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D e Parti Socialiste heeft de jongste 
jaren een merkwaardig palmares 
opbebouwd. Eerst de moord op 

Cools, dan Agusta, vervolgens Uniop en nu is 
er de Dassault-affaire. Terwijl de partij zich 
verrijkte, bleef de PS-militant op zijn honger 
zitten. Er is geen werk, geen geld, er zijn geen 
vooruitzichten, tenzij in het rijkere Waals-
Brabant. Wallonië is niet beter af dan het arme 
Portugal. 

Een partij die een dergelijke zware 
verantwoordelijkheid draagt, daarbovenop in 
het ene na het andere schandaal wordt 
vernoemd, kan niet langer het land mee 
besturen. De koppige, hautaine houding van 
de PS-tenoren doet bovendien Vlaanderen 
geen goed. Daar staat een politieke elite, een 
bruisende groep jongeren en een behoorlijk 
werkend parlement klaar om de regio in het 
Eruopa van de éénentwintigste eeuw te 
loodsen. 

Zeker, zelfgenoegzaamheid is uit den 
boze, maar in Vlaanderen krijgt de nieuwe 
politieke kuituur een kans. Het Vlaams 
parlement krijgt slagkracht. Bijna alle Vlaamse 
partijen zijn het eens over een gedeeltelijke 
kommunautarisering van de Sociale 
Zekerheid. Zelfs de Vlaamse sociale partners 
vinden zich terug in een sociaal 
zekerheidsstelsel naar Nederlands model. 

Waarop wachten we dan? Op de CVP. 
De CVP-kopstukken, niet de jonge garde, 
houden het been stijf, laten de Waalse 
socialisten toe een vernieuwend, hoopvol 

beleid af te remmen. Dat antidemokratische 
krachten, gebruik makend van de schandalen, 
het ultieme moment afwachten kan de deze 
partij niet deren. De kristen-demokraten 
hopen ,als redder in nood' elektorale munt te 
slaan. Het is een al te onberekend risiko, 
getuigend van weinig inlevingsvermogen, 
gebaseerd op de ,onwetendheid' van een 
nochtans verontruste publieke opinie. 

In een vlijmscherpe mededeling verwijt 
de VU de CVP geen duidelijk keuze te willen 
maken. Het kan volgens de parti) niet dat 
grootschalige korruptie als „een zuiver partij-
aangelegenheid van de PS" wordt afgedaan. 
Voortaan zijn ook de kristen-demokraten 
verantwoordelijk voor het toenemend 
ongeloof in het pohtieke bedrijf. „De manier 
waarop zonder bhkken of blozen wordt 
omgesprongen met de gevoelens van de 
mensen, grenst aan het onwaarschijnlijke. De 
onzekerheid knaagt", aldus het VU-
partijbestuur. 

De starre houding van de CVP heeft de 
VU gedwongen voorlopig haar deelname aan 
de werkzaamheden van de overleggroep 
Langendries op te schorten. Zolang de 
kristen-demokraten geen doortastende 
stappen willen of durven zetten, heeft het 
geen enkele zin over een nieuwe politieke 
kuituur te onderhandelen. 

Integendeel. De VU eist vervroegde 
verkiezingen. Het is de enige waarborg om 
een radikale demokratische tegenmacht aan te 
stellen. (evdc) 

De mars voor werk. 

Nieuwjaarsboodschap. 

Hier spreel<t men Basl<iscli. 

Albert I ias Cezeiie 
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Dozen om te niezen 

Laat de kiezer 
beslissen! 

V erleden week schreven we hier dat 
eerste minister Jean-Luc Dehaene 

de sleutelfiguur Is In alle scenario's die In 
de Wetstraat klaarliggen. Vandaar ook 
onze vraag of er in de Tweekerkenstraat 
nog genoeg „onafhankelijke geesten" 
aanwezig zijn 
om de pre
mier tegen te 
spreken. De 
vraag was 
nog maar net 
gesteld of er 
dienden zich 
een handvol 
jonge CVP-
parlementsleden aan. Verontrust als ze 
waren hoopten zij Dehaene tot,,daden" 
te dwingen. Eigenlijk wilden zij de PS uit 
de regering, maar omdat ze dat niet 
haalbaar achtten stuurden ze op een 
aktuallsering van het regeerprogramma 
aan. Hun zorg was dat ze, als nog on-
bezoedelde krachten, met verbrand wil
len worden met de korrupte Waalse 
socialisten. In die zin had ook hun voor
zitter Mare Van Peel zich opgesteld. 
Maar Dehaene heeft zich met z'n brede 
rug voor het gewoel gezet en de ver
zuchtingen van zijn partijgenoten van 
tafel geveegd. 
De konfrontatie tussen de premier en 
zijn opgehitst partijbureau moet geen 
lachertje geweest zijn. Het heet dat hij 
recht op zijn doel afging en alle vragen 

met een kordaat „neen" heeft afge
maakt. Geen regeringswissel, geen ak
tuallsering van het regeerakkoord. De 
problemen van de PS zijn van Interne 
aard en kunnen geen Invloed hebben op 
de CVP of op de regering. Doorgaan 

dus! 
Mare Van Peel, 
die nu toch al 
wat veel bochten 
heeft moeten slik
ken, mocht het 
allemaal uitleg
gen. Een bolwas-
slng aan het adres 
van de vier jonge 

onverlaten Inbegrepen. Dat varkentje 
was vlug gewassen, de vier kropen weer 
In hun kot. 
Of wij de CVFbocht goedvinden doet 
hier weinig ter zake, dat moet die partij 
voor zichzelf uitmaken. Maar er is meer. 
De CVP heeft nog maar eens bewezen 
dat ze bereid Is door de knieën te gaan 
om de persoonlijke belangen van haar 
premlerte dienen. Want daar draait alles 
om! En die premier Is, om zijn doel te 
bereiken, met te beroerd om te dreigen, 
met ontslag, met chaos, met het einde 
van de Maastricht-droom! 
Want, en wij herhalen wat we hier ver
leden week hebben geschreven, Jean-
Luc Dehaene wil niet dat zijn Europese 
toekomst In het gedrang komt. Na deze 
legislatuur houdt hij de Belgische po

litiek voor bekeken, hij wil naar Europa 
Mocht hij voor 1999 mislukken dan valt 
zijn Europese droom in duigen. Daarom 
duldt de premier de PS, ook al beseft hij 
dat haar aanwezigheid In negatieve zin 
op zijn partij afstraalt. Hij bijt door deze 
appel, die niet zuur Is maar rot. 
Aan redenen om de PS de laan uit te 
sturen ontbreekt het echter met. Haar 
voornaamste mandatarissen zijn be
trokken In omkoop-dossiers of worden 
genoemd In zeden-delikten, haarfunk-
tlonarlssen zitten In bewanng. Federaal 
overtreedt de PS de spelregels van de 
staatshervorming, regionaal Is haar be
leid een mislukking Een regeringspart
ner die dermate In de puree zit kan niet 
meer funktioneren zoals het hoort. De 
PS-top sleurt met alleen de eigen ach
terban en de nog ongeschonden man-
datahssen mee In zijn val, maar het hele 
land. De smeekbede van Iemand als 
Magda de Galan opdat haar partij ein
delijk klaarheid In de toestand zou bren
gen wekt medelijden op Ook zij weet 
dat haar partij ten dode opgeschreven Is 
als er niet met vlug ,,iets" gebeurt, ook 
zIj weet dat haar regenngswerk zinloos is 
wanneer met vlug wordt Ingegrepen. 
Het lijkt erop dat de PS-top dit niet wil 
De fluwelen handschoenen waarmee 
Guy Spltaels wordt aangepakt beloven 
weinig goeds. Wat moet er nog meer 
gebeuren eer Dieu zijn hooghartigheid 
aflegt en beseft dat hij Wallonië naar de 

verdoemenis helpt en de federale re
gering lam legt? 
Dat Jean-Luc Dehaene, en met hem de 
CVR dit spel meespelen, Is misdadig. 
Premier en partij offeren niet alleen hun 
laatste greintje zelfrespekt op, maar ver
nietigen het laatste beetje geloofwaar
digheid In het politieke bedrijf. Het Is 
onbegrijpelijk! 
Ondertussen stapelen de schandalen 
zich op. Nu weer huiszoekingen op het 
kabinet van Financiën en bij banken. Het 
gaat daarbij niet om miljoenen, maar 
om miljarden Op een ogenblik dat ge
wone mensen met geruisloze nieuwe 
belastingen worden gekonfronteerd, 
dat ziekenhuisbedden worden afge
schaft en dat duizenden arbeiders en 
bedienden (én hun families) bedrijfs
sluitingen ondergaan of erdoor be
dreigd worden. 
Heeft tegen deze achtergrond verder 
debatteren over een nieuwe politieke 
kuituur nog zin? Misschien wel voor zij 
die aan bezigheidsterapie doen of voor 
zij die de bevolking zand in de ogen 
willen strooien In de omstandigheden 
die we nu beleven betekent een nieuwe 
politiek kuituur radikaal afstand nemen 
van wat Is En pogen de vernietigende 
spiraal te doorbreken door de kiezer het 
woord te geven, in de hoop dat zijn 
wijsheid het begin van een nieuw tijd
perk inluidt 

Maurlts van Liedekerke 



Manu Ruvs 
De Katolieke Universiteit Brussel (KUB) 
bedacht Manu Ruys, gewezen 
hoofdredakteur en politiek kommentator 
van De Standaard, deze week met een 
ere-doktoraat. De KUB prees Ruys voor 
zijn volgehouden kritische benadering 
van het politieke gebeuren. Ook voor zijn 
trouwe streven naar gerechtigheid voor 
zowel het Vlaamse als de Midden-

Afrikaanse volkeren kreeg hij haast 
letterlijk een pluim opgespeld. In zijn 
dankwoord stak Ruys de ketters, de 
mensen van goede wil die de korrupte 
zeden aanvechten, een hart onder de 
riem. Ook voor de opiniepers die voor 
hun overtuiging opkomen ziet Ruys een 
belangrijke rol weggelegd. Een hart onder 
de riem voor ons opinie-weekblad. 

Anton Van Wilderode 
De Vlaams gezinde priester-dichter Anton Van Wilderode 
verwijderde zich deze week van de uitspraak die Karel 
Dillen, ex-voorzitter van het Vlaams Blok, over hem deed. 
Dillen had Van Wilderode de bewaarengel van het Blok 
genoemd Van Wilderode wil niet partijpolitiek misbruikt 
worden.,. Als mijn Vlaams engagement een verdienste is, 
dan draag ik die op aan de talloze militanten die bulten de 
schijnwerpers ijverden voor de volledige uitvoering van 
het Ijzertestament". Geen partijpolitiek dus voor de 78-
Jarlge Van Wilderode, die wel vindt dat het,, om en
gelbewaarder te spelen toch nog wat te vroeg is". 

• DOORDEWEEKS ^ 

Vlaams minister-president Luc 
Van den Brande heeft een nieuwe ica-
binetschef : Wlm Coumans. Hij was 
sinds 1991 de grote man van het Kre
diet aan de Nijverheid (NMKN). Of Cou
mans, die beleend staat als een De-
haene-boy, de Vlaamse overtuiging 
van Van den Brande zal waarderen, is 
nog maar de vraag. 

Deze week bracht de Sociaal-
Ekonomische Raad van Vlaanderen 
(SERV) zijn vierde SoGlaal-ekonoml-
sclie atlas uit. Hierin wordt een beeld 
van de sociaai-ekonomische toestand 
van Vlaanderen opgehangen. Nieuw is 
dat de situatie in Vlaanderen met die in 
Brussel en Wallonië wordt vergeleken. 

Afgelopen donderdag kwam de 
Belgische frank aanzienlijk onder druk 
te staan. Kenners noemen de politieke 
strubbelingen rond de Dassault-affalre 
de voornaamste oorzaak. 

In Den Haag startte donderdag 
het Europees Jaar tegen Racisme. In 
het Europees Parlement in Brussel ont
stond heibel rond een resolutie tegen 
rassendilskriminatie van extreem
links. Socialisten en kristen-demokra-
ten stemden tegen omdat de resolutie 
tè radikaal is. 

In de Kommissie Financiën werd 
deze week het wetsvoostei van vu-
kamerlld Geert Bourgeois m.b.t. de 
overheidsopdrachten voor de eerste 
maal besproken. Bourgeois pielt voor 
de invoering van een wacht- of be
vriezingsperiode tussen de toewij
zingsbeslissing en de eigenlijke kon-
traktslulting. 

De forse stijging van het aantal 
Interpellaties zet zich voort. In de 
periode '96-'97 waren er dubbel zoveel 
Interpellaties als in de periode '90-'9l. 
Interpellaties zijn hèt kontrolemiddel 
van de federale kamerleden op de re
gering. 

De Vlamingen Antoon Dieu-
saert en Paul De Keersmaeker wor
den lid van het uitvoerend komité van 
Tractebel. Zij moeten in Vlaanderen 
goodwill helpen creëren voor deze 
dochtervan de Generale Maatschappij. 
Tevens wordt het kapitaal van Trac
tebel opengesteld voor Vlaamse privé-
groepen. 

De Smashing Pumpkins, The 
Prodigy en onze eigen Deus zullen op 4 
en 5 juli de trekpleisters bij uitstek zijn 
op het dubbelfestival Torhout-
werciiter. 

TRIANGEL 
Vrijdag 30 januari werd een ,nieuwe maat
schappelijke beweging' uitgaande van jon
geren, boven de doopvont gehouden. De 
beweging noemt zich Triangel en wil met 
die benaming aangeven in onderlinge ver
houding te streven naar een nieuwe maat
schappelijke kuituur, een efficiënt over
heidsapparaat en een écht federalisme. 
Natuurlijk willen de jongeren de poHtici 
onder druk zetten en hen aansporen over 
de partijgrenzen heen rond konkrete 
tema's samen te werken. Maar, ook de 
burgers, zo menen zij, moeten hun ver
antwoordelijkheid opnemen. De jongeren 
willen effektieve, konkrete en snelle ver
anderingen waarbij etiek, eerbied en be
langenloosheid de uitgangspunten vor
men. 
Met betrekking tot het federalisme vragen 
de jongeren afstand te nemen van het 
kommunautaire gekibbel. Ze beschouwen 
zichzelf niet als centralistisch, noch se
paratistisch. Wel heeft België een meer
waarde omdat verschillende kuituren er 
elkaar kunnen ontmoeten. Dat neemt niet 
weg dat Vlaanderen over een fiskale au
tonomie zou moeten beschikken. 
Even werd geopperd dat de jongeren de 
,Coudenberg' - paden zouden bewande
len, maar dat werd aan de telefoon ,met 
klem ontkend'. 

Woordvoerder Manu Dierickx-Visschers: 
„Jean-Pierre De Bandt van de Couden-
berggroep heeft ons enkel vrijblijvend ad
vies, niet min, niet meer." 
Dat weten we dan weer! 

ZANGFEEST 
Ook vrijdag 3 0 januari stelde het ANZ 
(Algemeen Nederlands Zangverbond) het 
programma van het zestigste Vlaams Na
tionaal Zangfeest voor. Op 27 april zal het 
Zangfeest in het teken van ,Een feesthed 

voor Vlaanderen' staan. 
„Veel valt er in dit land eigenlijk niet te 
feesten", zo merkte regisseur Herman 

Slagmulder op. ANZ-sekretaris Koenraad 

De Meulder voegde daaraan toe „dit land 
(Vlaanderen) ons land nog niet is, o.m. 
wegens het gemis aan respekt voor kui
tuur." 

Toch wil het ANZ het ,doemdenken' en 
,negativisme' uit de weg gaan. En in af
wachting van een onafhankelijk Vlaan
deren is en blijft het zangfeest een kulturele 
manifestatie waarbij nostalgie, traditie en 
moderne aspekten samengevoegd wor
den. 

ANZ-voorzitter Hugo Portier : „De pers 
denkt dat wij zomaar een programmatje 
samenstellen. Dat is niet waar. Zo zijn er 
de zeer zorgvuldige en door Wouter De-

bruyne geschreven bindteksten die ge
tuigen van een open houding naar alle 
volkeren en dus ook naar de Waalse be
volking. Overigens willen we met het 
Zangfeest de nadruk leggen op wat ons 
bindt in plaats van wat ons scheidt, als u 
begrijpt wat we bedoelen." 

WAGEMANS 
Uiteraard doelde Portier op de verhevende 
tegensteUingen binnen de buitenparle
mentaire Vlaamse beweging. Die kwamen 
op gewelddadige wijze tot uiting tijdens de 
jongste Bedevaart. Omdat het VNJ 
(Vlaams Nationaal Jeugdverbond) aan de 
knokpartijen deelnam, wordt haar mu
ziekkapel op het Zangfeest geweerd. 
Tegen deze maatregel ging ere ANZ-voor
zitter en stichter van de organisatie Her

man Wagemans in. Wagemans meent dat 
het VNJ „niet met alle zonden kan worden 
beladen." Bovendien is hij van oordeel dat 
de beslissing indruist tegen de statuten van 
het ANZ. In de Vlaams-nationale De-
batklub van donderdag 30 januari kwam 
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Marx en Lenin 

werden 

meegedragen 

tUdens de 

Mars voor 

werk. 

Wagemans voor een ,gelijkgestemd' pu
bliek vertellen dat het weren van het VNJ 
niet op de agenda van de Algemene Ver
gadering van het ANZ stond. Daardoor, 
aldus Wagemans, is er niet rechtsgeldig 
gestemd. Vandaar dat hij de beslissing wil 
herroepen op een nieuwe, speciaal daartoe 
opgeroepen vergadering. Het direktieko-
mitee van het ANZ heeft daar echter geen 
oren naar. 

ANZ-voorzitter Hugo Portier: „Iedereen 
heeft het recht zijn mening te uiten. Ik ga 
Wagemans niet om zijn standpunten ver
oordelen. Hij heeft die op een beheerste en 
aanvaardbare manier naar voren ge
bracht." 

NIEMAND UITSLUITEN 
Het ANZ zit hoe dan ook verveeld met de 
zaak. Eigenlijk betreurt ANZ-voorzitter 
Hugo Portier het initiatief van Wagemans 
en acht hij dit niet waardig voor een ere-
voorzitter. Toch blijft Portier - tijdens 
officiële gesprekken - biezonder karig en 
voorzichtig in zijn uitiatingen. Er wordt 
andermaal gevreesd voor rellen. En om 
deze uit de weg te gaan pakt Portier uit met 
verzoenende taal. „Uit de grond van mijn 
hart hoop ik dat er zich geen rellen zullen 
voordoen. Het komende Zangfeest moet 
rustig en sereen verlopen in de geest van 
samenhorigheid. Het ANZ veroordeelt 
niemand. Alle VNJ-leden zijn dan ook 
welkom. Het is overigens onzinnig men
sen in te delen in goede en slechte Vla
mingen. Bovendien is het Zangfeest er 
zowel voor de intellektueel als voor de 
arbeider." 

DEZES 
Voor het eerst in haar geschiedenis werkt 
het ANZ samen met vertegenwoordigers 
uit de zes randgemeenten. Johan Lae-

remans van het Komitee Randgemeenten 

stelde de politieke boodschap van het 
zestigste Zangfeest voor. Deze zal in het 
teken staan van ,De Zes'. 
Johan Laeremans: „Wij vragen de perslui 
het niet langer te hebben over de rand 
rond Brussel. Er wordt beter gewag ge
maakt van De Zes." 

Laermans wil in het biezonder de situatie 
in de zes faciliteitengemeenten aankaar
ten. De Vlamingen dreigen er volgens hem 
een verwaarloosde minderheid te worden. 
De problemen in de facihteitengemeenten 
zijn dan ook zodanig groot dat er beter 
wordt gesproken over ,de zes' in plaats van 
,de rand'. Om de bedreigde situatie van de 
Vlamingen in de faciliteitengemeenten uit 
de weg te gaan, wil het ANZ dat de 
gemeentewet wordt geregionaliseerd, zo
dat de Vlaamse regering eindelijk komaf 
kan maken met de ,faciliteitenrommer. 
Overigens wil het ANZ geen stemrecht 
toekeimen aan niet-Belgische EU-burgers 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in de 
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Se non è vero... 
Is, tijdens de ambtenarenbetoging van vorige week, 
ook u de delegatie van het FGTB-Lantin opgevallen ? 
Te druk in de Luikse gevangenis? Maar soit, met 
onze Waalse vrienden mag niet gelachen worden. 
Tenminste niet met allemaal. De krant Het Belang 
van Limburg had de geniale inval om naar aanleiding 
van een Panorama-uitzending over Vlamingen en 
Walen een aantal BV's en BW's op te voeren. En 
pakte op de voorpagina uit met een foto van Belgiës 
enige Eurovisie Songfestival-winnares. 'Sandra Kim 
vindt dat Vlamingen harder werken' stond ernaast. 
Het maakte ons alleszins nieuwsgierig genoeg om 

naar het hele artikel te grijpen. En wat we daar 
aantroffen ... 

