar Straatsburg 
verwijzen Veel gewone inwoners van 
Brussel en de Rand zullen opgelucht 
ademhalen. 

Walter Frederickx. 
Duffel 

4 WEDERWOORD 4 

D , it jaar wordt in Damme Jacob van IVlaerlant 
Inerdaclit, allerlei al<tiviteiten zullen van 

1997 een waardevol ,,van IVIaerlantjaar" nnaken. Het 
hoogtepunt wordt een tentoonstelling over het 
leven en het werk van de Middeleeuwse auteur, 

de „vader der Dietse dichteren algader". 

Jacob van Maerlant 
woonde in Zuienkerke 

In zijn boek Maerlants wereld beweert 
Frits van Oostrom dat van Maerlant 
geboren is in het Ambacht van Brugge. 
Maar de juiste plaats wil of kan hij niet 
aanvaarden. (WIJ, 16 januari j.L). In deze 
bijdrage wil ik reageren op de beweringen 
over de geboorteplaats en afkomst van 
Jacob van Maerlant. Waarom is er nie
mand die eens een ernstig onderzoek 
verricht naar de juiste geboorteplaats? Er 
bestaan nochtans heel wat dokumenten 
en historische gegevens die deze kunnen 
aanduiden. 

DE COSTERE 

Frits van Oostrom schrijft dat van Maer
lant in het Ambacht van Brugge zijn jeugd 
heeft doorgebracht. Dit is reeds een hele 
verbetering, want de Nederlandse auteur 
D. Buddingh beweerde dat van Maerlant 
geen enkele binding had met Vlaanderen, 
laat staan dat hij van Vlaanderen zou 
afkomstig zijn. 

Hier wil ik aantonen dat Jacob van Maer
lant afkomstig is van een gebied dat 
,Maerlandt' heet en gelegen is boven de 
Meetkerkse Moeren en begrensd is door 
de Noordede, de huidige weg Brugge-
Wenduine en de Oostendse Steenweg. 
Frits van Oostrom heeft zeker nooit deze 
bronnen geraadpleegd niettegenstaande 
ze gekend zijn door opzoekingen van J. 
Noterdaeme (auteur van/acoè van Maer

lant, klerk van de Heren van Roden te 

Snellegem) en anderen. Hij verwerpt het 
idee als niet wetenschappelijk dat ,de 
costere' de familienaam van Jacob zou 
kunnen zijn. 

Vooreerst begrijpt de auteur niet hoe 
Jacob van Maerlant terecht gekomen is in 
Voorne. Hij veronderstelt dat Jacob wel
licht krijgsgevangen werd genomen in 
een treffen tussen een Vlaamse zeemacht 
en een Hollands-Zeeuws leger en dat op 4 
juli 1253 voor de kust van Westkapelle. 
Volgens mij liggen de zaken eenvou
diger. 

De vader of oom van Jacob was leenman 
van de Heer van Roden van Snellegem. 

Die vader of oom heette Weitkinus de 

costere. Dat leen lag in Maerlandt op de 
grens van Vlissegem en Houtave. Weit-
kinus beboerde daar een hofstede en was 
een clericus. Net zoals Jacob van Maer
lant en net zoals zijn vader of oom volgde 
Jacob de kapittelschool te Brugge. Een 
kapittelschool is een school die verbon
den is aan het kollege der kanunniken die 
aan een katedrale kerk of collegiale kerk 
verbonden zijn en er de koordienst ver
zorgen. 

Die Weitkinus was ,clericus de Houtawa' 
(het huidige Houtave, deelgemeente van 
Zuienkerke) en heette ,de Coster'. 

GHEILEHIDA 

De zuster van de moeder van heer Al-
brecht van Voorne was gehuwd met Ge-
rardus van Roden van Snellegem die 
leenheer was van Weitkinus de Costere. 
Op deze wijze kon Jacob van Maerlant 
van de heer van Voorne opdrachten ge
kregen hebben om werken te schrijven, 
en zo in Voorne terechtgekomen zijn. 
Professor Frits van Oostrom beweert ook 
dat Jacobs beschermvrouwe Aleide was, 
zijnde de zuster van de roomskatolieke 
keizer Willem II. Hij maakt dit op uit het 
anagram Gheilehida. Daaruit haalt hij de 
naam ,Aleide'. Ik meen echter dat die 
beschermvrouwe Heila van Roden (de 
tante van de heer van Voorne) was, de 
echtgenote van de heer van Roden. Die 
naam is veel beter te halen uit dit ana
gram. 

