
Konsensus 
dienst
betoon 

DONDERDAG 13 FEBRUARI 1997 

42^" JAARGANG - Nr. 7 - 35 Fr. 

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

W oensdag 5 februari. VU-
fraktieleider in het Vlaams 
parlement, Paul Van Grembergen, 

stuurt een bericht naar de pers en naar de 
voorzitter van het Vlaams parlement, Norbert 
De Batselier (SP). 

Vooraleer de besprekingen over de 
Nieuwe Politieke Cultuur (NPC) in het 
Vlaams parlement op donderdag 6 februari 
aanvangen, vraagt Van Grembergen dat alle 
Vlaamse partijen de oude politieke kuituur 
van de federale regering zouden afkeuren. Hij 
wijst erop dat de burgers niet dwaas zijn en 
dat de arrogantie van sommige machthebbers 
de bevolking tot stille razernij brengt. Daarom 
maant de fraktieleider de Vlaamse partijen aan 
om bij middel van een ,ordemotie' afstand te 
nemen van de federale politiek. 

Ook het Vlaams Blok stuurde een 
dergelijk bericht de wereld in. In tegenstelling 
tot de VU, dreigt het Blok de besprekingen te 
verlaten indien niet aan haar wensen wordt 
voldaan. 

Toen Van Grembergen bij de aanvang 
van de besprekingen de diskussie opentrok, 
zag het ernaar uit dat de meeste Vlaamse 
partijen zijn wens zouden ondersteunen. 
Vooral Agalev en de VLD waren de mening 
van Van Grembergen toegedaan. De CVP 

zweeg. Het Vlaams Blok stelde eisen die geen 
enkele ander partij kon nakomen. Daarop 
ontspon zich een drie uur lange diskussie 
tussen het Vlaams Blok en de SP. De houding 
van het Vlaams Blok leidde ertoe dat de 
inhoudelijke benadering van de VU op de 
achtergrond raakte. Uiteindelijk werd het 
initiatief van Van Grembergen afgewimpeld. 
En omdat het Blok geen gelijk kreeg, besliste 
het niet langer aan de besprekingen deel te 
nemen. 

Het incident wijst er eens te meer op 
dat het Vlaams Blok de Vlaamse belangen niet 
dient. Trouwens, van zodra deze partij 
huiswaarts keerde, werd het vertrouwen 
tussen de Vlaamse partijen hersteld. Er volgde 
een sereen en opbouwend debat waarbij een 
konsensus werd bereikt over het politiek 
dienstbetoon. 

Het dienstbetoon zal niet worden 
afgeschaft. De onderhandelaars waren van 
oordeel dat politici ,aanspreekbaar' moeten 
blijven. Op die manier ontlopen ze de 
problemen van de burger niet, deze mag niet 
voor ,een gesloten deur' staan. Indien de 
burger met een probleem of een klacht naar 
de politikus stapt, dan kan hij of zij deze 
overmaken aan de bevoegde administratie of 
aan de ombudsdienst. 

Er kan echter niet langer sprake zijn van 
een,voorkeursbehandeling'. Om dat 
afdwingbaar te maken zal een deontologische 
code worden opgesteld. Bovendien wordt een 
,registratieplicht' voorzien. Eerst wordt de 
nota die de politikus naar de administratie 
stuurt, geregistreerd. Ook de dienst die de 
nota ontvangt, notuleert. Bij betwisting en/of 
verdere behandeling blijven dokumenten 
steeds binnen handbereik... 

(evdc) 
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T ijdens het voorbije weekeinde heeft 
eerste minister Dehaene het nodig 

gevonden om „te spreken". Het was 
ook nodig want de premier had het zich 
in de voorbije dagen toch wat al te 
gemakkelijk gemaakt. Zijn steeds ver
wijzen naar de problemen van de PS als 
een Interne aangelegenheid en doen 
alsof zijn regering 
niet geraakt 
werd, was ronduit 
beschamend. De
haene heeft ge
sproken zoals 
chefs van een 
derde wereldland 
dat wel eens va
ker doen. Met 
een onvoorstel
bare hooghartig
heid heeft hij zijn 
macht getoond. 
Tegenover de el-
gen achterban, 
wat wij zeer erg vinden. En tegenover de 
bevolking, wat nog erger is! Dehaene is 
de baas In de Tweekerkenstraat en dat 
zullen de jonge CVP-parlementsleden 
geweten hebben. Vanuit de schroom 
tegenover hun publiek hadden zij het 
aangedurfd het politieke onfatsoen aan 
te klagen, ze zijn van een kale reis 
teruggekomen. Dehaene doet nu met 
hen wat de toenmalige CVP-leiding met 
hem In zijn rolkraag-tljd gedaan heeft. 
Het schijnt In de CVP een traditie te zijn 

Post-
Dehaene-

tijdperk 
begonnen 

dat jongeren graag naar „hun vaders" 
uithalen, om vervolgens weer In hun kot 
te kruipen. Omdat elk huisje z'n kruisje 
heeft, tillen we niet zwaar aan deze 
gebeurtenissen, maar een poging tot 
nieuwe politieke kuituur was het niet. 
Want de jonge CVP-parlementsleden 
hebben verwoord wat bij de publieke 

opinie leeft en dat 
was - niet meer, 
maar ook niet 
minder - dat fat
soenlijk regeren 
met de PS niet 
meer mogelijk Is 
Alle uitvluchten 
van Dehaene- de 
PS moet haar pro
blemen zelf op
lossen, leden van 
het Vlaams parle
ment moeten 
zich niet met de 
federale regering 

inlaten, het Is niet de tijd voor een 
partnerruil, enz. houden de regering In 
het zadel. Maar ze getuigen van mis
prijzen voor mensen die een streep 
willen trekken onder een bepaalde ma
nier van aan politiek doen. 
Aan wie heeft Dehaene een dienst be
wezen? Niet aan zijn partij die weer eens 
tot de knieval bereid was. Niet aan de PS 
die dringend aan Interne zuivering toe 
Is. Niet aan zijn regering die met een 
lamme vleugel gedoemd is om op halve 

kracht te vliegen. Niet aan Vlaanderen 
dat meebestuurd blijft door een Waalse 
partij die het niet kan sanctioneren. Niet 
aan de demokratie die eens te meer 
beladen wordt met de verdachtmaking 
dat politiek gelijk staat aan arrangeren. 
Dehaene heeft een dienst aan zichzelf 
bewezen, op eigen houtje heeft hij de 
krisis afgewend. Het heet dat hij niet Is 
tussenbeide gekomen in de zaak-Spit-
aels, maar dat gelooft geen mens. Toen 
eind vorige week de PS-revisor Detallle 
opgepakt werd, kreeg de premier Spit-
aels In de tang, vandaar diens plotse 
terugtreden. Ooit zullen de omstan
digheden waann dit gebeurde en de 
medewerking van de PSC bekend ra
ken. 
Voor de premier kwam alles net op tijd 

• Verlost van Spitaels kon hij zich door de 
media laten ondervragen. Storm voor
bij, niks aan de hand. Op naar 1999, de 
eerste konfrontatle met het publiek. 
Maar deze zal er voor Dehaene niet meer 
zijn, heeft hij reeds laten weten. Dan 
wacht hem een Europese stoel. 
In een van zijn gesprekken bekende de 
premier dat het mislukken van het so
ciaal overleg hem bedroeft. Maar wat 
doen de verantwoordelijke ministers 
aan de toestand"? Zelfs met socialisten In 
de regeringen volgen de sociale kon-
flikten mekaar op en roepen de vak
bonden tot betogen op. Sluw als hij Is 
erkent Dehaene dat wat bij de bevolking 
leeft zich vla nieuwe bewegingen ma

nifesteert, maar de machteloosheid om 
deze te kanaliseren Is zeer groot 
Hij treft het dat de regering over een 
aktieve minister van Justitie beschikt die -. 
veel ongenoegen kan opvangen, maar 
ze faalt dan weer wat de soclo-eko-
nomische problematiek betreft. Initi
atieven voor tewerkstelling zijn ver weg, 
fraudedossiers stapelen zich op, de So
ciale Zekerheid tikt als een tijdbom. Het 
Vlaams parlement, dat wat graag eigen 
antwoorden zou willen formuleren op 
deze problemen, zucht In het keurslijf 
van een onafgewerkte staatshervor
ming Overdrijven we als we de Indruk 
hebben dat Vlaams minister president 
Van den Brande stil gevallen is"? 
Jean-Luc Dehaene heeft met het vertrek 
van Spitaels gescoord, zeer zeker. Maar 
wat koopt Vlaanderen daarmee' Het 
moet dulden dat de PS verder haar zeg 
heeft over ons, dat Vlaanderen een 
tweede zaak-Van Hooi tegemoet gaat, 
dat Vlaamse parlementsleden geen vra
gen mogen stellen over de eerbaarheid 
van een federale regeringspartner, dat 
een Vlaams gezin 44 000 fr. minder 
sociale uitkeringen ontvangt dan een 
Waals gezin. . 
Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse 
partijen, los van de federale schoon
moeder, in overleg gaan over de toe
komst van Vlaanderen. Of wachten ze 
eerst het post-Dehaene-tijdperk af? 

Maurits Van Liedekerke 
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Emma Bonino 
Europees kommissaris voor Humanitaire 
Hulp Emma Bonino keerde geschokt van 
haar bezoek aan Oost-Zaïre terug. Ze zag 
er, naar eigen zeggen, de mensen die niet 
bestaan, die de generaals van de sterkste 
legers ter wereld met alle radars en 
satellieten niet konden vinden. Ze zag, 
kortom, de hel. In het kamp Tingi-Tingi 
zitten 200.000 mensen met amper 

voedsel en water in de hitte bijeen 
gepakt. In de bossen zitten nog eens 
tienduizenden vluchtelingen, waarnemers 
ter plekke gewagen van misschien 
200.000. Van menselijke waardigheid is 
daar al lang geen sprake meer, alleen 
overleven telt nog. Je vraagt je af waarop 
de internationale gemeenschap nog 
langer wacht... 

Cuido Fontein 
Wallonië op drift ? Lees er 'Wallonië' van Culdo Fonteinüan 
eens op na, voor een goed begrip. „Wallonië heeft een 
arbeidersl<ultuur. Het grote epos van Wallonië is dat van 
hard materiaal, en de gemiddelde Waal leeft met het 
gevoel dat men hem bewust deze kuituur heeft ont
nomen; men leeft In een geest van ontreddering. Op de 
schoorsteen van elk rechtgeaard Waals huisgezin staat de 
mijnlamp van grootvader. In de serre of naast de duiventil 
staat de rieten stoel waarin hij de laatste jaren van zijn 
leven zittend probeerde te slapen, en waarin hij rochelend 
stierf". 

• DOORDEWEEKS • 

Kind en Gezin bracht de kln-
derkansarmoefie in Vlaanderen in 
Icaart: bijna vier procent van de 
Vlaamse Icinderen wordt geboren in 
een kansarm gezin. Bovendien is de 
situatie tussen 1992 en 1995 nauwe-
lijlcs verbeterd. De provincie Antwer
pen is het ergst getroffen; Vlaams-
Brabant scoort het minst slecht. 

De roep naar gemeentelijk 
stemrecht voor migranten begint nu 
ook binnen de SP luider te klinken, 
vooral als gevolg van de studie van de 
Leuvense professor Kesteloot. Daaruit 
blijkt dat het verval van sommige buur
ten mede het gevolg is van het feit dat 
migranten geen gemeentelijk stem
recht hebben. 

In het kader van de werkgroep-
Langendries pleit minister van Binnen
landse Zaken Vande Lanotte voor een 
volwaardig loon voor burgemees
ters en scltepenen. Deze lokale man
daten zouden dan wel niet meer kom-
bineerbaar zijn met een zitje in een 
regionaal of federaal parlement. 

Drie leiders van de radikaie Bas-
kische partij Heiri Batasuna (HB) zit
ten veilig in Brussel. De Spaanse re
gering is voorlopig niet van plan om 
hun uitlevering te vragen. De drie wor
den vervolgd omdat ze vorig jaar tij
dens Mun vrije zendtijd op de Spaanse 
televisie een video over de ETA uit
zonden. 

De Vlaamse regering wil de 
Vlaamse begilnlioven door de 
UNESCO, de kuituurorganisatie van de 
Verenigde Naties, laten erkennen als 
werelderfgoed. 
Dat statuut wordt toegekend aan mo
numenten en landschappen die van 
'ultzondertijke waarde voor de mens
heid' zijn. 

Er schort wat met onze par
lementaire demokratle. tn de periode 
1995-1996 werden amper 4,7% van de 
wetsvoorstellen, dit zijn iniatleven van 
een federaal pariementsiid, tot wet 
goedgekeurd. Het kontrast met wets
ontwerpen, iniatleven van de regering, 
is (te) groot: 76,5% van de ontwerpen 
werden wet. 

Er is ook goed nieuws: binnen
kort zal nu niet alleen de Senaat, maar 
ook de Kamer over een eigen website 
op Internet beschikken. Men kan er 
heel wat informatie over de werking 
van beide kamers op terugvinden. Ook 
een 'Interaktieve rubriek', voorvragen 
en opmerkingen van burgers, is in de 
maak. 

MANU RUYS 
In Manu Ruys' wekelijks stuk ,op de 
korrel' van 7 februari wordt een verband 
gelegd tussen de sociaal-ekonomische be
roering en de aanhoudende tegenstel
lingen tussen de gemeenschappen. 
Ruys verwijt de Vlaamse politici de kom-
munautaire problemen met te willen in
zien. Hij voorspeh dat deze zo explosief 
zullen worden, dat het land uiteengerukt 
zal worden. Temeer, als men rekening 
houdt met „de pogingen om de federale 

1 o 1 hervormingen terug te schroeven naar het 
î noude centralisme." 

Intussen, aldus Ruys, wordt vanuit Brus
sel „een offensief ingezet om een groot 
stuk van Vlaams-Brabant te verfransen en 
aan te hechten. Als die strategie slaagt, 
schuift de Brusselse regio op tot tegen 
Mechelen. De plannen liggen klaar om 
via Europa een statuut af te dwingen voor 
de Franstalige minderheden, waardoor 
een flink stuk van Vlaams-Brabant kap
seist in het Waals-Brusselse gewest, het 
Grote Wallonië dat naar Frankrijk 
lonkt." 

DETAILLE 
Donderdag 6 februari. Guy Spitales 

houdt de eer aan zichzelf en treedt af als 
voorzitter van het Waals parlement. Al 
dan niet toevallig wordt diezelfde avond 
bekendgemaakt dat Fernand Detaille is 
aangehouden. Met de aanhouding van 
Detaille, destijds bedrijfsrevisor van de PS 
en aanverwante VZW's, wordt een 
nieuwe fase in de Dassault-affaire aan
gekondigd. De arrestatie van Detaille 
maakt duidelijk dat het argument van 
'partijgiften' niet langer opgaat. Detaille, 

die nog steeds talrijke mandaten in semi-
overheidsbedrijven opneemt, heeft be
kend dat op zijn rekening 21 miljoen 
Dassault-gelden werden gestort. Die
zelfde dag stelde toenmalig minister van 
Landsverdediging Guy Coëme een ver
slag op waarin Dassault voor het eerst de 
voorkeur kreeg. 

FORCES 
Andermaal toeval of niet, net op de dag 
dat Guy Spitaels (PS) aftrad als voorzitter 
van het Waals parlement kwam er een 
nieufwoplsii'̂ vdor de staalonderneming 
Forgiï^dèMabecq uit de bus. 
Het ligt in de bedoeling het bedrijf vanaf 
maandag 17 februari herop te starten. 
Alle werknemers zouden met een kon-
trakt van drie maanden in dienst worden 
genomen in een beurtrol met tijdelijke 
werkloosheid. 

De curatoren eisten dat de banken 650 
miljoen zouden ophoesten. Ze achten de 
banken immers mede-verantwoordelijk 
voor het faillissement van de Forges. De 
banken zullen daar niet op ingaan. Ook 
de Nijvelse rechter Luc Versluys van het 
Brusselse hof van beroep floot de cu
ratoren terug. 

Intussen staat nog niet vast of de banken 
een krediet van 250 miljoen zullen toe
kennen, terwijl ook het Waals gewest 
eraan twijfelt een waarborg van 250 
miljoen in te bouwen. 

ROBERTO D'ORAZIO 
Vlug bleek duidelijk dat de toekomst van 
de Forges ook in handen ligt van de 
charismatische vakbondsafgevaardigde 
van het FGTB Roberto D'Orazio. Deze 
organisator van de ,Mars voor Werk' 
neemt als het ware het heft in eigen 

1 Dehaene doet het allemaal! 

handen. Zo kan hij niet instemmen met 
de nochtans dringende en voor het bedrijf 
uitermate belangrijke regeling van de 
verkoop van de voorraad van het bedrijf. 
Oorspronkelijk was voorzien dat de vak
bonden en de curatoren gezamenlijk de 
rekening waarop de opbrengsten van de 
verkoop terechtkomen, zouden kontro-
leren. D'Orazio wil echter zijn persoon
lijke handtekening zetten... 

HANDGEMEEN 
Toen de curatoren verleden week vrijdag 
het heropstarten van het bedrijf onder
zochten, werd curator A/am Zenner hard
handig aangepakt door een twintigtal 
arbeiders. Meteen werd Roberto D'Or
azio als de verantwoordelijke aangewe
zen. De curatoren hadden het over een 
,permanente guerilla'. De kristelijke ar
beidersvleugel verwijt de socialistische 
bond van ,syndikaal terrorisme'. De rech
terhand van D'Orazio, Silvio Mara, wil 
dat de arbeiders zelf de hoogovens terug 
aansteken en gewaagt daarbij van een 
,revolutie'. 

Uiteindelijk besliste de handelsrechtbank 
van Nijvel op maandag 10 februari dat 
drie kaderleden zullen instaan voor de 
hervatting van de produktie-aktiviteiten. 

POPULISME 
De sociale beroering in Wallonië blijft 
evenwel verontrustend. Forges hjkt de
zelfde weg te bewandelen als de Vlaamse 
Boelwerf. En noch de socialistische vak
bond, laat staan de PS, heeft D'Orazio in 
de hand. De anti-kapitalistische gevoe
lens, de haat tegenover de overheid en de 
Marxistisch-Leninistische overtuigingen 
doen de arbeiders overhellen naar ex
treem-links. Veel geld is er niet voor
handen. Het pre-revolutionair klimaat 
trekt nauwelijks overnemers aan. 
Intussen is de PS verdeeld. Met de aan
houding van Detaille komt ook PS-voor-
zitter Philippe Busquin in nauwe schoen
tjes te staan. De Brusselse PS-federatie 
speelt ,cavalier seul' en wil een uitzui
vering van de partij. De jonge turken 
denken aan een ,olijfboom-operatie'. Eén 
ding staat inmiddels vast: het Waals po-
puhsme gedijt. En in de coulissen wacht 
José Happart af... 

PENSIOENEN 
Niet enkel de Waalse staalarbeiders mor
ren. Ook in Limburg kwamen mensen op 
straat. De mislukking van het Fenix-pro-

jekt ontneemt de Limburgers de hoop op 
een toekomst. Zelfs de militairen zien het 
niet meer zitten. Ook voor hen is er geen 
perspektief. De minister van Defensie 
}ean-Paul Poncelet (PSC) is op de mi
nisterraad ,vergeten' hun belangen te ver
dedigen. 
Vierduizend arbeiders, bedienden en 
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Se non è vero... 
Gedurende enige tijd loopt in het weekblad Humo de 
reeks 'Jonge Leeuwen' waarin te pas en te onpas 
kinderen van het kleine legertje door Humo 'geschikt' 
bevonden Bekende Vlamingen worden opgevoerd. 
Hun enige verdienste is meestal dat ze 'kind zijn van'. 
Dat blijkt overduidelijk uit het vraaggesprek dat het 
blad had met Marie De Clerk, dochter van minister van 
Justitie Stefaan die - bij wijze van package deal.' - in 
hetzelfde nummer werd opgevoerd. Dochterlief zal 
binnen enkele jaren als advokate door het leven gaan. 
Misschien zijn haar uitspraken niet zo bedoeld, maar we 
hebben toch kunnen lachen. Enkele uittreksels! 

••'-_ Humo vraagt wanneer zij het voor het laatst niet eens 
geweest is met ha^r vader. „Toen hij de doodstraf 
afschafte. Ik vroeg me af of het in bepaalde gevallen 
toch niet moest kunnen. Maar nu weet ik al niet eens 
meer in welke gevallen." 

