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Het is
genoeg
geweest

ind 1981 vormden kristen-demokraten
en liberalen een nieuwe regering. De
Parti Socialiste (PS) werd aan de kant
gezet. De PS wou niet besparen, de Waalse
ekonomie hing te sterk af van
overheidsbestellingen. Er was bovendien de
pijnlijke herstrukturering van het Waalse staal.
En dus bleef de SP in de oppositie.

E

WIJ GAAT OP DE

GESCHENKTOER
OP BLZ. 3
Intussen was in Luik de werkgelegenheid in de staal- en aanverwante industrie met
27% gedaald, in Henegouwen met 21%. Geen
nood, in steden, gemeenten, interkommunales
en provincieraden werd het ,rijk van Cools'
uitgebouwd. Via het socialistisch affairisme en
een putsh in de semi-openbare sektor verwierf
de PS de kontrole over een ontluikend Waalsekonomisch imperium.
Van werkgelegenheid was geen sprake.
Van kommunautaire opbodpolitiek des te

andaag is het precies twee jaar geV
leden dat veearts Karei Van Noppen
neergesclnoten werd. De man was inspei<teur-i<eurmeester van het Instituut
voor Veterinaire Keuring en stond bei<end als een jager op de hormonenmaffia. De moord op Van Noppen is met
opgelost, de daders lopen nog vrij rond.
De zaai< is een van de vele schandalen
die dit land rijk is, is een van de ziei<ten
waaraan het bestel
ten onder dreigt te
gaan.
Van Noppen moest
verdwijnen omdat
hij een rem was op
de geidhonger van
een bepaald deel
van de vleesproducenten. Groot geldgewin dat slechts
kan bekomen worden wanneer de
vleesproduktle op
frauduleuze wijze gebeurt. Of bedrog
daar gebeurt of elders, het blijft bedrog.
Of een mens dèèrom gedood wordt of,
zoals André Cools, om andere redenen,
het blijft moord. Net zoals de kinderen
die het leven lieten in de handen van
harteloze, op grof geld beluste seksbandieten Het zijn en blijven moorden,
misdaden die een smet werpen op de
mensheid, op ons allen.
Beweren dat de overheden van dit land
schuldig zijn aan deze misdrijven is on-

meer. Happart en Voeren werden
bovengehaald. Aan de militant werd verteld
dat Vlaanderen Wallonië naar de afgrond
dreef. Het nationalistisch discours had succes.
In 1988 wordt de Rooms-rode regering
gevormd. Straks kan de PS tien jaar
regeringsdeelname vieren. Via kontrole over
de gemeenschaps- en gewestregeringen heeft
ze in die tien jaar haar imperium uitgebouwd.
Dankzij het overheidsbedrijf Omob richtte
Cools een net van overheidsholdingen op.
Guy Mathot hield ,zich bezig' met openbare
werken. Ook op federaal vlak werd smeergeld
verkregen.
Iedereen zwijgt, moet zwijgen, alle PStenoren zijn verbrand, Cools is vermoord.
Geen enkele affaire wordt opgehelderd, de
werkloosheid dikt aan.
De CVP heeft de Waalse socialisten nog
wat tijd om ,orde op zaken te stellen'. Er is
het argument van de Europese monetaire
Unie. En de linkervleugel vreest dat een
regering zonder socialisten tot een ultraliberaal model zal leiden.
Waar haalt men het lef vandaan? Wat
hebben mafiose praktijken met ,links' te
maken? Hoe durft men gebruik maken van
dergelijke valse argumenten? Geen enkele
partij is gekant tegen de EMU. En het federale
model biedt meerdere koalitiemogelijkheden.
Niets sluit deelname van de Vlaamse
socialisten aan een federale regering uit, ook
al blijft de PS aan de kant. Het is trouwens de
kiezer die daarover beslist. Liefst zo snel
mogelijk. Als men noch het volksdemokratisch recht, noch het federale model
aanvaardt, is dit land gedoemd te splitsen. Een
visionair als Dehaene zou dit moeten inzien.