Oud-Anderlechtdoelman Jacky Munaron werd 
m zijn streek wel eens voor flamingant uitgescholden 
omdat hij met een Vlaams meisje getrouwd was. 
Voorts bekende de man: „Vlamingen zijn meer 
gedisciplineerd, hebben meer inzet, willen iets be
reiken in het leven. Je merkt dat heel goed in de 
individuele sporten. De toppers zijn bijna allemaal 
Vlamingen. Dat zal wel geen toeval zijn." Naar zijn 
geboortestad Dinant terugkeren doet hij niet meer. 
Dat zal, na deze uitspraken, ook wel geen toeval 
meer zijn. 

Peter Boeckx, een Vlaming die voor het RTBf-

magazine 'Striptease' werkt zag dan weer deze 
verschillen: „De ene leeft vanuit de onderbuik, de 
andere vanuit zijn geweten. De Vlaming is geboren 
met een katholiek knobbeltje. Hij voelt zich schuldig 
als hij met werkt. Een Waal heeft daar geen last van. 
(...) Daar (bij het blinken van een Vlaamse auto/red.) 
kan een Waal met bij. Een auto is een gebruiks
voorwerp. Een soort van rijdende vuilnisbak. Daar 
werk je met aan. Voor huizen geldt net hetzelfde. 
Een Vlaming werkt voortdurend aan zijn huis. Zeker 
aan de buitenkant. Een Waal met." 
Moraal van het verhaal: laat deze BV's of BW's zich 
in hemelsnaam met inlaten met de staatshervorming 
want dan is het oorlog ... 

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

faciliteitengemeenten en in die Vlaams-
Brabantse gemeenten waar zi] ten minste 
10% van de bevolking uitmaken. 
Andermaal wordt de pers met de vinger 
gewezen. Laeremans- „Als de pers ons met 
meer in de kou zal laten staan, dan zal er 
pas een Vlaams feestlied klinken." 

IDENTITEITSKAARTEN 
Zoals we verleden week vermeldden 
diende federaal mmister van Binnenlandse 
Zaken ]ohan Vande Lanotte een wets-
ontserp in dat in de mogelijkheid voorziet 
de vtertaltge identiteitskaarten rechtsgel
dig te verklaren. 
In 1985, via Koninklijk Besluit, mtro-
duceerde toenmahg minister van Binnen
landse Zaken, Charles-Ferdinand No-

thomb (PSC) de viertalige identiteitskaar
ten. Omdat deze m strijd zijn met de 
taalwet, stapte gewezen VU-senator Ro

bert Vandezande m 1991 naar de Raad van 
State (RvS). Ook de RvS meende dat de 
viertalige identiteitskaarten in strijd zijn 
met de taalwet. 

Eerst Bmnenlandminister Louis Tobback, 

nadien Vande Lanotte belden geen re
kening met het oordeel van de RvS. Van
dezande hield echter voet bij stek, eiste en 
verkreeg van de RvS dat de federale re
gering, ingaande op 3 maart 1997, een 
dwangsom van 10.000 fr. per week aan 
Vandezande moet betalen, zolang de taal
wet met is nageleefd. 
Omdat Vande Lanotte de 9.999.999 iden
titeitskaarten met wil vervangen, diende 
hij een wetsontwerp in, teneinde de taal
wetgeving aan te passen en de viertalige 
identiteitskaarten rechtsgeldig te maken. 
Zowel de Vlaamse Volksbeweging (WB), 
mimster-president Luc Van den Brande -

onder druk gezet door Vlaams volks
vertegenwoordiger Etienne Van Vaeren-

berg - ais VU-fraktieleider in het Vlaams 
parlement, ?aul Van Grembergen, zijn van 
oordeel dat het taalgebruik m bestuurs
zaken een gemeenschapsaangelegenheid 
IS. Vandaar dat de Binnenlandminister met 
zijn maatregel de grondwet overtreedt. De 
VU roept zelfs op om, indien nodig, de 
alarmbelprocedure in te roepen. Als drie
kwart van de leden van één enkele taal
groep in de Kamer van oordeel zijn dat de 
belangen van een gemeenschap worden 
geschaad, wordt de zaak opgeschort. De 
VU vraagt de andere partijen de alarm
belprocedure te ondersteunen. Het is met 
de eerste keer dat de federale Binnen
landminister zich onnodig bevoegd ver
klaart m Vlaamse aangelegenheden. 

ADOPTIE 
Rmm een jaar geleden haalde VU-voor-

zitter en senator Bert Anciaux de kran

tenkoppen met het adoptiedossier. An

ciaux toonde aan dat de adoptie van 

vooral Zaïrese kmderen meer met men

senhandel en commercieel gewin te maken 
had dan met humane overwegingen. 
Vooral de VZW Les Erythnnes, waarvan 
de kontaktpersoon hoe dan ook wordt 
,goedgekeurd' door Kmd en Gezin, was 
totaal onbetrouwbaar. 
Vlaams minister van Welzijn, Luc Martens 

(CVP) kon Anciaux mets anders dan gelijk 
geven, al sprak hij met van malafide, maar 
,amateuristische' prakfljken. Ook het mi-
msterie van Buitenlandse Zaken onder
schreef de klacht van Anciaux. Intussen 
had de kontaktpersoon van Les Eryttmes, 
de heer Georges Celts, met een proces 
gedreigd, maar daar kwam mets van in 
huis, wat enkel de jmstheid van Anciaux' 
gegevens bevesngt. 

Zowel de mmisters van Buitenlandse als 
van Binnenlandse Zaken hadden Anciaux 
beloofd de kinderen uit het ,Zaire-kanaar 
met langer toe te laten. Wat blijkt nu? Een 
aalmoezemer van de parakommando's 
zou het heft in eigen handen genomen 
hebben en met medeweten van de durektie 

Zonder 

kommentaar... 

VI3 2.tn.LEN 
D0OR6AAK! 

van Sabena zouden de kinderen dan toch 

naar ons land zijn overgevlogen, zonder 

of&ciele papieren en visa. 

Dat de kinderen wel over een voorlopig 

visum beschikken, op basis van ,huma-
mtaire redenen', zou volgens Anciaux te 
maken hebben met de druk van het ko
ningshuis. 

A fgelopen weekeinde kwamen enkele tienduizenden op 
straat onrt te betogen voor meer werkgelegenheid. Op 

een serene manier gaven deelnemers aan de 'Meerkleurige 
mars voor werk' hun ongenoegen over de werkloosheid te 

kennen. 

wandelen voor werk 
De rijkswacht telde 35 000 deelnemers, de 
organisatoren 50 000 Wie het bij het juiste 
eind had was in feite met zo belangrijk aan 
de 'Meerkleurige mars voor werk in Tubeke 
namen ruim voldoende mensen deel om 
gezien en gehoord te wonden Tot deel
name aan de mars werd opgeroepen door 
de werknemers van Waalse staalbedrijf For
ges de Clabecq üat, als er met heel snel een 
overnemer wordt gevonden, binnen korte 
tijd zijn laatste levensadem zal uitblazen 
Rjnges is geen uitzondering in 1997 ver
loren ai meerdere duizenden mensen hun 
baan Nova, Boel, Coca Cola, Super Club, 
Philips, de lijst van ondernemingen die de 
boeken neerlegden of die gaan 'herstruk-
tureren' is te lang om volledig op te som
men De redenen voor ontslagen zijn uit
eenlopend, de gevolgen allemaal hetzelfde 
van vandaag op morgen zijn honderden 
gezinnen aangewezen op een uitkenng, 
behoren ze tot de 'volledig ultkenngsge-
rechtigde werklozen', vullen ze het groei
end leger relatief Jonge bruggepensioneer
den aan Bedankt voor bewezen diensten 
en dat is dan dat 

De Mars voor Werk mocht dan al hooguit 
een zesde van de deelnemers aan de Witte 
Mars op de been kunnen brengen, toch zijn 
er enkele opvallende paralielen te trekken 

Zoals de Witte Mars zich met uitsluitend 
keende tegen het misbruik van kinderen, gaf 
ook de Meerkleurige kollega uiting aan een 
breder ongenoegen Gewandeld wend er 
tegen de uitbuiting door het grootkapitaal 
tegen de politieke kaste', tegen het jus 
titieei apparaat tegen de banken voor 
meer rechtvaardigheid De 'nieuwe burgers' 
manifesteerden zich middels spandoeken 
Voorts viel het op dat de massa voor een 
tweede keer op de been te krijgen was met 
een minimum aan organisatie 
De meest opvallende gelijkenis tussen de 
twee betogingen was natuurlijk de aan
wezigheid van de ouders van de verowenen 
meisjes Marchal, Lejeune, Russo, Heyrman, 
BenAissa de mensen overstijgden de jong
ste maanden hun rol van slachtoffers van 
een kriminele pedofiel naar simboien voor 
de stnjd tegen alles wat misloopt in dit land 
In datzelfde opzicht was ook oud-inter-
national en ex-werknemer van Forges M-
ctiel Dewolf QBn opvallend aanwezige Na
dat hij zich eerder al had geschaard achter 
een 'Wit Komité', liep hy nu, getooid met 
een rood vakbondssjaaltje, mee voor meer 
werk 

Groot verschilpunt met de Witte Mars was 
de massale aanwezigheid van 'gekleurde' 
betogers Sterke vakbondsdelegaties. 

hoofdzakelijk van Waalse, maar ook van in 
Vlaanderen gelegen ondernemingen zoals 
Volvo, Sidmaren Bekaert, maakten dat de 
Mars voor Werk een mengelmoes van 
vooral rood en ook wat groen werd De 
Jongsocialisten en de Franstalige groenen 
liepen achter het partyvaandel Daamaast 
kon ook het PVDA, in vrijwel ledere betoging 
opvallend aanwezig, zich nog eens van zijn 
beste kant tonen door de portretten van 
Manx en Lenin mee te dragen Ook enkele 
andere politici hadden de euvele moed om 
in eigen naam deel te nemen aan de 
betoging voor meer werk Vooral van PS-
voorzitter Philippe Busquin mag dit een wel 
erg dappere daad genoemd worden Ge
bukt gaande onder de schandalen die zyn 
party nu al maanden teisteren kon hy, zacht 
uitgedrukt, op erg weinig simpatie van de 
betogers rekenen Middels een spandoek 
werd gevraagd of dat andere PS-kopstuk, 
Guy Spitaels nog wat miljoenen had voor 
Forges' De Waalse socialisten hebben on
getwijfeld betere tyden gekend Voorts 
schreven ook Europarlementslid José Hap
part, kamervoorzitter Raymond Langend-
nes en Jef Valkeniers hun naam in het 
aanwezigheidsregister 
In zyn toespraak aan het slot van de be
toging ging vakbondsafgevaardigde van 
Forges, Roberto D'Orazio flink tekeer Ook 
tegen de federalisenng van België „De 
arbeiders hebben de splitsing van België 
niet gewild Die is er juist gekomen om de 
arbeiders te verzwakken" Of hy daarmee de 
nagel op de kop sloeg, valt te betwijfelen 
Feit IS wel dat deze Mars best met zonder 
gevolg blijft Het is aan alle regenngen van 
dit land om te voorkomen dat een tweede 
veelkteunge mars voor werk enkele hon
dendduizenden betogers telt 

(gv) 
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stof tot spreken 
Eind september 1996 werd ten huize van 
Guido Moons, woordvoerder van het 
TAK, een huiszoeking gehouden. De pers 
meldde toen dat deze er kwam 'omwille 
van de akties die door het TAK 
ondernomen worden in het kader van 
het proces- Vindevogel'. „Door de 
betrokkenen wordt vermoed dat het hier 

gaat om intimidatie vanuit gerechtelijke 
kringen." stelde senator Bert Anciaux 
vast. „Het TAK wordt hierdoor gesteund 
in haar vermoeden dat het proces-

Vindevogel een dossier is dat gevoelig ligt 
bij het gerecht." Aan minister De Clerck 
zijn vraag naar de juiste toedracht van de 
zaak. Deze antwoordde Anciaux dat de 
huiszoeking gehouden werd in het kader 
van een onderzoek naar de beschadiging 
van openbare gebouwen en monumenten 
door het aanplakken van affiches. Het 
dossier werd uiteindelijk geseponeerd. 

^ W E T S T R A A T ^ 

' \ 

n zijn nieuwjaarsboodschap ging VU-voorzitter 
Bert Anciaux in op de reiatie tussen media, 

poiitiel< en demoi<ratie. 

De boodschap 
In zijn nieuwjaarsboodschap verwon
derde Bert Anciaux er zich over dat in het 
kader van het demokratisch herstel nim
mer de nood aan het verbreden en ver
diepen van de poUtieke kommunikatie 
aan bod komt. Niet alleen de politici, zo 
opperde Anciaux, maar ook het onder
wijs, het socio-kultureei werk en de kom-
munikatiewereld moeten elkaar de hand 
reiken om het schromelijk tekort aan 
kennis te lijf te gaan. In die zin pleitte 
Anciaux voor de oprichting van een Cen
trum voor Politieke en Maatschappelijke 
vorming. 

ETISCHE KODE 

Anciaux ging ook dieper in op de relatie 
politiek-media. „Zijn de rechtstreekse 
uitzendingen van de kommissie Du-
troux/Nihoul een goede zaak voor de 
geloofwaardigheid van onze parlemen
taire instellingen? En wie maakt de keuze 
welk debat, hoeveel minuten aan welk 
publiek openbaar wordt gemaakt? Zo 
vraag ik me af of de Rwanda-kommissie 
niet even belangrijk is om rechtstreeks op 
antenne te komen. Zijn de tranen van de 
ouders van de vermiste of vermoorde 

Het sociaal overlegmodel 
Het debat over het sociaal overleg in een 
breder kader plaatsen, dat was de voor
naamste bedoeling van VU-kamerlld Karel 
Van Hoorbeke. In de kamericommissie Sociale 
Zaken ontspon zich woensdag 29 januari een 
interessante dtskussie met tussenkomsten 
van ongeveer alle Vlaamse partijen. De Frans-
taligen, daarentegen, lieten zich kenmeri<en 
door een ontstellende onverschilligheid. 
Het Gentse VU-kamerlid wees eerst op de 
opeenvolgende mislukkingen van het sociaal 
overleg in België. Hij hekelde de militante 
houding van het Waalse ABVV. Recent nog 
slaagden de sociale partners er niet eens in 
het koncept „loon" te definiëren. De re
gering heeft de loonnorm dan zelf opgelegd. 
Daarbij heeft Dehaene opnieuw gekozen 
voor het perfekte kompromis, net tussen de 
berekeningen van het VBO en het ACV in. Van 
Hoorebeke hekelde dit kompromls-streven 
en stelde dat de loonstijging in de buur
landen de enige faktor mag zijn bij de be
paling van onze loonnorm, konform de wet 
op het konkurrentievermogen. 
Ook in Nederland bepalen vakbonden en 
patroons de loonvorming, zo stipte Van 
Hoorebeke aan, maar dan wel in een goede 
verstandhouding. De interpellant wees er 
tevens op dat de Nederlandse overheid 
streng toeziet op de loonstijgingen. Dat 
strakke beleid van loonkostbeheerslng heeft 
vruchten afgeworpen: in 1996 kwamen er in 
Nederland 120.000 jobs bij. Ook in Vlaan
deren zijn de sociale partners het eens over 
de in Nederland genomen opties: een mix 
van loonkostbeheersing en arbeidsherver
deling via deeltijdse arbeid. België is echter 
de rem op Vlaanderen, opdat het zou kunnen 
wat Nederland doet. 

Eerste minister Jean-Lxic Dehaene repli-
keerde uitgebreid op dit sterke betoog. Hij 

Karel Van Hoorbeke hield een interessant 
betoog over het Sociaal overlegmodel. 

stelde dat België niet het voordeel heeft 
gehad van het aardgas, zoals Nederland. 
België heeft zich daarom ,kapot-geleend' en 
heeft daardoor nooit ruimte vrijgemaakt 
voor loonkostverlagingen. Toch gaf hij Van 
Hoorebeke gelijk in zijn overtuiging dat Ne
derland in globo een sterk sociaal-ekono-
misch beleid voert. Dehaene gaf ook toe dat 
de Belgische sociale partners vastgeroest 
zitten. Ze moeten zich volgens de premier 
dringend aan de dlensten-ekonomie aan
passen. Binnen het debat over arbeidsher
verdeling wil de premier meegaan in de 
richting van deeltijdse jobs. Dehaene was het 
echter niet eens met Van Hoorebeke om
trent de kansen van het Vlaams sociaal over
leg. Het Vlaams overleg zou het niet beter 
doen dan het Belgisch overleg. Meer hadden 
wij niet venwacht van een federale pre
mier... 

zeger Collier 

Bert Anciaux:,,Laat Dehaene 
opstappen in plaats van schaamteloos 

eventjes tussendoor de ouders van 
vermoorde en vermiste kinderen te 

ontvangen. 

kinderen belangrijker dan deze van de 
weduwen van de vermoorde para's? 
Moeten politiek en media in het huidige 
klimaat niet de verantwoordelijkheid ne
men om een konsekwente beleidslijn te 
bepalen? Noem het wat mij betreft een 
etische code." 

Naast het belang van een etische code, 
brak Anciaux ook een lans voor het 
ontwaken van de politiek. „De veran
derende samenleving vereist immers een 
zeer pragmatische politiek, die wel te-
matisch kan worden afgebakend, maar 
niet gestuurd kan worden binnen een 

vooraf bepaalde kade of ideologie. De 
politiek van de toekomst is niet meer die 
van allesoverheersende ideologieën, 
maar wel van projekten. Waarom is De 
Croo op zijn teen getrapt als ik praat met 
Verhofstadt? Of met Van Hecke? Of met 
Geysels? Of met De Batselier? Wie is er 
hier bang? Het huidige systeem is een 
systeem van de 19de eeuw. Daar waar 
partijen vroeger, wegens konflikterende 
programma's met getrokken messen te
genover elkaar stonden, moeten zij nu 
tijdelijke samenwerkingsverbanden op
zetten rond konkrete tema's en uitda
gingen. 

VERKIEZINGEN 

Tot slot eiste de VU-voorzitter ver
vroegde verkiezingen. „De Witte Mars 
gaf de politici een signaal. Laat ons van
daag de bevolking een teken geven. 
Het is hoog tijd. En om echt duidelijk te 
zijn : laat Dehaene opstappen in plaats 
van schaamteloos eventjes tussendoor de 
ouders van vermoorde en vermiste kin
deren te ontvangen. Korruptiedossiers 
verlammen het regeringswerk en maken 
het herstel van de demokratie onmo
gelijk. 

Een tussentijdse koalitiewissel, zonder 
het oordeel van de kiezer te vragen, is de 
oude politiek bestendigen. Opkrassen is 
hier een vorm van nieuwe politieke kui
tuur. Het is dus hoog tijd voor vervroegde 
verkiezingen." 

Achterpoortjes 
Reeds lang klaagde kamerlid Geert Bour

geois de ,achterpoortjes' in de wetgeving 
tot benoeming van rechters aan. Zo wer
den de jongste jaren heel wat plaats
vervangers tot rechter benoemd, zonder 
dat ze een bewijs van beroepsbekwaam
heid konden voorleggen. Dat leidde uit
eindelijk tot de fel belaagde politieke 
benoemingen. 

In de kamerkommissie Justitie dienden de 
VU-kamerleden Fons Borginon, Geert 

Bourgeois en Annemie Van de Casteele 

een wetsvoorstel in dat de politieke be
noemingen in de magistratuur uitsluit. Zo 
verhinderde het voorstel dat juristen die 
voor 1993 plaatsvervangende rechter zijn 
geweest, nog zonder examen benoemd 
kunnen worden. 