Of Marie zich verplicht voelt om iets te doen voor de 
samenleving, om zich nuttig te maken? „Zeker. Mijn 
studie afmaken. Beter een boek lezen dan tv kijken. 
Maar ik begin alleen maar aan een boek als ik weet dat 
het goed is. Zelf testen daar heb ik niet veel zin in." 

Over haar vrijetijdsbesteding: „Maar iedere avond 
in het café zitten, dat kan ik niet. Dan ga ik liever een 
keer basketten. Mensen die niet basketten, wat doen die 
eigenlijk iedere avond? Dat vraag ik me echt af." 

Op de vraag hoe katoliek ze is: „Katholiek, pff, ik 
vind dut zo'n abstrakt woord dat ik nauwelijks nog weet 
wat het betekent. Ik ben soms lector in de mis. Maar ik 
snap af en toe totaal niet waarover ik het dan heb en nog 
minder dat al die toehoorders naar mij blijven luisteren. 
Er zitten ook alleen maar bejaarden. (...) Ik denk na. 
Voor mij is dat bidden." 

En omtrent de VLD: „Dat staat me zo tegen aan de 
VLD: voortdurend iets moeten aanmerken, soms zon
der veel inhoud. (...) Van zo'n partij zou ik nooit Ud 
willen worden." 

Tot slot: Marie wil in de politiek! 

4 DOORDEWEEKS • 

ambtenaren van ACV en ABBV trokken 
vrijdag 7 februari op de koop toe door de 
Wetstraat uit protest ,tegen de lachwek
kende pensioenregeling voor deeltijdse 
werknemers'. 

De betogers hebben gelijk. Het gaat niet 
op deeltijdse arbeid aan te moedigen, 
zelfs te verplichten als daartegenover het 
model van de volledige loopbaan en de 
voltijdse job wordt gehanteerd. Na 45 
jaar werken krijgen de deeltijdsen -
hoofdzakelijk vrouwen - een ,pensioen-
tje' van om en bij de 13.000 fr., minder 
dan het bestaansminimum, minder dan 
wie volledig werkloos was! 
Dat zou dan het nieuwe ekonomische 
model moeten worden: de mensen deel
tijds laten werken, terwijl een beperkte 
sociaal-ekonomische en politieke elite 
kumuleert dat het een lieve lust is. Voeg 
daar nog de ,flexibelere' werkuren en de 
jSoepelere' ontslagregehngen aan toe, zo
als Jean-Luc Dehaene de toekomst inziet, 
waardoor meteen valt te begrijpen 
waarom mensen sparen als gekken, de 
ekonomie nauwelijks op dreef komt en de 
werkloosheid aanhoudt. 

VAN HOOL 
Enkele jaren geleden zag Vlaams bus
senbouwer Van Hooi onder bedenkelijke 
omstandigheden een lukratief Waals or
der aan zijn neus voorbijgaan. De Naamse 
rechter Panier stak toen stokken in de 
wielen. Van Hooi eiste een schadever
goeding, kreeg gelijk van het Europees 
Hof van Justitie, maar wacht nog steeds 
op zijn geld van de federale en Waalse 
overheid en de Waalse openbare ver
voermaatschappij SRWT. 
Vandaag dreigt zich een gelijkaardig sce
nario te herhalen. Van Hooi maakt aan
spraak op de bestelling van nieuwe bus
sen. Het SRWT kon niet aan de beste 
'offerte' van Van Hooi voorbij. Maar, 
weerom blokkeert rechter Panier de le
vering. Hij wil het kleine bedrijf EMI uit 
Aubage een ,nieuwe kans geven'. De 
rechter verbood SRWT om nog langer 
over de bestelling te beraadslagen. Van 
Hooi mag voor de zoveelste keer zijn 
zinnen op een juridische veldslag zetten. 

TRANSFERS 
Sinds jaren wachten de Vlaamse aka-
demici, partijen en politici op gedegen en 
betrouwbare studies over de inspannin
gen die de ondjerscheiden gewesten le
verden teneinde de federale overheids
schuld te milderen. Ook juiste cijfers over 
de transferten in de Sociale Zekerheid 
bleven uit. Onlangs nog belette de fe
derale regering dat ambtenaren van het 
RIZIV uirieg kwamen verschaffen in de 
kommissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement. 
Of dat iets met de aanbevolen ,federale 

loyauteit' te maken heeft, is zeer de vraag. 
Alleszins bracht de houding van de fe
derale regering weinig klaarheid en des te 
meer vermoedens teweeg. Het is dan ook 
een meevaller dat het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek (NIS) tussen 1 juni 
1995 en 31 mei 1996 een ,gezinsbud-
getenquête hield, waarbij ook de transfers 
werden onderzocht. 

Uit de resultaten blijkt dat de omvang
rijke transfers in de S-Z voortduren. De 
transfers worden op meer dan 100 mil
jard frank gerekend. Niet zozeer de uit
keringen dan wel de bijdragen zijn daar
voor verantwoordelijk. Vlaanderen 
draagt beduidend meer bij omdat de 
ekonomische aktiviteit er veel hoger ligt 
dan in Wallonië. Vooral arbeid brengt 
meer op dan in de twee andere gewesten. 
Het is dankzij het inkomen uit arbeid dat 

de loonverschillen beperkt blijven. Dat 
kompenseert het feit dat in Wallonië een 
gezin jaarlijks en gemiddeld 334.758 fr. 
aan sociale uitkeringen ontvangt, terwijl 
in Vlaanderen ,slechts' 290.615 fr. 

BREUKLIJNEN 
Het heeft ons steeds verbaasd dat menig 
socioloog met klem benadrukt dat er niet 
langer gewag kan gemaakt worden van 
een sociaal-ekonomische, noch kommu-
nautaire breukhjn. Het is ,bon ton' om de 
sociaal-ekonomische en vooral de kom-
munautaire konflikten af te doen als 
,voorbijgestreefd' en iets waar de burger 
of kiezer van geen kanten geïnteresseerd 
in is. 

De gebeurtenissen van de voorbije weken 
spreken dit tegen. Het sociale oproer, niet 
enkel in Wallonië, maar ook in Vlaan-

NT© 

teconooda 

deren is daar een bewijs van. Zelfs de 
eerste konflikten die in ons land voor
kwamen, die tussen de wetgevende, de 
uitvoerende, toen nog ,koninklijke' en de 
rechterlijke macht doemen in aüe he
vigheid terug op. 

S' pitaels Is opgestapt nadat eerst met een 'Belgisch' 
kompromis de tont uit het kruitvat was gehaald. 

De gekke bokkesprongen die de federale regeringspartijen 
de Jongste tijd uithalen roepen een mengeling van lachlust 

en medelijden op. 

Over de Gids 
en God 

'Als de PS en Spitaels nu niet inbinden dan 
... doen we weer nii<s.' i-tet moet minder 
prettig zijn om dezer dagen tot de CVP te 
behoren. Nadat Dehaene beslist had dat 
de PS gewoon met een 'intern probleem' 
worstelde was voor alle andere CVP'ers de 
l(Ous af. Het zegt iets over de macht van 
de Gids in zijn partij. Het zegt ook iets over 
de manier waarop hij ermee omgaat: als 
een kleine diktator. Niet een inderhaast 
bijeengetrommeld groepje jonge parle
mentairen, niet een keffende voorzitter, 
maar Dehaene heeft het binnen de CVP 
voor het zeggen. 
Het totale gezichtsverlies van een aantal 
CVP'ers is voorkomen doordat Spitaels, 
(politiek) verantwoordelijke voor een kor-
ruptle-affaire, alsnog Is afgetreden. Maar 
zover hadden de PS en het Waals par
lement het In eerste instantie niet laten 
komen. Middels een uitermate kreatleve 
vondst - waar blijft men het halen? - kon 
de PS'er blijven waar hij was, zü het dat hij 
zijn funktle voorlopig niet meer In volle 
openbaarheid mocht uitoefenen. Achter 
de schermen zou 'God' zelf, en niemand 
anders, evenwel aan de touwtjes blijven 

trekken. Het was daarenboven niet he
lemaal uit te sluiten dat de PS met deze 
regeling op de proppen kwam omdat de 
Vlaamse kristen-demokratische koalltie-
partner gedurende enige tijd de druk op 
de partij had opgevoerd. Liever nog een 
omstreden Spitaels behouden dan toe te 
geven aan de Vlamingen. In die zin leed 
CVP-voorzitter Van Peei, die 'problemen' 
had gezien, twee keer gezichtsverlies om
dat zijn strategie een averechts effekt had 
gehad. 
Dat Spitaels uiteindelijk is afgetreden is 
zijn eigen beslissing geweest, weliswaar 
onder druk van zowel de Franstalige kris-
ten-demokraten ais mensen binnen de 
eigen partij. De regeling die eerst was 
getroffen geeft hoe dan ook duldeiyk aan 
hoe het slecht het wei gesteld is met het 
pariement als kontroierend wetgever en 
hoe zwaar de partytucht doorweegt, De 
oppositie mag argumenteren wat ze wil: 
de meerderheidspartijen, en vooral de 
tenoren ervan, doen hun zin. Aan mensen 
als Dehaene worden volmachten gegeven 
en de Individuele volksvertegenwoordi
gers van de meerderheidspartyen, toch 

over het algemeen ook geen domme
riken, zwOgen en volgen slaafs. 
De zaak-Spitaels wekt evenwel nauwelijks 
nog verwondering. Na de gebeurtenissen 
rond Dl Rupo, Kelchtermans - waar de 
jonge CVP'ers overigens schitterden door 
stilzwygen - en de oprichting van een 
Rwanda-kommissie deed de voor Spitaels 
getroffen regeling de wenkbrauwen al 
niet meer fronsen. Het kompromis leende 
zich hooguit nog tot cynisme en tot nog 
meer onverschilligheid. Het wordt stil
letjesaan teveel van het goede. 
In de marge van deze gebeurtenissen is 
het nuttig om ook even stil te staan by de, 
voor de ministers van de gemeenschap
pen en gewesten nog te stemmen, wet 
over de onschendbaarheid van de mi
nisters en over de onderzoeksdaden die 
het Hof van Kassatie tegen hen mag stel
len zonder de toestemming van het vol
tallige pariement. Het is toch minstens 
vreemd dat in dit overgereglementeerde 
land een speciale wettekst wordt gekre-
eerd voor een legertje dat momenteel 
hoop en al 50 mensen telt. De Jongste 
maanden kwamen liefst 3 ministers (Dl 
Rupo, Kelchtermans en Crafé) zwaar in 
opspraak. Uit de voorgaande jaren ont
houden we, op het risiko af er enkele te 
vergeten, ook Coéme, Ciaes, Mathot, Van-
óerbiest, Vandenbrouclce en Delcrolx. 
Voor een zo klein ministersleger zyn daar 
verdomd veel 'verdachte', 'beschul
digde', 'veroordeelde' en 'omstreden' fi
guren by. En relatief gezien alleszins meer 
dan het gemiddelde van de bevolking in 
België. In dit kader Is het dan ook ver-
wondertyk dat diezelfde bevolking zo 'se
reen' en 'kalm' blijft onder leiders waarvan 
een aantal van hen het 'ritselen' biykbaar 
tot een tweede natuur heeft gemaakt. Of 
heeft ook hier de onverschilligheid ge
nadeloos toegeslagen? 
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stof tot spreken 
„In het kader van Star 21 doet de NMBS 
verspreid over het hele land 
inspanningen om te berichten over de 
positieve veranderingen van de 
binnenlandse dienst. Dit onder andere 
door het ontwikkelen van brochures over 
de verbetering van het onthaal in de 
stations, optimalisatie van de 
stationstoegankelijkheid, opfrissen van 

de stations zelf en de stationsomgeving, 
inzetting van nieuw materieel enz. 
Talloze voorbeelden hiervan kan u 

terugvinden in onder andere de Star 11-
brochures en de folders over het nieuw 
materieel zoals bijvoorbeeld over de I 
11-rijtuigen." Gelezen in een antwoord 
van federaal minister van Vervoer 
Daerden aan kamerlid Hugo Van 
Dienderen. 'Brussel-Luik met tien 
minuten vertraging' en 'Wachttijden aan 
loket niet voorbij'. Gelezen in Het Volk, 
ed. Brabant, van 5 f eb. j.l. 

\ 

• WETSTRAAT ^ 

Naar aanleiding van de zaal<-Spitaels viel VU-
kamerlid Annennie Van de Casteele fel uit 

naar premier Jean-Luc Dehaene. Een stoïcijnse 
Dehaene hield niettemin voet bij stul<. in het 
Vlaams parlement daarentegen, is er meer 

beweging merkbaar. Een gedeeltelijke 
federalisering van de Sociale Zekerheid staat er 

in de steigers. 

Vlaamse 
Sociale zekerheid 

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 

verweet Jean-Luc Dehaene niet langer 
voeling te hebben met wat leeft bij de 
burger. „De bevolking is de aanhoudende 
schandalen beu en verwacht drastische 
ingrepen. Het gaat hier immers om een 
korruptiezaak op het federale niveau. Nie
mand gelooft bovendien nog dat de ge
beurtenissen geen invloed hebben op het 
funktioneren van de regering." 
Premier Jean-Luc Dehaene had het zo niet 
begrepen. Voor hem geen vervroegde ver
kiezingen, geen herschikkmg van de re
gering, noch een aanpassing van haar 
programma. Spitaels is onder dwang dan 
toch afgetreden en daarmee is de kous af. 

FEDERALE BELGIË 

In het Vlaams parlement werd verleden 
week dinsdag het boek De Vlaamse Sociale 
Zekerheid in 101 vragen en antwoorden 
voorgesteld. Een bespreking daarvan 
brengen we volgende week. Alvast be

langrijk zijn de politieke stellingen en 
beleidskonklusies die de vier auteurs, ]an 

Bertels, Danny Pieters, Paul Schoukens en 
Steven Vansteenkiste bij de voorstelHng 
van het boek irmamen. 
Voor een ruim publiek zeiden de we
tenschappers uit te gaan van het federale 
België. Als men met dit (voorlopig) vast
staand gegeven rekening houdt, zo stelden 
de auteurs, dan kan de Sociale Zekerheid 
(slechts) gedeeltelijk gesplitst worden. Zo 
zouden de inkomensvervangenHe regelin
gen, zoals werkloosheid, pensioenen of 
bestaansminima, federaal moeten blijven. 
De inkomensvervangende S-Z, zo stipten 
de akademici aan, behoort immers tot het 
federale arbeidsmarktbleid waartoe ook 
het inkomens-, loon- en prijzenbeleid be
hoort. In een Europese Monetaire Unie 

' (EMU) worden dergeljke beleidsaspekten 
best op federaal niveau en op termijn liefst 
op Europees niveau geregeld. 
Niet enkel het federale België, de nood-

Johan Sauwens is er op diplomatische 
wijze in geslaagd de twijfelaars over 

de streep te halen. 

zaak aan samenhangende bevoegdheids
pakketten en de EMU vormen de ar
gumenten voor de federale invulling van 
het inkomensvervangende beleid. Ook het 
sociale aspekt kan niet over het hoofd 
worden gezien. Stel, zo gaven de we
tenschappers als voorbeeld aan, dat er een 
regionaal onderscheid zou bestaan in 
werkgeversbijdragen, dan zou dit aan
leiding geven tot een ongewenste mo-
bihteit van ondernemingen naar de regio 
met de laagste bijdrage. Op dat ogenblik 
krijgen we een neerwaartse spiraal van 
sociale bescherming, niet enkel in Wal
lonië, maar ook in Vlaanderen. 

GEMEEN<f^g^JPlEN 

Wat wel naar de gemeenschappen kan 
worden overgeheveld, zo maakten de aka
demici zich sterk, zijn de kostenvergoe-

Anciaux krijgt steun 
Voor liefst twee wetsvoorstellen kreeg vu-
voorzitter en senator Bert Anciaux brede 
politieke steun. 
Het eerste wetsvoorstel heeft betrekking 
op de onmiddellijke aanstelling van een 
onderzoeksrechter wanneer minderjari
gen vemnlst worden. Dat was vroeger 
geenszins het geval. Aangezien voor be
paalde onderzoeksdaden de toestem
ming van de onderzoeksrechter Is vereist, 
werden daardoor ofwel bepaalde onder
zoeksdaden niet gesteld, ofwel verliepen 
ze op ongekoördineerde wijze, ofwel 
talmde men te lang met het opstarten van 
het onderzoek. 

De verplichting om bij de verdwijning van 
minderjarigen onmiddellijk een onder
zoeksrechter aan te stellen, een wets
voorstel dat wordt ondersteund door CVB 

VLD en SR biedt daarentegen meerdere 
voordelen. Het is eerst en vooral een 
waarborg voor snel, degelijk en efficiënt 
onderzoek. Ook de onwetendheid van de 
ouders zou gemilderd worden. Indien zij 
van meet af aan vernemen bij wie het 
onderzoek gecentraliseerd Is, kunnen ze 
met meer van het kastje naar de muur 
worden gezonden. 
Bij middel van een tweede wetsvoorstel, 
ondersteund door VLD, wil Bert Anciaux 
de verjaringstermijnen voor strafvorde
ring bij aanranding van de eerbaarheid en 
bij verkrachting van minderjarigen af
schaffen. De huidige wet voorziet dat de 
verjaringstermijn voor strafvordering van 
seksueel misbruik ten aanzien van min
derjarigen pas aanvangt vanaf de dag 
waarop het slachtoffer de leeftijd van 

achttien jaar heeft bereikt. Op dat ogen
blik bedraagt de verjanngstermijn bij aan
randing van de eerbaarheid vijfjaar en bij 
verkrachting 10 jaar. 
Niet zelden slaagt de dader erin gedu
rende vijf of tien jaar druk uit te oefenen 
op het slachtoffer Seksueel misbruik van 
minderjarigen doet zich Immers hoofd
zakelijk binnen het eigen gezin voor. 
Slachtoffers bewaren daardoor vaak het 
stilzwijgen om zichzelf en vooral anderen 
te beschermen. Bovendien duurt het erg 
lang vooraleer het slachtoffer een der
gelijk trauma heeft verwerkt. Tot slot is het 
ook niet evident de bewijslast aan te 
tonen. 
Om al deze redenen acht Anciaux het dan 
ook noodzakelijk de verjaringstermUnen af 
te schaffen. (evdc) 

dende sociale zekerheidsregelingen. Daar
toe behoren de gezondheidszorgen en de 
gezinsbijlagen. In feite bestond rond de 
overhevehng van deze bevoegdheden naar 
de gemeenschappen reeds een konsensus 
in de Vlaamse regering. Maar, tijdens 
oeverloze hoorzittingen in het Vlaams 
parlement ontstonden vooral bij de SP en 
Agalev, in mindere mate bij de CVP meer
dere reserves. De behoudsgezinde opstel
ling van de drukkingsgroepen is daar niet 
vreemd aan. Bovendien, zo bleek, was de 
CVP eerder gewonnen voor een staps
gewijze overheveling van de gezondheids
zorgen. Tot slot vdlden SP en Agalev eerst 
weten in hoeverre er nog van soUdariteit 
met Wallonië sprake zou zijn en wat men 
in Vlaanderen met die bevoegdheden zou 
aanvangen. Beide partijen vrezen immers 
dat een geregionaliseerde gezondheids
zorg aanleiding zou geven tot privatisering 
of sociale dumping. Daarom hadden 
meerdere partijen bedenkingen bij de fi
nanciering, terwijl ook het probleem Brus
sel op heel wat vragen stuitte. 

SAUWENS VERSUS 
VOORHAMME 

Door de inbreng van de wetenschappers is 
de voorzitter van de komissie Staatsher
vorming,/ofca« Sauwens (VU), er op han
dige wijze in geslaagd de ,twijfelaars' de 
wind uit de zeilen te nemen. Dat kwam 
andermaal tot uiting toen verleden week 
woensdag Steven Van Steenkinste tijdens 
een hoorzitting bijkomende uitleg kwam 
verschaffen. Van Steenkiste wees erop dat 
solidariteitsmechanismen met Wallonië 
kunnnen - niet moeten - behouden wor
den. Voor wat Brussel betreft, pleit de 
wetenschapper voor de individuele keuze 
voor een Vlaamse of Franstalige verze
kering. Dat staat niet gelijk met sub
nationaliteit o.m. omdat deze keuze her
roepbaar is. Last but not least: Van Steen
kiste brak met overtuiging een lans voor de 
invoering van een volksverzekering indien 
de gezondheidszorgen gefederaliseerd 
worden. 