Juist, zij dragen echter wel een grote
verantwoordelijkheid. Overheden hebben de opdracht de maatschappij te
beschermen tegen uitwassen, zij zijn
daartoe ook uitgerust Met politiediensten, met een netwerk van speurders,
met een gerechtelijk apparaat. Om deze
diensten draaiend te houden betalen wij
met z'n allen belastingen. Tegenover
deze Inbreng staat veiligheid voor iedereen, dat
zou
toch
moeten. De
politieke verantwoordelijkheid voor
deze diensten berust
bij de ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken.
Zij
worden gekontroleerd door de volksvertegenwoordiging.
Omdat op korte tijd teveel misdaden
onopgelost blijven, heeft het gevoel van
veiligheid, een voorwaarde voor een
gelukkig bestaan, plaats gemaakt voor
machteloosheid en wantrouwen Zo is
de onmogelijkheid om klaarheid te
brengen in het Bende-dossier biezonder
angstaanjagend. Dat deze onmacht het
gevolg zou kunnen zijn van elkaar bekonkurrerende politiediensten is even
onrustwekkend als de gewetenloosheid

Bedenkingen
bij een
verjaardag
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waarmee de daders hun misdaden
pleegden en de spitsvondigheid om
achteraf buiten schot te blijven. Hetzelfde geldt in de zaken Van Noppen,
Cools en Dutroux.
Deze vaststelling kan met zonder een
tweede, met name de politieke verantwoordelijkheid. Kommissies zullen
uitmaken of in deze en andere zaken
misdadigers van bescherming genoten.
Ofwel omdat zij hooggeplaatsen diensten hebben bewezen, ofwel omdat zij
deze konden chanteren.
Er zijn meer vraagtekens dan er zekerheden zijn Van de vraagtekens kunnen wij alleen maar hopen dat ze vlug
een antwoord krijgen. Een maatschappij
die dag aan dag met fraude, leugens,
bedrog en gefoefel gekonfronteerd
wordt, dreigt weg te zinken in levensmoeheid. Leeft bestendig op zijn quivive, ziet nog weinig toekomst voor haar
kinderen, komt niet uit de vele vragen
en gelooft nog slechts in een kortzichtig
lijfsbehoud.
Het streven van elk mensenkind is het
verlangen naar een gelukkig leven. Politieke partijen, godsdiensten, sociale
bewegingen en wat al meer spiegelen
ons een droom voor. Vandaag stellen
velen vast dat sommige bedienaars hun
Idealen hebben geruild voor brute
macht, niet meer om hun programma's
te verwezenlijken maar om zich te handhaven. Of om hun kapelletje en in sommige gevallen zichzelf te verrijken Dat

daarbij mensen moeten sneuvelen is
het toppunt van dekadentie
Wie dit overweegt, ziet vlug de betrekkelijkheid in van het groot krakeel
dat sommige hoogwaardigheidsbekleders ten beste geven. De mooipraterij
en de excuses beginnen op de zenuwen
te werken.
Wij denken aan PS-voorzitter Busquin
wanneer hij zich probeert te verdedigen
tegen de fouten die hij en/of zijn partijgenoten begingen. Aan de kronkels
van CVP-mandatarissen om deze regering toch maar overeind te houden,
tegen elke redelijkheid in. Op een ander
vlak, maar even gewetenloos was de
Britse regehng toen zij de gekke-koeienziekte verschoonde, daann gevolgd
door de Europese Kommissie.
Op zovele plaatsen wordt geprobeerd
de publieke opime een oor aan te
naaien. En dit met alleen in het politieke
bedrijf. Ook sommige media spelen mee
In het spel, ze proberen ons sensatie
voor Informatie te verkopen, de wapenhandel zet arbeidsplaatsen tegenover oorlog, de bedrijfswereld speelt
winst uit tegen het leefmilieu, sportlieden worden opgefokt tot prijsbeesten, enz .
Dit is geen sctioon ziclit meer. Wel een
poging om de realiteit te beschrijven.
Twee jaar nadat een man vermoord
werd. Hij ijverde voor een betere wereld...
Maurlts Van Liedekerke

Frans Verleven
Niet dat wij het altijd met hem eens zijn,
maar Frans Verleyen (Knack) is een
boeiend journalist. In zijn 'Woord
Vooraf' van vorige week hekelt Verleyen
het 'Wetstratees', het volgens hem vaak
meelijwekkend en technokratisch
gestamel waarvan de meeste politici van
vandaag zich bedienen. Mijmerend denkt
hij terug aan bevlogen sprekers als
•

In een pas verschenen rapport
herinnert de Raad van Europa België
aan een oud zeer: de overbevolking in
de Belgische gevangenissen. Met een
bezettingsgraad van 117% staat België
op een weinig benijdenswaardige
vierde plaats. Slechts Roemenië,
Spanje en Italië skoren slechter.
De ene minister is (gelukkig) de
andere niet. Minister van Landsverdediging Jean-Pol Poncelet (PSC) ziet
geen graten in de miliaire indiensttreding van mensen die besmet zijn
met het HlV-virus. Onder voormalig
minister van Binnenlandse Zaken Tobback (SP) waren HlV-besmetten niet
welkom bij de rijkswacht.