De meerderheidspartijen wilden zo ver 
niet gaan, maar stemden wel met het 
principe in. Een overgangsmaatregel 
geeft de minister van Justitie het recht 
nog vijf jaar plaatsvervangers tot rechter 
te benoemen. Voorwaarde is wel dat zij 
unanniem gunstig geadviseerd worden 
door de Kommissie voor Advies. Bo-

Geert Bourgeois 

vendien mag er geen konkurrentie zijn 
met laureaten van examens die reeds een 
gunstig advies verkregen. Daardoor 
wordt hoe dan ook een nieuwe stap naar 
objektieve benoemingen in de magistra
tuur gezet. 
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eer dan 20 jaar geleden stelde toenmalig 

minister van onderwijs Herman De 

Croo (VLD), vooral met het oog op nieuwe jobs 

maar voorbijgaand aan het fundamentele 

opvoedingsbelang van het kind, dat kinderen reeds 

vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar de kleuterschool 

zouden mogen gaan. Dit was en is tot vandaag 

een hele uitdaging. 

Zonder uitgewerkte leer - en ontwik
kelingsplannen en zonder degelijke vak
literatuur hebben duizenden kleuterleid
sters en -leiders zich met hart en ziel, 
intensief en met heel veel kreativiteit, 
gewijd aan de begeleiding van deze kleu
ters. Men mag terecht stellen dat er 
inmiddels een schat aan ervaring en des
kundigheid verworven is bij hen die deze 
taak ter harte namen. 
Werden deze basisbevindingen ooit op 
hun realiteitswaarde geïnventariseerd en 
getoetst? Wat werd vanuit de overheid 
ondernomen om deze ervaringen te eva
lueren en te professionaliseren? 

DEBATTEN GRONDE 
Vandaag ontdekt de overheid opeens dat 
de kleutemormen te hoog liggen voor de 
2,5-jarigen; dat er sanitaire opvang ont
breekt; dat er geen slaapgelegenheid is op 
school; dat de 2,5-jarigen zo weinig zelf-
redzaam zijn en beperkte sociale kon
takten onderhouden. Plots ontdekken 
sommigen dat de 2,5-jarige niet meer in 
de kleuterschool thuishoort. Eigenlijk 
zeggen zij dat wij meer dan 20 jaar lang 
deze pedagogisch niet verantwoorde si
tuatie hebben getolereerd. 
Het enige alternatief dat vandaag voor
gesteld wordt, is het verhogen van de 
instapleeftijd. De kinderen zouden in de 
toekomst pas vanaf 3 jaar in de kleu
terschool toegelaten worden. 
Het naar mijn mening enige positieve aan 
dit voorstel is dat hiermee het debat over 
de instapleeftijd in de kleuterschool 
opengegooid is. Wij vinden dat dit debat 
ten gronde moet gevoerd worden, dat de 
doelstellingen duidelijk moeten worden 
gesteld en dat we bereid zijn om de 
financiële gevolgen voor het verwezen
lijken van deze doelstellingen te dragen. 
Het probleem wordt nu gelegd bij het 
kind van 2,5 jaar oud. Mijns inziens 
moeten de zaken anders gesteld worden. 
Het probleem ligt niet bij het kind maar 
wel bij de omkadering, de uitrusting en 
organisatie van het kleuteronderwijs in 
zijn geheel en van de eerste kleuterklas in 
het biezonder. 

PEUTERKLAS 
Men zegt dat het gemiddelde kind van 2,5 
jaar oud nog verzorging nodig heeft. 
Maar enkel verzorging is niet voldoende: 
vele kinderen op deze leeftijd moeten ook 
de mogelijkheid krijgen geprikkeld te 
worden in hun vorming en opvoeding. 
Tot nu toe werden al deze behoeften -
verzorging én vorming - zo goed als 
mogelijk ingevuld door de kleuterleid
sters. Maar, door de grote verschillen op 
deze leeftijd, bestaat er ook geen al
gemene regeling die aan elk kind geeft 
waar het rijp voor is. Daarom moet er na 

de bestaande opvangsystemen (ouder, 
grootouder, kribbe en opvanggezin), 
maar voor de echte kleuterschool, iets 
anders georganiseerd worden, iets wat 
wij ,de peuterklas' noemen. 
Deze peuterklas, die georganiseerd wordt 
in elke school, moet een klas worden voor 
kinderen van 2,5 tot 3 jaar en volledig 
afgestemd zijn op de specifieke noden van 

weegt, dat wij de financiële gevolgen van 
deze ,peuterklas' moeten dragen wanneer 
de kwaliteit van het opvoedingsgebeuren 
erdoor verbetert. 

I I Een "peuterklas 
in de kleuterschool 

deze peuters. D.w.z. voor de peuterklas 
een kleuterleidster voor de pedagogische 
begeleiding, een kinderverzorgster voor 
de verzorging van de kinderen en alle 
infrastruktuur aangepast aan de noden en 
ontwikkelingsbehoeften van deze leef
tijdsgroep. En met ,klasnormen' die op 
een totaal andere manier georganiseerd 
moeten worden. 

Tenslotte wil dit ook zeggen dat dit kind 
voor ons zoveel waard is en dat het belang 
van dit eerste „schooljaar" zo zwaar 

BEDENKINGEN 
Het onderwerp is te belangrijk om er snel 
een eenvoudige oplossing voor te vinden. 
Vroeger publiceerde de VU er reeds over 
in o.a. haar uitgave „Marionet of mees
ter?". Dit voorstel past in de VU-visie die 
hierin weergegeven is. Het woord peu

terschool betekent trouwens school waar 

de peuter voorbereid wordt op de kleu

terschool. En over de peuter lezen we: 
kind van ca. 1 tot 3 d4 jaar. 

Tot slot enkele nevenverschijnselen van 

dit voorstel, maar daarom niet onbe
langrijk: 

1. De opgedane ervaringen door de kleu
terleidsters en -leiders gaat niet verlo
ren. 

2. De problemen van mogelijk banen
verlies zijn van de baan. 

3. De reeds bestaande infrastruktuur -
materieel en administratief - gaat niet 
verloren en kan integendeel verder ver
beterd en optimaal gebruikt worden. 

4. Er komen geen nieuwe financiële lasten 
voor de gezinnen. 

5. Door de peuterklassen in de bestaande 
scholen te organiseren, wordt het voor de 
ouders efficiënter (geen heen- en weer
geloop van school naar kribbe). 

6. Het probleem dat zich voor het Ne
derlandstalig onderwijs in Brussel zou 
stellen, is van de baan. 

Gerda Raskin, 

pl.v. Vlaams Parlementslid 

Vandaag 
ontdekt de 
overheid 
opeens dat 
de kieuter-
normen te 
hoog liggen 
voor de 
2,5-jarigen. 

Wat de universiteit van Lfiuven Ineeft bezieid om 
Juan Carlos met een eredol<toraat te sieren is mij 
een raadsei. Il< word, om het op z'n Vlaams te 
zeggen, „aardig" als ii< de motivatie van de 
Ai<ademisciie Raad lees, de tekst bulkt van de 
grootspraak. Juan Carlos zou na zijn aantreden in 
1975 „zijn land op korte tijd van een diktatuur 
naar een demokratie hebben geleid". Dat moet 
je maar eens in Baskenland gaan vertellen! Net 
zoals volgende fraaie zin: „Zijn moed en on
verzettelijkheid bleken het duidelijkst tijdens de 
poging tot staatsgreep in 1980, toen hij zijn land 
wist te behoeden voor een militaire diktatuur." 
Wie zoiets vertelt vergeet natuurlijk dat het niet 
lang zou geduurd hebben eer de Amerikaanse 
Zesde Vloot voor de costa's zou hebben ge-

^ ACH ZO # 

onderging, nota bene. Dit is natuurlijk niet de 
onmiddellijke fout van de huidige koning, maar 
het zou zindelijk geweest zijn dat „Leuven" 
tussen het trompetgeschal ook even hehnnerd 
had aan wat o.m. de Nederlanden onder de 
Castilliaanse vlag hebben geleden. Om over de 
vernietiging van de Aztekenrijken maar te zwij
gen! Of mocht geen Leuvense prof verwijzen 
naar deze pijnlijke episoden? Ivtet conquista
dores, met Alva en de brandstapels van de 
Inquisitie... 
Juan Carios herinnerde in zijn toespraak aan het 
belang van de Leuvense Alma Mater en ging zeer 

Den Coninck van 
Hispaengien 

legen. De oproerkraaiers zouden wat graag naar 
hun kazernes zijn gevlucht! 
„Spanje rukte zich onder zijn impuls ios van zijn 
autoritair verleden en schakelde zich in de Eu
ropese eenmaking in." Ik vind dat de Leuvense 
geleerden Juan Carlos toch wat teveel impuls 
toedichten. Voor Spanje was de toetreding tot 
de Europese gemeenschap op de eerste plaats 
een ekonomische noodzaak. Het slijten van z'n 
produkten op de E-markt haalde Spanje uit zijn 
status van net niet ekonomisch onderontwikkeld 
land. Natuurlijk was er zijn verleden van we
reldmacht met gigantische schatkamers vol 
schone kunsten, met schilders, met schrijvers, 
met ontdekkingsreizigers, enz, enz... 
Maar het was ook het land dat de wereld te vuur 
en te zwaard veroverde en een spoor van bloed 
en tranen achterliet. In een rijk waar de zon nooit 

vér terug in het verleden, tot keizer Karel en zijn 
zoon Filips li toe. In dezelfde adem had hij het 
ook even kunnen hebben over de ellende die de 
Spanjolen over ons hebben gebracht, in een 
poging om een beetje goed te maken van wat ze 
hier hebben aangericht. 
Ja, de Spaanse koning raakte het probleem 
eventjes aan, maar van zo ver dat het belachelijk 
klonk. 
Het universitaire establishment had geen betere 
promotor dan Mare Eyskens kunnen bedenken 
om de koning te bewieroken. „Buitengewone 
politieke handigheid, psychologisch inzicht, ge
durfde initiatieven..." Het werd hem allemaal 
toegedicht. Met veel patos herinnerde Eyskens 
aan de inval van de Cuarda Civil in de Cortes en 
hoe de koning in zijn kantoor via de radio de 
gebeurtenissen life volgde. 

Eyskens: „De vorst aarzelde geen moment. Hij 
nam via de telefoon kontakt op met de be
velhebbers van de voomaamste legereenheden 
en gaf hen de nodige richtlijnen. Radio en TV 
werden op de rebellen veroverd, waardoor Ko
ning Juan Carlos in zijn kantoor in het koninklijk 
paleis een doorslaggevende toespraak kon laten 
opnemen die om 1u.S0 werd uitgezonden. De 
Koning sprak de natie toe in zijn uniform van 
militair opperbevelhebber. Hij veroordeelde de 
auteurs van de antidemokratische poging tot 
staatsgreep en riep op tot eenheid rond de 
troon. De vastberaden houding van de Koning 
leidde snel tot de ineenstorting van het pro-
nunciamento, waarvan de leiders werden aan
gehouden en veroordeeld. De moedige houding 
van de Koning bezorgde hem niet enkel een 
uitzonderiijke populariteit maar ook een zeer 
groot moreel gezag in alle politieke kringen van 
zijn land. Juan Carlos was in 1975 tot koning 
gekroond, maar nu werd hij door het Spaanse 
volk tot,,soeverein gewijd", uit erkentelijkheid 
en respekt." Mensen toch! 
En Eyskens wist van geen ophouden. „Deze 
prins van Asturië, niet geboren om Koning te 
worden, Spartaans opgevoed tussen onzeker
heden en verscheurende keuzen, eenzame 
troonopvolger en later vorst van een land van 
bloed, tranen en littekens, heeft zijn legitimiteit 
verdiend door de opstand tegen de rechtsstaat 
kordaat en efficiënt terug te wijzen, Juan Carlos, 
vorst van Spanje krachtens de Grondwet maar 
vorst van alle Spanjaarden dank zij zijn grote 
onuitwisbare verdiensten " Net geen God! 
De onderdanigheid in de toespraak van Mare 
Eyskens doet pijn. Niet alleen omdat hij ver
zuimde komaf te maken met een historisch 
verieden, maar ook omdat hij voorbijging aan de 
verzuchtingen van o.m. het Baskische volk dat 
binnen en buiten Spanje nog steeds met over 
alle rechten beschikt. Want tot zolang blijft Juan 
Carios... den Coninck van Hispaengien. 

RJtsmus 
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Doctor honoris causa of persona non grata? 
Juan Carlos, de nieuwe eredoctor van de KU Leuven, kan met klagen over een kille 
ontvangst Integendeel i De week vóór de uitreiking van het eredoctoraat maakten 
VU, VUJO, KVHV en hetVlaams-Baskisch solidariteitscomité Anai Artea hun bezwaren 
tegen het eerbetoon bekend Enkele genodigden, zoals staatssekretaris Vic Anciaux 
en parlemenstlid Willy Kuijpers, motiveerden hun beslissing om met aanwezig te zijn 
op de uitreiking in een brief aan rector Oosterlinck Dat Vic Anciaux, als regeringslid 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarbij uitdrukkelijk verwees naar de 
schending van de mensenrechten in de Spaanse staat maakte alvast indruk op een 
Baskische delegatie die hier de aandacht vroeg voor de politieke problemen van 
Baskenland 
Op 30 januari namen ongeveer 250 militanten van Volksunie, KVHV, Anai Artea VNSU 
en andere studentenverenigingen deel aan een serene fakkeltocht door de straten 
van Leuven In toespraken door Bernard Daelemans (Anai Artea), Hans Michiels 
(KVHV) en Willy Kuijpers werden de motieven van het protest herhaald De ma
nifestatie werd afgesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw en het Baskisch 
volkslied Eusko Gudariak, dat werd ingezet door Vlaams parlementslid Kris Van 
Dijck 
Zaterdagavond bracht op het druk bijgewoonde volksfeest van VU-afdeling Herent 
een Baskische delegatie met o a parlementslid Karmelo Landa, gemeenteraadslid 
Joseba Alvarez en het echtpaar Luis Moreno en Raqel Garcia hulde aan Willy Kuijpers 
voor zijn volgehouden inspanningen voor de demokratische rechten van het 
Baskische volk" Een symbolisch tegengebaar dat warm werd onthaald door de bijna 
400 aanwezige vu-sympathisanten 
Om de demokratie te beschermen was de dag van de uitreiking zelf elke vorm van 
vrije meningsuiting verboden Dat ondervond ook parlementslid Landa die er toch 
nog in slaagde om vanuit zijn cel in de Leuvense rijkswachtkazerne een aantal 
joemalisten via zijn GSM te kontakteren. Taaie jongens, die Basken! 

(pdz) 

V oor de tweede maal heeft een onderzoeksgroep 
de socio-linguistische toestand van het 

gesproken Baskisch onder ogen genomen. WIJ 
werpt een blik op de resultaten. 

Baskische 
schoolvoorbeelden 

6 

In 1996 werden 6.359 Basken ouder dan 
16 jaar aangesproken in de autonome 
Baskische Gemeenschap (Spanje), in het 
buiten deze Gemeenschap gehouden, 
grotendeels verspaanste maar vaak nog 
Baskisch voelende Navarra en in Frans 
Baskenland. De ondervraagden werden 
gepolst op hun kennis van het Baskisch. 
De uitslagen lopen ver uiteen. 
In de autonome Baskische Gemeenschap 
zijn de laatste eentalige Basken bijna 
uitgestorven: nog een paar procenten van 
de mensen boven de 65 jaar. Daarnaast 
bevinden zich in dezelfde leeftijdsgroep 
ongeveer 27% tweetaligen en nog bijna 7 
a 8% Spaanssprekende Basken die Bas
kisch begrijpen maar niet spreken. 60% is 
eentalig Spaans 

BASKISCH TEGENOFFENSIEF 

In de leeftijdsgroep van 35 tot 64 jaar zi)n 
de tweetaligen meengekrompen tot iets 
meer dan 20% Wel is de groep der passief 
tweetaligen bijna dubbel zo groot bi) de 
onderverdeling 35-49-jarigen als bij die 
van 50 tot 64 jaar (waar hi] zo goed als 
onveranderd blijft). 

Merkwaardig is de ontwikkeling bi) de 
jongere leefnjdsgroepen. Bij die van 25 

tot 34 jaar stijgt (voor het eerst sedert 
onheuglijke tijden) het aandeel der twee
taligen (tot bijna 23%). Ook dat van de 
passief tweetaligen neemt merkbaar toe: 
ze bereiken al de 25%. 
In de jongste groep tenslotte, die van 16 

ot 24 jaar, blijven de tweetaligen stijgen, 
en wel tot iets meer dan 30%. De passief 
tweetaligen vormen al een even grote 
groep. Zodat in de jongste (onder
vraagde) generatie nog slechts 30% 
Spaans-eentahgen overblijven: precies de 
helft van het percentage dat dezen bij de 
bejaarden halen. 

Qo/ j^ raM=Bl5^/ f3 FRANKRIJK 

| P ^ BASKENLAND 

•
Baskisch 
taalgebied 
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Om het grote aantal Spaans-eentaligen te 
begrijpen, is het nuttig te bedenken dat dit 
gedeelte van Baskenland sedert de vorige 
eeuw onder uitgesproken Baskisch-vij-
andige maatregelen van de Spaanse staat 
te lijden heeft gehad 
Een tweede even belangrijke verklaring, 
die trouwens met de eerste samenhangt, 
IS de inwijking van Spaanse met-Bas-
kische arbeiders. Baskenland is immers 
samen met Catalonie het meest indus
triële gebied van de staat Spanje. Eens
deels IS de toevloed van arbeidskracht uit 
landelijke gebieden een universeel ver
schijnsel. Anderzijds was de Baskische 
arbeidsreserve vrij beperkt (ook al omdat 
de Baskische bergboeren lange tijd weinig 
geneigd waren om in fabrieken te gaan 
werken) en heeft de Spaanse eenheids
staat (net zoals in Catalonie) die inwijking 
aangemoedigd met de duidelijke bedoe
ling, de oorspronkelijke bevolking te ver-
spaansen. 

Het aandeel van de etnisch met-Baskische 
bevolking in Spaans Baskenland wordt op 
60% geschat. Dit betekent dat nu toch 
reeds een zesde van de jongste generatie 
dezer ingewekenen een passieve kennis 

van het Baskisch heeft verworven. Het is 

een aanzienlijke verbetering tegenover de 

groep der 50- tot 65-jarigen, waar het 

aandeel der Spaans-eentahgen dat van de 

etnische Spaans-eentahgen zelfs over

treft. 

BASKISCHE TERUGTOCHT 
Heel anders verlopen de zaken in Frans-
Baskenland. Weliswaar leven daar nog 
relatief meer eentalige Basken dan in 
Spanje: evenveel hoven 65 en daarbij nog 
wat minder bij de 50- tot 65-jarigen. 
Maar het percentage der tweetaligen 
daalt onrustbarend. Bij de oudsten is dit 
nog 35%, bi) de 50- tot 65-jangen 30%, 
bij de 35- tot 49-jangen 25%, bij de 25-

tot 34-jartgen 15%, bij de jongste ge
neratie (16- tot 14-jaar) nog slechts 
10%. 

Wel is het aandeel van hen die Baskisch 
passief kennen van 5% bij de oudste 
generatie geleidelijk toegenomen tot on
geveer 15%. 

Waar dat heen leidt, valt nog het dui
delijkst af te leiden uit de ontwikkeling 
van de groep Frans-eentaligen- van 58% 
bi] de oudsten tot 75% bij de jongsten. en 
hier valt met te verklaren door inwijking 
van industrie-arbeiders; hoogstens door 
inwijkmg van de toeristische industrie en 
haar verbruikers. (1) 

DE SCHADUW VAN"lö§f^Dl 
Tenslotte is er de grote grensprovincie 
Navarra. Sedert lang is alleen een stuk 
noordelijk gebied er nog Baskisch te 
noemen. De percentages slaan op de hele 
provincie en vertekenen dus het beeld, 
dat onvermijdelijk een overrompelende 
meerderheid van Spaans-eentahgen te 
zien geeft (80% en meer). Betekenisvol is 
hier vooral de ontwikkeling van de per
centages der tweetaligen en passief een-
taligen. 