„Dat staat gelijk met privatisering" zo 
merkte SP'er Voorhamme op. „Onjuist", 
zo replikeerde Sauwens, „het is net het 
omgekeerde". Voorhamme maakte zich 
behoorlijk boos en verweet Sauwens een 
,naïeveling' te zijn. Vraag is mt naïef is. 
Bronnen bevestigden ons dat de Vlaamse 
fraktie van de CVP niet langer een staps
gewijze, maar een volledige federalisering 
van de gezondheidszorgen in het voor
uitzicht stelt. Agalev kijkt alsnog de kat uit 
de boom. De VLD trekt aan de kar van de 
federalisering. 

(evdc) 
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Er beweegt een en ander in het Vlaamse 
politieke landschap, vooral bij de jon
geren. Donderdag nog kreeg Vlaams Par
lementsvoorzitter Norbert De Batselier 
(SP) door Triangel en het Centrum voor 
Politieke Vernieuwing een fles „Nouvelle 
Politique Controlée" aangeboden. Waar
voor staan deze nieuwe groeperingen? 

Het Centrum voor Politieke Vernieuwing 

(CPV) is een nieuw politiek denkforum 
dat onder andere uit Volksunie-jongeren 
en mensen van Jong Agalev bestaat. Daar
naast zijn er ook vele politieke daklozen 
bij dit nieuwe projekt betrokken. Niet 
onbelangrijk, als je bedenkt dat amper 4 
procent van de bevolking zich recht
streeks tot een bestaande politieke partij 
bekent. Het Centrum richt zich uitdruk
kelijk tot progressieve jongeren uit de 
grote groep van niet partij-politiek ge-
engageerden om samen met diegenen die 
wèl aan politiek doen te gaan nadenken. 
Politiek engagement bij bestaande jon
gerenorganisaties staat een lidmaatschap 
van het centrum niet in de weg, maar is 
anderzijds ook geen vereiste. 

BREUKLIJN 

Het CPV positioneert zich rond wat het 
een nieuwe fundamentele breuklijn 
noemt: die tussen progressiviteit en kon-
servativiteit. Het Centrum wil een la
boratorium voor een nieuwe politieke 
stijl zijn. Het zal op een onbevooroor
deelde manier voorstellen formuleren 
over een nieuwe, progressieve en radikaal 
demokratische politiek. Op de persvoor
stelling zondag j.l. bleek het CPV ook op 
de steun van prominente poHtici te mo
gen rekenen: zowel VU-voorzitter Bert 

Anciaux als nationaal Agalev-coördinator 
Wilfried Bervoets waren aandachtige toe
schouwers. 

TRIANGEL 

Vervolgens is er Triangel. Triangel noemt 
zichzelf een onafhankelijk en pluralistisch 
jongerenforum dat nadenkt rond drie 
pijlers, namelijk nieuwe maatschappelijke 
kuituur, een efficiënte overheid en 'waar
achtig' federalisme. Het wil optreden als 
een konsumentenorganisatie van de po
litiek ('Test-Aankoop van de politiek') en 
als een aktiebeweging ('politieke Green
peace'). Het sluit bovendien verdere sa
menwerking met min of meer verwante 
organisaties als het Centrum voor Po
litieke Vernieuwing niet uit. 
Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Over 
Triangel echter bereikten ons de jongste 
dagen enkele vreemde verhalen: Triangel 
zou volgens bepaalde bronnen nauwe 
kontakten onderhouden met de Cou-

denberggroep. Deze denktank is duidelijk 
unitaristisch geïspireerd, al werd op hun 
laatste kongres een beperkte fiskaliteit 

Nouvelle politique 
controlée?! 

voor de deelstaten niet langer uitgesloten. 
De Coudenberggroep, waarvan Jean-

Pierre De Bandt de voorzitter is, stuurt 
reeds geruime tijd aan op een jonge-
renvleugel en zou die nu in Triangel 
gevonden hebben. Vorig jaar was die 
jongerenvleugel eventjes een feit. Het 
ondertussen ter ziele gegaan Appèl was 
zeer duidelijk door de Coudenberggroep 
geïnspireerd. En ja, een lezing van teksten 
van Appèl en van De Angel (een blad 
uitgegeven door Triangel) leert ons dat 
beide organisaties duidelijk ideologische 
raakvlakken vertonen. Bovendien zou 
Vincent Van Quickenbome, verantwoor
delijk uitgever van De Angel, op de 
loonlijst staan van het advokatenburo van 
Coudenbergvoorzitter De Bandt. Deze 
laatste verleent ook gratis huisvesting aan 
Triangel. Tenslotte stellen sommigen zich 
vragen bij de financiële struktuur van 
Triangel. Het jongerenforum zou finan
ciële middelen krijgen van de zoge
naamde Franstalige haute- finance. Ook 
Bekaert, Sabena en andere bevriende be
drijven van Coudenbergvoorzitter De 
Bandt worden hierbij genoemd. 

REAKTIE 
WIJ belde naar Ewoud Monbaliu, re-
daktiesekretaris van De Angel, en vroeg 
om een reaktie. Monbaliu ontkent ten 
stelligste elke ideologische beïnvloeding 
vanuit de Coudenberggroep. Hij wijst 
erop dat Triangel een onafhankelijk denk
forum is, dat bovendien het unionisme 
radikaal afwijst. Wel geeft hij toe dat 
Coudenbergvoorzitter De Bandt als per

soon de werking van Triangel onder
steunt. Waarom De Bandt dit doet is ook 
voor Monbaliu niet geheel duidelijk. Ook 
de steun vanuit de bedrijfswereld wordt 
niet ontkend, ook die vanuit het Frans
talige bedrijfsleven niet. Nochtans eist 
geen van de bedrijven advertentieruimte 
in De Angel, zo merkten wij op. Waarom 
dan toch die hulp ? Ook Monbaliu heeft 
daar het raden naar. Enerzijds wijst hij 
erop dat er ook in het bedrijfsleven een 
proces van ethische bewustwording 
merkbaar is. Steun uit idealisme dus. 
Anderzijds vermoedt Monbaliu dat be
drijven graag projekten steunen die een 
oplossing trachten te formuleren voor de 
huidige politieke malaise. Bedrijven zijn 

immers met een rustiger politiek klimaat 
erg gebaat. 

Houdt de persoonlijke ondersteuning 
van Triangel door Coudenbergvoorzitter 
De Bandt geen ideologische beïnvloeding 
in? Welk belang hebben Franstalige be
drijven in het ondersteunen van een fo
rum dat, zo zeggen ze zelf, enkel uit 
Vlaamse jongeren bestaat en zich bo
vendien enkel naar Vlaanderen richt ? In 
het kader van de Nieuwe Politieke Kui
tuur, waar Triangel voor ijvert, wachten 
wij vol spanning op de aangekondigde 
open boekhouding. Deze zou immers een 
grotere duidelijkheid kunnen verschaf
fen. Kwestie van alle misverstanden te 
vermijden... 

(gm/evdc) 

Het orkest 

van mangel. 

s 

Zondag ben ik een kijkje gaan nemen in Cia-
becq, ik wou de l=orges wel eens van dichtbij 
zien. En de omgeving, het oude Roman Pais. 
Waals-Brabant is voor Vlamingen een soort 
terra incognita, ook al zijn er tal van zaken die 
ons aan elkaar herinneren. Daar Is natuuriijk 
Waterloo, dat ook ons heeft getekend, omdat 
daar een einde aan de Franse bezetting kwam 
en de hereniging met Nederiand begon. Er is 
Louvain-ia-Neuve^ .het .^jitwoord op Leuven 
Vlaams! Er is het itidóté'Cöfdenaken In een krans 
van kleine, aantrekkelijke dorpjes. Met grote 
witte hoeven vaak door Vlamingen bewoond. 
En in het zuiden de abdijruïne van Villers-la-Ville 
en Nijvei met z'n indrukwekkende collegiale en 
z'n onnoemlijk lekkere tarte ai d'jote. Valere 

Depauw heeft in zijn trilogie De uiterste hoek
steen het leven van drie merkwaardige vrou
wen in de St.-Gertrudisabdij beschreven: de 
heilige Lutgardis, de hoogadelijke Sibvlile en de 
mystieke Hadewych. De pelgrims van vandaag 
stappen liever af In Wailbi. 
Het Roman Païs, met zijn verrassend vele oud-
Viaamse namen, heet nu La Wallifornie. Met de 
roomtaartvilia's in Terhuipen, Lasne en Wa-
terioo, de maneges en de golfterreinen. En de 
hooggeschoolde spitstechnologie uit de 
kweekvijvers van Louvain-la-Neuve. Maar in Cla-
becq hebben ze schijt aan dit soort Wallonië, 
daar klampen ze zich vast aan kokend staal, 
fabriekspijpen en het kanaal. Maar hoe lang 
nog? 
Haaks op de vroegere horizontale Industrie-as 
van Waals-Brabant en Henegouwen tot in Luik 
staat nu de axe Nationale 4. Vertikaal van Waals-
Brabant naar Zuid-Luxemburg. Wallifornie, de 
naam komt van Melchlor Wathelet toen die 

• ACH ZO ^ 

minister-president van Wallonië was, met de 
bedoeling de ekonomische neergang tegen te 
gaan. Die stroomde met het vuile water van 
kanaal en Zenne mee, vanuit Henegouwen 
richting Halie. Na de Borinage liggen nu Tubeke, 
Quenast en Clabecq op apegapen. Het is geen 
mooi zicht. 
De Forges Is indrukwekkend. Het Is een dorp op 
z'n eigen, groter dan Clabecq en Ittre samen. 
Met ellenlange lintbouw, koeltorens, fabrieks
pijpen, grauw en grijs. De rood en groene 
vakbondsvlaggen zorgen nauwelijks voor wat 
kleur. Het kanaal is een triestig lint, een beetje 

Conneries 
zon maakt de boel niet vrolijker. Hier en daar 
vervallen kasteeltjes waar de vroegere bazen 
hebben gewoond. Aan de poorten van de 
Forges speelt een handvol kinderen. Nee, dit is 
geen dekor, dit is werkelijkheid. De Forges is een 
oud bedrijf, ouder in de jaren dan België, wat 
het produceert is morgen voltooid verieden 
tijd. 
Door de lege bestofte straten stapten verieden 
week tienduizenden mensen om de teloorgang 
van deze versleten industrie aan te klagen. Hun 
mars riep sympatie op, al klonken de woorden 
dreigend en deden ze aan woelwater Renard uit 
de jaren zestig denken. Een paar dagen later 
deelden socialistische vakbondsmilitanten rake 
klappen uit aan curator Zenner. Plaats van 
gebeuren.- restaurant Le Relais du Marquis. Zo'n 
naam werkt natuuriijk op de ingewanden van 
arbeiders die ten einde raad zijn. 
„ Roberto D'Orrazio kan zijn mannen niet meer 
meester", zegt later iemand in Kasteelbrakel 

waar ik een pint ga drinken. „Het gaat daar 
slecht aflopen", vult hij aan en gooit z'n hoofd 
richting Forges. 
„ Het is altijd-hetzelfde liedje, in plaats van te 
moderniseren geven de bazen 1 frank per uur 
meer, dan zwijgen de vakbonden. Ze rekenen 
op geld van de overheid, vroeger van Brussel en 
nu van Europa. Als dat niet meer komt vullen de 
patrons hun zakken en vertrekken naar de 
Balearen." 
Niemand van het gezelschap denkt dat de 
Forges nog te redden valt. En dan volgen de 
namen van eertijdse fabrieken, een paternos
ter van miserie. „En daar kan de TGV die door 
Tubeke flitst niks aan veranderen!" 
De teevee voert de toegetakelde curator Zen
ner op, hij heeft twee blauwe ogen. En toch zal 
hij geen klacht neerleggen tegen de arbeiders, 
hij begrijpt hun ontreddering. Zonder een 
krimp te geven licht hij de uitspraak van de 
handelsrechtbank van Nijvei toe. Hij vindt het 
goed dat de ovens weer aangestoken worden, 
maar weet niet vanwaar de kapitalen moeten 
komen. Er is geen geld meer, ook minister-
president Collignon weet er geen liggen. Hij wil 
de zware industrie helemaal weg. 
In een café aan het station van Clabecq be
weert de bazin dat het allemaal de fout van „de 
politiekers" is. Zij hebben de boel om zeep 
geholpen door veel te beloven en weinig te 
geven. Het klinkt bitter. Haar vader werkte van 
z'n veertiende in de porfier van Quenast, tot hij 
op een wandeling in een ondergelopen groeve 
verdronk. Bijna gepensioneerd. Alles klinkt hier 
bitter. 
Ik probeer het even over de miljoenen van 
Dassault en van de PS te hebben. Maar de 
vrouw vraagt om over „die stommiteiten" -
conneries, zei ze - te zwijgen. Zelfs zwijgen 
klinkt hier bitter! 

RJtsmus 
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V olgende maand rondt een onderzoekskommissie 

van het Europees Parlement haar onderzoek 

naar fraude in het douanedoorvoerverkeer af. De 

Kommissie werd door het Europees Parlement 

ingesteld toen bleek dat de fraude hi] de 

douaneformaliteiten de Europese belastingsbetaler 

jaarlijks vele miljarden frank kostte. 

De Antwerpse 
haven 

verschaft 
faciliteiten 

voor de 
opslag van 

sigaretten die 
ongeëvenaard 

zijn. 
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Gaandeweg bleek dat de meeste fraude 
in verband kan worden gebracht met de 
internationale georganiseerde misdaad. 
Er werd een duidelijk verband gelegd 
tussen de zogenaamd "onschuldige" si
garetten- en alkoholsmokkel en de il
legale handel in wapens, drugs, het bin
nensmokkelen en uitbuiten van illegale 
immigranten in de Unie. Het overgrote 
deel van de fraude vindt plaats in de 
sigarettenhandel. VU-Europarlements-
lid Jaak Vandemeulebroucke volgde de 
werkzaamheden op de voet en orga
niseerde ook een bezoek aan de Ant
werpse haven. 

MALLEMOLEN 

De Europese Unie is in de eerste plaats 
nog altijd een ekonomische en han
delsunie. De EU beschikt dan ook over 
een Douanewetboek dat alle admini
stratieve regelingen voor het verplaatsen 
van goederen binnen de Europese Unie 
nauwkeurig omschrijft. Deze douane-
vervoerregelingen moeten ervoor zor
gen dat de handel binnen de Unie en 
tussen de Unie en andere douanege
bieden zo vlot mogelijk verloopt. 
Douanerechten, accijnzen en BTW wor
den niet betaald bij het binnenkomen 
van de EU zelfM maar worden slechts 
betaald op de plaats van bestemming. 
Goederen in doorvoer zijn met aan een 
heffing onderworpen. Het systeem is 
bijzonder ingewikkeld. Het werd ont
worpen in een periode dat de EG uit 
nauwelijks zes lidstaten bestond en op 
een ogenblik dat de handel met Oost- en 
Midden-Europa praktisch onbestaande 
was. Daar kwam verandering in. De Unie 
breidde zich geleidelijk uit tot 15 lid
staten. Het IJzeren Gordijn werd op
gerold en de handel met het Oosten 
explodeerde. En ook binnen de EU zelf 
werden vanaf 1993 alle interne grenzen 
en de erbijhorende grenskontroles af
geschaft. Ondertussen bleef het dou
anevervoersysteem wat het was: een 
papieren mallemolen met formulieren 
die uitgereikt worden door douanekan
toren van vertrek en die in principe door 
de douanekantoren van bestemming 
eerst afgestempeld en vervolgens vrij 
snel teruggestuurd moeten worden naar 
de plaats van vertrek. Een bij uitstek 
fraudegevoelig systeem. Vervalste do-
kumenten, vervalste of gestolen stem
pels: het zijn vrij veel voorkomende 
praktijken. 

HEEN EN... 
Kriminelen hadden het systeem al gauw 
door. Het volstaat camions, met ladin
gen die zogezegd in doorvoer zijn en 
waarop dus geen douanerechten, ac
cijnzen of BTW geheven wordt, te laten 
verdwijnen. De goederen worden na
dien op de zwarte markt gedumpt. Bo
venop de normale winst boek je dan 
meteen het profijt dat je doet omdat je 
op de lading geen belastingen betaalde. 
Vooral de ladingen met zeer hoge hef
fingen, alkohol én sigaretten bijvoor
beeld, zijn bijzonder gegeerd. Eén con
tainer sigaretten achterover slaan, biedt 

hoedje zouden spelen met de georga
niseerde kriminaliteit of omdat het dou-
anetoezicht er onvoldoende zou zijn, 
maar gewoon omdat het overgrote deel 
van de voorraad taksvrije sigaretten zich 
nu eenmaal in Antwerpen bevindt. Het 
gesjoemel start pas als de sigaretten de 
Antwerpse haven verlaten. 
Er bestaan verschillende routes. Een eer
ste metode bestaat erin de sigaretten 
over de weg te vervoeren vanuit Ant
werpen naar een "ZoUanschlussgebiet" 
in Zwitserland. De operatie wordt er 
volledig legaal afgerond. Vervolgens ver
laten de sigaretten Zwitserland voor een 
bestemming in Midden- of Oost-Europa 
of één van de voormalige Sovjetrepu
blieken. Een tweede route gaat via de 
lucht. De ladingen worden vervoerd 
naar de luchthavens van Deurne of Za-
ventem van waaruit telkens tot vijf kon-
tainerladingen sigaretten per vracht-

Antwerpen 
doorvoerhaven 

sigarettensmokkel 
al een potentiële fiskale winst van zo
maar 40 miljoen frank! De aantrek
kingskracht van sigaretten voor de frau
deur wordt nog verhoogd door het re
latieve gemak waarmee ze kunnen wor
den verhandeld. Andere zwaar belaste 
produkten, zoals olie of alkohol, kunnen 
immers niet konkureren op basis van de 
belastingswaarde per gewicht. De smok
kelaars proberen dus massaal belastings
vrije sigaretten op de kop te tikken. Deze 
worden nadien de Europese Unie in-
gesmokkeld en via goed georganiseerde 
netwerken op de zwarte markt ver
spreid. Het verhaal start in Antwerpen. 
De Antwerpse haven verschaft facili
teiten voor de opslag van sigaretten die 
ongeëvenaard zijn in Europa. In Ant
werpse loodsen, die beheerd worden 
door de bedrijven Rhenus en Belgium 
Pakhoed, liggen er altijd zo'n 5 miljard 
sigaretten opgeslagen. Alles bij elkaar 
passeren jaarlijks 80 miljard sigaretten 
de Antwerpse haven. Een gering aandeel 
daarvan is bestemd voor de verkoop in 
taksvrije winkels in de luchthavens. De 
rest is bestemd voor de uitvoer naar 
derde landen buiten de Europese Unie. 
Kriminele organisaties kopen dus op 
volstrekt legale wijze in Antwerpen be
lastingsvrije sigaretten aan, niet omdat 
de Antwerpse autoriteiten onder één 

vhegtuig naar het Oosten worden ge

vlogen. 

...TERUG 

De sigaretten komen op verschillende 
manieren de Europese Unie terug bin
nen. De twee landen die het meest be
trokken zijn, zijn Duitsland en Italië. In 
Duitsland is het probleem beschreven als 
„mierensmokkel". Het klandestiene 
vervoer van sigaretten gaat over de grens 
in een groot aantal kleine verpakkingen, 
in partikuliere auto's en kleine vracht
auto's. Vooral Vietnamezen kontroleren 
dit soort handel. In Italië is de route iets 
konventioneler. De sigaretten worden in 
snelle boten in grote hoeveelheden ver
voerd vanuit de republieken van het 
voormalige Joegoslavië en vanuit Al
banië. Over de Adriatische Zee komen 
de goederen illegaal via de lange Ita
liaanse kust de Europese Unie binnen. 
Een derde route maakt gebruik van zee
vervoer vanuit de havens van Antwerpen 
en Rotterdam. Er worden dokumenten 
voor doorvoer over zee opgesteld, 
daarin staat dat de goederen geleverd 
moeten worden in Noord-Afrika. De 
route loopt langs de Spaanse territoriale 
wateren waarbij een korte reis in snelle 
boten voldoende is om de sigaretten 
o.m. op de Galicische kust te droppen. 