Frits van Oostrom beweert verder dat 
Jacob de bijnaam „van Maerlant" ge
nomen heeft omdat hij in Voorne verbleef 
en er daar een plaatsje was dat Maerlant 
(Merlant, Mairlant) noemde. Hij besluit 
ook dat hij daar koster was. Vandaar zegt 
hij, staat in de inleiding op zijn werk 
Historie van den Grale het volgende: 
Ende nu biddick, dat is waer, 
Jacob die coster van Maerlant 
- Dien gy te voren hebbet becant 
In des koninx Alexanders jeesten -
Ook begrijpt Van Oostrom niet goed dat 

Jacob in een heel korte periode zo veel 
versregels heeft kunnen schrijven en dat 
allemaal terwijl hij in Voorne verbleef. 

MEER BEWIJZEN 

Ten eerste wil ik aanstippen dat er in 
Groot-Zuienkerke eveneens een gebied is 
dat ,Maerlandt' heet. CA. Serrure 
(schreef in 1872 Letterkundige geschie

denis van Vlaanderen) noemde dit gebied 
moerassig en onbewoonbaar. Toch blijkt 
dat er minstens een groot aantal boer
derijen gevestigd was. Veel van die boer
derijen waren in eigendom van de heer 
van Snellegem of van de abdij van Sint-
Andries nabij Brugge. Eén van die boer
derijen werd gebruikt door de familie de 
Costere. Houtave was in die tijd een rijke 
parochie met vruchtbare weiden en ak
kerlanden. Jacob van Maerlant schrijft in 
één van zijn werken dat hij afkomstig is 
van een zeer vruchtbare streek: „dat hi 
noit en vant also lant als Brux ambacht". 
In het Brugse Ambacht bestond er een 
groot verschil tussen de rijkdom van de 
poldergrond en de arme zand- en hei
degronden van het Brugse Vrije. 
In een ander werk aanroept Jacob de 
heilige Bavo, de patroonheilige van de 
kerk van Houtave. In 1236 is Weitkinus 

de Coster clericus te Houtave en woont 
hij op een hofstede tussen de hofsteden 
Middelhof en Magdalena, gelegen in het 
gebied dat men Maerlandt noemde. De 
familie de Coster woonde meer dan twee 
eeuwen in Groot-Zuienkerke. 
Zolang hij in het Brugse Ambacht 
woonde, ondertekende van Maerlant zijn 
werken met Jacob'. Pas nadat hij in 
Voorne - een vreemd gebied - gaat wonen 
zal hij met zijn volledige naam onder
tekenen, namehjk Jacob de Coster en 
voegt hij er van Maerlandt bij om zijn 
afkomst van de polders ten noorden van 
Brugge aan te duiden. 
Al deze beweringen kunnen nagetrokken 
worden in dokumenten die zich in Brugse 
archieven bevinden. Er is nog veel meer 
aan bewijsmateriaal, maar dan zou er 
over geboorteplaats en afkomst van Jacob 
van Maerlant een heel dik boek moeten 
geschreven worden. 

Ik hoop met deze bijdrage reakties uit te 
lokken en historici aan te zetten om de 
ware afkomst van Jacob van Maerlant op 
te zoeken. 

Joel Boussemaere, 
redakteur van Heemstede, heemkundig 

tijschrift over Groot-Zuienkerke en 

voorzitter van Volksunie Groot-Brugge 
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Joel Boussemaere 
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Om aan de Europese normen mzake 
hygiene te voldoen, moest de Zeebrugse 
vismijn, in 1985, enkele honderden mil
joenen investeren De toenmalige eige
naar, de stad Brugge, stootte daarop de 
vismijn af, waardoor ze geprivatiseerd 
werd De NV Zeebrugse Vtsveilmg kreeg 
het beheer in handen Aangezien er toch 
een flinke som diende opgehoest te wor
den, besloot de Zeebrugse visveihng een 
volledig nieuw gebouw op te trekken 
Het stadsbestuur van Brugge stemde 
daarmee in, mits de oude vismijn een 
nieuwe bestemming kreeg. Zoniet zou 
deze vismijn, zich 360 meter uitstrekkend 
langs de kade van de vissershaven, ver
loederen. 