Eerstgenoemden halen 10% bij de oudste 
generatie, zwakken bij de jongere leef
tijdsgroepen af tot 8%, maar blijken in de 
jongste generatie opnieuw 10% te halen. 
Nog treffender is de evolutie der passief 
Baskisch kennenden. Bij de oudste groep 
treft men van hen nauwelijks een paar 
procenten aan. In de daaropvolgende 
(50-64) verdubbelt dit percentage en 
voor de groep 25-49 zwelt het aan tot 
15%. In de jongste generatie valt die wel 

een paar procenten terug, doch zoals 

gezegd stijgt daar het percentage der 

volwaardig tweetaligen. 

SLEUTELWOORD ZELFBESTUUR 
Besluiten halen uit dit kleine staüstische 
overzicht is met moeilijk. Daar waar een 
volk genoeg vat krijgt op zijn eigen lot 
(een staatkundige struktuur die zelfbe
stuur kan zijn of echte onafhankelijkheid) 
kan het ook zijn taal doeltreffend ver
dedigen, zelfs verloren terrein herwin
nen. Het officieel erkende autonome Bas
kische gebied geeft hiervan een school
voorbeeld. 

De herleving aldaar slaat zelfs enigszins 
over naar Navarra, waar de Baskische 
regering geen bevoegdheden kan laten 
gelden. Haar voorbeeld echter werkt aan
stekelijk; mets oogst zoveel sukses als 
sukses. 

Frans Baskenland tenslotte levert op zijn 
beurt een schoolvoorbeeld, van het te
genovergestelde dan. Daar is geen sprake 
van enige autonomie, zelfs niet van een 
kulturele. Er worden hoogstens enkele 
magere subsidies toegekend aan twee
talige scholen, initiatieven van vrijwil
ligers. Zonder strukturen, dus zonder 
mogelijkheden om zich juridisch en eko-
nomisch staande te houden in een om
geving waar nu voor alle geledingen van 
het leven Frans en alleen Frans brood
nodig IS, sterft de Baskische taal er uit m 
afzienbare tijd vóór het jaar 2100. Tenzij 
er ingrijpende veranderingen plaats vin
den. De Franse eenheidsstaat moet er 
geen moeite meer voor doen, gewoon zijn 
tijd afwachten. Hij kan zich zelfs de 
weelde veroorloven wat subsidies uit te 
strooien voor Baskische folklore. Het kan 
nog enkele toeristen aantrekken; bedoeld 
zijn enkele deviezen. 

Karel Jansegers 

(1) Op 23 maart 1995 publiceerde het 
Basbsche, in Frankrijk verschijnende 
blad Enbata cijfers over het taalgebruik in 
Frans Baskenland. Die waren anders in
gedeeld en maakten geen onderscheid 
tussen leeftijdsgroepen. Afgaande hierop 
zou het totale percentage der Frans-een-
taligen er 73 bedragen, dat van de passief 
tweetaligen 35 en dat van de echte twee
taligen 11%. 
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De Volksunie onderschrijft de noodzaal< een degelijl<e ruimteiijl<e planning 
voor Vlaanderen uitte bouwen. Maar, het voorliggend Ruimtelijk 

Struktuurplan Vlaanderen (RSV) bevat een aantal onaanvaardbare knelpunten 
die dringend bijgestuurd nnoeten worden. 

Vlaams en groen karakter Rand 

De regionale vu-krant 

Ruimtelijke struktuurplanning is niet 
nieuw. In andere landen, onder meer in 
Nederland, is struktuurplanning reeds 
goed ingeburgerd. Vlaanderen hinkte tot 
nu toe achterop, zij het dat een eerste 
aanzet werd gegeven door de opstelling 
van de gewestplannen (1977). Met het 
huidige ontwerp-Struktuurplan wil de 
Vlaamse overheid een stap verder zetten. 
Zonder voorafgaandelijke toekenning 
van de bevoegdheid ruimtelijke ordening 
aan de gewesten, was het plan allicht 
nooit tot stand gekomen. 
Vermits Vlaanderen in het verleden de 
ruimtelijke inrichting van zijn grondge
bied heeft verwaarloosd, zijn vooral pla
nologen in dienst van de Gewestelijke 
Ontwikkelings Maatschappijen (GOM) 
voldoende op de hoogte om een struk
tuurplan op te stellen. Als „subjektieve" 
belanghebbenden kleuren zij hun werk
stukken vaak sterk ekonomisch in. Er zou 
dan ook meer aandacht moeten gaan naar 
het sociale luik van de planning. 
Het is bovendien bevreemdend dat een 
plan voor de toekomstige ruimtelijke in
richting van Vlaanderen enkel van de 
hedendaagse toestand vertrekt en deze 
lineair doortrekt. Aldus worden onge
wenste ruimtelijke ontwikkehngen be
stendigd, zoals huiselijke en kommerciële 
lintbebouwing. Deze behoudsgezindheid 
blijkt ook uit de doorgedreven opsplit
sing van de planning naar de provincies. 
Socio-kulturele aspekten van de ruim
telijke inrichting overschrijden vaak de 
bestuurlijke indeling van de provincies. 
Bovendien wordt te weinig ingegaan op 
de verhouding van het Struktuurplan met 
andere ,plandekreten', zoals milieuplan
nen, landinrichting, monumenten en 
landschappen, bosdekreet en grondde-
kreet. 

De Volksunie heeft dan ook vragen bij de 
zwakke inhoud van de bindende bepa
lingen van het struktuurplan en bij de 
onzekere opvolging ervan. Net als bij de 
gewestplannen wordt teveel ruimte ge
laten voor allerlei afwijkingen. Het Struk
tuurplan dreigt bijgevolg te verwateren 
tot een opsomming van vrijblijvende be
leidsvoornemens. Meer toezicht op de 
naleving is dan ook wenselijk. 

VLAAMS-BRABANT EN 
VLAAMSE RAND 

Wat Vlaams-Brabant en de Vlaamse Rand 
betreft, is het Ruimtelijk Struktuurplan te 
zeer op Brussel gericht. Het Struktuur
plan beschouwt de Vlaamse Rand als een 
funktioneel en morfologisch onderdeel 
van het grootstedelijk gebied Brussel. De 
plannenmakers ontkennen daarmee de 
sociale, kulturele en groene aard van de 
streek. Zij hebben ook onvoldoende oog 
voor de ekonomische eigenheid van 
Vlaams-Brabant en de nabijheid van en
kele belangrijke regionale steden als 
Aalst, Leuven en Mechelen. De Vlaamse 
regering roept dus gemeenten tot hoofd
stedelijk gebied uit zonder dat zij kan 
meebeslissen over de kern van dat groot
stedelijk gebied, namelijk Brussel. Hier
door zondigt de Vlaamse regering tegen 
het territorialiteitsbeginsel en onder
graaft ze haar eigen Vlaams beleid in de 
Rand. 

Overigens bestendigt het Struktuurplan 
de verstedelijking van Vlaams-Brabant en 
de afbouw van de Groene Gordel. Meer 
nog, de stadsvlucht vanuit Brussel-hoofd-
stad wordt aangemoedigd. In het kielzog 
daarvan dreigen de verfransing en eu
ropeanisering, met sociale en politieke 
verdringing als gevolg. 

ALTERNATIEF 

De Volksunie stelt een alternatief voor, in 
het biezonder voor de Vlaamse Rand. 
Uitgangspunt is de erkenning van de 
eigenheid van de streek, wat niet wil 
zeggen dat er geen overleg mag plaats
vinden tussen Vlaanderen en Brussel-
hoofdstad. Wel dient het overleg te ver
trekken van eigen behoeften en inzichten. 
Bovendien moet Brussel-hoofdstad voor
afgaandelijk de territoriale onschend
baarheid van Vlaanderen erkennen. De 
Vlaamse Rand maakt geen deel uit van het 
grootstedehjk gebied. 

Een toekomstgericht en progressief 
Struktuurplan ondersteunt de eigenheid 
van de Vlaamse Rand en de deelgebieden 
als Zenne en Zoniën, Druivenstreek, Pa-
jottenland en moedigt de volwaardige 
uitbouw van bestaande kleinstedelijke 
kernen in de Vlaamse Rand als Halle, 
Asse, Vilvoorde en Zaventem aan. 

Een toekomstgericht en progressief 
Struktuurplan houdt voldoende rekening 
met de regionaalstedelijke kernen in de 
nabijheid van de Vlaamse Rand: Aalst, 
Mechelen en Leuven. 

Een toekomstgericht en progressief 
Struktuurplan integreert de Vlaamse 
Rand verder in Vlaanderen door de kon-
centrische uitbouw van de lijninfrastruk-
tuur: N26 (Mechelen-Leuven) als pri
maire weg, een Gewestelijk ExtressNet 
(GEN) op maat van Vlaanderen. De in
planting van bijkomende wonmgen en 
industrieterreinen kan enkel indien een 
behoeftenstudie de noodzaak aantoont. 
De verdeelsleutels voor woning- en be-
drijfsbouw dienen teruggebracht tot de 
algemene normen voor Vlaanderen. De 
open ruimten moeten gevrijwaard en 
versterkt worden. De afwijkende ver

deelsleutels voor bijkomende huiselijke 
en industriële bebouwing moeten her
bekeken en minstens herleid worden tot 
de algemene Vlaamse normen. Het 
woonbeleid moet mede gericht zijn op de 
vrijwaring en versterking van de Vlaamse 
aard van de streek. Naast de intensifiëring 
van bestaande en geplande maatregelen 
terzake (Vlabinvest,...) dient dringend 
werk worden gemaakt van het (voor
gestelde) woonruimtedekreet Van Vae-

renbergh-Suykerbuyk. 

De verdere uitbouw van de luchthaven 
van Zaventem kan slechts in zoverre de 
behoefte daaraan voldoende wordt aan
getoond. Daarbij dient rekening te wor
den gehouden met het draagvlak van de 
omgeving. De afwenteling van funkties 
vanuit Brussel op de Vlaamse Rand wordt 
afgewezen. De groene gordel mag niet 
worden aangesneden. Mogelijke bestem
mingswijzigingen van gewestplannen 
moeten beperkt blijven. En de volledige 
Vlaamse Rand dient bij voorkeur erkend 
te worden als ,buitengebied', zij het dat 
dit de uitbouw van kleinstedelijke kernen 
niet in de weg mag staan. 
De Volksunie zal dit dossier nauwgezet 
opvolgen in en buiten het parlementaire 
halfrond. In eerste instantie zal een mo
delbezwaarschrift worden verspreid on
der de mandatarissen. 

02/219.97.25 
... is het oude faxnummer dat terug in gebruii< is 
genomen. De WiJ-redaktie heeft opnieuw -
nadat enl<ele onverlaten zich het oude op een 
onwettige manier hadden toegeëigend - een 
eigen faxtoestel. Een nummer om nooit te 
vergeten! 
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Frieda Brepoels 

Vrouwen nog altijd 
ondervertegenwoordigd 

Het mag dan al geen (groot) nieuws meer 
zijn, maar vrouwen zijn nog steeds on
dervertegenwoordigd in de politieice or
ganen. Dat blijkt nog maar eens uit een 
nieuw Limburgs onderzoek dat voor
gesteld werd door Frieda Brepoels. De 
rondvraag werd dit keer gehouden bij de 
gemeentelijke en provinciale adviesra
den. Voorbeelden daarvan zijn de talloze 
jeugd-, kuituur-, milieu- en sportraden. 
Deze mspraakorganen hebben tot doel 
alle burgers effektief te doen deelnemen 
aan de beslissingsprocessen van de over
heid, maar slagen er niet of onvoldoende 
in om in hun samenstelling rekening te 
houden met de verdeling der geslachten. 
In de gemeentelijke raden maken de 
vrouwen 28% van de dienst uit, in de 
provinciale slechts 24%. 
Limburg telt 3 vrouwelijke burgemeesters 
op 44 te begeven postjes, bijna 11% van 
de schepenen is een vrouw en vrouwen 
maken iets minder dan een kwart 
(22,9%) van de Limburgse gemeente
raadsleden uit. Naarmate het 'regerings-

Veelzijdige 
politiële 

Vrouwen die op eender welke wijze wiilen deelnemen 
in de besluitvorming wordt door het provinciebestuur 
de mogelijkheid geboden om zich op dat vlak te 
bekwamen in een kursusreeks 'Veelzijdige politiek'. 
Het IS voor de derde keer dat de provinciale cel Gelijke 
Kansen in samenwerking met de Limburgse Volks
hogeschool een vormingspakket aan vrouwen aan
biedt Er werd geopteerd voor vier modules 
Samenwerking 3 opeenvolgende dinsdagen 11, 
18 en 25 maart van I9u.50 tot 22u.30 
Kommunikatle 4 opeenvolgende maandagen 14, 
21 en 28 april en 5 mei van 19u.50 tot 22u.50 
Deskundigheid 3 opeenvolgende woensdagen. 14, 
21 en 28 mei van 19u 30 tot 22u.30. 
Participatie- 3 opeenvolgende dinsdagen. 3,10 en 
17 juni van 19u.30tOt22u 30 
De kostprijs per module is 500 fr Voor meer in
lichtingen kan u terecht bij het Limburgs provin
ciebestuur, Sektie 2.2 5, Gelijke Kansen, Anita Pauly, 
Universlteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011/23.72.46, 
fax. 011/23.72.10. 

nivo' daalt stijgt het aantal deelnemende 
vrouwen. Zo zien we dat het aantal 
vrouwelijke OCMW-raadsvoorzitters al 
20 % bedraagt, het aantal vrouwelijke 
OCMW-raadsleden bijna 30%. Verge
leken met de vorige gemeenteraadsver
kiezingen is wel overal een stijging van 
het aantal vrouwelijke verkozenen te 
merken. 

Zijn de vrouwen ondervertegenwoordigd 
in de gemeentelijke bestuursnivo's, in de 
provinciale is het zo mogelijk nog slech
ter. Twee vrouwen, Brepoels en goe-
verneur Hilde Houben-Bertrand, bevin
den zich weliswaar op het hoogste uit
voerend nivo, in de wetgevende pro
vincieraad maken zij geen vijfde van het 
aantal verkozenen uit. 

NERGENS DE HELFT 

Van de Limburgse gemeenten hebben er 3 
niet deelgenomen aan het onderzoek. 
Herstappe en Voeren hebben geen ad
viesraden, Wellen telt er vijf, maar geen 
ervan werd bereid gevonden om een 
enquêteformulier in te vullen. Twee ge
meenten, Overpelt en Bree, halen een 
gemiddelde vrouwelijke vertegenwoor
diging van iets meer dan 40%. 
Nog eens 9 gemeenten halen meer dan 
30%, alle andere zitten daar onder. Zu-
tendaal is hekkesluiter met een vrou
welijke vertegenwoordiging van amper 
3,2%, waarbij dient opgemerkt te wor
den dat twee van de vier Zutendaalse 
adviesraden hun antwoordformulier niet 
of onvolledig invulden. 
Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd 
in de zgn. 'zachte' raden als Sociale 
Zaken, Jeugd en Derde Leeftijd, maar 
kunnen hun stem opmerkelijk minder 
laten horen wanneer het gaat om pakweg 
Toerisme, Milieu of Sport. In een aantal 
van die 'zachte' raden zijn vrouwen in 

sommige gemeenten zelfs sterk overver
tegenwoordigd. 

Dat is bv. het geval voor de raden voor 
Gezin, Ontwikkelingssamenwerking, 
Jeugd, Kuituur, ... In de gemeentelijke 
raden voor Ruimtelijke Ordening, Milieu 
en Sport halen de vrouwen geen 20%. 
Wanneer en of er voor de vrouwen een 
verbetering van hun positie in zit is nog 
niet zo zeker. 

Liefst 77,4% van de raden denkt er in de 
verste verten niet aan om te streven naar 
een meer evenwichtige samenwerking. 
Anderzijds is het ook zo dat meer dan de 
helft van de raden 'problemen' onder-

-|->y at er aanzienlijk minder vrouwen dan mannen 

\ ^ verkozen worden in de politiek, is reeds lang 

geweten. Uit een Limburgs onderzoek blijkt nu ook 

dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn 

in de talloze adviesraden. 
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vindt om het aantal vrouwen en mannen 
evenwichtig te verdelen. Gebrek aan in
teresse en weinig bereidheid worden hier 
als 'vrouwenkwaaltjes' opgegeven. De 
participatie van vrouwen in de provin
ciale organen geeft een soortgelijk 
beeld. 
Bij de voorstelling van het rapport stelde 

Brepoels nadrukkelijk dat er nog heel wat 
werk aan de winkel is om binnen de 
lokale en provinciale overleg- en ad
viesraden te beantwoorden aan de regel 
die door de federale en Vlaamse overheid 
is ingesteld. Die regel bepaalt dat ten 
hoogste twee derde van de leden van 
hetzelfde geslacht mogen zijn. 

OOST-VLAANDEREN 
Dl. 18 feö. NtNOVE: Uitzondertijke 

fllmnamiddag verzorgd door Florent Van 
Opstat: „Natuurbehoud, de moeite waard" 
en „Estramadura, land van de Conquista
dores'. Om 14U.30 in de Pallieter, Smid 
Umbrechstraat te Outer. Org.: VWG-Ni-
nove. 

Vr. 21 feb. SINT-CILLiS/DENDER-
MONDE: Hutsepotavond in De Scliur, Tor
restraat, Sint-Gillls/Dendermonde. Om 
19U.30 aperitief, gevolgd door hutsepot. 
Gastspreker is vuJO-voorzltter Sigurd Van-
germeersch. Met artijd-prijs-tombola. Org.: 
VU-St.Gillis/Dendermonde. Info: 
052/21.83.00. 

za. 22 feb. LAARNE: Jaarlijkse sa
menkomst van leden en sympatisanten, 
met als gastspreker Geert Bourgeois (over 
Justitie). Aansluitend om 21u.; tripartite-
eetfestijn (400 fr.). inschrijven bij voorzitter 
Frank Van imschoot (09/369.50.45) vóór 
21/2. Org.: vu-Laarne-Kalken. 

Dl. 25 feb. DEINZE: Gespreksavond 
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 direkteur 
van de Vlaamse School Paul Van Craeyvelt, 
beiden lid van de KNOKK (Kom. voor Ne
derlands Onderwijs en Kuituur in het Ko-
mense). Om 20u. in Cult. Ontmoetings
centrum Norbe, August Van Lokerenstraat 
18. Org. en info: FW, 09/223.38.83. 

WO. 12 maart DEINZE: Eresenator 
Oswald van Ooteghem vertelt anekdoten 
uit het parlement. Om 19u.S0 in de kelder 
van de biblioteek. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 7 feb. lEPER: Kamerlid Geert 

Bourgeois over „Justitie". Om 20u. In tref-
centrum West-Flandria, Hoek Capron-
straat/ivik. Fochiaan. Org.: Wl en Vü-leper. 

Dl. 11 feb. IZECEM: Zelf kaarsen 
gieten, o.l.v. Andy Vanhauwaert. Om 19u.30 
In zaal oe Drie Gezellen. Vooraf inschrjiven 
bij een van de bestuursleden. Org.: FW-
Izegem. 

WO. 12 féb. BRUGGE: André Men-
schaert met diareeks over Gent, Burcht van 
Vlaanderen. Om 15u. in afdelingslokaal van 
WVG-Brugge Noord, Magdalenazaal, Vlo-
lierstraat 7. Deuren om I4u. Org.: VWG-
Brugge-Noord. 

WO. 19 feb. IZECEM: V-Club voor 
kinderen. Tema Juvtfelendoos. In zaal De drie 
gezellen. Org.: Vlanajo. 

DO. 20 feb. IZECEM: Van een sterke 
DM-zone naar een zwakke Euro-zone? door 
dr Wlm Lagae (docent Handelshogeschool 
Apen). Om 20u. in de Bar van de sted. 
akademie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. 

Vr. 21 feb. TIELT: Meer energie, 
minder gewicht! Uiteenzetting door Jan 
Wauters. energetica coach. Om 20u. In Kei-
derteatere Malpertuis, Sint-iMichielstraat 7. 
Toegang 80 fr. Abo's gratis. Org.: A. Vander 
Plaetsekring Tielt. 