Het gaat om een bijzonder goed ge
organiseerde maffia. De winsten zijn 
enorm. De Europese Konfederatie van 
sigarettenhandelaren schat dat er jaar
lijks zowat 60 miljard sigaretten ge
smokkeld worden. De gederfde winsten 
voor de legale sigarettenverkopers zou 
zowat 36 miljard frank/jaar bedragen. 
De 15 lidstaten en de Europese Unie 
zouden een verhes lijden aan gederfde 
belastingsinkomsten van zowat 200 mil
jard frank/jaar. 

MISDADIG 

De onderzoekskommissie van het Eu
ropees Parlement ontdekte dat achter 
die netwerken de georganiseerde mis
daad zit, zowel in Oost- als in West-
Europa. Samen maken zij entoesiast ge
bruik van de nieuwe mogelijkheden die 
zijn ontstaan door de opening van het 
IJzeren Gordijn. De spelers achter de 
schermen beperken zich niet tot siga
rettensmokkel maar hebben ook banden 
met illegale wapenhandel, handel in 
drugs en mensenhandel. Ze gebruiken 
dezelfde personen, dezelfde routes en 
dezelfde metoden. De met geringe ri-
siko's behaalde winsten van sigaretten
smokkel vinden dan ook hun weg naar 
allerlei kriminele aktiviteiten, tot en met 
terrorisme. 

Een ernstig probleem dus. De komende 
weken bezinnen de leden van de EP-
onderzoekskommissie zich over een 
reeks politieke aanbevelingen. Dat het 
systeem van het kommunautair dou-
anevervoerverkeer grondig hervormd 
zal moeten worden staat buiten kijf. 
Hiervoor zal ondermeer een beroep 
moeten gedaan worden op nieuwe tech
nologische middelen. Even essentieel is 
echter de justitiële aanpak. Wil Europa 
de strijd tegen de georganiseerde mis
daad niet definitief verliezen dan zal er 
ook op dat vlak meer samengewerkt 
moeten worden. Een vaststelling die we 
eerder ook al maakten in het hormo
nendossier. Wordt dus vervolgd. 

Bart Staes 
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Gemeentelijk 
eurokieskrecht 
in de koelkast? 

De Volksunie bracht het dossier van het 
gemeentehjk eurokiesrecht opnieuw op 
de agenda. De toekenning van gemeen
tekiesrecht aan burgers van de Europese 
Unie is niet nieuw. Mede op voorstel van 
voormalig eerste minister Gaston Ey-

skens werd dit vooreerst ernstig over
wogen op een Europese topkonferentie 
in 1972. Twee jaar later besloot dezelfde 
konferentie bijzondere rechten toe te 
kennen, waaronder de gemeentelijke 
kiesrechten. De aldus nagestreefde in-
steUing van een „ongedwongen Europese 
gezindte" moest de ook toen in het slop 
zittende eenmaking van de Europese Ge
meenschap weer op gang brengen. 

RECHTSGROND 

Een blik op de besluitvorming leert dat er 
van in het begin ook hevig verzet rees 
tegen de invoering van de kiesrechten. Zo 
poogden verscheidene lidstaten het ver
gelijk van regeringsleiders een stille dood 
te laten sterven. In de Raad uitte dit zich 
in een niet-besluitvorming, met als (te
rechte) verkoopsleuze het gebrek aan 
rechtsgrond. 

Ht Verdrag van Maastricht voorzag daar 
wel in. Tijdens de voorbereidende on
derhandelingen schaarde de Belgische 
vertegenwoordiger zich, zonder mach
tiging van de ontslagnemende regering, 
uitdrukkelijk achter een ruime invuHing 
van deze verdragsbepaling. Daarmee zat 
hij volledig op de lijn van de Franstaligen, 
die gretig uitkijken naar de voor Vlaan
deren ongetwijfeld nadelige gevolgen in 
Brussel en Vlaams-Brabant. Vice-premier 
Hugo Schiltz tikte verantwoordehjk mi
nister Mare Eyskens op de vingers, maar 
de val van de regering belette een op
lossing ten gronde. Tijdens de verkie
zingen en de (moeizame) regeringsvor
ming werd het Verdrag verder afgehan
deld als lopende zaak. Parlement, deel
staten en zelfs ministerraad stonden daar
bij buiten spel. 

De nieuw verkozen parlementen, van 
bondsstaat en deelstaten, keurden het 
verdrag op een drafje goed. De Kamer 
kwam daarvoor twee keer bijeen, wegens 
onvoldoende aanwezigen. De Raad van 
State waarschuwde dat er een lichtzinnig 
loopje werd genomen met de grondwet. 
Daarin blijft kiesrecht gekoppeld aan na
tionaliteit, ook gemeentelijk. Geen her
ziening vooraf zou de verantwoordelijk
heden van wetgever en grondwetgever 
omkeren. De wetgever zou dan een her
zieningsbevel geven aan de grondwet
gever, die nochtans oppermachtig is. Om
dat de federale regering echter niet over 
de vereiste meerderheid beschikte en een 
kommunautaire opstoot vreesde, stelde 
zij dat een herziening ook nadien kon. 
Ook andere belangen werkten dit stand
punt in de hand. Men denke daarbij 

Etienne Van Vaerenbergh: „De 
kristendemokraten bewijzen eens te 

meerhef regeringsbehoud boven het 
Vlaams beiang te verkiezen." 

vooral aan het federale beleid 'Brussel 
Europese Hoofdstad' en aan het euro-
gezinde beeld dat eerste minister De-

baene, latere kandidaat-voorzitter van de 
Europese Kommissie, zich graag toemat. 

WAARBORGEN 

De regering verdedigde zich met de be
denkelijke reden dat de verdragsbepaling 
nog moest worden ingevuld door een 
Europese richtlijn. De Volksunie tekende 
bezwaar aan, maar de meerderheid 
volgde slaafs haar regering. Ik slaagde er 
nadien wel in om in het Vlaams Parlement 
een wisselmeerderheid op de been te 
brengen voor een motie. Volgens deze 
moest de Vlaamse regering de federale 
regering ertoe bewegen waarborgen in te 
bouwen in de richtlijn. Burgers uit andere 
lidstaten zouden slechts mee mogen kie
zen mits zij hier enige tijd verblijven, de 
streektaal kennen en gemeentebelasting 
betalen. Ambten als burgemeester en 
schepenen zouden voorbehouden wor
den aan eigen onderdanen en voor Brus
sel en Rand voorzien in echte uitzon
deringen. 

Uiteraard rees daartegen scherp Frans
talig verzet. Bovendien wou de regering 
zich in geen geval onthouden van een 
Europees akkoord, laat staan daartegenin 
gaan. Achter de schermen werd druk 
overlegd en alhoewel de Vlaamse motie 
zeer gematigd was en de richtlijn een
parigheid vereiste was de uitkomst te
leurstellend voor Vlaanderen. De fede
rale regering bedong slechts een zin
nebeeldige afwijking. In een beperkt aan
tal gemeenten, waar meer dan twintig ten 
honderd van de kiesgerechtigden uit bur
gers van andere lidstaten bestaat, kan zij 
deze een beperkte verblijfsvereiste op
leggen. Omdat de richtlijn ook nog moest 
omgezet in eigen (federale) wetgeving 
besloot de regering opnieuw dat niets 
verloren was. Maar zelfs de eigen ach

terban hechtte daaraan geen geloof. 
Vlaamse socialisten stemden in het Eu
ropees Parlement tegen hun eigen mi
nister in en enkele gemeenteraden na
men, met steun van de meerderheids
partijen, een afkeurende motie aan. 

KOELKAST 

Het dossier ging andermaal in de koel
kast. Ook werd geen werk gemaakt van 
de omzettingswetgeving, zelfs niet nadat 
de Europese Kommissie de federale re
gering daarvoor in gebreke stelde. Wel 
begon intussen een intergouverneni^iV/Lns 
tele konferentie ter voorbereiding van het 
Verdrag van Amsterdam. Deze buigt zich 
ook over het Europees burgerschap en de 
bijhorende gemeentelijke kiesrechten. 
Redenen te over dus om de zaak terug 
politiek aan te kaarten. Daarom inter-
pelleerde de Volksunie in Vlaams Par
lement, Kamer en Senaat. Vlaams mi
nister-president Van den Brande stelde in 
antwoord daarop dat de federale regering 
dringend een standpunt in moest nemen 
nadat zijn eerdere brieven onbeantwoord 
bleven. 

Federaal minister Vande Lanotte hield 
aanvankelijk de boot af en stelde dat 
standpunt innemen voorbarig was. Eerst 
zou het Parlement de grondwet moeten 
herzien. Nochtans nam dezelfde rege
ringsmeerderheid eerder, in aanloop naar 
het Verdrag van Maastricht, wel stand
punt in en stelde zij toen dat een grond
wetsherziening ook later kon. De echte 
reden waarom de minister het antwoord 
schuldig bleef is dan ook van een andere 
aard. Hij kon uiteindelijk ook niet anders 
dan de inwendige regeringsverdeeldheid 
openlijk toe te geven. Er was geen re
geringsstandpunt en wellicht zou er ook 
geen komen. De bespreking ten gronde 
zou door de meerderheid vrij gevoerd 
worden in het Parlement. 
Maar onmiddellijk daarna nam die meer
derheid een gewone motie aan. Daarmee 
wees ze elk gesprek over een motie-
voorstel van de Volksunie van de hand, 
ook al hernam het voorstel slechts de 
eerdere Vlaamse motie. De kristende-
mokraten nemen dus afstand van hun 
eerder standpunt in het Vlaams parle
ment en bewijzen eens te meer het re
geringsbehoud boven het Vlaams belang 
te verkiezen. De Volksunie houdt on
verdeeld vast aan haar standpunt en kop
pelt ook de vereiste grondwetswijziging, 
die in alle openheid moet worden be
sproken, aan de toekenning van gemeen
tewet en gemeentekieswet aan de deel
staten. Dat laatste werd reeds overeen
gekomen in het Sint-Michielsakkoord, 
maar nog steeds niet uitgevoerd. De 
Volksunie diende inmiddels een eigen 
wetsvoorstel in. 

Etienne Van Vaerenbergh 

If De regionale vu-krant 

Solidariteit 
Het opiniestuk In IDe Standaardwaam mijn oud-coliega 
Ludo Dierickx beweert dat de splitsing van de ge
zondheidszorg de solidariteit zou verbreken, inspireert 
mij om wat dieper In te gaan op het begrip solidariteit. 
De Vlaamse beweging is niet tegen solidariteit na 
wederzijds overleg en klare afspraken tussen de ge
meenschappen en op voorwaatxJe dat de gewenning 
om geholpen te worden niet ontaardt in gemakzucht, 
profltariaat en arrogantie. De Sociale Zekerheid Is een 
soort vangnet maar geen hangmat. Het aanstellerig 
supenorltettsgevoel van het Zuiden is ronduit on
uitstaanbaar. Vlaamse aannemers die bij openbare 
aanbestedingen het gunstigste bod presenteren wor
den bmtaai geweigerd en dit tegen alle Europese 
richOijnen over eerlijke mededinging in. Lang geleden 
interpelleerde ik daarover in de Kamer. Niettegen
staande zij het gunstigst gerangschikt waren werden 
de Vlaamse aannemers De Nul uit Aalst en Moens uit 
Melse gewoon opzij geschoven in hetvoordeel van veel 
duurdere Waalse en Baisselse bouwbedrijven. Het 
antwoord van de toenmalige PRL-mtnister van Open
bare Werken was een schoolvoorbeeld van superieure 
wartaal naast de kwestie. En wij maar solidair blijven! 
De uitdagende manier waarop de Llerse bussenbouwer 
Van Hooi weer voor schut dreigt gezet te worden bij de 
nieuwe Waalse aanbesteding voor driehonderd au
tobussen tart elke verbeelding. Het Is niet de Waalse 
vervoemriaatschappij die zich verzet maar de regenng 
van het Waals gewest die de ongunstige offerte van 
het Franse Renault boven het goedkoper aanbod van 
het Vlaamse Van Hooi verkiest. 
Desalniettemin wordt van de breedgerugde Vlamin
gen verwacht dat zij in een masochistische opwelling 
almaar solidair blijven met hun oeaarde landgenoten. 
Daarbovenop moet Vlaanderen de niet aflatende ver-
fransingsdruk in Brussel en de Vlaamse rand blijven 
ondergaan in kristene gelatenheid. Ook de tergende 
pesterijen in Voenen waar ene Happart met de massale 
elektorale steun vanuit Wallonië ons reeds decennia 
lang de duivel aandoet moeten wij blijven slikken in de 
naam van de Belgische solidariteit. 
Het opdringerige imperialisme en expansionisme van
wege onze Franstalige landgenoten heeft Vlaanderen 
reeds zovele mensen, grondgebied en geld gekost dat 
zelfs de gematigste Vlamingen er stilaan genoeg van 
krijgen, in dat perspektief krijgt het begrip „soli
dariteit" uiteindelijk een bitter zure bijsmaak. 

Jancaudron 
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Reeds in de jaren 1976-1982 tijdens de 
bespreking van de wet op de samen
voeging van gemeenten en bij de voor
bereiding van de uitvoering van de fusie 
van Antwerpen, cirkuleerden voorstellen 
om in Antwerpen ,binnengemeentelijke 
organen', ,distrikstraden' of ,deelge-
meenteraden' op te richten. Toen al was 
men de overtuiging toegedaan dat de 
samengevoegde grootstad Antwerpen tot 
de negatie van de (rand)gemeentelijke 
eigenheid zou leiden. 
Van zodra - in 1983 - de fusie van 
Antwerpen een feit was, diende het toen
malig en erg bedrijvig Antwerps VU-
parlementslid, André De Beul, een wets
voorstel in tot oprichting van deelge
meenteraden. De Raad van State (RvS), 
die advies over het voorstel uitbracht, 
meende dat indien die raden rechtstreeks 
zouden worden verkozen de oprichting 
ervan slechts kon geschieden mits de 
grondwet zou worden herzien. Dat advies 
was niet zonder belang. Eerst en vooral 
hield het in dat er geen aparte of spe
cifieke ,Anrwerpse' wet kon komen. Bo
vendien vereist een grondwetswijziging 
ook de goedkeuring door de Franstaligen, 
later zou blijken dat de samenwerking 
met de Franstaligen niet vanzelfsprekend 
was. 

Vanaf 1983 richtte de stad Antwerpen 
distriktsraden in de randgemeenten op, 
zij het dat deze - tot nu toe - niet 
rechtstreeks worden verkozen. Aange
zien de samenstelling van de distrikts
raden een afspiegeling is van de centrale 
Antwerpse gemeenteraad, beantwoorden 
zij niet aan de politieke verhoudingen in 
het distrikt. Bovendien beschikken ze 
slechts over een adviserende bevoegdheid 
en hebben ze slechts een bescheiden bud
get voorhanden. 

BORGINON 

Toen ,Zwarte Zondag' van 24 november 
1991 zich in het biezonder in Antwerpen 
liet gevoelen, wijdden velen de oorzaken 
ervan aan de kloof tussen burger en 
politici. De afstand van een lid van het 
Antwerps stadsbestuur tot de half miljoen 
burgers, werd danig groot geacht dat van 
een waar demokratisch deficit werd ge
sproken. Het huidige Antwerps VU-ka-
merlid Fons Borginon sloeg onlangs de 
nagel op de kop toen hij stelde dat „een 
gebrek aan lokale politici nadelig is voor 
het sociale weefsel van een gemeente en 
voor het demokratisch gehalte van het 
bestuur. De lokale politiek is nochtans de 
ideale bufferzone voor allerlei wrevel van 
de bevolking." 

Terloops: in verhouding tot 537.000 
kiesgerechtigden telt Brussel 1000 man
datarissen; in verhouding tot 326.684 
kiesgerechtigden telt Antwerpen net 100 
mandatarissen. 

FRANSTALIGEN 

Dat ondanks deze cijfers de oprichting 
van rechtstreeks verkozen distriktsraden 
niet van de grond kwam, had hilarisch 
genoeg in het biezonder te maken met de 
houding van de Brusselse Franstaligen. 
Zij vreesden dat de oprichting van dis
triktsraden in de Brusselse gemeenten en 
vooral in de randgemeenten aanleiding 
zou geven tot het oprichten van Vlaamse 
centra. In 1995, immers, stelde de RvS in 
een bijkomend advies dat de oprichting 
van distriktsraden niet beperkt kon wor
den tot gemeenten met meer dan 250.000 
inwoners. Vandaar de obstruktie van 
vooral de PRL-FDF fraktie die bovendien 
gewonnen is voor een algemene defusie-
operatie. 

STEEKSPEL 

Overigens hadden ook de Waalse so
cialisten en in mindere mate de Waalse 
kristen-demokraten hun bezwaren. In de 
meeste grote Waalse steden is hun over
wicht van die aard, dat ook zij in de 
distriktsraden een ,tegenmacht' ontwa
ren. 

De Franstalige heisa leidde tot een ju
ridisch steekspel waarbij oeverloze dis-
kussies betrekking hadden op de vraag 
welke maatregel binnen welk grondwets
artikel paste en wat daarvan de gevolgen 
zouden zijn. 

Uiteindelijk keurde de Senaat, mede op 
initiatief van Jan Loones (VU), de wij
ziging van het grondwetsartikel 41 goed. 
Toen ook de diskussie in de Kamer werd 
aangevat, bedongen, na aanslepende de
batten, nagenoeg alle partijen - het 
Vlaams Blok en de PRL onthielden zich -
een kompromis. In gemeenten met meer 
dan 100.000 inwoners wordt de uitbouw 
van rechtstreeks verkozen distriktsraden 
mogelijk. 

MIGRANTEN 

In feite wil Antwerpen tijdens de vol
gende gemeenteraadsverkiezingen van 
2000 de voortaan ,binnengemeentelijke 
territoriale raden' rechtstreeks laten ver
kiezen. Of dat tot de mogelijkheid be
hoort, blijft een open vraag. Eerst moet de 
Senaat zich andermaal uitspreken, nadien 
zijn er nog vier wetgevende initiatieven 
nodig. 

Een biezondere wet moet - op eventuele 
aanvraag van de gemeenten - de Ge
westen de bevoegdheid geven dergelijke 
raden op te richten. Een biezonder de
kreet zou bovendien de voorwaarden 
moeten opleggen. De gemeentewet moet 

nog worden gewijzigd, liefst geregiona
liseerd. 

Tot slot moet ook de verkiezingspro
cedure worden vastgelegd. Of deze laat

ste knoop zomaar zal worden doorge
hakt, valt te betwijfelen. Sommigen zien 
in de lokale raden een middel om de 
migranten stemrecht te verlenen. 

OOST-VLAANDEREN 
Dl. 18 fe». HINOVE: UitzonderUjke 

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

Vr. 21 feb. SINT-CILUS/DENDER-
MONOE: Hutsepotavond in De Schur. Tor
restraat, Sint-Gillis/Dendermonde. Om 
19U.30 aperitief, gevolgd door hutsepot. 
Gastspreker is VUJO-voorzitter Sigurd Van-
germeersch. Met altijd-prtjs-tombola. Org.: 
VU-St.Gillls/Dendermonde. Info: 
052/21.83.00. 

Za. 22 feb. LAARNE: Jaarlijtcse sa
menkomst van leden en sympatlsanten, 
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-Delnze. 

vr. 28 feb. SINT-ANIANDSBERC: 
Gespreksavond over Frans-vtaanderen, ge
volgd door dia's over de 20ste Zwijgende 
Voettocht. Sprekers: Raf Seys en Pascal 
Alles (Komitee van de Peene), Luc Vranckx 
(Europa der Volkeren) en senator Jan 
Loones. Om 20u. in zaal St.-Elooi, Antwerp
sesteenweg 275. Org.: VU-Sint-Amands-
berg. 

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. 

Wc. 12 maart DEINZE: Eresenator 
Oswald van Ooteghem vertelt anekdoten 
uit het parlement. Om 19u.30 in de keider 
van de biblioteek. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 15 feb. ASSEBROEK:Rouw- en 

dankmis ter herinnering aan Mare Vande-
moortel. Om 10u. in de Benediktijnerabdij 
te steenbrugge-Assebroek, Ruzetteiaan 
435. Predikant en voorganger: e.h. Luc 
Vranckx. 

WO. 19 feb. IZECEM: v-club voor 
kinderen. Tema Juweiendoos. in zaal De drie 
gezellen. Org.: Vlanajo. 