RWANDA 

Diende de oude vismijn een nieuwe be
stemming te krijgen, dan kwam daar 
aanvankelijk niet veel van in huis. De 
Zeebrugse visveiling richtte haar pijlen 
op de nieuwe vismijn en het duurde enige 
jaren vooraleer deze er stond. 
Pas in 1989 kwam er enige schot m de 
zaak. In het verre Rwanda, aan de Grote 
Meren, ontmoette één van de beheerders 
van de Zeebrugse visveihng, mevrouw 
Becaus architekt en antropoloog Lode 

Van Pee. In opdracht van wijlen koning 
Boudewijn en gefinancierd door het de
partement Ontwikkelingssamenwerking, 
pootte Van Pee in Rwanda een nationaal 
museum neer, ter ere van de intussen 
vermoorde president Habyarimana. Het 
avonturisme, professionalisme en de 
kommerciele ingesteldheid van Van Pee 
overtuigden mevrouw Becaus om hem uit 
te nodigen voor een gesprek. 

DRIJVEND MUSEUM 

Begin jaren 1990 loopt van Pee bij Becaus 
langs het begin van een moeizame, maar 
boeiende zoektocht naar een originele 
invulling voor de oude vismijn. Om die 
zoektocht financieel te begeleiden, werd 
m 1992-'93, de NV Vtsmijnpark opge
richt, een dochteronderneming van de 
NV Zeebrugse Visveihng. In samenwer
king met Van Pee, werden van dan af de 
eerste plannen voor een nieuwe bestem
ming uitgetekend. Toch zou het nog tot 
1995 duren vooraleer de eerste realisaties 
het licht zagen. Toen werd de oude vis
mijn in een drijvend en maritiem museum 
veranderd. In september 1995 droeg 
Vlaams minister van Openbare Werken, 
Eddy Baldewtjns (SP) de WesthmderZ, het 
laatste bemande hchtschip dat België rijk 
was, aan NV Vismijnpark over. 
Lode Van Pee „Stnds een paar ]aar lagen 

twee Itchtschepen aan de Oostendse kaai 

te verroesten. We moegen ons af waarom 

het schip niet beter als museum kon 

gebruikt worden. Met die vraag stapten we 

naar minister Baldewijns. Hij was ons idee 

S inds de privatisering van de Zeebrugse vismijn, 

lag de oude vismijn er verloederd bij. Daarin 

komt nu definitief verandering. Aan het kleinste 

strand van de kust, wordt de oude vismijn tegen juni 

1997 omgetoverd tot een heus 

attraktie- en temapark. 

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

genegen en dus kregen we een hchtschip 

aangeboden. Misschien heeft de stad Oos

tende daar nu spijt van. Temeer daar het 

andere hchtschip de stad Antwerpen toe

behoort." 

Hoe dan ook, m een mum van tijd werd 
de Westhinder naar Zeebrugge overge
bracht, zorgvuldig op het droge gehesen, 
geschilderd en nadien tot een aantrek
kelijk en leerrijk museum omgetoverd. 
Alleszins houdt het de herinnering le-

worden. Samen met artistiek direkteur 
Jan Kenis, ontwierp Van Pee een groots 
rekreatiepark dat vanaf juni 1997 te be
wonderen valt Zo wordt het oude vis
mijngebouw driemaal doormidden ge
sneden om voldoende licht toe te laten 
voor de restaurants aan de waterkant 
Lichtdoorlatende zeilen in puntvorm zul
len voor de overkapping zorgen En aan 
de achterkant komt een veertigtal win
kels 

zeebrugs seaf ront 
vend. Het is interessant om zien hoe de 
drijvende vuurtoren, die in 1950 in de 
vaart werd genomen, met enkel een leven 
van zeemansromantiek achter de rug 
heeft. Zo verbleef de negenkoppige be
manning wekenlang op het schip om in 
nacht en ontij de voorbijvarende schepen 
te waarschuwen voor de zandbanken 
voor de kust. 

BEKLIJVEND KIJKSTUK 

Met de nodige lef en enig geluk slaagden 
Van Pee en zijn medewerkers erin om 
naast de Westhinder ook de Russische 
onderzeeër U-480 van de Foxtrot-klasse 
naar Zeebrugge te halen (zie kader) Deze 
duikboot IS het pronkstuk van het drij
vend museum. De boot werd in 1967 
gebouwd, ingedeeld bij de Baltische vloot 
en opereerde tot 1994. Met zijn lengte 
van ruim 91 meter, breedte van 7,5 en 
hoogte van 6 meter, was de Foxtrot de 
grootste konventionele duikboot van de 
sovjet-vloot Het interieur is te verge
lijken met dat van een raket. Door middel 
van klank- en lichtspel worden leven en 
werk er geevokeerd. Voor wie niet aan 
klaustrofobie lijdt, is een bezoek de 
moeite waard. Al was het maar om een 
indruk te krijgen van de onmenselijke 
omstandigheden waarin aan boord moest 
worden geleefd. Drie maanden lang 
draaide de 75-koppige bemanning als 
opeengehoopte mieren in een drieploe-
gensysteem Niemand, behalve enkele of
ficieren, had een eigen bed. Voor de 
matrozen, allen miliciens, was er slechts 
één douche en toilet. Enkel de kom-
mandant kon via de periskoop een glimp 
van de buitenwereld opvangen. De rest 
zag niks, enkel geluiden verrieden het 
leven boven water. 