Vr. 21 feb. WEVELCEM: Jaarlijks 
ledenfeest van vu-Wevelgem. In de Gouden 
Fazant te Wevelgem centrum. Om I9u.30 
receptie en huldiing van Frans Soenen. 
Feestrede door luk vansteenkiste. om 2lu. 
etentje (700 f r : Andaluslsche roomroep, 
visgerecht met groentenkrans en dessert
buffet), in aanwezigheid van Geert Bour
geois en Chris Vandenbroeke. Inschrijven 
tot 10//2 bij G. Debels-Vervenne 
(056/41.17.19). 

Vr. 22 fcb. BRUGGE: Vlaamse Hut
sepot. Ledenfeest van het arr. Brugge-Tor
hout-Oostkust. In de Schipperschool. Kom-
vest 40 te Brugge. Deuren om 19u. Deel
name: 350 fr. p.p. Firmin Debusseré zorgt 
voor de leuke noot. Inschrijven op tel. 
050/36.29.31 (LUC Grootaerdt) vóór 19/2. 

WO. 26 feb. ROESELARE: V-Ciub 
voor kinderen. Temai: Rubberen figuren, in 
zaal Laag Plafond. Org.: vtanajo. 

WO. 26 feb. IZECEM: v-ctub voor 
kinderen. Temal: Rubberen figuren, in De 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feb. BRUGGE: Frans Vroman 
met diamontage: Ontdekkingstocht van 
verborgen humor in beeldhouwwerken. 
Om 15u. in afdelingsiokaai van WVG-
Brugge Noord, Magdalenazaal, Violierstraat 
7. Deuren om I4u. Org.: WVG-Brugge 
Noord. 

Za. 1 maart ZWEVEGEM: 2 dagen 
tekstieikaarting. Za. vanaf I8u., zo. van 10 
tot I3u. In café 't Boldershof, Harelbe-
kestraat 25. Org.: vu-viaamse Klub Croot-
Zwevegem. 

WO. 5 maart IZEGEM: v-club in zaal 
De Drie Gezellen te izegem. Tema: Golf
karton. Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

Vr. 7 maart BiSSECEM: Varken aan 
het spit-festijn, met groenten, sausjes, ge
bakken aardappeltjes. Vanaf 20u. in Ont
moetingscentrum De Neerbeek, Vlaswaag-
plein te BIssegem. Nadien gezellig samen
zijn. Gastspreker: Bert Anciaux. Deelname: 
500 fr. (aper. + 1 kons. inbegr.). Kaarten bij 
bestuursleden. Org.: VU-Vlaamse Vrienden
kring Bissegem. 
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Frieda Broepels: „Al deze inspraakor
ganen hebben uitdrukkelijk tot doel het 
bevorderen en effektief maken van de 
deelname van zoveel mogelijk inwoners 
of burgers aan de beslissingsorganen van 
de overheid. Deze adviesraden zijn de 
instituties bij uitstek waar invloed kan 
uitgeoefend worden op het beleid en 

waar vrouwen, die in Limburg 49,87% 

van de bevolking uitmaken, hun stem 

kunnen laten horen. Het zou dan ook 

uitermate wenselijk zijn dat de samen

stelling van de verschillende raden zou 

beantwoorden aan de vooropgestelde be

paling." 

(gv) 

WO. 12 maart ROESELARE: v-club 
in 't Laag Plafond. Tema: Zand op bokaal. 
Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

Dl. 18 maart OOSTENDE: Opgra
vingen van de antieke stad Sagalassos in 
Turkije. Uiteenzetting door prof. Mare Wael-
kens. Om 20u, In de konferentiezaal van het 
stadhuis van Oostende. Org.: Rodenbach-
fonds West-Vlaanderen. 

WO. 19 maart IZEGEM: v-club in 
zaal De One Gezellen. Tema: Sloempotten 
versieren (terra cotta-bloempotten mee
brengen). Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 9 feb. ROOSDAAL: 24ste Eet

festijn van vu-Roosdaai. Specialiteit: Konijn. 
Van 11U.30 tot 21 u. in Het Belleheide-Cen-
trum, 0. De vidtsiaan te Roosdaal. Ook op 
ma. lOfeb. van 18 tot 21u. 

DO. 15 feb. DIUEEK: infoverga-
dering. Etienne Keymolen geeft klare kijk op 
de gemeentelijke rekening. Om 20u. In het 
arr sekretariaat, Ninoofstesteenweg 230 te 
Dilbeek. Org.: Vü-am Halle-vilvoorde i.s.m. 
VCLD. 

za. 15 feb. CRIMBERCEN: Alg. le
denvergadering in de Parochiezaal van Bei-
gem. Om 19U.30. Alle VU-leden van Croot-
Crimbergen zijn van harte uitgenodigd. 

Ma. 17 feb. LEUVEN: Kamerlid Karel 
Van Hoorebeke spreekt over het asielbeleid. 
Om 20u. in café Universtum dste verdiep), 
H. Hooverpleln-Tlensestraat te Leuven. 
Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

WO. 19 feb. WEMMEL: Video-voor-
dracht over Komen en de Taalgrens, aan de 
hand van de film „De heksen van Komen" 
van Roger Bouteca en direkteur van de 
Vlaamse School Paul Van Craeyvelt, beiden 
lid van de KNOKK (Kom. voor Nederlands 
Onderwijs en Kuituur in het Komense). Om 
20u. in CC De Zandloper, Kaasmarkt 75. Org. 
en info: FW, 09/223.38.83. 

Vr. 21 feb. KAMPENHOUT: Kaas- en 
Wijnavond op breugeliaanse wijze. Vanaf 
I9u. in zaal De Biechtstoel, Dorpsstraat 16 
(aan de kerk), Kampenhout. Org.: VUJO-
Halle-Vilvoorde. Info: Krlstlen Dewinter 
(02/219.52.45), WIm Durang 
(02/532.16.23) Of Kurt Ryon 
(02/759.84.40). 

za. 1 maart MEISE: Groot Eetfes
tijn van VU-Meise. Vanaf I8u. In Sport- en 
Rekreatiecentrum (ingang kant Zwembad, 
Nieuwlaan). Ook op zo. 2/3 van l lu.30 tot 
15u. 

ZO. 16 maart TERVUREN: steak-
festijn. Vanaf I2u. Inzaai De Engel, Marktte 
Tervuren (rechtover kerkingang), ledereen 
Is van harte uitgenodigd. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 

Ma. 17 maart LEUVEN: Kamerlid 
Geert Bourgeois spreekt over de malaise bij 
het gerecht. Om 20u. In café Universum 
dste verdiep), H. Hooverpteln-llensestraat 
te Leuven. Org.: vuJO-KUL i.s.m. VCLD. 

LIMBURG 
WO. 26 feb. HASSELT: videovoor-

dracht over Komen en de Taalgrens, aan de 
hand van de film „De heksen van Komen" 
van Roger Bouteca en direkteur van de 
Vlaamse School Paul Van Craeyvelt, beiden 
lid van de Kl̂ OKK (Kom. voor Nederlands 
Onderwijs en Kuttuur in het Komense). Om 
19U.30 in De Brouwerij, Ridder Portmans
straat 2. Org. en info: FW, 09/223.38.83. 

WO. S maart MAASEIK: Amnestie. 
Een utopie? Uiteenzeting door oud-vu-se-
nator Bob Maes. Om I9u.30 in cafó De 
Beurs, Markt te IMaaselk. Org.: DF-Maaseik 
i.s.m. VCLD. info: 02/219.25.00 (Jan Bro-
catus). 

ANTWERPEN 
vr. 7 feb. BORCERHOUT: Worsten-

brood- en appelbolavond met kamerlid 
Fons Borginon ais gastspreker Vanaf 19u. in 
zaal De vesper Te Boelaerlel 9. inschrijven 
bij M. De Coninck-De Smet (03/322.08.06). 
Org.: vu-Borgerhout i.s.m. Vlaams Kring 
volksontwiWceling. 

vr. 7 feb. TURNHOUT: Opening ten
toonstelling „Het nationalisme in Vlaan
deren en de wereld". Om 19u. in De Wa
rande, inleiding door isabelle De Keyset 
Muzikale omlijsting: Koerdisch muzieken-
semble, i.s.m. het Koerdisch instituut. J.R 
Roosen draagt Koerdische gedichten voor. 
Toegang gratis. 

WO. 12 feb. BERCHEM: IVIaande-
lljkse FVV-vergadering in CC Berchem. Met 
dia-projektie door Jo Van Beylen: ,,want de 
begijntjes spannen de kroon" over de ge
schiedenis van de geëmancipeerde vrou
wenbeweging. Aanvang: 20u. 

WO. 26 feb. ZWiJNDRECHT: Oud-
senator Walter Luyten spreekt over „Leven 
en werk van priester Daens". Samenkomst 
met de gepensioneerden vanaf I4u. In Mu-
zieklokaal van de fanfare, Michel Vergau-
wenstraat (vlakbij kerk). Info: A. Van Coe-
them. Dorpsstraat 47, Burcht, of d'Hol-
lander (252/77.98) of Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

za. 1 maart MECHELEN: Om 14U. in 
Taverne Scaldis, Guldenstraat te Mechelen: 
Open vergadering VUJO-Mechelen. info: 
Bart De Prins (015/21.98.50). 

Za. 8 maart BERCHEM: Prov. FW-
daguitstap met de bus naar Wervik en Ko
men. Vertrek Berchem Station 8u., Ede-
gem-Elsdonk kerkplein om 8u.i5. Met be
zoek aan tabaksmuseum, natuurwandeling, 
warm middagmaal en broodmaaltijd. Deel
name: 1.150 fn alles inbegrepen (urtgez. 
drank). Mannen mogen mee! info: FW-
Gent. 

WO. 19 maart BERCHEM: Bezoek 
aan het Vlaams Parlement. Inschrijven bij 
Paula Cauwenbergh (239.66.21) vóór 1 
maart. Org.: FW-Serchem. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partlJbestuur van 
maandag Jl. werd volgende persmededeling 
verspreid. 

VU SCHORT DEELNAME AAN OVER
LEGGROEP LANGENDRIES OP 

De VU trekt haar vertegenwoordigers voor 
onbepaalde tijd terug uit de werkgroepen 
van de overleggroep-langendnes. Algemeen 
VU-voorzitter Bert Anciaux zal alvast de voor 
deze week geplande vergadering van zijn 
werkgroep afzeggen en opschorten. 
Zolang CVFvoorzitter Mare Van Peel, onder 
druk van Dehaene, koud en warm blijft bla
zen en de machtspositie van de PS be
langrijker acht dan het algemeen belang en 
het herstel van de demokratie, heeft het 
geen enkele zin om met uitgestreken gezicht 
te onderhandelen over een nieuwe politieke 
kuituur. Schaamteloos maakt de CVP de kor-
ruptiedossiers ondergeschikt aan het verder 
bestaan van deze PS-regering. 
Is het de publikatie van de atomaschriftjes 
van Leo Delcroix die de CVP doet besluiten 
om de PS de hand boven het hoofd te 
houden en zo de dreiging van nieuwe ver
kiezingen af te wenden? 
De CVP durft geen duidelijke keuze te maken. 
Het kan niet zijn dat de grootschalige kor-
ruptieschandalen door de CVP afgedaan 
worden als een ,,zuivere partij-aangelegen-
heid van de PS". De CVP blijft de PS met haar 
kwalijke geurtjes blindelings aanvaarden. Het 
is de CVP die nu mee verantwoordelijk is voor 
het toenemend ongeloof van de publieke 
opinie in het politieke bedrijf. Blijkbaar dringt 
de ernst van de huidige politieke krisis bij de 
CVFtop nog altijd niet door. De anti-de-
mokratische krachten lachen in hun vuistje. 
Het ei dat de,,moedige" CVP-Jongeren vroe
gen is rauw en zoutloos. 
Het moet duidelijkzijn dat de aflossing van de 
oude politieke generatie door een nieuwe. 

Jonge politieke garde met propere handen 
nu meer dan ooit een must is. CVP en SP 
willen geen trendbreuk doorvoeren en ver
bergen zich krampachtig m de machtsce-
nakels van de Wetstraat. Elke wil tot politieke 
verandering wordt gesmoord in dezelfde 
schandalenpot. 
De huidige machtshebbers hebben niet de 
kracht om te doen wat de burger verwacht. 
Nu het gekonkelfoes van kristendemokraten 
en socialisten blijft aanhouden, is enkel een 
radikale demokratische tegenmacht de 
waarborg om het anders te doen. De manier 
waarop zonder blikken of blozen wordt om
gesprongen met de gevoelens van de men
sen, grenst aan het onwaarschijnlijke. De 
onzekerheid knaagt. Daarom eist de VU snel 
verkiezingen. Langer wachten brengt nog 
meer onzekerheid met zich. 

MARS VOOR WERK 

Na de Witte Mars is nu ook de Mars voor werk 
in Tubeke een duidelijk signaal dat de mensen 
het beu zijn om onbezonnen bestuurd te 
worden door politici die het eigenbelang 
hoog in het vaandel voeren. Als Forges de 
Clabecq failliet is, dan is dat omdat de Waalse 
politici, ondanks miljardensteun van Europa 
en een miljardenstroom vanuit Vlaanderen, 
geweigerd hebben om een degelijk eko-
nomisch beleid uit te bouwen. 
Rekonversie, herstrukturering en onderne
mingszin staan niet in het woordenboek van 
de PS-politici. Maar het gaat om meer dan 
Forges de Clabecq. Het gaat om ieders toe
komst. Het gaat over werkzekerheid, pen
sioenen, het opvoeden van de kinderen,... 
Het gaat nu over het zindelijk omgaan met 
macht in het algemeen belang van de ganse 
samenleving. En dat hebben de hoge heren 
en dames van CVP en PS nog steeds niet 
begrepen. 

Het Arrondissementeel Bestuur van de kiesomschrijving Kortrijk-Roeselare hieid zijn nieuwjaarsreceptie 
in het Ontmoetingscentrum van Bissegem (Kortrijk). De „ploeg van Bissegem", o.l.v André Vlieghe, 

zorgde ervoor dat Iedereen goed voorzien werd van een natje en droogje, vu-kamerlid Geert Bourgeois 
gaf een scherpe ontleding van de aktuele politieke toestand en riep Iedereen op om de VU in onze 

regio nog sterker te maken. Op de foto: het arrondissementeel bestuur federaal 
volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois, Vlaams parlementslid Chris Vandenbroeke, en Frans Soenen 

uit wevelgem die gehuldigd werd n.a. v. het feit dat hij 25 jaar vu-gemeenteraadslid is. 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichtinQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

«.baan brugge-oostkamp, 
^ v 050 35 74 04 /• 

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

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

Specialiteiten; Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

OeHaan 

Hoevel<ip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

-__ \ HERENKLEDING 

f yèrmees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

^ - ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijttiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

" * * FIETSEN 
Fijne midweek supenveekend 

3 Nachten ^ 
Luxe kamer, stilte gratis, ^ 

3x gastronomisch ÊÊ^ ^ 
half pension, bierdegustatie,^^^k T 
Noruiandische pannekoek ^ ^ I 

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

f 6.500 fr. per persoon ^̂  * ^ ^^^ 
de laatste dag uw kamer Brugge & 

tot IS.OOu. Oostende 

^ ^ ^ ' Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

r 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
f Whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
TeL 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

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

Vlaamse lasten, Waalse lusten? 
ryiyiELKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen, Wallonië en Brussel? 
\ j j Waf zijn de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de 
Belgische staatsschuld? En wat bij een gedeeltelijke splitsing? Standpunten, het tijdschrift 
van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld. Taaie, maar boeiende lectuur! 

r i n KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 
LLJ 300 frank fe storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum vzw. Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie: 
VÎ S vzw, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel.: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10. 

Sedert 1910 
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 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
BEROEP: 
HUURLING 

In Afrika, en vooral in Zaire, 
treden huurlingen a la 
Christian Tavemier weer 
nadrukkehjk op de voor
grond. Wie zijn ze en wat 
drijft ze ? De achtergronden. 

DE NIEUWE 
VERHOFSTADT 
"Zonder de Rwandaeomnussie 
zat ik misschien niet meer in 
de politiek." Guy Verhofstadt 
is met belangrijker dingen 
bezig dan zijn carrière. 
Een gesprek. 

HET KWAAD 
VAN PLANTEN 
Niet alle prxxiucten, die 
natuurwinkels aanbieden, zijn 
goed voor de gezondheid. De 
misbruiken van de handelaars 
m plantengeneeskunde: een 
onthullend verhaal. 

HUGH GRANT 

"De heb nog geen enkele film
ster ontmoet die gelukkig is". 
De veelgeplaagde Hugh Grant 
vindt dat "het leuke er af is". 

Een gesprek, deze week in 
Weekend Knack 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 



W
e hebhen het nu wel allemaal meegemaakt. 

Een voetbalbond die zijn eigen klubs een 

hak zet. Georges Leekens verliet hals over kop 

kompetitieleider Excelsior Moeskroen om trainer 

te worden van de nationale plot. 

De publieke opinie reageerde geschokt 
op de plotse overstap van Leekens. En
kele bondsbonzen, Zijne Heiligheid Mi-
chiel D'Hooghe op kop, voelden zich 
gepakt. Omdat de onderhandelingen wa
ren gelekt. Het was wel geweest. 
D'Hooghe die in zijn onnavolgbaar be
spottelijke stijl met ontslag dreigde maar 
dat natuurlijk geen moment heeft over
wogen, zou inderdaad uit eerlijke 
schaamte hebben moeten opstappen. Een 
Bond die zijn eigen klubs dribbelt. We 
weten niet of het elders ooit werd op
gevoerd. We kunnen ons geen soortgelijk 
'stuntwerk' buiten de landsgrenzen her
inneren. 

'BELGISCH' 

De Bond trok dus weer eens al de aan
dacht naar zich toe. Wij dachten nochtans 
dat het met opstappen van meester-di-
littant Courtois richting EK 2000 het 
grootste leed geleden was. Verkeerd dus. 
Wat moet oud-voorzitter Louis Wauters, 
die destijds ook van geen kleintje ver
vaard was, maar die toch weet had van 
principes en etiquette, in zijn Mechelse 
afzondering hebben gedacht..? De be
sluiten die werden getrokken waren zo 
'Belgisch' als maar mogelijk was. In-
gelbrecht, die verantwoordelijk was voor 
de lek naar de pers toe, stapte op als lid 
van de Technische Kommissie maar bleef 
wel zitten in het Uitvoerend Komitee. 
Daar wordt immers het beleid bepaald. 
Met Excelsior Moeskroen, de grote ge
dupeerde van het verhaal, wordt naar een 
'financiële' oplossing voor het geschil 
gezocht. Over het beschamende optreden 
van de Bond wordt de mantel der liefde 
gespannen. Wat een groteske geschie
denis! 

Omtrent het lot van Wilfried Van Moer 
maakten weinigen zich zorgen. Het 
'boerke van Beveren' was net als zijn 
voorganger Paul Van Himst in ongenade 
gevallen bij de pers en vanuit die hoek 
kon in de gegeven omstandigheden maar 
weinig weerwerk komen. Van Moer had 
nog de ganse dag in 'het glazen huis' met 
vensters waar niemand kan doorkijken 
gewerkt toen hij 's avonds via een omweg 
op de hoogte werd gebracht van de 
machtswissel. Onvoorstelbaar was het en 
vernederend. We voelden met Van Moer 
mee. Hij durfde tenminste een eigen 
koers varen. Hij had opvattingen die hij 
naar het veld en de selektie toe vertaalde. 
Hij was geen gewatteerde woordkramer. 
Van Moer behoudt al onze achting. Als 
ex-speler, als trainer en als mens. Van zijn 
soort zijn er te weinig. 