DO. 20 feb. BRUGGE: Johan Sau 
wens spreekt over,,Vlaanderen onafhan
kelijk?". Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22 te Brugge. Org.: Informativa. 

DO. 20 feb. IZECEM: Van een sterke 
DM-zone naar een zwakke Euro-zone? door 
dr. Wrm Lagae (docent Handelshogeschool 
Apen). Om 20u. in de Bar van de sted. 
akademie 

w. 21 feb. TlElT: Meer energie, 
minder gewicht! Uiteenzetting door Jan 
Wauters, energetica coach. Om 20u. In Ket-
derteatere Malpertuis, SInt-Michielstraat 7. 
Toegang 80 fr. Abo's gratis. Org.: A. Vander 
Ptaetsekring Tieit. 

vr. 21 feb. WEVELCEM: Jaarlijks 
ledenfóest van vu-Weveigem. in de Gouden 
Fazant te Wevelgem Centrum. Om I9u.30 
receptie en huldling van Frans Soenen. 
Feestrede door Luk Vansteenkiste. Om 21u. 
etentje (700 fr.: Andalusische roomroep. 
visgerecht met groentenkrans en dessert
buffet), in aanwezigheid van Geert Bour
geois en Chris Vandenbroeke. Inschrijven 
tot 10//2 bij C. Debels-Vervenne 
(056/41.17,19). 

Vr. 22 feb. BRUGGE: Vlaamse Hut
sepot. Ledenfeest van het arr. Brugge-Tor
hout-Oostkust. In de Schipperschool, Kom-
vest 40 te Brugge. Deuren om I9u. 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-ClUb 
voor kinderen. Temal; Rubberen figuren, in 
zaal Laag Plafond. Org.: Vlanajo. 

WO. 26 feb. IZEGEM: V-Club VOor 
kinderen. Temal: Rubberen figuren, in De 
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo. 

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

za. 1 maart ZWEVEGEM: 2 dagen 
tekstielkaartlng. Za. vanaf I8u., zo. van 10 
tot 13u. In café 't Boldershof, Harelbe-
kestraat 25. Org.: VU-Vlaamse Klub Croot-
Zwevegem. 

Dl. 4 maart OOSTENDE: Uiteen
zetting over ,,De revolutionaire eetfilosofie 
van Michel Montignac" door Paul Peeters. 
Om 20u. in zaal Astrid, Gentstraat, inkom 
100 fr. Org.: Rodenbachfonds. 

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

WO. 5 maart OOSTENDE: Uiteen
zetting „Polarlteitsmassage" door Inge 
Vercammen. Om 20u. in Oostends Tref-
centrum, Aartshertogstraat 4. inkom 100 fr 
Org.: Rodenbachfonds. 

vr. 7 maart BISSEGEM : 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: Johan Sauwens. Deel 
name: 500 fr (aper. + 1 kons. inbegr.) 
Kaarten bij bestuursleden. Org.: VU 
Vlaamse vriendenkring Bissegem. 
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Rechtzetting 
In vorige WIJ (6 febr. jl.) zijn twee 
fouten geslopen. In het artikel 
„Baskische schoolvoorbeelden" 
(biz. 6) staat verkeerdelijk dat 
„het aandeel van de etnisch niet-
Baskische bevolking in Spaans-
Baskenland op 60% wordt ge
schat." Dit moet 40% zijn. 

-,- , , , , - . , , .» . .,,,,,̂ ,. ,,. , , . ., 

In het artikel,, Hemel en het" (bIz. 
11) staat dat wereldkampioen 
veldrijden Sven Nijs uit Balen af
komstig is, wat fout is. Moet Baal 
zijn. 

Met onze 
verontschuldigingen. 

. • < . . . . „ ' 
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Vons, Borginon: „Het kan niet dat in het 
debat omtrent de distriktsraden het mi-
grantentema in de schijnwerpers wordt 
geplaatst. Op die manier zal de diskussie 

al te graag uitgebuit worden door de 
linker- en de rechterzijde, waardoor de 
polarisatie wordt versterkt." 

(evdc) 

za. 8 maart OOSTKAMP: streeK-
bterenkaarting. Om 20u. in zaal Zuidleie, 
Oedelemsestraat, Moerbrugge-Oostkamp. 
Inleg: 60 fr. Org.: VUJO-arr. Brugge i.s.m. 
vu-Groot-Oostlcamp. Info: Zeger Collier, 
02/549.86.50 - 050/82.38.87. 

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

W. 18 maart OOSTENDE: opgra
vingen van de antieke stad Sagaiassos in 
Turkije. Uiteenzetting door prof Mare Waet-
kens. Om 2Du. in de konferentiezaal van het 
stadhuis van Oostende. Org.: Rodenbach-
fonds West-Vlaanderen. 

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

Dl. 25 maart OOSTENDE: Bezoek 
met het Rodenbachfonds-West-Vlaanderen 
aan The TWillght zone te Cent. Samenkomst 
inkomhal station Oostende om 18u.40 
(trein van I8u.48). Terug thuis rond 23u.15. 
Deelname: 1.200 fr. (indien meer dan 16 
personen: 1.000 fr.) waarin begrepen: vol
ledie relaxatiesessie, trein- en tramtlldcet. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. IS feb. OILBEEK: Infoverga-

derlng. Etienne Keymolen geeft klare kijk op 
de gemeentelijke rekening. Om 20u. in het 
arr. sekretariaat, Ninoofstesteenweg 2S0 te 
Dilbeek. Org.: vu-arr. Halle-Vilvoorde i.s.m. 
VCLD. 

za. 15 feb. GRIMBERGEN: Aig. le
denvergadering in de Parochiezaal van Bei-
gem. Om 19u.30. Alle VU-leden van Groot-
Grimbergen zijn van harte uitgenodigd. 

Ma. 17 feb. LEUVEN: Kamerlid Karel 
Van Hoorebeke spreekt over het asielbeleid. 
Om 20u. In café Universtum (1ste verdiep), 
H. Hooverplein-Tiensestraat te Leuven. 
Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

WO. 19 feb. WEMMEL: Vldeo-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, belden 
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 19u. in zaal De Biechtstoel, 
Dorpsstraat 16 (aan de kerk), Kampen
hout. Org.: vuJO-Halle-Vilvoorde. Info: 
Kristien Dewinter (02/219.52.45), Wim Du-
rang (02/532.16.23) of Kurt Ryon 
(02/759.84.40). 

vr. 28 feb. LENNIK: 27ste MOS-
selfestijn van VU-Lennik en VI. Volksver
tegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh. 
Van 18 tot 22u. in Gemeentelijk Sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Al-
goetstraat. Ook op 1/3 van 18 tot 22u.; op 
2/3 en 3/3 van 12 tot 22u. Info: 
02/532.16,23 of 532.42.51. 

Za. 1 maart MEISE: Groot Eetfes
tijn van vu-Meise. Vanaf 18u. in Sport- en 
Rekreatiecentrum (ingang kant Zwembad, 
Nieuwlaan). Ook op zo. 2/3 van 11u.30 tot 
15u. 

Zo. 16 maart TERVUREN: Steak-
festijn. Vanaf 12u. In zaal De Engel, Marktte 
Tervuren (rechtover kerkingang). Iedereen 

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 
(1ste verdiep), H. Hooverplein-Tiensestraat 
te Leuven. Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

LIMBURG 
WO. 26 feb. HASSELT: 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, belden 
lid van de KNOKK (Kom. voor Nederlands 
Onderwijs en Kuituur in het Komense). Om 
19U.30 in De Brouwerij, Ridder Portmans
straat 2. Org. en info: FW, 09/223.38.83. 

WO. 5 maart MAASEIK: Amnestie. 
Een utopie? Uiteenzeting door oud-VU-se-
nator Bob Maes. Om 19u.30 in Café De 
Beurs, Markt te IVlaaseik. Org.: DF-Maaselk 
i.s.m. VCLD. info: 02/219.25.00 (Jan Bro-

vr. 7 maart CENK: Alex v Colen 
spreekt over zijn boek „in de spiegel - Een 
halve eeuw later" en over zijn belevenissen 
aan het Oostfront en na de oorlog. Om 
20U.30 in de Slagmoten, Slagmolenweg. 
Toegang vrij. Org.: SMF-Umburg. 

ANTWERPEN 
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 5 (vlakbij kerk). Info: A. Van Goe-
them, Dorpsstraat 47, Burcht, of d'Hol-
lander (252/77.98) of Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

WO. 26 feb. MORTSEL: Info-avond 
met nationaal vuJO-voorzitter Sigurd Van-
germeersch rond Nieuwe Politieke Kuituur. 
Om 20u. in Dieseghem Hoeve. Org.: VU-
Mortsel. 

Za. 1 maart MECHELEN: om I4u. in 
Taverne Scaldis, Guldenstraat te Mechelen: 
Open vergadering vuJO-Mechelen. tnfo: 
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.l5. Met be
zoek aan tabaksmuseum, natuurwandeling, 
warm middagmaal en broodmaaltijd. Deel
name: 1.150 fr alles Inbegrepen (uitgez. 
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-Berchem. 

WO. 19 maart TURNHOUT: Geert 
Bourgeois spreekt over,,Dutroux, Bourlet 
en de noodzakelijke hervormingen van het 
gerecht". Om 20u. in het keldercafé van CC 
De Warande. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. Info: Klara Hertogs, 
014/41.45.79. 

vr. 21 maart TONCERLO (Wes-
terlo): Pieter Jan Verstraete spreekt over 
,,Leven en werk van Relmond Tollenaere" 
en over de biografie die hij over hem 
schreef. Ook stefaan Laureys komt ter 
sprake, om 15u. in 't Abdijke, Tongerlodorp 
8 (Tongerlo-centrum). Toegang vrij. Org.: 
SMF-Kempen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

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

PYRRUSOVERWINNING VOOR DEHAENE 

Eens te meer heeft de CVP aan de kiezer zijn 
Januskop getoond. Terwijl enkele moedige, 
Jonge CVP-parlementsleden perfekt ver
woordden wat er bij de man-in-de-straat 
leeft, werkte Dehaene met de PSC een lang 
uitgesponnen kompromls rond Spitaels uit. 
DeJongeCVP'erswerden arrogant terug naar 
afgestuurd. 
Maar voor de VU is het duidelijk dat Spitaels 
hier enkel als bliksemafleider fungeert. Het 
gaat In essentie niet alleen om Spitaels. 
Spitaels is slechts een rader in een netwerk 
van ongeoorloofde macht en beschamende 
korruptie. Het gaat niet om een interne 
Waalse aangelegenheid, het gaat om een 
federaal smeergelddossier inzake wapen
handel waarin alle verantwoordelijkheden 
nog niet gekend zijn. Het gaat wel om een 
fatsoenlijk bestuur. Het gaat wel om de 
geloofwaardigheid van het politieke bedrijf. 
En dat wenst Dehaene niet te zien. Zijn 
Europese stoel is pas vrij in 1999 en tot dan is 
het toegestaan om met een bulldozermen
taliteit alles toe te dekken. Maar de schrik zit 
erin. Dat bewijst een toch wel opmerkelijke 
opeenvolging van feiten. 
Het stripverhaal wordt spannender: don
derdag werd de alwetende PS-partijrevisor 
Detailie opgepakt; vrijdag trad Spitaels he
lemaal terug om de eer aan zichzelf te 
houden; zaterdag zette Dehaene arrogant, 
maar niet overtuigend een media-offenslef 
in om de brave massa gerust te stellen. Zijn 
houding voor kamera en pers getuigde van 
een irriterend spelletje blufpoker: de re
gering staat blijkbaar boven de schandalen 

en de partijen moeten hun problemen intern 
oplossen. Met schaamrood op de wangen 
moesten zo de Jonge CVP-parlementsleden 
zondagmorgen vaststellen dat er blijkbaar 
twee CVP-partlJprogramma's zijn. datgene 
wat Dehaene met de PS en andere Delcrolx-
pollticl bedisselt, en datgene wat aan de CVP-
basis leeft en zelfs niet mag verwoord wor
den doorjonge CVP-parlementsleden omdat 
ze In het Vlaams Parlement zetelen. De hou
ding van Dehaene moet voldoende zijn voor 
dejonge CVP'ers om In het Vlaams Parlement 
openlijk afstand te nemen van de ,,Bel
gische" politieke kuituur. De VU roept hier
toe op. Of gaat ook daar de CVP rondjes 
draaien? 

De Pyrrusoverwinning doet vermoeden dat 
Dehaene er nog altijd staat, maar het te
gendeel is waar in zowat alle beleidsmateries. 
Ook sociaal-ekonomisch faalt het beleid in 
alle opzichten. Als de premier zo eerlijk is om 
toe te geven dat de dood van het sociaal 
overlegmodel zijn grootste ontgoocheling is, 
dan moet hij op zoek gaan naar andere 
vormen van overleg en indien hij hierin niet 
slaagt, dat hij dan opstapt. Dehaene blijft 
ermee schermen „dat de problemen maar 
moeten opgelost worden als ze zich stel
len." 

De problemen zijn al lang gesteld. De Witte 
Mars, de betogingen voor werkgelegenheid, 
de oproer tegen het Justitieapparaat, de 
oorlog tussen de politiediensten, de wan
hoop bij het legerpersoneel, de verzuilde 
politieke strukturen... De voorgeschiedenis 
van deze afgang staat te lezen in de Ato-
maschriftjes... Maar als zelfs de eigen Jonge 
CVP-parlementsleden hieromtrent moeten 
zwijgen, dan zit Dehaene zelf met een pro
bleem: dat van politieke geloofwaardigheid 
en eerbied voor de demokratie. 
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„Had ik nog méér kunnen geven 
dan had ik het U Vlaanderen geschonken." 

(Gies Cosyns, Oktober 1996) 

Dankbaar nam hij afscheid van het leven 

Gies Cosyns 
echtgenoot van Johanna Lerooij 

geboren te Kwaremont 31.12.1920 en 
godvruchtig thuis overleden op 08.02.97 

Kunstschilder 
Stichter en gewezen voorzitter Volksunie, arr. Oudenaarde 

Oud-Burgemeester Kwaremont 
Hospitaalridder van St.-Jan van Jeruzalem 

Dit melden U bedroefd maar hoopvol: 

Johanna LEROOU, zijn echtgenote; 
Dirk COSYNS (Bram +), 
Sabinne DICK, Seppe en Brecht, 
Noel ONGENAE - Lut COSYNS, 
Annelies en Ruben, 
Paul GEERTS - Katelijne COSYNS, 
Sofie en Jeroen, 
Johan RAMAN - Bea COSYNS, 
Maud, Wolf en Jochen, 
Pieter COSYNS - Isabel FRANCOIS, 
Stefaan STOCKMAN - Geertrui COSYNS, 
Anne-Sofie, Anne-Fien en Anne-Lore, zijn kinderen en Ideinkinderen; 

De plechtige Eucharistieviering, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 
plaatshebben op zaterdag 15 febraari 1997 om 11.00 nur in de St.-Amanduskerk te 
Kluisbergen - Kwaremont. 
Rouwbeklag na de dienst op het kerkhof te Kwaremont 

Gelieve dit bericht als uitnodiging te aanvaarden. 

9700 Oudenaarde, Tlissenbruggen 13 app 113 Res. Eenhoorn. 
9000 Gent, Vlasmarkt 11 - lOE. 
8310 Assebroek, Benediktijnenstraat 17. 
9690 Hulsbergen, Zonnestraat 47. 
9030 Mariakerke-Gent, Zandloperstraat 103. 
9000 Gent, Ueremamtraat 41. 
9790 Moregem, Vondelstraat 8. 
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Wenst U meer informatie over d e 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

' DEVRIESE -
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

wbaan brugge-oostkamp . 
S . 050 35 74 04 / 

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

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

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevel<ip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f V^rmees 
^ / Steenhouwersvest. 52 
^ - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karet Van Den Berghe 
EV.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 A A i ^ 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/7006.64 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 
Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoastbe. 

T 

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

Belgische staatsschuld? En wat bij een gedeeltelijke splitsing? Standpunten, het lijdschrift 
van tiet Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisenng 
van de Belgische staatsschuld. Taaie, maar boetende lectuur! 

j i n KAM een jaarabonnement nemen op het Iwartaaltijdschrift Standpunten door 
m j s o o frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum vzw. Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie-
VNS vzw, Barnkadenpletn 12 te 1000 Brussel. Tel.: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10. 

l^ ^ .*m^iJ:i •' 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

VLAAMS-NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-instituut V.Z.W. 

Hoofdredakteur: 

Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 

Eric Van de Casteele 

Geert Vranken 

Sekretariaat: 

Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 
abonnementen en 
redaktie op prk. 000-
0171139-31 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 
Fax. 02/219.97.25 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

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

press V 

DEZE WEEK IN 

Knack 
ZAIRE IS 

1 HULPELOOS 
Ik-I Westen Luif Amt. nuk 

sicck " Interviews nici si.i.iK 

sctrcltins v(xirOntwikkchnj;s 

samenwerking Reginald MtMeels 

en Europees ('ommissans vrt>r 

HuirLinil.itti I lul[) 1-11)111.1 MOIIIIH) 

DE CLANS VAN 
DEPS 

"Miiii iii.in /.i'j Viel l.illieKl om 

/H.IIIK'I.11 l x I'S Itip pioixvi l 

nu .ille schuld naar iK'in dtNii tc 

schuiven " Knaek sprak iiictdc 

vrouw van Mciry Hermanus 

HETVERHAAL 
VAN HEINEKEN 
Niel alles .laii \ l l i ed Henry 

Mcinekeii is Iteeili jk en 

hcidei " Dal hli|kt tui de 

hiogral'io "Hemeken. een 

leven m do brouwerij " Elen 

onlhullcnd ponrei 

GRIEZELEN IS 
GEZOND 

"It's alive '" kreet Victor 

Frankenstein. l(x;n zijn monster 

in de vorige eeuw tot leven 

kwam Hel ln>rrorgenre leven 

nog steeds een uill.i.ilklep vttot 

on/e .masten 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 

file:///llied


D e H/^O staat voor uiterst belangrijke 

maanden. Op een topbijeenkomst 

begin juli in Madrid wil de alliantie drie ambitieuze 

doelstellingen realiseren: de hervorming van de 

interne organisatie; een speciaal veiligheidscharter 

met Rusland; en de bekendmaking van de eerste 

gewezen Warschau-pakt-landen waarmee 

onderhandeld zal worden over een toetreding. 

^ L A N D U I T ^ 

Lord Ismay omschreef het doel van de 
NAVO als volgt: „De NAVO dient om de 
Russen buiten te houden, de Amerikanen 
binnen, en de Duitsers onder de knoet". 
In zekere zin blijft de NAVO ook na de 
Koude Oorlog gedreven door die doel
stellingen. Want de Westerse leiders had
den na de val van de muur van Berlijn net 
zo goed kurmen beslissen de NAVO op te 
doeken, dan ze nu beslist hebben hem uit 
te breiden. 

Overigens, waarom zou een uitgebreide 
NAVO beter de veiligheid van de regio of 
van haar leden kunnen garanderen dan de 
huidige NAVO, die er tijdens decennia 
nog niet in slaagde de kwestie-Cyprus 
tussen twee van haar leden te regelen? 

BOLKESTEIN 

In Duitsland, Frankrijk en, zeer recent, 
Nederland, beroerde de uitbreiding van 
de NAVO het publieke debat. In Ne
derland verraste Frits Bolkestein (WD) 
met een stellingname tegen de uitbrei
ding. Dat was verrassend omdat de W D 
deel uitmaakt van de paarse koalitie die 
met de uitbreiding instemt. Grofweg is 
Bolkestein tegen de uitbreiding gekant 
omdat deze volgens hem 1) te duur is, 2) 
geen strategisch nut heeft, 3) de relaties 
met Rusland verstoort, en 4) de stabiliteit 
in Europa op de helling dreigt te zetten. 
Net die laatste reden haalde de NAVO 
aan toen ze in januari '94 in Brussel groen 
licht gaf voor de uitbreidingsoperatie. 
Vandaag omschrijven diplomaten de uit
breiding als belangrijker dan de een
making van Duitsland. Wie zich realiseert 
wat er allemaal met de uitbreiding van de 
NAVO te maken heeft, en welke immense 
belangen er op het spel staan is hen gelijk 
te geven. 