AQUASTRIP 

In juni 1995 werd het drijvend museum 
voor het publiek geopend. Van toen af 
ging het biezonder snel. Begin 1996 werd 
dtNVSeafront opgericht dat instaat voor 
het ontwerp, de kreatie, de inrichting, de 
koordinatie en de uitbating van wat 
voortaan een toeristisch trekpleister moet 

Van Pee „We willen absoluut de am

bachtelijke, negentiende-eeuwse sfeer op

roepen. Overigens blijft er ook een ma

ritiem en edukatief aspekt behouden. Zo 

zullen alle winkels in het teken van de zee 

moeten staan. En via de tentoonstelling 

Aquastnp wordt het leven rond en in de 

zee op een even uiteenlopende als fan

tastische wijze geevokeerd." 

(evdc) 

GRATIS KAARTEN! 

WIJ biedt de lezers 5X2 gratis kaarten aan 
voor een bezoek aan Seafront (Drijvend 
museum en Aquastnp). U zendt daartoe 
voor 13 februari 1997 een gele briefkaart 
naar WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Voor wie geen kaarten wmt kost een 
bezoek aan het drijvend museum 200 fr. 
Wie Aquastnp wil bezoeken betaalt 300 
fr. Wie opteert voor beiden betaalt 400 fr. 
Tel-050/55.14.15-Fax: 55.04.13 

Vanaf Juni 

1997 opent 

het groots 

attraictie-, 

rekreatie- en 

temapark 

Sea-Front 

haar deuren 

voor het 

publiek. Er 

worden 

aoo.000 

bezoekers 

verwacht. 

Geld in eigen zalclcen 
Hoe de Russische onderzeeër U-480 van de 
Foxtrot-klasse in Zeebrugge terechtkwam, 
IS een merkwaardig verhaal 
Lode Van Pee Joost Bert, één van de 
topmannen van cinemaketen Kinepolis, wist 
te vertellen dat het Russisch leger onder
zeeërs verkocht We schakelden een kom-
mandant van de zeemacht in, die de eerste 
kontakten legde Er werd eerst een officieel 
schrijven aan de Russische ambassade in 
België gericht Pas eenjaar later kregen we 
antwoord en vertrokken we naar Sint-Pe
tersburg " 

Daar wachtten de onderhandelaars een 
aangename verrassing Hoewel Amenkanen 
en Japanners een fors bedrag voor de 
onderzeeër veil hadden, konden de avon
turiers uit Zeebrugge de duikboot voor een 
prikje van 15 miljoen fr op de kop tikken 
Van Pee ,,ln feite is de Russische on
derzeeër een kopie van wat de Amenkanen 
reeds hadden ontworpen We vermoeden 
dat de Russen daarom de onderzeeër liever 
met aan één of andere grootmacht en zeker 
met aan de Amenkanen wilden uitleveren 
Op die manier konden ze vermijden dat de 
Amenkanen eens goed zouden lachen 
Daarom verkregen we de onderzeeër aan 
een gunstprijs Bovendien bood het uit
eindelijk in Moskou ondertekende kontrakt 
ons heel wat voordelen 
Zo werd de boot door de Russen gratis naar 
Zeebrugge gesleept" 
Pikant detail meerdere bronnen beves
tigden ons dat het uiteindelijk bedrag op 
een bankrekening in New-York is terecht-

De zeebrugse avonturiers konden de 
Russische onderzeeër U-480 van de Foxtrot-

klasse aan een gunstprijs bekomen 

gekomen Dat heeft allicht alles vandoen 
met het feit dat gewezen Russische top-
militairen het geld van wapen- en andertuig 
voor eigen profijt aanwenden In dat licht 
rijst het vermoeden dat Russische (kern)wa-
pens zonder enige officiële kontrole wat 
betreft koper en verkoper worden verhan
deld 
Gekonfronteerd met onze informatie, ant
woordde Van Pee ,,Onze aanvraag is vol
gens de officiële weg verlopen Wij hebben 
onderhandeld met de top van het leger 
verenigd in een soort parastatale, speciaal 
opgericht voor dergelijke transakties Hoe 
de koek achteraf verdeeld wordt wil en 
hoef Ik met te weten, al spreek ik uw 
informatie met tegen " 

(evdc) 
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