OBSESSIE 

Leekens probeerde zichzelf nog als een 
halve martelaar te verkopen. Hij stelde de 

bestuurders van Moeskroen voor de 
funkties van bonds- en klubtrainer tot het 
einde van het seizoen te kombineren. 
Voorzitter Detremmerie en zijn mede
werkers getuigden gelukkig van meer 
goede smaak. Leekens heeft zich in zijn 
trainersloopbaan door één constante la
ten leiden: die van het geld. Het was deze 
keer niet anders. Het zou iedereen ook 
hebben verwonderd. Of hij met de Rode 

klinkt onwaarschijnlijk maar het is niet 
anders. Voor een paar maanden rea
geerde Van Hove verontwaardigd in de 
pers omdat Anderlecht met de trainer van 
Club zou praten. Broos was van Club en 
als Hugo als trainer wenste terug te 

De schaamte 
voorbU 

Duivels zal slagen is een andere vraag. 
Dieper kan hij met het gezelschap on
mogelijk wegzakken. Zelfs als Leekens de 
eindronde van het WK niet haalt zal hij 
onschuldig kunnen pleiten. Dat is kom-
fortabel. Voor de Bond is het EK 2000 
inmiddels een obsessie geworden. Daar 
mag België sportief niet afgaan. Daar zal 
over Leekens een oordeel worden geveld. 
Het is een uitdaging, maar de waarborgen 
voor het sukses liggen niet voor het 
grijpen. De smaakmakers (?) van vandaag 
zullen in 2000 echt 'oud' zijn. Nilis, 
Degryse, Scifo en zelfs Albert. De op
volgers staan niet te drummen ... Om de 
verjonging gericht te laten verlopen wil 
de nieuwe bondscoach alvast Franky Van 
der Eist terughalen naar de Rode Duivels. 
Die is bijna zesendertig. Staan we er niet 
goed voor? 

EXIT DE BILDE 

Gilles De Bilde heeft ons voetbal verlaten. 
De komende jaren zal ook hij voor PSV 
Eindhoven voetballen. Anderlecht, dat 
weer geld ontvangt en dus volmaakt 
gelukkig is, oordeelde dat dit de beste 
oplossing was. Ons voetbal zou De Bilde 
immers niet meer aanvaarden. Onzin na
tuurlijk. Nadat De Bilde zijn straf zou 
moeten hebben uitgezeten had hij even
veel rechten en plichten als gelijk welke 
andere voetballer. Het publiek zou na
tuurlijk hebben gereageerd, gejoeld en 
gefloten maar dat doet het toch altijd. 
Neen, Anderlecht koos voor het geld. 
Onmiddellijk na de transfer vertelde Mi
chel Verschueren zijn klassieke practical 
joke: „Anderlecht zal volgend seizoen 
sterker zijn dan ooit". We vonden het zo 
intriest klinken dat we er zelfs niet meer 
op willen reageren. Zelden ging een top-
klub in zo weinig jaren zo snel af. De 
terugval van het rijke Sporting is adem
benemend en vertelt veel over de kwa
liteit van de leiding. 

De Bilde verlaat het Belgisch voetbal en 
Hugo Broos verlaat Club Brugge. Het 

treden zou er onmiddellijk een bestuur
lijke funktie voor hem worden gekreëerd. 
Trainer en klub waren aan elkaar vast
geklonken voor de eeuwigheid. Zoveel 
stond vast. Het is dus anders verlopen en 
eigenlijk mag niemand die de voetballerij 
volgt zich daarover verbazen. Luister 
naar mijn woorden maar kijk niet naar 
mijn daden. De heer Van Hove geniet in 
dit vlak een onwankelbare reputatie. Na

genoeg al de spelers die Club hebben 
verlaten rekenen in interviews binnen de 
kortste keren af met die man. Dit kan 
geen toeval zijn. Transparantie is trou
wens niet het kenmerk van het beleid van 
de landskampioen. Wie Broos opvolgt is 
vandaag nog niet geweten. Eric Gerets 
schijnt de voorbestemde kandidaat. Er 
werd alvast gepraat. Dat is dan weer erg 
voor Lierse waar de leegloop op het veld 
en op de trainersbank dreigt. Bob Peeters, 
Huysmans en Snoeckx stappen einde sei
zoen zeker op. Drie mooie jaren lopen op 
het Lisp naar hun einde... Het arrest 
heeft, wat geleerde professoren en sociaal 
bewogen scribenten er ook over mogen 
beweren, bij ons al meer puinhopen ach
tergelaten dan gelijk waar elders. Het 
alom gekende gebrek aan visie van de 
klubleiders kan dit gedeeltelijk maar ze
ker niet geheel verklaren. Er is inderdaad 
een probleem. 

Gym Pie 

De manier 

waarop van 

Moer (links) 

vervangen 

werd door 

Leekens 

tart alle 

verbeelding. 
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Hemel en hel 
Eric De Vlaeminck vond in Munchen de Inemel 
en de hel. De wereldlompioensctnappen 
veldrijden bezorgden hem diepe vreugde en 
grote ontgoocheling. 
Voor het eerst zorgden de beloften, goud en 
zilver. Het geleel< wel een droom ook al 
wisten de insiders dat onze amateurs de 
internationale top vertegenwoordigen. Sven 
Nijs uit Balen was de beste op een parcours 
dat grote stuurvaardigheid en behendigheid 
eiste. De bevroren ondergrond zorgde voor 
nogal wat tuimelpertes. De ene nog spek-
takulairder dan de andere. Nijs won omdat hij 
als enige op de fiets over de balkjes wipte. 
Jaren geleden had Danny De Bie hem dat in 
Pontchateau al eens voorgedaan. Het le
verde ook De Bie de regenboogtrui op. Nijs is 
een grote belofte en... zilveren Bart Wellens 
is dat misschien nog meer. Die knaap is nog 
maar achttien. Gans de wielenwereld benijdt 
ons zijn talent en zijn toewijding. Hij was in 
het veld onmiskenbaar de beste maar moest 
voor de balkjes van de fiets. Daar maakte Nijs 
het verschil. Erg was dat niet. Wellens heeft 
nog veel tijd. Het kan enkel misgaan wanneer 
hij de zaken probeert te forseren. De triomf 
van de beloften bewees de deugdelijkheid 
van de aanpak van Eric De Vlaeminck en de 
bondstop. De Italiaanse begeleldingsmeto-
den werden overgenomen. Er werd geïn
vesteerd. Het zou dwaas zijn van de In
geslagen weg terug te keren en toch is dit 
niet onmogelijk. Er woedt een machtstrijd 

achter de schermen. Misschien wordt voor
zitter De Vuyst eerstdaags weggestemd en 
dan wordt opnieuw alles mogelijk. De wie
lerbond als spiegelbeeld van onze politieke 
bananenrepubliek. 

ENIGE TROOST 

Bij de profs ging de titel naar Daniele Pontoni. 
Dertig jaar na de legendansche Renato Longo 
bezorgde hij zijn land weer een regenboog-
trui. Verdiend, want Pontoni rijdt al jaren mee 
met de beste. Ook hij dankte zijn overwinning 
aan grote behendigheid. Bij de profs grepen 
onze landgenoten naast een medaille. Ver-
vecken werd zesde en Van Santvliet tiende, in 
het landenklassement eindigde België 
slechts vierde. Omdat nationaal kampioen 
Paul Herijgers geen niveau haalde. Met die 
mogelijkheid had men rekening gehouden. 
Met Herijgers is het onveranderlijk alles of 
niets. Het hangt van weinig af. De man is 
psychologisch kwetsbaar. Hij heeft maar wei
nig nodig om uit balans te geraken, in Mun
chen kwam hij geen moment in het stuk 
voor. Vermoedelijk was dit Herijgers' laatste 
wereldkampioenschap. Beste landgenoot 
was Erwin Vervecken. Hij overleefde een 
valpartij en een moeilijke start. Hij was de 
enige troost voor Eric De Vlaeminck die van 
zijn ellterenners meer had verwacht. Wij ook 
trouwens. 

(gp) 
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Op 7 feb. as. zijn de broers Wieland, 
Sigiswald en Karthold Kuijken nog eens 
samen op het forum van hun vaderstad 
Brugge. Deze inmiddels Internationaal 
vermaarde musici putten dan uit het 
Haydn-repertorium om blijk te geven 
van hun muzikaal engagement en vir
tuositeit. 

Het lot heeft gewild dat vader Vic Kuijken 
("Zandvoort, 1909) deze hommage aan 
drie van zijn zes zonen niet meer mag 
meebeleven. Geïnteresseerd en bedrij
vig zoals vanouds werd hij op 23 januari 
jl. het slachtoffer van een auto-ongeval. 
Samen met zijn echtgenote, mevr. Ha-
derman, mocht vader Kuijken terugzien 

Vader Kuijken ter ere 
op een lang en harmonieus huwelijk 
waarin het koesteren en ontwikkelen van 
de talenten van zes kinderen wel een 
biezondere zorg hebben betekend. En 
ongetwijfeld was voor het gezin Kuijken 
dé echte bron van geluk te kunnen 
meemaken dat deze zorg met tever
geefs is geweest. 

Wanneer de gebroeders Kuijken eerst
daags hun Instrumenten voor het Brugs 
publiek zullen stemmen, dan zullen al
licht velen terugdenken aan de rustige 
maar toch zo alerte taal van diegene die 
in het samenspel van zijn kinderen ook 
een eigen eerbetoon mag vinden. 

(vig) 

^ K U L T U U R T J E ^ 

Donovan en 
Sinéad Lohan 

Halfweg de zestiger jaren dook, in de 
voetsporen van Bob Dylan, in de Lon-
dense straten een folk- en protestzanger 
op die zijn visie gaf over de wereld van 
toen. Met The Universal soldier wees hij 
op voortdurende verschrikking van de 
(Vietnam-)oorlog en de huurlingen die, 
zoals een Jean Schramme bij ons, zich 
voor (véél) centen ten dienste stelden van 
wie maar wou betalen. Maar zijn zacht
moedige romantische stem bezong even 
later ook de liefde voor Josie, en in 
poëtische buien verwoordde hij wat At
lantis ooit was. 

Met de elpee Essence to essence, die door 
kritici als pretentieus werd gebrand
merkt, en nog een optreden in april 75 in 
de Brusselse VUB voor een entoesiaste 
menigte folkliefhebbers verdween Don
ovan, want zo heet de man, in de ver
getelheid. Tot hij vorig jaar een minitoer 
maakte door Vlaanderen, en nu met de 
ceedee Sutras uitpakt, (uit bij Ariola) 
Geen „Best of..."-verzameling, maar vijf

tien nieuwe liedjes die de ouwe getrouwe 
liefhebber onmiddellijk zullen bekoren. 
De akoestische gitaar van het inleidende 
Please don't bend schept meteen de juiste 
sfeer van Candy man toen, en ook Give it 

zou zo uit zijn sixtiesplaat kunnen getapt 
zijn. In de twee volgende nummers klinkt 
Donovan Amerikaanser, en herkent u de 
slepende stijl die een Eric Andersen ken
merkte. Deze laatste schreef in de jaren 
tachtig de muziek voor Mare Didden's 
film Istanbul, en scoorde zelf een subcult-
topplaat met Blue river. Maar terug naar 
Donovan, die overduidelijk in zijn tek
sten in een religieuze sfeer is beland. Een 
gevoelen dat nauw aanleunt bij de Moe
der Aarde-idee van de Amerikaanse in
diaan en dan weer met titels als Nirvana, 

Universe am I en The garden bij het 
Boedhisme in de leer is geweest. In te
genstelling tot de vele andere Ameri
kaanse produkties is deze van de Schot 
zeer eenvoudig gehouden. In enkele num
mers zou wat meer verscheidenheid aan 

begeleiding wonderen hebben gedaan. 
Gelukkig is er halfweg het lichtvoetig-

Voor leergierige jongeren 
In de Telescoop-reeks van Lannoo ver
schenen een twee nieuwe delen onder de 
titel Hoe werkt dit? en Reptielen. Zoals 
in de voorgaande delen wordt op een aan 
de jeugd aangepaste manier een aantal 
wetenswaardigheden uit de doeken ge
daan. 
Op een zeer bevattelijke wijze blijven de 
samenstellers erin slagen om 'moeilijke 
problemen' toch op te lossen. Hoe werken 
bv. audiokassettes en hoe komt het 
dat de wagentjes van een achtbaan toch 
tegen de rails geplakt blijven, ook als ze 
overkop gaan? Hoeveel soorten hage
dissen zijn er en hoe overleven zij in droge 
gebieden? Rijkelijk geïllustreerd, ver
helderende teksten. Voorzien van een 
verklarende woordenlijst en een register. 
Puik werk! 
o» Hoe werkt ait? & Reptielen. Uitg. 

Lannoo • Tieit, in de Teiescoop-
reeics, 1996.64 biz., 595 fr. 

Een soortgelijke uitgave, zij het iets om
vangrijker en voorzien van meer foto-
matenaal is Teclinieic ontdeicicen. Hoe 
werkt een telefoon, een radio, een fo
totoestel of een komputer? Eén en ander 
wordt aan jonge bollebozen uiteengezet 

op een voor hen verstaanbare manier. Op 
vrijwel iedere pagina staan er experimen
ten. Erg handig daarbij is de zeer over
zichtelijke voorstelling van het benodigde 
materiaal. Kinderen leren zelf, met een 
minimum aan materiaal, een 'snelschui
ver' (een magnetische trein) of een wol-
kenkrabberkonstruktie bouwen. Leerrijk 
en toch speels! 
c» Techniek ontdekken. Nell Araiey. 

Ultg. Davltisfonds - Leuven, 1996, 
192 biz., 980 fr. 

Een even prettig doe-boek Is Mijn 
eerste survivai-gids. Hoe een rugzak 
te vullen, hoe een tent op te zetten, ... 
Voor kinderen die gewoon in de tuin 
willen kamperen of datzelfde doen op 
school- of scoutskamp. De survival-gids 
bevat niet alleen kampeertips, maar ook 
bv. wetenswaardigheden over planten en 
bomen. Bij het doornemen van het werkje 
blijkt dat in alles wat er gepresenteerd 
wordt één stelregel de bovenhand kreeg: 
veiligheid eerst. Terecht 
c» MUn eerste survivai-gias. Hugh 

McManners. Standaara Uitgever!/• 
Antwerpen, 1996, 64 biz., 450 fr. 

OUDHEID 
Zelfs volwassenen blijven erdoor gefas
cineerd' Piramiden, reusachtige bouw
werken uit de oudheid. Na een korte 
introduktie over het leven bij de Oude 
Egyptenaren gaat het boek dieper in op 
de bouw van de piramiden en op de 
begrafeniskultuur. In een ander deel 
wordt ook ruime aandacht besteed aan de 
piramiden In Amerika: die van o.a. de 
Maya's en de Inca's. Afsluitend is een 
verklarende woordenlijst en een alfabe
tisch register. 
c» Piramiden. Toen en nu. Anne Mil

lard. Ultg. Cottmer • Haarlem, 
1996, 64 biz., 550 fr 

De Trojaanse oorlog & De reizen van 
Odysseus treffen we iets verder op de 
tijdsbalk aan. Deze twee onderwerpen 
werden samengebracht in het gelijkna
mige boek. Beider geschiedenis wordt 
middels een grappig stripverhaal uit de 
doeken gedaan. Plezierig boek waarin 
heel veel gebeurt en dat toch ook een 
zekere edukatieve waarde bevat, 
c» De Trojaanse oorlog & De reizen van 

Odysseus. Marcia Williams. Ultg. 
Cottmer • Haarlem, 1996,499 fr. 
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Donovan 

swingend nummer The way met Donovan 
op zijn best. 

Voor de echte liefhebbers treedt Donovan 
op te Brugge op zondag 16 februari a.s. in 
de Stadsschouwburg. 

SINEAD LOHAN 

Met het debuut op het Grapevine-label, 
hier verdeeld door CNR-Arcade, heeft de 
Ierse Sinéad Lohan ons aangenaam ver
rast. Haar Who do you think I am is een 
schoolvoorbeeld van hoe een folkplaat 
vandaag kan klinken. Het mag nu iets 
swingender, zoals in Beer in the bottle, 

maar traditie en het songschrijven gaan 
bij haar hand in hand. In een aanspre
kende afwisseling van ballades en pittiger 
werk stelt ze zichzelf voor. Ze doet even 
ook aan Suzanne („Luka") Vega denken, 
en halfweg de plaat herinnert ze aan het 
betere werk van country-queen Emmylou 
Harris, zonder echter haar Keltische oor
sprong te verraden. Vorige zomer was zij 
op Dranouter-folk een van de drie dames 
waar het grote publiek het meest naar 
uitkeek. En zij gaf het dan ook waar voor 
zijn geld. Ook Jari Demeulemeester is 
overtuigd van haar talent en gaf haar, in 
duo met Adam Kirk, de kans als voor
programma op te treden in de Luna voor 
the Blue Nile. Dit was het laatste koncert 
voor de grote verhuis naar de Ancienne 
Belgique. Met haar optredens én deze 
plaat bevestigde Sinéad Lohan haar talent 
als songschrijver en zangeres. Haar op
merkelijke vakmanschap is haar grote 
troef! 

Sergius 

6 februari 1997 



SATERDAG 

AHASVERUS 

„PS-medewerker moest miljoenen 

ophalen", las Ahasverus 

Hermanusje van alles 

© 
Mode '97 heeft weinig 
om het lijf 

© 
Zetduivel: 

Forces de Clabecq 

© 
CVP-jongeren: te zacht 

gekookte eitjes 

© 
Voor wanneer: 
„de pedo van de week?" 

c© 

PS-aftelversje: 

Guy Coëme, Guy Spitaels, 

Guy... 

© 
DassOOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOO.OOOfr. 

© 
In België hebben trainers een 

broos beroep 

© 
CVP en PSC wonen in 

Tweeklerkenstraat 

^ V L A A M S PLAKBOEK ^ 

Zeker tot 1919 was het koninklijk hof van 
België uitsluitend Franstalig. Niet alleen om 
de bourgeoisie terwille te zijn, maar vooral 
omdat Frans de spreektaal was aan na
genoeg alle Europese hoven. 
Wanneer een koning in Vlaanderen een 
toespraak in het Frans hield leidde dat 
terecht tot ongenoegen. Een kras voorbeeld 
was de rede die Leopold II op 15 augustus 
1887 te Brugge uitsprak. De koning ging er 
het monument van Breydel en De Coninck 
inhuldigen. Het toeval wou dat de Kamer 
net een voorstel over de persoonÜjke 
dienstphcht had verworpen. De koning 
wou in zijn toespraak zijn landgenoten op 
hun vaderlandse plichten wijzen. Leopold 
schreef zijn tekst zelf en wou daarin ver
wijzen naar de inzet van de twee Vlaamse 
volksleiders. Maar eerste minister Beer-
naert kon niet aanvaarden dat de vorst een 
politiek onderwerp behandelde. Tot drie 
keer toe en tegen zijn zin herschreef Le
opold zijn toespraak. Uiteindelijk mocht hij 
toch „een grote patriottische oproep" hou
den. 

Bijkomend probleem was de taal waarin de 
vorst zou spreken, hij wou Nederlands 
praten maar bij gebrek aan een goede 
vertaling sprak hij Frans. Dat was voor de 
regering dan weer geen probleem. Maar de 
jonge Vlaamse beweging wond zich terecht 
op over het incident, zeker omdat de 
vertaling voor de pers van schabouwelijk 
allooi was. 

LINCAU 

Koning Albert was de eerste koning die zijn 
eed in het Frans én in het Nederlands 
aflegde, maar met zijn Vlaamse onderdanen 
een babbeltje doen zat er niet in. Dat kwam 
ongelegen toen de vorst zijn Vlaamse sol
daten achter het front ging bezoeken. Op 
11 juli 1917 had hij de Open Brief van de 
Vlaamse Frontieiding gekregen en daarin 
stond o.m.: „In U alleen, o Koning, ge-
looven we nog: op 5en augustus 1914 wist 
gij de Vlamingen aan te spreken lijk het 
behoorde, als wildet gij aantonen dat we 
terecht op U mogen rekenen, zooals op den 
aanvoerder van het Vlaamsche leger m 
1302." De koning had in 1914 inderdaad 
uitgeroepen: „Vlamingen, gedenkt het 
Guldensporenfeest!" 