ZUIDELIJK COMMANDO 

In teorie wil de NAVO zich met haar 
interne reorganisatie aanpassen aan het 
post-Koude Oorlogtijdperk. Daarnaast 
maakt het bondgenootschap van de ge
legenheid gebruik om de Europese iden
titeit in de NAVO te versterken. Dat 
laatste element geeft Frankrijk een 
schaamlap om haar terugkeer naar de 
militaire NAVO-componenten uit te leg
gen. 

Recent kwam dat land tot de vaststelling 
dat de diskussie over de veiligheid in 
Europa, waar Frankrijk als zelfverklaarde 
wereldmacht zijn zeg in wil, eigenlijk 
gedomineerd wordt door de uitbreidings-
operatie van de NAVO. Het besluit was 
vlug getrokken: Parijs moest terug in de 
NAVO, om over de Europese veiligheid te 
kunnen meepraten en om de Europese 
pijler mee te helpen uitbouwen. 
Met deze uitbouw heeft Parijs een gokje 
gewaagd: het eist het zuidelijk NAVO-

commando op voor een Europeaan (lees: 
een Fransman). Zoals wel vaker gebeurt, 
overspeelden de Fransen hier hun hand. 
Want de bevelhebber van Afsouth, tra
ditioneel een Amerikaan, kontroleert ook 
de Zesde Amerikaanse vloot in de Mid
dellandse Zee. Die vloot, met haar stra
tegische kernraketten, is de Amerikaanse 
waakhond over Zuid-Europa, maar ook 
over Noord-Afrika en een flink stuk van 
het Midden-Oosten. De VS maakten dui
delijk dat ze het zuidelijk commando niet 
willen afgeven, en zelfs niet willen de
len. 

RUSLAND 

Ten tweede is er de herziening van de 
relatie met Rusland. In de NAVO lopen 
de gezichtspunten hierover uiteen in twee 
grote richtingen. De eerste, onder Ame-

Rusland moet dus in het openbaar zo lang 
mogelijk tegenstribbelen. Want als te dui
delijk wordt dat Moskou zich bij de 
uitbreiding neerlegt, heeft de NAVO geen 
belang meer bij een zeer uitgebreid zoet
houderspakket. 

Achter de schermen moet Rusland echter 
ijzersterk onderhandelen over een zo uit
gebreid mogelijk pakket, waardoor Mos
kou zich imphciet bij de uitbreiding neer
legt, om te vermijden dat de NAVO toch 
doorgaat met de uitbreiding, en vlak 
voordien, omwille van een duizendvou
dig openbaar njet, het „venster van op-
portuniteiten" sluit. 

De timing is ook voor Rusland cruciaal: 
voor Madrid moet er slechts zaken ge
daan worden met zestien oude ex-vij
anden, waarvan er enkele erg ingeschik-
kelijk zijn; na Madrid is de NAVO-tafel 

Omtrent de NAVO 
rikaanse leiding, gaat er van uit dat Rus
land zich maar moet neerleggen bij de 
uitbreiding, die onafwendbaar is. Deze 
strekking heeft weinig begrip voor het 
Russisch verzet. 

De tweede, waarin Frankrijk een groep 
Europese landen aanvoert, heeft meer 
begrip voor de Russische vrees, en wil die 
tegemoet treden door een speciale Rus-
sisch-Atlantische relatie. In het licht van 
de geruchten over wat de NAVO Moskou 
allemaal wil aanbieden lijkt de tweede 
strekking de bovenhand te halen. 
Dit „open venster van opportuniteiten" 
zoals het pakket voor Rusland in NAVO-
kringen heet, bevat o.m. de oprichting 
van een raadgevend forum tussen de 
NAVO en Rusland, nieuwe impulsen voor 
de ontwapeningsgesprekken, en meer 
ekonomische steun voor Rusland. 
Rusland krijgt echter geen vetorecht en 
zelfs geen zeg over wat de NAVO in 
Centraal Europa doet. De NAVO paaide 
Rusland wel door te zeggen geen nood te 
zien voor kernwapens op het grond
gebied van nieuwe leden, maar dat is 
slechts een „voorlopige" belofte „in de 
omstandigheden die de NAVO bepaalt". 
Rusland is hevig gekant tegen de uit
breiding om voor de hand liggende re
denen: het grote land zal geïsoleerd ge
raken in Europa, het krijgt een nog mach
tiger bondgenootschap nog dichter aan 
zijn grens. 

Het probleem voor de Russische diplo
matie is niet eenvoudig: enerzijds de 
uitbreiding van de NAVO proberen te 
verhinderen, anderzijds, wanneer de uit
breiding toch doorgaat, zo veel mogelijk 
toegevingen uit de brand proberen te 
slepen. 

uitgebreid met enkele misschien wel erg 
rancuneuze ex-bondgenoten. 
Het Westen van zijn kant moet onder
handelen met een zwak Rusland, dat 
geleid wordt door een zieke Jeltsin. Door 
zijn openbare afwezigheid voedt de pre
sident de spekulaties over een op handen 
zijnde machtsvacuüm in Moskou. Met 
enkele uiterst belangrijke maanden in het 
verschiet, is die onzekerheid voor de 
NAVO misschien nog het grootste pro
bleem om de relaties met Rusland uit te 
klaren. Het valt in ieder geval op dat de 
problemen die de ziekte van Jeltsin ver
oorzaakt, vooral de NAVO slecht uit
komen. Voor de tegenstanders van de 
NAVO-uitbreiding zou de „ziekte" van 
Jeltsin wel eens een geschenk van de 
goden kunnen blijken. 

NIEUWE SCHEIDING 

Blijft de keuze van de Oostbloklanden. 
Polen, Hongarije en Tsjechië kunnen op 
beide oren slapen. Hun namen doen al zo 
lang de ronde, dat hen nu niet toelaten 
haast ondenkbaar geworden is. 
Even belangrijk is het lange lijstje van 
landen die niet bij de uitverkorenen zul
len horen. Die moeten zich tevreden 
stellen met het Partnerschap voor de 

vrede-plus. Het klopt natuurlijk dat ge
wezen Sovjet-sateUieten, naast lid worden 
van de westerse miÜtaire alhantie, ook op 
andere manieren de beveiUging van hun 
prille demokratie kunnen nastreven. 
Maar laat ons wel wezen: alleen het 
lidmaatschap van de EU zou een min of 
meer realistisch alternatief kunnen bie
den. Het probleem is dat geen enkel van 
die gewezen Oostbloklanden op eko-
nomisch vlak sterk genoeg scoort om 

probleemloos tot de EU te kunnen toe
treden. Dat was trouwens een van de 
redenen waarom de NAVO als eerste met 
ex-Oostbloklanden uitbreidt. Onderhan
delingen voeren over veiligheid en de
fensie zijn minder moeilijk dan praten 
over ekonomie, milieu... 
De uitbreiding van de NAVO laat anders 
gezegd kandidaten die niet voor het exa
men slagen flink in de kou staan. Neem 
nu de Baltische landen: zij krijgen te 
horen dat ze voorlopig nog niet gewenst 
zijn, gewoon omdat ze te dicht bij Rus
land liggen, en een te grote Russische 
minderheid tellen. 

Eigenlijk zegt de NAVO tegen de Balten: 
stik, want het is politiek niet haalbaar om 
jullie nu al binnen te trekken. Het gevolg 
is enorm: Westerse investeringen zullen 
niet in de eerste plaats naar landen gaan 
die dicht tegen de Russische grens liggen, 
en géén enkele waarborg bieden dat als er 
wat gebeurt, het Westen zal tussenbeide 
komen. Ook investeerders wegen vei-
ligheidsrisiko's af. 

En de harde realiteit is dat een inves
teerder die naar Oost-Europa lonkt, de 
beste veiligheidstroeven heeft in Polen, 
Tsjechië of Hongarije. Dat zijn landen die 
de meeste kans maken lid te worden van 
een alliantie die staat of valt met de regel 
dat een aanval tegen één lid gelijk ge
schakeld wordt met een aanval tegen de 
ganse alliantie. 

Wat betekent dat de uitbreiding van de 
NAVO eigenlijk ook gevolgen heeft voor 
de ekonomische opbouw van Oost-Eu
ropa. De grenzen van de NAVO dreigen 
nieuwe grenzen op te werpen: nieuwe 
haves en have nots in Europa. Zo bedreigt 
de uitbreiding, zoals Bolkestein beweert, 
de Europese stabihteit. Maar garandeert 
ze de overleving van een alhantie voor 
Europese veiligheid waar de Amerikanen 
de hoogste viool bhjven spelen. Het 
wordt hoog tijd om het debat over die 
uitbreiding ook eens een Vlaanderen te 
voeren. 

Jakob Orioff 

NAVO-baas 
Solano heeft 
drukke tUcien 
In het 
vooruitzicht. 

11 
13 februari 1997 



Jeroen 

Dewulf: „Dat 

Nederlanders 
of Vlamingen 

Portugees 
leren, vindt 

Iedereen 

normaal. Dat 
Portugezen 

Nederlands 
willen leren, 

begrijpt men 
dan weer 

niet." 

Op het Portugese wapenschild staan ze
ven kastelen afgebeeld die rond vijf 
wondtekens een cirkel vormen. De kas
telen tonen ons een land dat ontstaan is 
door de reconquista en de stigmata ver
kondigen dat dit volk in naam van God 
bereid was om de strijd ook buiten Eu
ropa verder te zetten. Zoals de Portugese 
veroveraars en ontdekkers tegelijk kruis
vaarder en missionaris waren, zo ook voel 
ik mij in dit land soms kruisvaarder en 
missionaris in de strijd voor het Ne
derlands. Kruisvaarder om met bloed, 
zweet en tranen eindelijk het statuut te 
verkrijgen waar onze taal recht op heeft 
en missionaris vanwege de drang om 
zieltjes te winnen voor het Nederlands. 
Dat met die zieltjes lukt voorlopig heel 
aardig. Toen ik in 1995 met Nederlands 
aan de Universidade do Porto begon, 
moest ik het stellen met een dental stu
denten, vandaag, twee jaar later, studeren 
hier niet minder dan 150 mensen Ne-

Oproep aan 
wiJ-lezers 

Heel wat Portugese studenten Nederlands zouden na 
hun studie graag een aantal maanden in een Vlaamse 
onderneming of instelling stage lopen. Wie de mo-
geiijl<lneid heeft (of mensen kent) om een stagiair 
enige tijd in Vlaanderen te laten werken en te be
geleiden, kan een belangrijke bijdrage leveren tot het 
sukses van het Nederlands in het buitenland. 
De voorkeur van de studenten gaat uit naar bedrijven 
die kontakten hebben of zoeken In Portugal en Spanje 
of Latijns-Amerlka. Zij willen van de stage gebruik 
maken om hun kennis van het Nederlands uit te 
breiden en zoveel mogelijk ervaring op te doen 
Wie geïnteresseerd Is en meer Informatie wenst 
kan kontakt opnemen met- Jeroen Dewulf, 
Universidade do Porto, FLUR Apartado 55038, 
P-4150 Porto Telefoon: 00351-2-6172558 (thuis), 
fax 00351-2-6091610 (universiteit) E-mail <jde-
wulf@ncc.up pt> 
J. Dewulf staat er garant voor dat uw aanvraag enkel 
aan studenten wordt doorgestuurd die hij persoonlijk 
kent. 

Z oals geweten spreekt niet iedereen in België 

Nederlands. Sommigen willen het zelfs niet 

leren. Maar niet alle aspirant-burgemeesters van 

Voeren weten dan ook dat het Nederlands tot in 

Portugal onderwezen wordt. Jeroen Dewulf is wel op 

de hoogte: hij onderwijst het er. 

^ L A N D U I T • 

derlands. Dat betekent dat Nederlands in 
Porto wat het aantal studenten betreft de 
vijfde vreemde taal is. 

WAAROM? 

„Waarom studeren jullie Nederlands?", 
dat is, tot vervelens toe, de eerste vraag 
die Vlamingen en Nederlanders altijd 
stellen als ze op de Nederlandse les wor
den uitgenodigd. Dat je aan een Ne
derlandse of Vlaamse universiteit Por
tugees studeert, dat vindt iedereen dood
normaal, maar dat Portugezen onze taal 
willen leren, dat begrijpt men niet. Noch
tans is het Nederlands geen kleine taal, 
het is de moedertaal van 21 miljoen 
Europeanen en als we er het Afrikaans en 
het Nederlands van Suriname en de An
tillen bijtellen - Waarom zouden we dat 

Duits zou leren. Trouwens, het argument 
dat de moeilijkheidsgraad het sukses van 
een taal zou bepalen, klopt niet, want dan 
zouden Portugezen meer Italiaans, 
Spaans of Katalaans dan Duits moeten 
leren en dat is niet het geval. 
Toen ik een paar jaar geleden in Porto 
aankwam, dacht ik dat onze grootste 
troef om Portugezen te overhalen om 
Nederlands te gaan leren, de rijkdom van 
onze kuituur zou zijn. Ik had daarom 
boeken meegesjouwd over Rubens en Van 

Gogh, ovet-%ri"Ostayen en Multatuli, 

over Amsterdam en Brugge. Ik dacht ook 
dat historische banden een belangrijke rol 
zouden spelen, zo wist ik dat Portugezen 
Queijo Flamengo (Vlaamse kaas) eten 
omdat West-Vlamingen ooit de Azoren 
mee hebben gekoloniseerd, dat de Leu-

Nederlands 
in Portugal 

niet doen? - dan komen we aan bijna 50 
miljoen sprekers. In tegensteUing tot wat 
heel veel Vlamingen en Nederlanders 
denken, vinden Portugezen het juist heel 
interessant en nuttig om Nederlands te 
leren. 

Het is droevig om vast te moeten stellen 
dat Nederlandstaligen hun eigen taal vaak 
niet alleen als minderwaardig beschou
wen, maar er bovendien van overtuigd 
lijken, dat Nederlands voor buitenlanders 
sowieso veel te moeilijk is. 
In de praktijk valt het aanleren van Ne
derlands als vreemde taal evenwel reuze 
mee, eens je de uitspraak onder de knie 
hebt en je je tong zo kunt draaien dat zelfs 
de 'schr-' verstaanbaar wordt, maak je 
snel grote vorderingen, veel sneller dan 
wanneer je als Portugees bijvoorbeeld 

vense humanist Clenardo er furore ge
maakt had en dat Van Eycks aanwezigheid 
er fundamenteel is geweest voor de ver
nieuwing van de Portugese schilderkunst, 
maar ik had het bij het verkeerde eind. 

DANKZIJ DE EU 

Nee, Portugezen studeren geen Neder
lands omdat onze taal makkelijk zou zijn 
en op Duits en Engels lijkt, ook niet 
omdat onze kuituur buitengewoon rijk is 
en er al sinds de vroege Middeleeuwen 
kontakten bestaan tussen Portugal en de 
Lage Landen, het geheim van het sukses 
van het Nederlands in Portugal ligt in het 
bestaan van de Europese Unie. 
Portugal, ooit het machtigste land ter 
wereld, verloor met zijn kolonies ook zijn 
macht en het duurde tot 1974, toen de 
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Nelkenrevolutie een einde maakte aan 
het diktatoriale regime van Salazar, voor 
het land weer aan de toekomst begon te 
denken. Sinds 1986, toen Portugal onder 
Cavaco Silva lid werd van de Europese 
Gemeenschap, wordt het land in rekord-
tempo gemoderniseerd. De paardenspan-
nen zijn uit het straatbeeld verdwenen, de 
lokale markten worden opgedoekt en 
vervangen door winkelcentra, zelfs de 
traditionele visverkoopsters behoren wel
dra tot het verleden. Portugal wil vooruit 
en heeft voor het eerst in zijn geschiedenis 
volop de Europese kaart getrokken. 
Hoe raar het ook mag klinken, België, 
Nederland en Noord-Europa in het al
gemeen zijn vandaag voor veel Portu
gezen het grote voorbeeld. Het duurt een 
tijdje vooraleer je daaraan went, ik had er 
vroeger, in een land waar klagen wel de 
nationale sport lijkt, zelf nooit bij stil
gestaan dat andere mensen naar zoiets als 
België zouden kunnen opkijken. Een Por
tugese student die Nederlands studeert, 
die denkt evenwel niet in de eerste plaats 
aan Van Eyck of aan Gezeik, maar aan 
Philips, Shell en KLM, die weet heel goed 
dat als een Portugees produkt op de 
Vlaamse markt een kans wil maken, hij 
dat in het Nederlands moet aanbieden en 
dat het Nederlands met 21 miljoen spre
kers de zesde taal van de Europese Unie 
is. 

Jeroen Dewulf 
Volgende week: 

In deel twee van 'Nederlands in Por
tugal', lezen we waarom Portugese stu
denten Nederlands studeren en waarom 
Jan Zonder Vrees zo stilletjesaan een 
eigen Portugees leven begint te leiden. 

Sinds 1986, toen Portugal onder Cavaco Silva lid werd van de Europese 
Gemeenschap, wordt het land in rekordtempo gemoderniseerd. 

Een 
Vlaming 

extra 
muros 

Jeroen Dewulf is 25 jaar en af
komstig uit Middelkerke. Hr] stu
deerde talen aan het Onze-Lieve-
Vrouwekollege in Oostende en 
daarna Germaanse aan de Univer
siteit Gent. Hij ging voor het eerst 
naar Portugal in 1992 met een 
Erasmus-beurs en keerde na zijn 
studie m Gent terug naar Porto om 
er met een Portugese studiebeurs 
een speciallsatiekursus Portugees 
te volgen. Jeroen is nu docent 
Nederlands aan de Universidade 
do Porto en aan de universisade 
do Minho en maakt deel uit van de 
talenkommissie die een nieuw 
Portugees-Nederlands woorden
boek aan het voorbereiden is. 
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Een vierendertigjarige industriële bakker 
pleegt in 1876 zelfmoord. Daarbij laat hij 
een weduwe na met twee zoontjes, Jan en 
Henri en een bakkerijbedrijf op de rand 
van het bankroet. Dat laatste is ook de 
reden voor de zelfmoord, want Bernar-
dus Regemeutter was verwikkeld in een 
onverkwikkelijke zaak van loodvergif-
tiging met minstens twee doden. Ber-
nardus is behalve een jonge ondernemer 
met lef, zoals blijkt uit het opzet een 
ultramoderne cirkulatie-oven te laten in
stalleren, waardoor hij nog meer broden 
zou kunnen bakken en zo goed als zeker 
leverancier worden van de Antwerpse 
legereenheden, maar ook een logebroe-
der, die zich beter thuis voelt in de tempel 
en het atelier dan bij zijn vrouw en 
kinderen. Het is overigens bij zijn lo-
gebroeders dat hij geld heeft geleend voor 
zijn grote investering en van wie hij alle 
steun verwacht in zijn moeilijkheden met 
de stadsadvokaat en het gerecht. Het 
blijkt namelijk dat het afbraakhout, goed
koper dan de takkebossen, verantwoor
delijk zou zijn voor de loodvergiftiging. 
Dat de man minder lijdt onder de drei
ging van het proces, dan om de dood van 
onbekende kinderen, verrast wellicht, 
maar kan sporen met de grote betrok
kenheid bij de vrijmetselarij en de hu
manistische betrachting ervan. 

TOUWNATIE 

Na de dood neemt de weduwe de zaak 
over en samen met de meesterknecht 
neemt zij de nodige initiatieven om ze uit 
te breiden. Zij zal de bakkerij tot grote 
bloei brengen en haar kinderen behoor
lijk opvoeden. Intussen erft ze niet alleen 
van haar man, maar ook van diens eerste 
geldschieter, die haar zonder veel sukses 
het hof had gemaakt. De meesterknecht 
kan met haar wel niet zijn gang gaan, 
maar mag af en toe met haar onder de 
lakens. 