Albert besefte wat hij zich op hals zou halen 
wanneer hij voor de Vlaamse soldaten met 
de mond vol tanden zou staan. Daarom 
pende hij in een notaboekje moeilijke woor
den samen, maar ook begrippen uit de 
Vlaamse grieventrommel. Zo lezen we in 
zijn klein notitieboekje: „volgens de taal der 
manschappen ingedeelde eenheden; de be
staande indeling van het belgisch leger 
berust op een grove miskenning van het 
recht der Vlamingen; ten hoogste scha
delijk voor de verstandelijke ontwikkeling 
van den Vlaamschen soldaat; het onbe
twiste meesterschap van het Fransch is de 

Albert I leerde 
Gezelle van buiten 

Vlamingen een emstigen hinderpaal bij 
aanstellingen en benoemingen; de ach-
terstelHng der Vlamingen is een van zelf-
sprekend feit, een eerste voornaamste reden 
van misnoegen bij de Vlamingen; de Waal is 
echter met het Fransch zijn moedertaal, in 
zijn natuuriijk element, de Vlaming niet; 
gedurige taahniskenning." 
De vorst paste dezelfde truuk toe bij een reis 
naar Kongo. In een ander notaboekje lezen 
we op de hnkerbladzijde enkele vragen in 
het Frans, op de rechter in het Lingala. Een 
voorbeeld: „Tu es avec combien de fem
mes? Yo adjali na mwasi boni?" Zo kon 
Albert met zijn zwarte onderdanen een 
eenvoudig gesprek voeren, of toch met de 
inwoners van Leopoldstad en die langs de 
Kongostroom. De lezer zal opmerken dat 
een Belgische vorst met Vlamingen en 
zwarten op dezelfde stuntelige manier van 
gedachten wisselde. 

TEIRLINCK 

In zijn troonrede van 1918 beloofde Albert 
de Vlamingen gelijkheid in rechte en in 
feite. Zelf had hij zich voorgenomen om 

Albert had zich een linguafoon 
aangeschaft, daarmee leerde hij 

Cuido Cezelle van buiten. 

Nederlands te leren, hij had zich daartoe 
een linguafoon aangeschaft waarmee hij 
o.m. Het ruisen van het ranke riet van 
Guido Gezelle van buiten had geleerd. 
Albert meende het goed en benoemde begin 
1920 Herman TeirHnck tot leraar Ne
derlands van prins Leopold. De letter
kundige kreeg ook de opdracht het Hof 
over het kulturele leven in Vlaanderen in te 

lichten. Zo kon hij de koning o.m. over-
migen opnieuw het Koninklijk Landjuweel, 
een wedstrijd voor Hefhebbers-toneel, in te 
richten. 

Teirlinck is over zijn rol aan het Hof steeds 
zwijgzaam geweest, welÜcht omdat ze ver
der ging dan het kulmrele. In 1933 werd hij 
tot „privaatraad-conseiller privé" van ko
ning Albert benoemd. Op de vele aanvallen 
die Teirlinck daarvoor vanuit Vlaams-na-
tionale en socialistische hoek te verduren 
kreeg heeft hij nooit willen reageren. 
Het heeft tot 1967 geduurd eer hij over zijn 
Hof-leven een en ander kwijt wou. In dat 
jaar verscheen in het Nieuw Vlaams Tijd

schrift onder de titel „Een Vlaming aan het 
Hof" een ongepubhceerde tekst uit 1952. 
„Ik was de eerste Vlaming die in dit milieu 
doordrong. Mijn eerste vrienden waren de 
Vlaamse lakeien, die verheugd waren in 
hun taal met mij te kunnen spreken. Ik 
moest met heel stille voetjes vooruitkomen 
zonder te bruuskeren en dat ik dit deed 
werd door koning Albert op prijs ge
steld." 

Teirlinck bleef aan het Hof verbonden 
tijdens het koningsschap van Leopold UI en 
Boudewijn. Leopold en Boudewijn waren 
de eerste koningen die zich in fatsoenlijk, 
maar houterig, Nederlands konden uit
drukken. 

(mvl) 13 

N B R 
OPGAVE 81 
HORIZONTAAL 
2. Plaatselijke zaal (6) 
5. Na splitsing van dit veel

gebruikt stopwoord dat 
feitelijk ,,eciit waar" be
tekent, ontstaat Iets wat 
niemand ooit gezien ineeft 
en nooit zal zien (8) 

7. Deze toofboom tref je ook 
op de negentiende plaats 
aan (2) 

9. Koppel in de ren (4, 2, 3) 
11. Betrekking (4) 
12. Kweken (5) 
15. Als je hierin schiet. Is dat 

aanje gezicht te zien! (4) 
16. Nederzetting nabij de 

meet (9) 
19 Eenzame hoender (5) 
20 Uit zijn mond komen sme

rige dingen (7) 
21, Hoopvolle kleur (5) 
22 Jezelf (2) 
25. Vatten vroeger vlam (8) 
VERTIKAAL 

1. Deze ondeugd gaat ge
paard met een weggezakt 
lichaamsdeel (14) 

3. Op die manier gooi je alles 
dooreen (13) 

4. Ze kondigen 't voorjaar 
aan (10) 

6. Stenen uitblinker (3) 
8. Die is thuis in grotten en 

holen (10) 
10. Wat hun leefruimte be

treft worden dieren, stu
denten en gevangenen 
over één kam geschoren 
(3) 

13. Liefst gebrutkje hierbij een 
tang! (5) 

14. Wat groeit en bloeit lijkt 
van korte duur en is be
paald niet droog (6) 

17 Deze Westvlaamse plaats 
is een voorbeeld van ho
rizontaal 16 (6) 

18 Volksverhaal (4) 

OPLOSSING OPGAVE 80 

Horizontaal: 5. gerecht; 6. 
hand; 7. d, e; 8. vrouwencafé; 
12. vernissage; 13 posters, 
14. rozet; 15. heethoofd; 17. 
kenner, 18. verstouwd; 19. 
span; 20. klos; 21. kegelden. 
Vertikaal: 1. gevechtszone; 
2. serveersters; 3. stoute 
schoenen; 4. snacks, 6. hier

nevens, 9 
gebed, 11. voordeel 
hooide; 18. vak. 
Uit de vele juiste iitzenfiin-
gen trokken wy deze van D. 
Helrwegh-Coremans uit de 
Koning Aibertiaan 78 te 
3360 KoiDeek-Lo/Bier-
beek. HU/zU krUgt blnnen-

een prijs thuisbe
zorgd. 
De gele briefkaart met de 
oplossing ran opgave 81 
irerwachten wU ten laatste 
op maandag 17 februari 
1997 op ons adres: Barri-
kadenpiein 12 te 1000 
Brussel. 
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SHINE 
Het Sundance Film Festival is een graadmeter voor eigenzinnige 
regisseurs. Het was vorig jaar 9 januari dat daar de Australisch-
Britse produktie Shine van regisseur Scott Hicks aan de beurt 
kwam. 
We zitten dadelijk in het verhaal wanneer de lichtelijk aan lager 
wal geraakte David Helfgott (Georffrey Rush) in een restaurant 
binnenstrompelt en met de dienster Sylvia aanpapt. Dan krijgen 
we in flashback te zien hoe het allemaal begon. De jonge David 
(Alex Rafalowicz) heeft een tikje ptano-talent en dat zal zijn 
vader Peter (een schitterende Armin Mueller-Stahl) weten. Hij, 
een Poolse jood, wiens hele familie uitgeroeid werd, wil het beste 
voor Zijn zoon, en dat betekent dat hij hem hard aanpakt. Dan 
komt David bij muziekleraar Ben Roosen terecht en wint een 

NIEUW IN DE BIOS 

plaatselijk concours. Hij krijgt het aanbod om in de VS te 
studeren, wat pa prompt weigert. 
In het tweede deel is David (Noah Taylor) een ietwat excentrieke 
tiener, die bevriend raakt met de oudere schrijfster, Katherina 
Prichard (een uitzonderlijke Googie Withers). Dankzij haar 
aanmoedigingen slaagt David erin om een beurs te winnen voor 
het Londens College voor Muziek. Opnieuw verzet vader zich, 
maar toch zal David Australië verlaten. Onder het wakend oog 
van prof Cecil Parkes (wat is die John Gielgud toch nog goed op 
zijn 91ste!) bloeit David helemaal open en zelfs de moeilijkste 
Rachmaninoff kan hij aan. Maar op het moment suprème stuikt 

David in elkaar en belandt hij in een instelling, waar nergens een 
piano te vinden is. 
Gelukkig gebeuren er ook positieve dingen, want David zal 
Gillian (Lynn Redgrave, zoals steeds een voorbeeld van top
kwaliteit) ontmoeten, een gescheiden vrouw van middelbare 
leeftijd. Ze trouwen en Gillian zal hem helpen bij het opbouwen 
van zijn carrière.De drie akteurs die op hun beurt hun lichaam 
lenen voor David Helfgott zijn uitstekend gekozen, men ziet niet 
enkel hun lichamen maar ook hun geest groeien. De echte 
Helfgott is ook aanwezig, hij speelt de stukken in werkelijkheid. 
Het is spijtig dat de film pas naar hier komt op het ogenblik dat 
hij een kans op een Oscar maakt, en nadat hij voordien meer dan 
een jaar ergens op een schab heeft gelegen. 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

«mmi^ 

^s=^ Nlnotchka Amerikaanse film uit 1940 met 
Greta Garbo, Melvyn Douglas en Bela Lugosi. De 
stevig geïndoktrineerde Russische Ninotchka 
wordt door de Sovjetregering naar Parijs gestuurd 
om de verkoop van de tijdens de revolutie ge-
konfiskeerde juwelen te regelen. Daar leert ze 
advokaat Leon kennen. Tijdloze, hilarische en Os
carwinnende filmklassieker. Zat. 8 feb.. TV 1 om 
14U. 

1^5^ Casanova Italiaans komisch-dramatische 
film van Federico Felini uit 1976 met Donald Su
therland, Tina Aumont e.a. Fellini beperkte zich tot 
de bekendste (meest erotische) passages uit de 
memoires van Casanova en maakte zijn afkeer voor 
diens persoon tot hoofdtema van zijn film. Knappe 
visuele vondsten, zon. 9 feb., FR 3 om 24u. 

^S? Aiamo Bay Een Vietnamese immigrant trot
seert diverse moeilijkheden om zo Amerikaans mo
gelijk te worden maar haalt zich daardoor de woede 
van een heel vissersdorp in de Golf van Texas op de 
hals. Sterke film van Louis Malle uit 1985 over de 
vluchtelingenproblematiek. Maan. 10 feb., Kanaal 
2 om 22U.25 

é ^ A Hard Day's Nlgiit Britse muzikale film uit 
1964 over het dagelijkse leven van de Beatles in het 
begin van de jaren zestig. Het inventieve en ori
ginele regiewerk van Richard Lester is nu wel wat 
achterhaald, maar de Fab Four blijven grappig en 
fris. DIns. 11 feb., TV i om I5u.50 

The Remains of the 
Day. Met Anthony 
Hopkins en Emma 
Thompson, woens. 12 
feb., TV 2 om 20u.05 

1fe=# Het Vlaamse zaad uit internationale me
dische onderzoeken is gebleken dat de vrucht
baarheid van de man en de kwaliteit van het sperma 
sterk vermindert. Hoe is de situatie in Vlaanderen? 
Een reportage in Panorama. Dond. 13 feb., TV 1 om 
21U.35 

'^s=J' Holy Matrimony Amerikaanse komedie van 
Leonard Nimoy uit 1994. Havana is een sexy meisje 
dat aan de kost komt met een showrolletje als 
Marilyn Monroe in een plaatselijke kermisact. Wan
neer zij en haar vriend Peter de dagrecette willen 
stelen, worden ze door het videobewakingssys
teem geregistreerd, ze vluchten naar Hutterite in 
Alberta, waar ze in een konservatieve protestantse 
gemeenschap terechtkomen. vrU. 14 feb., TV 1 
om 21U.25 

TV2-restyieci 
De inning van het Kijk- en Luistergeld 

in Vlaanderen komt vanaf 1 april in 
handen van de interkommunale CIPAL, 

het Centrum voor Informatika voor de 
Provincies Antwerpen en Limburg. De 
inning van deze federale belasting is 
steeds in handen geweest van Belgacom. 

Bij de privatisering van deze laatste be
sloot de telefoononderneming evenwel 
de inning van het K&L-geld af te stoten. 
De Vlaamse regering hoopt dat de nieu
weling het beter zal doen dan zijn voor
ganger. Met name de bezitters van een 
autoradio glipten nogal eens tussen de 
mazen van het belastingsnet. Binnenkort 
zal een kampanje gestart worden om 
zwartkijkers en -luisteraars op andere 
ideeën te brengen. Hardleerse mensen 
zullen later op een repressieve manier 
uitgenodigd worden tot betalen. De kos
ten van de inning zullen alleszins tot 20% 
lager Uggen dan nu het geval is. 

„Ik zou het echter zeer jammer vinden 
als de kunstinformatieve opdracht zou te 
lijden krijgen onder het feit dat we altijd 
onderhoudende televisie zouden moeten 
maken". Dat zegt Regine Clauwaert in De 

Morgen in het kader van de op til zijnde 
vernieuwing op TV2. De eerste knopen 
die inmiddels zijn doorgehakt betreffen 

het, in sommige gevallen spijtige, af
voeren van o.a. 'Ziggurat', 'Affiche', 'Pre
mière Film ii. Video', 'Dokument' en 
'Coda'. Voor andere programma's wordt 
er gedacht aan een restyling. De bedoeling 
is dat Regine en de haren op zoek gaan 
naar nieuwe of andere TV-formules die 
én aangenaam om naar te kijken zijn én 
toch informatief blijven. Al moet er na
tuurlijk plaats blijven voor minder ge
populariseerde programma's. Kunst en 
kuituur moeten nu eenmaal de aandacht 
krijgen die ze verdienen. Niet meer, maar 
ook niet minder. 

Negen Vlaamse Europese parlements
leden, waaronder ]aak Vandemeule-

broucke, protesteren tegen het verdwij
nen van de uitzendingen in het Spaans, 
het Duits en het Arabisch van Radio 

Vlaanderen internationaal (RVI). Zij be
treuren deze beslissing omdat RVI voor 
de uitstraling van Vlaanderen in de we
reld zorgt. De uitzendingen in het Duits, 
Belgiës derde landstaal, zijn belangrijk 
o.m. omdat Duitsland de belangrijkste 
handelspartner van Vlaanderen is. Het 
Spaans van zijn kant is een taal die 
gesproken wordt door tientallen mil
joenen mensen in Europa en Zuid-Ame-
rika. Het Arabisch wordt dan weer be-

Jaak Vandemeulbroucke wil, samen 
met 8 andere Vlaamse 

Europarlementariërs, dat de 
uitzendingen in het Duits, het Spaans 

en het Arabisch op RVI behouden 
blijven. 

luisterd door nogal wat migranten in 
Vlaanderen. „Wij zijn er ons van bewust" 
besluiten de negen, „dat deze beslissing 
kadert in een globaal besparingsplan. De 
redaktie vreemde talen van de BRTN 
deelde ons echter mee dat er alterna
tieven bestaan. Mogen wij U (gedele
geerd-bestuurder Bert De Graeve en 
Vlaams minister voor Media Eric Van 

Rompuylied.) vragen deze alternatieven 
nog eens na te gaan?" Afwachten maar. 

14 

Het VRT-aktualiteitenmagazine 
'Panorama' had een voor ons veel
belovende reportage gemaakt. In 
'Die andere Belgen' gingen een 
Vlaamse en een Waalse joernallst 
op bezoek bij respektievelijk hun 
Waalse en Vlaamse buren. Daar 
zouden Xavier Waterloosen Didier 
Detafontaine hun gastheren vra
gen stellen over de verschillen en 
de overeenkomsten tussen de 
twee bevolkingsgroepen in Bel
gië. 
Het resultaat was erg magertjes, zo 
mager dat wij zouden durven spre
ken van een ronduit teleurstellend 
resultaat. Wat werd opgevoerd 
was een geheel van gemeenplaat
sen over de beide volkeren. 'Walen 
durven zich meer uiterlijk tonen', 
'Vlamingen zijn strikter in netheid', 
'Walen genieten meer van het le
ven en vechten niet meer, maar 
laten zich onderhouden' en 'Vla
mingen zullen vlugger Frans spre
ken'. Een partij die met deze slo
gans naar de verkiezingen zou 
trekken zou op nogal wat tegen
kanting kunnen rekenen, maar in 
deze 'Panorama' was voor enige 
nuancering weinig plaats. Een 
Waals advokaat, van wie gezien zijn 
scholing toch enige matigheid ver

wacht mocht worden' bestond er 
zelfs in te verkondigen dat hij aan 
de Vlaamse kust gewoon Frans 
bleef spreken. „Wij hoeven geen 
Nederlands te spreken, want de 
winketiers kennen Frans." We 
hoorden soortgelijke taal wel vaker 
van Waalse zijde. Zo vaak dat men 
zich zou kunnen gaan afvragen of 

terviewden over zichzelf schepten. 
Geen enkel moment werd zelfs 
maar de schijn gewekt dat er 'Bel
gen' bestaan. Beide volksgroepen 
kennen eikaars minister-president 
nauwelijks of niet. Eentje verwarde 
Van den Brande zelfs met Hugo 
Broos, de trainer van Club Brugge. 
Vlaanderen en Wallonië mogen 

Twee gescheiden 
werelden 

Panorama, donderdag 30 Januari 1997, TVl 

de gemiddelde Waal het nut van 
een kennis van beide landstalen 
wel Inziet. Al was het maar omdat 
hij in een meertalig land woont. 
Maar het opgevoerde staal zal wel 
niet bestaan hebben uit 'gemid
delde Walen'. 
Langs Vlaamse zijde bekloeg men 
zich over het beeld dat de media 
gaven van de Walen. De media 
doen het overkomen alsof de Wa
len al hun problemen aan zichzelf 
te wijten hebben. Precies het 
beeld dus dat de Waalse geïn-

grondwettelljk én voor de handel 
dan nog niet gescheiden zijn, de 
Waalse problemen leven nauwe
lijks In de Vlaamse harten. Om
gekeerd Is dat ook niet het geval. 
Uit deze 'Panorama' kan dan ook 
maar één besluit getrokken wor
den: België /5gescheiden. Het valt 
dan ook te hopen dat veel pro
gressieven en unitarlsten naar 
deze aflevering gekeken hebben. 
De „nieuwe Belgen" hebben nog 
werk aan de winkel. 

Krik 
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Antoinette, wie 
neeft ae baf7 
Wat IS er toch aan de hand in dit land? 
Vreselijke dingen kwamen aan het licht, 
kinderlokkers, ontvoerders, verkrach
ters, kindermoorden, een minister van 
staat vermoord, allerlei affaires Je kunt 
het zo gek niet bedenken of het vond 
plaats in ons Belgenlandje Een bord 
spaghetti eten blijkt een zwaar vergrijp 

„SI on me lalsse faire" kan je ook beter 
met zeggen Als je dat allemaal zou 
vertellen, geen zinnig mens die 't ge
looft 
Wat wil nou het geval? Daar een en 
ander wat scheef in de haak zat werden 
er kommissies aangesteld En ja hoor, 
nou IS het hek pas van de dam De 
zwarte piet wordt doorgeschoven naar 
de anderen, men spreekt elkaar tegen, 
liegt tegenover de kommissie (zelfs on

der ede) De burger, wit van woede, uit 
zijn witte woede in een serene mars 
Applaus alom, vanuit de 16, zelfs vanuit 
het paleis Nu gaat men de handen uit 
de mouwen steken Let op mijn woor
den, de onderste steen zal boven ko
men Een nieuwe politieke kuituur, waar 
de ene met wordt uitgenodigd, een 
andere node komt en nog een andere 
na één keer wegblijft Back to business 
as usual 

Kumul verbieden ligt moeilijk, liever 
geen onderzoekskommissie voor 
Rwanda, wabiief seks op 14? De heren 
(want dames worden vooralsnog ge
meden) vliegen elkaar in het haar De 
nieuwe politieke kuituur De burger kijkt 
gelaten, gelukkig zijn er nog zekerheden 
zoals Schalkse Ruiters 

Rudy Staute 

^ WEDERWOORD 4 

HOOP doet ieven 
De Belgen zien de toekomst minder zwart 
in volgens de zoveelste kwakkel-enquête 
(Dimarso) onder 1018 personen. Wie zijn 
dat? Zeker met uit mijn buurt of onder 
mijn kennissen! Om te vieren en vooruit 
te lopen op die hoopvolle berichten stij
gen de prijzen vanaf 1997 De overheid 
wil een graantje meepikken van de voor
ziene verbetering van de welstand. 
Faillissementen worden vermeden door
dat men méér schulden zal mogen maken 
vooraleer failliet te gaan. Ook die cijfers 
gaat men in het vervolg manipuleren. Het 
rekord (7853 in 1996) dat wij nastreven 
(!) maakt de mensen ongerust. Heeft men 
voldoende schulden dat ze met meer te 
recupereren zijn, dan worden ze kwijt
gescholden. Gaat het slecht m een streek, 
dan steunen alle Europese belastingbe
talers. Wie met wil failliet gaan fuseert 
met anderen. 