Als de kinderen het huis bijna uit zijn, of 
liever, als de erfenis haar bakkerij als 
broodwinning overbodig maakt, trekt de 
weduwe naar Ranst, waar ze in de wijk 
Silsburg, dan nog nauwelijks bewoond, 
een bakkerij en gebruikszaal opzet. Dit 
projekt slaagt zo goed, dat Henri, de 
jongste zoon, er een meer dan degelijk 
bestaan zou kunnen opbouwwen. De 
oudste zoon gaat naar zee, en verdwijnt 
na zijn opleiding uit het leven in Ranst. 
Henri leert bakken, maar kiest na zijn 
legerdienst, waar hij bij de cavalerie in
gedeeld was, voor iets met paarden. Moe
der Antonia gaat bij de logebroeders van 
haar man op zoek naar een oplossing en 
komt bij de Touwnatie terecht, waar net 
de paardedeken overleden is. Zij koopt 
voor een zacht prijsje het aandeel over en 
Henri komt in de Natie terecht, als Na-
tiebaas. Hij die niet graag had school-

Achter de 
Antwerpse gevels 

^ BOEKEN ^ 

gelopen, was tijdens zijn legerdienst op 
boeken verslingerd geraakt en anarchist 
geworden. Zijn bestaan als paardedeken 
legt hem geen windeieren. Een vrouw 
vindt hij in Ranst, de dienstbode van zijn 
moeder, terwijl Ranst een soort rustoord 
voor de afgedankte paarden van de Natie 
wordt. Eens Henri een gezeten man uit 
een stuk, verdwijnt de spankracht, tot in 
de loop van de eerste oorlog, waar hij zijn 
anarchistische hart warmer voelt bonzen, 
bij het nieuws over de Russische re
volutie. Ook de jaren dertjgJcrijgen nog 
behoorlijk aandacht, omwille van de lief
hebberij van hem om de POUM, de 
anarchistische brigades in Spanje te steu
nen, al was het maar als vervangers voor 
hemzelf die te oud is. De echtgenote van 
Henri volgt het spoor van haar schoon
moeder en wordt een vrouw van zaken, 
die van wanten weet. 

BURGERS 

De reden waarom wij aandacht aan dit 
boek besteden en het toch graag aan
prijzen, ondanks de literaire zwakheden 

soms, heeft te maken met het feit dat een 
auteur, door een stuk familiegeschiedenis 
te vertellen, ons een blik gunt achter de 
imposante gevels van de trotse Antwerpse 
herenhuizen. Dat er Frans gesproken 
werd onder de vrienden van de loge, in de 
briefwisseling met de Gentse leverancier 
van de ovens, dat kan, uiteindelijk weet 
Bernardus dat hij in de loge een coming 
man is, net zoals hij dat sociaal waar 
maakt. Zijn relatief bescheiden afkomst 
werd reeds door zijn vader bijgewerkt 
door het verzamelen van een mooi ka
pitaal, zelf woont hij in een nieuw he
renhuis, met uitzicht op de verdere stads
ontwikkeling buiten de toenmalige dure 
wijken gebouwd. Een vorm van stads
vlucht? 

Misschien, maar ook een blijk van on
dernemersschap, waaraan het boek toch 
wel hulde brengt. 

Eindelijk schuilt er in dit boek iets van een 
Buddenbrookssyndroom: van zodra Ber
nardus merkt dat het sukses bereikt 
wordt, gaat hij pronken met zijn wel
stand, onder meer met het luxueus in

gerichte herenhuis, de bedienden, zijn 
levensstijl. Verder ligt er een zekere ver
wantschap in de levensloop van zijn beide 
zonen, waarbij de minst begaafde uit
eindelijk de beste zaken doet en waarbij 
het geslacht verdwijnt, door het gebrek 
aan levenskracht van de dochters van 
Henri en Hortense. 

Deze misschien wat gezochte verwant
schap met een van de grote werken over 
de late negentiende eeuw, laat toe vast te 
stellen dat er ook in Vlaanderen een 
bourgeoisie is kunnen ontstaan, die op 
eigen kracht fortuin maakte, zonder dat 
de rol van sociale netwerken te ver
onachtzamen valt. 

Bart Haers 

c» Voorvaders. Roger Binnenmans. Uitg. 

Houtekiet, Antwerpen-Baam, 1997. 

139 blz., 595 fr. 13 

Memoires van wies Moens 
Het Is ietwat verwonderlijk dat memoires 
van Wies Moens pas nu, zoveel Jaren na 
zijn overlijden, gepubliceerd worden. 
Waarom heeft hij zelf nagelaten ze te 
voltooien en uit te geven? Wat het omdat 
hij van oordeel was dat dit proza dua vorm 
en inhoud beneden het peil bleef dat van 
hem mocht verwacht worden? Inder
daad, dit Is geen literair meesterwerk, 
maar het kan gezien worden als een ge
tuigenis en een bijdrage tot de geschie
denis van een verleden waarin de auteur 
een rol gespeeld heeft, zowel als dichter 
als politicus, die niet zonder belang was. 
Het Is toch maar goed dat de uitgevers, 
Olaf Moens en Yves T'Sjoen, een „his
torische en literaire inleiding" hebben 
geschreven, want het valt te vrezen dat 
Wies Moens voor de jongere generatie 
niet veel meer is dan een naam. in hun 
inleiding nemen de auteurs een wel erg 
kritische houding aan tegenover de man 
en de dichter, het is allesbehalve de te 
vrezen hagiografie. Toch mogen we niet 
vergeten dat iemand zoals Wies Moens 
moet gesitueerd worden In zijn tijd en 
liefst beoordeeld rekening houdend met 
de tijdsgeest. Het is best mogelijk dat 
iemand ais Wies Moens bv. ais dichter, nu 
negatief beoordeeld wordt, dan wanneer 
hij in zijn tijd wel aktueel, modern en 
gewaardeerd was. Zijn onze hedendaagse 
maatstaven blijvend? 
Als auteur van „Celbrieven", als dichter, 
als uitgever van de tijdschriften Pogen en 

Wies Moens tijdens zijn baliingsctiap In 
Nederland. 

Dietbrand, als pnncipieei, rechtlijnig Dlet-
sér of Groot-Nederlander was Wies Moens 
een figuur, een man van betekenis in de 
jaren twintig en dertig, in Vlaanderen. 
Zijn memoires kunnen dus best interes
sant zijn. Het is echter van belang te weten 
dat dit geschrift pas na de tweede we
reldoorlog neergeschreven werd in de 
zenuwslopende periode toen Wies Moens 
ondergedoken leefde, bedreigd door de 
repressie, en dat hij de moeite niet gedaan 
heeft het te voltooien. 
Deze memoires eindigen abrupt midden 
in de jaren twintig toen de auteur se-
kretarls was van het bekende Vlaams 
Volkstoneel. 

Het kan de bedoeling niet zijn een sa
menvatting te geven van deze herin
neringen. Erg belangrijk zijn ze niet, met 
uitzondering van het relaas over het stu
dentenleven aan de zgn. „von Bisslng-
universitelt" (de door de Duitsers ver-
vlaamste universiteit van Cent) tijdens de 
eerste wereldooriog. Wies Moens was stu
dent aan deze universiteit en heeft het 
dus van dichtbij meegeleefd. 
Ik kan het niet nagaan, maar ik geloof dat 
de uitgevers een getrouwe en betrouw
bare editie gegeven hebben (Denken we 
aan wat er met de memoires van Ver-
schaeve gebeurd is!). De voetnoten zijn 
verzorgd en geven de lezer heel wat 
informatie, die hij ook nodig heeft. 
Ik weet niet of men met deze publikatle 
een dienst bewezen heeft aan de na
gedachtenis van Wies Moens en zijn faam, 
maar het is en blijft een bijdrage tot een 
periode uit de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging door een getuige die 
een rol gespeeld heeft. 
Dus aanbevolen aan diegenen die be
langstelling hebben voor de figuur van 
Wies Moens en voor een episode uit de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. 

F. Van der Eist 

c» Memoires wies Moens - Met een 
historische Inleiding aoor Olaf 
Moens en Yves T'Sjoen. Ultg. Meu-
lenhoff. Amstentam / Ktitak. Ant
werpen. 1996. 320 blz.. 998 fr. 
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LOST HIGHWAY 
is de nieuwste film van David Linch. Gebruiksaanwijzing: je rookt 

een jointje en je begeeft je ter cinema. Je begrijpt er geen bal van, 

maar je denkt maar dat het aan je rookgerief ligt, want je ziet alle 

Linch-ingrediënten ru elkaar, waarvan sex en geweld de overtoon 

vormen. De volgende dag ga je volkomen nuchter, en je begrijpt er 

nog minder van... vooral van al die goeie kritieken! (*) 

THE PORTRAIT OF A LADY 
de nieuwe van Jane Campion, naar wiens The Piano altijd maar 

wordt verwezen. En terecht. Dit portret, naar een roman van 

Thomas Hardy, is ietwat donker uitgevallen. Natuurlijk zal het 

grote publiek hier niks aan hebben. Maar diegenen die houden van 

NIEUW IN DE BIOS 

literatuur, intelligente film, mooie beelden, en de dramatiek van 

wat enkel het Engelse proza heeft te bieden, doen er goed aan de 

donkere zaal op te zoeken, want dit is niks om op video te bekijken. 

Wie van Martin Scorsese's The age of innocence hield, zal ook voor 

deze film uit de bol gaan. (***) 

LOOKING FOR RICHARD 
van Al Pacino, is het beste wat Pacino ooit gemaakt heeft. En hij 

speelt ook nog de hoofdrol in wat wel eens de beste dokumentaire 

film van het jaar zou kunnen worden. Want dat is het: een 

document humain, waarin een akteur op zoek gaat naar de echte 

bedoelingen van Shakespeare met zijn Richard III. (***) 

BLOOD AND WINE 
Regisseur Bob Rafelson heeft voor de zevende maal Jack Nicholson 

in de hoofdrol (en Blood and Wine is de derde in de trilogie 

waarvan Five easy pieces en The king of Marvin Garden een en 

twee waren), en dat is algenoeg om een hele rist mensen te trekken. 

Een film noir, met heel wat gewelduitbarstingen, gepeperde 

dialogen, en sex. Michael Caine is een goede aanvulling op 

Nicholson, en dame Judy Davis is goed zoals altijd. Als ik vertel dat 

deze film het Festival van de Fantastische Film van Brussel zal 

openen weet je al genoeg. (**l/2) Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

James spader en 
Susan Sarandon In 
WhKe Palace. 
zat. 15 feb.. 
Ned. 1 om 22 

'^S? Moord In het paradQs Hoessein Shahristani, 
een iraakse kemingenieur, viel In 1970 in ongenade en 
werd door Saddam Hoessein tot levenslang ver
oordeeld. HIJ slaagde erin te ontsnappen en keerde na 
11 Jaar In het geheim terug om er de brutaliteiten van 
het Saddamregime op video vast te leggen. Een 
aangrijpende dokumentaire. Zon. 16 feb.. TV 2 om 
19U.50 

^S? Mon onele Benlamin Franse avonturenfilm 
van Edouard Mollnaro uit 1969 met Jacques Brei en 
Claude Jade. 1750, onder Lodewijk XV. Dokter Ben
jamin Rathery, drinkeboer en rokkenjager, is graag 
gezien bij de arme lui. De rijke burgers hebben het niet 
op hem begrepen. Een onderhoudende komische 
avonturenfilm, geïnspireerd op het Robin Hood-
tema Maan. 17 feb., Fr. 3 om 20u.50 

^=^ Boulevard: Prinses Lilian Dokumentaire van 
Cuido Martens over het leven van de flamboyante 
Mary-Lillan Baels, kleindochter van een Oostendse 
reder, die door haar omstreden huwelijk met koning 
Leopold III de monarchie aan het wankelen bracht. 
Dins. 18 feb., TV 2 om 2iu.50 

^ ^ Dial M for murder Amerikaanse triller van 
Alfred Hitchcock uit 1954. Margot, de rijke vrouw van 
ex-tenniskampioen Tony Wendice, leest in de krant 
dat Mark Halliday, een Amerikaanse auteur in Londen 
verblijft. Margot had vroeger al een verhouding met 
Mark en ze was zelfs van plan geweest te scheiden om 
met hem te trouwen. Tony wil echter niet dat zijn 
vrouw hem verlaat, want dan zou hij zonder financiële 
middelen zitten. Daarom besluit hij haar te ver
moorden woens. 19 feb., TV 2 om 20u.i5 

t = l Surely some mistake? Eerste aflevering van 
een dokumentaire serie waarin topmanagers en be
drijfsleiders openlijk praten over grote blunders in 
hun carrière. Aan het woord komt o.m. Bryan Ellis, de 
speelgoedfabrikant die geen brood zag in de Ninja 
Turtles. Alleen in Croot-Brittannnië al haalden de 
groene schildpadjes een jaaromzet van zo'n 20 mil
joen pond... Dond. 20 feb., BBC 2 om 2lu. 

^9^ Hoge hakken, echte liefde Seemljns Rog
geveen, direkteur van een containerbedrijf, vermomt 
zich als chauffeur en wordt werknemer in zijn eigen 
bedrijf. In de kantine leert hij de aantrekkelijke Jenny 
kennen. Nederiandse film van Dimltri Frenkel Frank uit 
1981. vnj. 21 feb.. Kanaal 2 om 20u.45 

De wetten 
van het geld 

I VT4 mag dan al wel de intentie hebben 
om zich in Vlaanderen te komen vestigen, 
of dat voor de eerste maanden is, valt te 
betwijfelen. De Vlaamse regering, bij 
hoofde van minister van Media Eric Van 

Rompuy wil immers eerst wachten op een 
officiële ingebrekestelling van de Euro
pese Kommissie. Die komt er ten vroegste 
midden maart. Tot dan wil de Vlaamse 
regering de zaken laten zoals ze zijn en 
blijft VTM het Vlaamse monopolie voor 
TV-reklame dus behouden. Vorig jaar 
sprak Europa zich uit tegen dat mo
nopolie en kreeg het totnogtoe Britse 
VT4 het vooruitzicht op een Vlaamse 
licentie. Zolang VT4 die Vlaamse licentie 
overigens niet heeft, zal ook de Vlaamse 

UitgeversMaatschappij, uitgever van de 
dagbladen Het Nieuwsblad, De Stan

daard en Het Volk, haar optie op 30% van 
de VT4-aandelen niet lichten. 

Terwijl VT4 met de voetbalbond praat 
over het voetbalkontrakt - het station zou 
jaarlijks 320 miljoen veil hebben voor de 
kompetitie in België, zal de Vlaamse 

wielerfanaat verstoken blijven van beel
den van vier van de tien wereldbeker
klassiekers. Tenzij hij een abonnement 
neemt op Supersport, want dat was blijk
baar het enige station dat bereid was de 
hoge rechten op de uitzending te betalen. 
Hein Verbruien, voorzitter van de In
ternationale Wielerunie, pleit onschuldig, 
maar zal zich samen met de andere bobo's 
toch eens moeten gaan beraden over het 
lange termijn-effekt van dit soort eks-
klusieve rechten. Als er geen onbetalende 
kat meer kijkt naar het wielrennen laat 
het zich immers raden dat de wieler-
sponsors het ook wel eens voor bekeken 
zullen houden. 

Die sponsors krijgen alvast steun uit on
verwachte hoek. De Europese Kommissie 
heeft zich immers uitgesproken voor de 
algemene verspreiding van grote 
(sport)evenementen. Ook voor wie geen 
abonnement op een betaalzender kan of 
wil nemen moeten bv. de Olympische 
spelen en het WK-voetbal te bekijken zijn. 
Manuel Oreja, de Europese kommissaris 

De Olympische spelen moeten door 
Iedereen te bekijken zijn, vindt de 

Europese Kommissie. 

voor Mediazaken, heeft de intentie om 
een lijst op te stellen met sportevene
menten die onder geen voorwaarde ex-
klusief voorbehouden mogen worden 
door de betaalzenders. Elke lidstaat van 
de EU zou die lijst naar believen mogen 
aanpassen (het is bv. goed mogelijk dat 
Frankrijk niet geïnteresseerd is in de 
omloop Het Volk, de openingsklassieker 
van het wielerseizoen in België). Hoe dan 
ook: voor Milaan-San Remo zal dat plan 
te laat komen. 

14 

„Ik wens enkele bedenkingen te 
formulenen in verband met uw pro
gramma. De holle woorden van de 
gemiddelde verkeersmisdadiger, de 
zinloze beelden van iemand onder 
het beton. Dit gaat alleen uw kijk
cijfers opdrijven " 
-I- „Ik hoop het" 

„Daar spelen wij vanuit de me
dische wereld niet in mee. Daar 
staan wij niet achter, dit is zinloos " 
Bovenstaande konversatie komt uit 
'Goedele', een praatshow op VTM 
over 'de dingen die gebeuren', zo 
wil het altans de intro Nu is het feit 
dat onze hond het tapijt onderkotst 
ook één van de dingen die ge
beuren, maar daar ging Goedele 
LIekens - door een Nederiands ka-
baretler ooit eens treffend om
schreven als Goedele Likeens- van
avond verder met op in. Vandaag 
ging ze het hebben over en praten 
met 'mensen die spelen met de 
dood', die 'alles doen voor één shot 
adrenaline'. 
De redaktie van 'Goedele' had haar 
werk uitstekend gedaan want het 
kwartet dat voor ons werd opge
voerd, had een dermate hoog 'et
ter-gehalte' dat wij na het bekijken 
van het programma drie uren aan 
een vallumsonde hebben gelegen. 
De vier bestonden uit een 'base-
Jumper', een 'klaverblad-racer', een 
wegpiraat en zijn moeder. De eerste 

was er eentje die in zijn vrije tijd van 
gebouwen en hoogspanningsmas
ten afsprong Slechts twee gedach
ten kwamen daarover bij ons op; 'Hij 
doet maar' en 'Ocharme de mensen 
die hem van de weg moeten schra
pen als zijn poging mislukt'. Voor het 
overige was deze 'bink' zoals Goe
dele hem de hele tijd noemde, aan 
ons niet besteed. 
De drie anderen daarentegen wisten 
op zeer kort:e tijd het laagste in ons 

piaus te krijgen, maar mogen ze 
voor ons part enkele weken in een 
vochtige kelder in Sars-la-Buissières 
opsluiten. De moeder van één van 
de wegpiraten bestond het er nog in 
om enige trots te betonen voor de 
uitspattingen van haar zoon. 'Ik rijd 
zelf ook snel', was haar weinig over
tuigende argumentatie. Later lazen 
we in een dagblad dat één van de 
mannen waarschijnlijk vervolgd zou 
worden. Volkomen terecht 

Bravo Beaucourt! 
Goedele, maandag 3 februari 1996, VTM 

boven te halen. Tegen 200 km/u op 
een motorfiets over een klaverblad 
rijden of even hard met een wagen 
door de bebouwde kom mag dan 
prettig zijn voor de bestuurders van 
de voertuigen, voor de rest van de 
wereld is dat uitermate storend, ge-
vaariijk en minstens onverantwoord. 
Maar dat deerde beide heren niet 
want 'ze konden rijden'. „Ayrton 
Senna kon dat waarschijnlijk beter" 
had Goedele het duo moeten toe
snauwen, maar dat deed ze niet. In 
plaats daarvan werd het publiek ge
vraagd te applaudisseren na beel
den van hallucinant weggedrag. Dit 
soort wegkrapuul in maatpak en 
blitse voertuigen behoort geen ap-

Toen ook nog eens een man een 
scheermesje wilde opeten, ont
stond de diskussie waarmee we be
gonnen zijn. Ze ontspon zich tussen 
dr Luc Beaucourt. door het grote 
publiek vooral bekend als de man 
die de strijd met de weekend-on-
gevallen aanbindt, en de gastvrouw. 
De arts, die wij toch kennen als 
iemand die ook kan lachen, was zo 
bondig, zo ferm en zo treffend In 
zijn betoog dat de gastvrouw er 
even het noorden bij verioor. Indien 
zo'n terechte uitvallen de nieuwe 
trend zijn In wat te omschrijven valt 
als emotie-programma's dan heb
ben ze er vanaf nu een nieuwe kijker 
bij. Krik 
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Dat de frankofonie haar kultureel im
perialisme niet opgeeft konden wij op
maken uit een bericht en een oproep van 
Helga de Baets in het tijdschrift van het 
Algemeen Nederlands Verbond Neerlan-

dia van 5 november 1996. Hier volgt het: 
„De Franstalige pers bericht dat de Franse 

taal sinds september 19% een Europees 

centrum heeft in Brussel. Het initiatief 

werd genomen door de Franse minister 

van Buitenlandse Zaken, die de uitvoering 

heeft toevertrouwd aan de Alliance Fran-

gaise, die zoals bekend, een lange en vurige 

traditie heeft inzake het verzorgen van het 

onderwijs van het Frans als vreemde 

taal. 

Het „Centre Europeen de la langue Fran-
gaise" richt zich met zijn vormingspakket 
- en gebruik makend van de meest mo
derne middelen en technieken - in eerste 
instantie op alle personen die verbonden 
zijn aan de Europese instellingen. Verder 
zal het een sensibiliserende rol spelen met 
het oog op de bevordering van het ge
bruik van de Franse taal. Daarnaast be
staat er in dit centrum een dokumen-
tatiedienst, die aan geïnteresseerden do-
kumentatie over Frankrijk en België ter 
beschikking kan stellen over de meest 
verscheidene onderwerpen zoals kunst, 
literatuur, geschiedenis, wetenschap, 
techniek, toerisme, enz. Aan deze do-
kumentatiedienst wordt meegewerkt 
door een Franstalige universiteit van 
Brussel en de Franse Gemeenschap in 
België subsidieert twee personeelsleden. 
Dit initiatief moet ons doen nadenken. 
Ook de Nederlandse taal en kuituur heb
ben nood aan een offensieve strategie ten 
aanzien van Europa. In dit opzicht kan 
het Nederlands voorzitterschap van de 
Europese Unie één van de grootste uit-
dagmgen zijn om een gezamenlijke, kre-
atieve kultuurpolitieke impuls te geven 
aan de Nederlandse taal en kuituur. Laat 
de toekomst van Europa niet alleen een 
Nederlandse maar, meer nog, een Ne
derlands-Vlaamse zaak zijn". 
Tot hier het bericht in Neerlandia. 

MEERDERE OPROEPEN 

Het is niet de eerste maal dat er een 
ernstige en dringende oproep gedaan 
wordt aan de verantwoordelijke instan
ties om een Nederlands-Vlaams huis in 
Brussel op te richten. Bestonden er vroe
ger daarvoor reeds ernstige redenen, het 
intiatief van de Franse minister van Bui
tenlandse Zaken om in Brussel een Eu
ropees Centrum voor de Franse taal te 
stichten en aldus de greep op Brussel en 
de Rand te versterken, zou de definitieve 
stoot moeten zijn voor Nederland en 
Vlaanderen om de handen in mekaar te 
slaan teneinde dit frankofone gevaar af te 
weren. 

B russel heeft reeds geruime tijd een Europees 

Centrum voor de Franse taal. Het zou best 

zijn dat er ook werk wordt gemaakt van een 

soortgelijk centrum voor de Nederlandse taal. 

Van Vlaamse zijde wordt daar sedert 
geruime tijd op aangedrongen om de 
eenvoudige reden dat de Nederlandse 
taal en kuituur in Vlaanderen in de eerste 
plaats daarvan de nadelige gevolgen kun
nen ondervinden. Brussel en de faci
liteitengemeenten waren immers tot voor 
enige tijd eentalig Nederlands, maar vie
len vooral in de de jongste decennia ten 
prooi aan een niets en niemand ont
ziende, vanuit het Zuiden opdringende 
verfransing. Hetzelfde kan gezegd wor
den van nog enkelesaigjere plaatsen op de 
taalgrens. •'jTjhiWolfh 

KOSTEN DELEN 

Van Nederlandse zijde is de toestand 
helemaal anders. In de loop van hun 
geschiedenis is hun taal slechts een enkele 

komen; het belang dat men hecht aan het 
behoud van onze taal en kuituur in het 
licht van de aan gang zijnde Europe
anisering en mondialisering; en natuur
lijk de financiële en ekonomische toe
stand in beide landen die hen zal toelaten 
die niet onaanzienlijke kosten zo lang als 
nodig gezamenlijk te dragen. 

HOOP 

Het stemde ons echter hoopvol dat we op 
dit gebied enkele gunstige geluiden kon
den opvangen uit Nederlandj Htt zal u 
weUicht niet onbekend zijnyflatjop 17 
januari 1995 Vlaanderen en Nederland 
een kultureel akkoord sloten, waarin de 
samenwerking tussen beide landen op het 
gebied van kuituur, onderwijs, weten
schappen en welzijn geregeld werd. Het 

Wanneer een 
Nederlands-
Vlaams huis 
in Brussel? 

keer en nog maar voor korte tijd, be
dreigd geweest. Een taalstrijd zoals wij, 
Vlamingen, die gekend hebben en op 
sommige plaatsen nog kennen, is hen 
vreemd. Zij wonen teift noorden van 
Vlaanderen en kunnen rekenen op hun 
alerte zuiderburen om de opdringende 
verfransing een halt toe te roepen. Daar
bij speelt wellicht een andere faktor ook 
nog een rol. Zo'n Nederlands-Vlaams 
huis zou natuurlijk in de huidige Eu
ropese, Belgische en Vlaamse stad Brussel 
op een tamelijk gunstige plaats dienen 
ingericht te worden. De aankoop, de 
inrichting, het onderhoud en de beman
ning hiervan zal heel wat financiële on
kosten met zich meebrengen, die na
tuurlijk door Nederland en Vlaanderen 
moeten gedragen worden. Voortgaande 
op het bevolkingsaantal van beide landen 
wdjst een eenvoudig rekensommetje aan 
dat Nederland zo'n tweederde van de 
lasten hiervan op zich zou moeten nemen 
en Vlaanderen één derde. 
Gezien het eerder sluimerend nationaal 
gevoel bij onze Noorderburen en de niet 
zo schitterende financiële toestand in 
Vlaanderen, kan men zich dan ook de 
vraag stellen of de oprichting van zo'n 
Nederlands-Vlaams huis niet op de lange 
baan zal geschoven worden. Veel zal 
afhangen van de wil in beide landen om 
hierover tot een gunstige oplossing te 

Vlaams parlement heeft dat verdrag 
goedgekeurd. Het Nederlands parlement 
nog niet. Hierover zijn de Vlaamse kul-
turele en poütieke milieus enigszins ont
stemd. In Nederland is men immers nog 
niet verder geraakt dan de behandeling in 
de passende kommissie. Dit kultureel 
verdrag dient echter nog konkreet in
gevuld te worden. Daartoe werd op 14 
oktober 1996 in de Oude zaal van de 
Tweede Kamer in Den Haag een dis-
kussiebijeenkomst gehouden, waar heel 
wat Nederlandse en Vlaamse parlements
leden van de kommssies die rechtstreeks 
bij het kultureel verdrag betrokken zijn, 
aanwezig waren. 

Inez Groen bericht ons in Neerlandia van 
5 november jl. hierover o.m. het vol
gende. 

„Om niet in eindeloze, mistige diskussies 

te verdwalen maakte de heer Suykerbuyk, 

orukrvoorzitter van het Vlaams parle

ment, en IPC-lid, de terechte opmerking 

dat de aandacht van de talrijke deelnemers 

aan deze vergadering vooral moet gericht 

zijn op datgene wat overheden en par-

tikuliere inrichtingen op het gebied van de 

konkrete invulling van dit verdrag zouden 

kunnen doen." 

VOORZITTER EU 

Aan deze oproep gaf mevrouw Sari van 

Heemskerck-Pillis Duvekot, woordvoer

ster buitenland van de Nederlandse po
litieke partij W D een gunstig gevolg. Ze 
pleitte voor een Nederlandhuis te Brussel, 
waar niet alleen een dokumentatiedienst 
over Nederland en Vlaanderen ter be
schikking zou staan over de meest ver
scheidene onderwerpen inzake kunst, ge
schiedenis, literatuur, wetenschap, tech
niek, toerisme, enz., maar dat tevens een 
ontmoetingsplaats zou zijn voor Vlaamse 
en Nederlandse ambtenaren, politici, we
tenschappers, ekonomisten enz., die aan 
de hand van Nederlandse en Vlaamse 
kranten en tijdschriften, tijdens een ont
bijt of bij het drinken van een borrel, 
allerhande onderwerpen zouden bespre
ken betreffende de samenwerking Ne-
deriand-Vlaanderen zoals samenwerking 
op gebied van radio en televisie, ver
tegenwoordiging in het buitenland, uit-
wissehng van studenten, enz. 
Het lijdt m.i. geen twijfel dat het voorstel 
van de Nederlandse mevr. Van Heems-
kerck-Duvekot zowel bij Nederlanders 
als bij Vlamingen veel schubben van de 
ogen kan doen vallen, vooroordelen op
ruimen, mekaars situatie beter begrijpen, 
gemeenschappeUjke projekten doen ont
staan inzake aan de orde zijnde gemeen
schappelijke problemen, die eventueel 
hun weg zouden vinden naar de ver-
antwoordehjke instanties te Brussel en 
Den Haag, en op deze wijze een kans op 
verwezenlijking krijgen. Dit voorstel van 
een Nederlandse dame, die in een grote 
poUtieke partij van Nederland geen on
belangrijke rol speelt, wijst erop, dat ook 
bij onze noorderburen de overtuiging 
groeit dat voor een verder bestaan en 
groeiende ontwikkeling van onze ge
meenschappelijke taal en kultuur in Eu
ropa en de wereld, een samenwerking 
met Vlaanderen noodzakelijk is. Dat 
stemt Vlaanderen hoopvol. 
Tot slot herhalen wij de vraag van Helga 
de Baets m Neerlandia: kan het Ne
derlands voorzitterschap van de Euro
pese Unie in 1997 hieraan geen impuls 
geven? 
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We ontmoeten Hugo Vanderstadt in zijn 
prachtige hoeve - „Een erfgoed van mijn 
voorouders" - in Steenhuffel, deelge
meente van Londerzeel. Op zijn buro Hgt 
een brok natuuHijk isolatiemateriaal: 
vlaswol. „Dit is één van de laatste nieu
wigheden in het kader van ekologisch 
bouwen" zegt hij. „Het is in Duitsland 
uitvoerig getest en goed bevonden. Bo
vendien is het veel vriendelijker voor het 
milieu dan de meergebruikte rotswol. 
Reken daarbij dat Vlaanderen toch een 
vlastraditie kent, zie de lakenhandel in de 
Middeleeuwen, en je weet dat het goedje 
hier zonder meer geproduceerd zou kun
nen worden. Wat op zijn beurt weer kan 
zorgen voor arbeidsplaatsen. Wanneer 
het gebouw later afgebroken wordt kan 
dit duurzaam isolatiemateriaal gewoon 
op de komposthoop gegooid worden." 

ALLES IS 'EKO' 

Vanderstadt spreekt gedreven, lijkt zijn 
boodschap te leven, de wetenschap van 
zijn gelijk in het achterhoofd hebbende. 
„Duurzaam bouwen is trendy. Ekologie is 
in de mode. Veel ondernemingen ge
bruiken de termen 'ekologisch' en 'duur
zaam' als een verkoopsargument. Op Ba-

übouw zal je bv. vaststellen dat alles 
verkocht wordt als 'eko'. Maar de lading 
wordt door die termen meestal niet ge
dekt. Duurzaam bouwen wil niet alleen 
zeggen dat het materiaal lang mee moet 
gaan, maar het betekent ook dat gebruik 
gemaakt wordt van materialen die de 
toekomst niet belasten. Neem nu bv. 
piepschuim: binnen een onbepaalde tijd 
komt dat opnieuw in het milieu terecht. 
Onze kinderen zullen moeten betalen 
voor het recykleren van onze zogezegd 
goedkope isolatie. De generaties na ons 
betalen voor onze lankmoedigheid." 
De duurzaamheid waarover sprake be
tekent niet dat de gebouwen automatisch 
de eeuwigheid zullen doorstaan. „Dat is 
maar één aspekt" zegt Vanderstadt. „Na
tuurlijk moeten de gebouwen lang mee
gaan, maar als ze worden afgebroken, 
mogen ze de toekomst niet belasten. 
Onlangs heb ik een gebouw laten af
breken: de kosten daarvan bedroegen 1 
miljoen. Wanneer men vroeger een boer
derijtje afbrak dan bracht dat geld op! De 
bakstenen konden gerekupereerd wor
den, de eiken balken werden doorver
kocht, ... De moderne gebouwen kosten 
niet alleen in afbraak, maar zorgen ook 
voor een belasting op de natuur. Indien 
wij al het asbest uit de overheidsge
bouwen moeten halen kost ons dat on
geveer 60 miljard." Een hallucinant be
drag, maar waarschijnlijk niet eens zo ver 
naast de werkelijkheid: alleen al het as-
bestvrij maken van het Berlaymontge-
bouw - waar de Europese ambtenarij 
gehuisvest was - moet bijna 1,4 miljard 

D e Vlaamse overheid werkt de mensen die 

ekologisch willen bouwen tegen. In 

vergelijking met de buurlanden staan wij nog 

nergens met betrekking tot milieuvriendelijk 

bouwen. Dat zegt Hugo Vanderstadt, architekt en 

auteur van 'Duurzaam en gezond bouwen 

en wonen'. WIJ sprak met hem. 

• U I T S M I J T E R ^ 

opbrengen. Met het afval, in beton ge
goten asbestvezels, blijven we overigens 
opgescheept tot het einde der tijden. 
„Asbest was vroeger een goedkoop pro-
dukt en werd gezien als dé oplossing voor 
het brandvrij maken van bouwwerken." 
gaat Vanderstadt verder. „Maar indien 
we de kosten voor de verwijdering ervan 
nu verrekenen dan zien we dat het ge
bruik van het goedje zeer duur is uit
gevallen. De maatschappij draait daar nu 
voor op. Dat is ook het belang van de 
milieutaksen: dat alles getakseerd wordt 
op waarde. We zijn bezig met het pro
duceren van materialen waarvan we nog 
niet weten hoe we ze op termijn moeten 
teruggeven aan de natuur. Ekologie, eko-
nomie, werkgelegenheid en gezondheid 
hangen samen. Ik verwijs opnieuw naar 

OMTRENT POLITIEK 
De nieuwe vlaswol is, zoals zoveel eko-
logische bouwmaterialen, een Duits pro-
dukt. „In Duitsland" zegt Vanderstadt, 
„heeft men veel meer aandacht voor de 
problematiek. Het beleid ondersteunt 
groene produkt-ontwikkeling. In Vlaan
deren wordt één miljard uitgegeven aan 
biogenetika, in feite de manipulatie van 
de natuur, in Nederland, Skandinavië en 
Duitsland gaan veel meer fondsen naar 
groene produkt-ontwikkeling. Ook op 
het vlak van normering lopen wij ver 
achter op de ons omringende landen." 
Vanderstadt schiet met zijn pijlen vooral 
op de politiek. „In Nederland maakt men 
voorbeeldstudies, prototypes die door de 
overheid ontwikkeld worden. Dat gaat 
soms om hele woonwijken. Daar kunnen 

Ekologisch 
bouwen 

de vlasisolatie: die gaan we niet in Taiwan 
laten maken, maar dat gaat Vlaanderen 
zelf doen." 

GOED MATERIAAL 

Natuurlijk kan vlaswol een oplossing bie
den, maar de twijfel rond de ekologische 
produkten blijft toch enigszins: zijn ze 
wel zo stevig en gebruiksvriendelijk als de 
meer traditionele bouwmaterialen? Van
derstadt is formeel: „Ze zijn beter. Dat is 
één van de grote problemen. Men zegt dat 
bv. cellulose-isolatie gaat wegrotfen, gaat 
branden,... Testen wijzen uit dat dat niet 
het geval is. Integendeel, het bouwfysisch 
gedrag is stukken beter: meer isolatie, 
geen kondensatie,... Het grote probleem 
zal zijn om dit nieuwe, superieure kwa-
liteitsprodukt enige bekendheid te geven. 
Want wat zien we? Dat er ieder jaar 
nieuwe ekologisch verantwoorde bouw
materialen op de markt komen, maar dat 
ze toch de weg naar de gewone kon-
sument niet vinden. Het blijft vooral de 
kern van overtuigde ekologisten die ze 
aanwendt bij het bouwen. Dat is in hoofd
zaak te wijten aan een gebrek aan geld om 
een goede marketing te voeren. Daardoor 
blijven de konsumenten ongeïnformeerd. 
Nogmaals: wij bouwen niet op een spe
ciale manier, een baksteen blijft een bak
steen. Gekende, milieuvriendelijke ma
terialen die hun deugdelijkheid bewezen 
hebben, blijven wij gebruiken. Zo is bv. de 
kalkmortel terug van weggeweest: ce-
mentmortel heeft immers als nadeel dat 
de baksteen niet meer te recykleren is. 
Kalkmortel is bovendien gemakkelijker 
om mee te metselen, is minder agressief 
aan de vingers, is elastischer,..." 

wij in Vlaanderen nog lang van dromen. 
Hier geeft men het slechte voorbeeld bij 
het bouwen van overheidsgebouwen en 
sociale woonwijken. In die zin is de 
boodschap van het duurzaam bouwen 
een niet onbelangrijk politiek signaal. 
Wanneer mensen milieubewust willen 
bouwen dan worden die gestraft in plaats 
van beloond. Iemand die bv. zijn eigen 
water wil zuiveren, moet extra kosten 
maken. Hij moet daarenboven ook, mid
dels een belasting, betalen voor de wa
terzuivering van zijn buren. In Nederland 
wordt een eigen waterzuivering gesub
sidieerd. Het plaatsen van windmolens of 
zonnepanelen zijn extra kosten die hier 
niet gesubsidieerd zijn. In Denemarken 
bv. is dat wel het geval." 
Ekologisch bouwen is, zo geeft ook Van
derstadt toe, een heel klein beetje duur
der: niet voor de samenleving, wel voor 
de bouwheer zelf. „Daarenboven zijn een 
aantal ekologische bouwprodukten niet 
echt essentieel. Eerst moet er een dak zijn, 
meubels,... Je kan bezuinigen op bv. die 
eigen waterzuivering. Bij alternatieve 
banken zoals Triodos en ASLK-Netwerk 
is men er nu wel over aan het nadenken 
om aan mensen die groen bouwen, goed
kopere leningen toe te staan. Nu nemen 
dus de banken het voortouw waar dat in 
feite de overheid had moeten zijn." 

AFCEDREICD 

In zijn boek geeft de architekt de lezers 
onomwonden goede raad mee: deze pro
dukten zijn, in ekologisch opzicht, aan te 
bevelen, andere zijn volkomen af te ra
den. Het spreekt haast voor zich dat niet 
iedereen daar gelukkig mee is. Vander-

Hugu V<indersradl 

\olgL-ns de bio-ecolügischc piiiicipes 

stadts boek lag dan ook niet lang in de 
rekken of daar stonden enkele produ
centen van materialen die door de auteur 
afgekeurd waren al met processen te 
zwaaien. Toch is Vanderstadt realist ge
noeg om in te zien dat voorlopig niet alles 
kan opgelost worden met ekologische 
materialen. „Wij maken soms kompro-
missen, zijn geen fanatiekelingen. Het 
zou pas iets oplossen wanneer we met z'n 
allen de helft milieuvriendelijker zouden 
bouwen. Dan voel je de verandering op 
alle nivo's. Bij nieuwe bouwwerken moe
ten we lessen trekken uit het verleden. 
Het heeft te maken met gezond verstand. 
Maar ik verketter de 'gewone' bouw
heren niet. De mensen weten nog niet 
beter." 

Met zijn boek heeft Vanderstadt alvast 
een leemte ingevuld. Duurzaam en ge

zond bouwen en wonen is een prachtige 
uitgave in vierkleurendruk geworden en 
is uitgegeven bij Ecobooks, een piepjonge 
uitgeverij opgestart door de auteur zelf. 
Op 6.000 exemplaren is het gedrukt, één 
derde ervan werd betaald door de ad
vertenties in het boek, de rest moet de 
architekt zelf ophoesten, een niet gering 
risiko. „Ik moest het toch ooit proberen 
om het ekologisch bouwen voor te stellen 
aan een groter publiek. De boodschap die 
erin staat is te belangrijk. De vorige 
uitgaven waar ik aan meewerkte waren 
moeilijk toegankelijke studieboeken. 
Toch haalden ze een oplage van 5.000 
exemplaren. Ik heb nu vooral eenvoudige 
antwoorden trachten te geven op vragen 
van de mensen. Vooral de jeugd is ge
motiveerd. Milieuvervuiling is voor hen 
een groot probleem, dat ze willen op
lossen." Gezien de jeugd de toekomst 
heeft, is er dus nog hoop. 

Geert Vranken 

c» Het boek 'Duurzaam en gezond bou

wen en wonen' is uitgegeven door 

Eco-books, Heerbaan 132,1840 Lon

derzeel en is te verkrijgen in de boek

handel en bij diverse milieuvereni

gingen. Mocht u het daar niet vinden 

dan kan u het verkrijgen door een 

bedrag van 995 fr. over te maken op 

rekeningnummer 734-1761702-94 

met de vermelding 'Boekbestelling'. 

Verzendingskosten zijn inbegrepen. 
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