De 500.000 Belgen die géén geld genoeg 
hebben om eten te kopen, krijgen gratis 
eten. Velen ook gratis elektriciteit en 
water. Straks, zoals in Nederland, ook 
gratis krant en telefoonabonnement' 
Ontslagen werknemers in overheidsbe
drijven worden naar andere overheids
diensten overgeheveld. Werk genoeg als 
de gemeenschap betaalt! Vooral om de 
illegalen en de stijgende kriminaliteit aan 
te pakken. Belgen gokken voor 160 mil
jard per jaar. Omdat ze geld nodig hebben 
(Nederlanders 37 miljard'). Bij velen is 
het geld iedere maand op. Anderen leven 
langzaam hun kapitaal uit betere tijden 
op En verarmen. 

Gelukkig zijn er zoveel langdurig werk
lozen. Die kunnen geschrapt worden van 
de voor de overheid hinderlijke officiële 
werkloosheidscijfers Alleen al 110.000 
vrouwen m de periode 1991-1995. Dat 
worden dan steuntrekkers. Klinkt anders 
maar met beter. In plaats van produktief 

ZoeicertJe 
vakantie - Vlaams-nat fam 

zkt vakantiewoning in Provence 
of Languedoc-Roussillon, tij
dens eerste dne weken van au
gustus 
Antw sekr WIJ t a v Hilde De 
Leeuw 

Foto - De WiJ-redaktie zoekt 
foto van Cypnaan Verhavert, 
joernaiist en letterkundige (Kes-
terl877-Brussel 1946) 
Antw sekr WIJ t a v Hilde De 
Leeuw 

te zijn gaat het overheidsgeld naar 
steun. 

De ekonomie gaat er op vooruit! Elec-
trabel (gas- en elektriciteitsmonopohe) 
verdiende 26.940 miljoen. Is nummer één 
van de winstgevende bedrijven. Wie voelt 
daar wat van in zijn geldbeugel' Ver
minderen de prijzen.' 
Hoop doet leven. Dat is waarschijnlijk de 
bedoeling van enquêtes. Terwijl de enige 
oplossing van al die ellende gewoon een 
drastische (géén aalmoes) loonlastenver
laging IS, plus méér geld in handen der 
verbruikers, die produktie, consumpae 
en ekonomie werkelijk zouden aanzwen
gelen. Met een retoureffekt van belas
tingen. Dat doet de overheid echter 
met. 

Wat kunnen we dan wensen voor 1997? 
Paradoxaal maar doeltreffend- dat het zo 
snel mogelijk zéér slecht zou gaan. Dat 
zou de overheid verplichten te doen wat 
ze nu met doet. Drastisch ingrijpen! In 
plaats van een pijnlijke langzame dood. 
Kijk maar eens naar de plotse drukte rond 
Justitie! Ineens kan alles! 

Wdly Degheldere, 

Brugge 

Beigié blijft 
wapens ieveren 
Zaïre (portugees voor Congo) is een 
artificiële staat, produkt van het Kongres 
van Berlijn in 1885. Daar kwamen geen 
bantoe bij te pas, want de kranten schre
ven dat Stanley en Livingstone een nieuw 
primitief volk ontdekt hadden: de ban
toe. Wij hebben in Afrika gelerd dat ba
ntoe het meervoud is van mu-ntoe en wil 
zeggen: mens-en, meervoud van mens. 
Zij hadden dus „mensen" ontdekt' 
In deze artificiële staat worden ± 320 
talen gesproken, dragers van evenveel 
kuituren en volken. Maar nee het past te 
spreken over clans en stammen en... et
nische twisten... maar met moderne wa
pens! 

Van waar komen die moderne wapens' 
Zelf maken zij ze met, noch lichte noch 
zware, enkel speren, bogen en „machet-
tes'. Vanwaar komen de wapens dan ? 
België IS via de Fabrique Nationale d'Ar-
mes de Guerre (FN) geen reuzeleve
rancier. Het gaat „maar" over een 10 
miljard tussen 1992-1995, het dubbele 
van de periode 1988-1991! De Ame
rikanen leverden voor 930 miljard, en 
over de Chinezen zijn ons geen gegevens 
bekend. Deze leveranciers leveren ook 
met steeds rechtstreeks, ze kennen ge
noeg landen die tussen-handel willen be
drijven. 
De VU was voor enkele jaren de enige 

partij in België die haar mmisterpor-
tefeuiUes neerlegde omwille van verbor
gen of openbare toelatingen voor wa
penhandel. Tot heden is er in dit land 
geen kontrole op de uitvoer van wapens... 
maar België blijft oorlogsmateriaal le
veren (WIJ, 9 januari jl.) 
Morgen verdwijnt Mobutu, overmorgen 
komt een groot deel van de ± 320 volken 
in een of andere vorm op voor zijn eigen 
nationaliteit en onafhankelijkheid. En bij 
de bantoe zijn er méér nationahsten dan 
men vermoedt. Dat weten we omdat we 
er geweest zijn. Denk aan de diamant-
plunder m Kasai die heden ten dage nog 
altijd gangbaar is en aan de vermoorde 
Moise Tsjombe die vocht voor onaf
hankelijkheid van Tshaba (Katanga) het 
land met uranium, koper en... goed ge
kend door de Union Miniere du Haut 
Katanga (zetel bij de Generale, m de 
Koningsstraat te Brussel)... maar België 
blijft oorlogsmateriaal leveren. 
In de bodem van Kivoe is er geen olie-
uitbating zoals in Koeweit dus.... „laat ze 
mekaar maar uitmoorden, 't is maar een 
stammenoorlog". 

Zijn het soms „kwatongen" die beweren 
dat er miljoenen gedood werden, en dat 
het een genocide is. 

...maar België blijft oorlogsmateriaal le
veren. 

Daniel Van Hecke 

Kampenhout 

Spiitsing 

Uit uw kommentaar op het nieuwe 
VRIND-rapport (WIJ 30 jan. j.1.) blijkt 
dat de Vlamingen de toekomst eerder 
bevreesd tegemoet zien. Om tot dat be
sluit te komen had de Vlaamse overheid 
geen dure studie hoeven te bestellen. Wie 
zich geregeld onder de mensen begeeft 
wéét dat het met overal rozegeur en 
maneschijn is. Politici, die zich natuurlijk 
ver boven het gewone volk verheven 
voelen, moeten eerst enkele dmzenden 
Vlamingen vervelen met een enquête om 
op de hoogte te komen van die vrees. 
Die angst is mettemin gerechtvaardigd m 
een land met 10.000 miljard staatsschuld, 
met Waalse socialisten die korrupt tot op 
het bot zijn en Vlaamse kristen-demo-
kraten die hun gat met de vnnd mee laten 
draaien. Al het oeverloos geouwehoer 
over de ,Nieuwe Pohtieke Kuituur' ten 
spijt: aan de Vlaamse vrees zal weinig tot 
mets veranderen zolang België met ge
splitst wordt. Vlaanderen is unmers m 
staat om het heft in eigen hand te nemen. 
Of het dan allemaal zoveel beter zal zijn, 
IS met zeker. Maar wat we zelf doen, doen 
we tenminste zelf. In voorkomend geval 

zullen we zelf - en met de PS-staat -
verantwoordelijk zijn voor wat we fout, 
maar ook voor wat we goed doen 

J.A., 
Keerbergen 

Amnestie? 
Ongelooflijk, maar waar! De PS wil am
nestie., met voor de slachtoffers van de 
laffe, ongenadige en onrechtvaardige re
pressie maar voor zichzelf' 
Zo laag IS men gevallen in het zuiden van 
het land: de PS wil de spons vegen over 
alle gesjoemel, partijfinanciering, smeer
geld, korruptie... In wat voor een land 
leven WIJ? 

Is men nu totaal alle pedalen kwajt' 
Dat politieke partijen gespekt worden 
door de staatskas (door de belasting
betaler) gaat er bij mij met m, en nu dit 
nog. Dit durven voorstellen is gewoon
weg de eenvoudige, trouwe hardwer
kende mensen in dit land vierkant uit
lachen. Is dat de nieuwe pohtieke kui
tuur? 

Wanneer gaan de Vlaamse partijen en 
vooral de grootste partij, de CVP, eens 
mzien dat met de PS mets, maar dan ook 
mets aan te vangen valt. Vlaamse par
tijen: word wakker! 

Alle pohtici van goede wil, aangevuld met 
echt bezorgde wetenschappers en gewone 
Vlammgen moeten drmgend rond de 
tafel gaan zitten en het nieuwe Vlaan
deren gestalte geven nu kan het nog! 

Wilfned Rosiers, 

Neeroeteren 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van 
lezers Naamloze, scheld- en smaadbneven 
gaan de scheurmand in De redaktie behoudt 
zich het recht voor bneven in te korten en 
persklaar te maken Bneven wonden voluit 
ondertekend, tenzij de schnjver verzoekt ini
tialen te gebmiken 
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s nuiftabak vertegenwoordigt slechts een 

verwaarloosbaar geheel in het totale 

tabaksgebruik en toch kent iedereen de snuifdoos. 

In Antwerpen loopt daarover een tentoonstelling. 

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

Je kan het zo gek niet bedenken, of 
objekten worden verzameldoeleinden. Zo 
dus ook snuifdozen. Wie niet van ta
baksgebruik houdt, doet er beter aan zijn 
even over zijn vooroordelen heen te stap
pen want de tentoonstelling erover is zeer 
boeiend en interessant! In het Provinciaal 
Museum Sterckxhof-Zilvercentrum wor
den immers nog tot 23 maart ongeveer 
150 bijzonder kostbare achttiende-eeuwse 
zilveren en gouden tabaksdozen aan het 
publiek getoond. Deze expositie wenst 
tematisch aan te sluiten bij de wereld-
kreatie van de opera 'Les Liaisons Dan-
gereuses', gekomponeerd door ?iet Swerts 

op een libretto van Dirk Van der Cruysse en 
in opdracht van de Vlaamse opera. 
Voor het eerst worden deze kostbare zil
veren en gouden tabaksdozen, afkomstig 
uit privé-koUekties en nationale openbare 
verzamelingen, publiekelijk getoond. 
Deze selektie van de 18de-eeuwse snuif
dozen en tabaksraspen, vervaardigd in 
Frankrijk, de Oostenrijkse Nederlanden of 
het voormalige prinsbisdom Luik, geven 
een prettig beeld van het society-leven uit 
de pruikentijd. 

SNUIF- OF TABAKSDOZEN 

De snuif- en tabaksdozen zijn zonder uit
zondering klein van afmetingen. Gewoon
lijk zijn ze 6 a 10 cm lang. Ze hebben steeds 
een scharnierend deksel, dat hermetisch 
op de doosrand past, zodat het poeder er 
niet kan uitvallen en het aroma goed 
behouden blijft. Bij de echte kwaliteits
dozen wordt het scharnier geïntegreerd in 
de vormgeving van de achterwand. Alle 
vlakken worden versierd met fijn uit
gebeitelde of gegraveerde motieven. De 
zilveren snuifdozen waren bij de rijken 
bestemd voor dagelijks gebruik. De de 
meer rijkelijk versierde, gouden exem
plaren waren van in den beginne vooral 
verzamelobjekten. Ze werden vaak door 
de koning en edellieden weggeschonken 
bij wijze van betaling of als erkenning voor 
bewezen diensten. Uit de tweede helft van 
de 17de eeuw dateren de zeldzame eerste 
snuifdozen of 'tabaquières'. Het bestaan 
van deze objekten in zulke vroege periode 
wordt bewezen door archiefdokumenten. 
In de Zuidelijke Nederlanden kwamen 
relatief veel snuifdozen voor. Meestal be
stonden ze uit een schildpadpantser of een 
slakkenhuis van een kaurischelp, gemon
teerd in een zilveren zetting. Dergelijke 
voorbeelden kennen we uit Aat, Ant
werpen en Oudenaarde. Vooral de stad 
Aat was een gekend centrum voor de 
aanmaak van dergelijke snuifdozen. Ze 
werden er vaak aangeboden op markten 
en foren. De kartouchevormige doos met 
uitermate fijn gegraveerde dekoratie met 
galante scènes of vogels, in een rokail-
lelijst, bleef doorleven tot rond 1770. 
Vanaf toen kwam de ovale doosvorm in de 

mode. In het laatste kwart van de 18 de 
eeuw komt de langwerpige, bijna recht
hoekige, afgeronde snuifdoosvorm voor. 
Zij worden vaak luxueus afgewerkt met 
vergulde motieven en gouden aksenten. 

DOZEN EN RASPEN 

In de 18de eeuw was vooral Parijs een 
gekend centrum voor de produktie van 

k*ia*^i 

zodat een bijzonder reliëfeffekt bereikt 
werd. 

Tabaksraspen werden in Frankrijk vanaf 

de 17de eeuw aangetroffen. Ze bestaan in 

Dozen om te niezen 
snuifdozen. Doorgaans waren deze dozen 
kartouche- of kussenvormig, om rond 
1740 gewoon rechthoekig te worden. 
Rond het midden van de 18 de eeuw waren 
de zogenaamde 'en cage-dozen' met Ja
panse lakpaneeltjes erg in de mode. De 
versiering van de zilveren dozen stelde 
meestal mythologische taferelen voor of 
galante scènes en jachttaferelen, telkens in 
een uitgebeitelde uitvoering. 
Vanaf de jaren zestig krijgt de snuifdoos bij 
voorkeur een ovalen vorm, met in het 
midden en medaillon met een (portret)mi-
niatuur, in een omgeving van doorschij
nend email op een 'geguillocheerde' grond 
(guillocheren = een versiering aanbrengen 
van dooreengevlochten lijnen). De fijnste 
zilveren dozen werden wel eens versierd 
met trofeeën of bloemmotieven, waarbij 
gebruik gemaakt werd van gesoldeerde 
stukjes in twee, drie of vier kleuren goud. 

diverse materialen, zoals palmhout, fa
ience, email, koper, ijzer en ivoor. Hun 
afmetingen variëren van 10 tot 30 cm. 
Soms zijn deze raspen opgesmukt met een 
eigenaars-wapenschild of een of ander 
religieus tema. Meestal gaat het in de 
dekoratie van deze raspen echter om my
thologische tafereeltjes, bordeelscènes en 
'commedia dell'arte-personages'. De aan
maak van dergelijke raspen situeerde zich 
vooral in het Franse Dieppe en in Ant
werpen. 

In de koUektie Franse snuifdozen zijn in 
deze tentoonstelling alle gerenommeerde 
edelsmeden vertegenwoordigd, onder an
dere de gouden pronk-tabaksdoos van de 
Parijse edelsmid Pierre Croissant, uit 1739, 
en behorende tot de historische koUektie 
van jonkheer Pierre Lunden die dit alles in 
1975 aan het Sterckxhof legateerde. 
Dit is een kleine, doch waardevolle ten

toonstelling, waaruit de tijdssfeer van de 
18de eeuw, dus de periode van de „li
teraire Liaisons Dangereuses" zo valt op te 
snuiven! In het bijzonder wil ik de aan
dacht vestigen op de keurige katalogus 
(256 bladzijden, 28 kleurenfoto's en hon
derden zwart-wit opnamen) met notities 
van Anne-Marie Claessens-Peré, eerstaan
wezend wetenschappelijk assistente van 
het Zilvercentrum en een tekst van kon-
servator Leo De Ren over de tabaksdoos 
aan het hof van Karel Alexander van 
Lotharingen. Een bezoek zeker waard! 

Dirk Stappaerts 

c» Dozen om te niezen. Snuifdozen 

en tabaksraspen uit België en Frankrijk 

uit de 18de eeuw. Tentoonstelling 

in het Provinciaal Museum Sterckxhof-

Zilvercentrum, Hooftvunderlei 160 

te 2100 Antwerpen-Deume (Rivieren-

hofdomein). Tot 23 maart 1997. Da

gelijks van 10 tot 17u.30. Gesloten op 

maandag. Toegangsprijzen: 150 fr., 

100 fr voordeeltarief; 200 fr. gezins

tarief). Katalogus: 980 fr. Verdere 

info: 031360.52.50. 

Snuifdozen 

waren niet 

zelden heel 

fraai 

uitgewerkt. 

lé 

Enige tijd geleden besliste de Kamer dat er 
tegen 1999 een totaalverbod op tabaks-
reklame moet komen. Met zijn besluit wil de 
wetgever voorkomen dat Jongeren aan
gezet worden tot roken. Popfestivals, au
towedstrijden, maar ook dag- en week
bladen zullen het zonder deze bron van 
Inkomsten moeten redden. Roken wordt zo 
stilletjesaan - en niet alleen om gezond
heidsredenen - een taboe. 
Toch Is er één soort tabaksgebruik dat niet 
onder vuur komt te liggen: het snuiven. 
Natuurlijk vertegenwoordigt het snuiven 
geen groot gedeelte van het totale ta
baksverbruik. Het snulf-aandeel Is zelfs zo 
klein dat er, altans In België, geen aparte 
cijfers over bestaan. Weinig Is dan ook 
geweten over het aantal tabakssnuivers dat 
dit land nog telt. 

Vroeger was snuiven - dat m zijn oervorm 
ontdekt werd in Paraguay en Brazilië -
vooral geliefd In de hogere kringen. Waar 
men nu een gast of bekende wel eens een 
sigaret durft aan te bieden, was het in de 
17de en 18de eeuw heel gewoon hem of, In 
een uitzonderlijk geval haar, de snuifdoos 
onder de neus te duwen. Wist de gast niet 
wat te doen dan was er altijd wel één of 
andere behulpzame handleiding voorradig 
die haarfijn uit de doeken deed hoe ge
snoven diende te worden. 

iedereen z'n snuifje 
ONTSPANNEND NIEZEN 
Snuiven, dat In feite niet meer Is dan 
Inhaleren van zeer fijn aromatisch tabaks
poeder, diende bij voorkeur te lelden tot 
een 'ontspannende niesbui' en niet tot een 
onbeheerste niespartlj. Snuiven deed je In 
goed gezelschap, weet je wel! Met een 
fraaie snuifdoos (zie ook hiernaast) én een 
fijn geborduurde zakdoek kwam je als snui
ver al een heel eind In de etikette. Ce-
evolueerde snuivers beschikten niet alleen 
over een snuifdoos, maar ook over een, 
vaak fraai bewerkte, tabaksraspen overeen 
klem lepeltje waarmee ze het goedje naar 
de neus konden brengen Met de rasp kon 
de gebruiker zelf een hoeveelheid verse 
snuif vervaardigen. Daartoe kocht hij In de 
winkel een 'karot', een staafje van geperste 
tabak, dat hij steeds bij zich bewaarde. Snuif 
werd hoofdzakelijk verkocht bIj de apoteek 
en dat had een goede reden: tabak werd 
lange tijd gezien als een geneeskrachtig 
kruid. Hoofdpijn, kiespijn, verkoudheid, 
bronchitis en zelfs longtuberkulose zouden 
wijken voor de wondere gaven van tabak. 
De jaren hebben die fabels Inmiddels ach
terhaald. 

In de 18de eeuw konden ook gewone 
mensen zich een snuifje veroorloven, zij het 
dat ze het vaak moesten doen met een 
snuifdoos van versierd papier maché. De 
vraag die ontstond was zo groot dat de 
snuif op een half-geïndustriallseerde ma
nier vervaardigd werd. 
Bij onze noorderburen verschenen her en 
der diverse 'snulfmolens': het waren wind
en watermolens die van de natuurlijke 

energie gebruik maakten om snuif fijn te 
malen. Mede door het beschikken over die 
molens én de kontakten In het verre oosten 
door de Verenigde Oost-Indische Compag
nie, die de tabak Invoerde, maakte Ne
derland naam als producent van snuif. 
Ook zij die tabakspotten en snuifdozen 
vervaardigden voeren er wel bij. Tegen
woordig wordt er veel minder gesnoven 
dan vroeger en snulftabak komt nu In 
hoofdzaak uit Engeland en Duitsland. Bel
gië kent nog twee fabrikanten van snulf
tabak, één uit Brugge en één uit Delnze. 

o» Met dank aan het informatie 
en Dokumentatlecentrum voor Ta
bak 
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