Zowel de Franse intelligentsia
als duizenden 'gewone' burgers in
Frankrijk roeren zich sterk. Kop van jut
is de Franse regering en meer bepaald
de recent ingevoerde meldingsplicht.
Deze wet verplicht burgers het verblijf
van buitenlanders, bij hen te gast, te
melden aan de vreemdelingenpolitie.
De Morgen-fotograaf Stephan
vanfieteren is een klasbak. Dat bleek
nu ook bij de jaarlijkse World Press
Photos, de meest prestigieuze internationale journalistieke fotokompeitie.
Hij werd bekroond in de kategorie
„Daily Life-series", met een reportage
over de hobo's, de Amerikaanse treinzwevers.

Agaiev wil het landschap van de
Vlaamse interkommunaien volledig
hertekenen. Vooral het feit dat de interkommunaien van een dienende
naar een dominerende rol evolueren,
zint Agaiev niet. Voor gemengde interkommunaien, waarin zowel de
openbare als de privésektor zetelen, is
in het voorstel geen plaats meer.
Als het beleid van een minister
niet in overeenstemming is met de
wet, past hij niet het beleid aan aan de
wet, maar verandert hij gewoon de
wet! Althans in België. Zo paste minister van Binnenlandse Zaken Vande
Lanotte (SP) de taalwet zodanig aan
dat nu ook viertaiige identiteitskaarten mogelijk worden.

De Nationale Bank is klaar met
haar jaarverslag van 1996. Daarin
maant voorzitter Fons Verplaetse de
regering en de sociale partners aan het
Nederlandse voorbeeld te volgen. Zeker wat betreft sociaal overleg en jobkreatie kan België veel van zijn noorderburen leren.

Demothenes, Cicero, Willy Brandt of
Churchill.
Om uiteindelijk terecht te komen bij de
laatste grote politieke redenaars: PaulHenri Spaak („nous avons peur"), André
Cools („messieurs, je vais vous parier Ie
sang a la bouche") en... VU'er Paul Van
Grembergen. Zo hoort u het ook eens
van een ander.
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Salman Rushdie
Salman Rushdie, op wiens hoofd nu al acht jaar een zware
prijs staat, hekelt in een vlijmscherpe opinie in De Morgen
de ial<sheid van Europa tegenover de Iranese regering.,,De
Europese leiders bewijzen lippendienst aan de grote Europese idealen: de vrije meningsuiting, de mensenrechten, de verlichting, het recht om van mening te verschillen, het belang van de scheiding tussen Kerk en Staat.
Maar als deze idealen botsen met de krachtige banaliteiten
van wat men 'de realiteit' noemt- handel, geld, wapens,
macht- Is het de vrijheid die sneuvelt".

•

KOMITEE

STATUTEN

Er doen zich een aantal belangrijlce evoluties voor binnen het IJzerbedevaartkomitee. Er is vooreerst de nieuwe toenadering tot de gewezen Groep van Gent
(zie blz.5).

Ook de statuten van het Komitee werden
aangepast. Het Komitee heeft in haar
statuten twee bepalingen toegevoegd. Zo
wil het Komitee zich laten erkennen als
een dienst voor socio-kulturele verenigingen. In de pratijk betekent dit dat het
Komitee allerhande aktiviteiten ten dienste van socio-kulturele verenigingen moet
inrichten. Na een paar jaar kunnen dan
subsidies bij het ministerie van Cultuur
worden aangevraagd en allicht ook bekomen.

Belangrijk is ook de verschuiving aan de
top van het Komitee. Het Dagelijks Bestuur, het hoogste orgaan van het Komitee, is voortaan bemand door twee
ondervoorzitters: Carlos Van Louwe en
Bob Wezenbeek. Beiden nemen de plaats
in van Paul De Belder. Afgevaardigd beheerders zijn Bob Van Haverbeke en Jan
Cornelissen. Deze laatste vervangt de
vroegere afgevaardigd beheerder Bob
Wezenbeek. De ,jurist' van het Komitee
Jaak Van Waeg is ere-beheerder of beheerder zonder stemrecht geworden.
Lionel Vandenberghe is en zal meer dan
waarschijnlijk voorzitter blijven. Daartoe
moest hij zaterdag jl. wel door de Algemene Vergadering als lid van de Raad
van Beheer (RvB) worden herkozen.
Naast Lionel Vandenberghe kandideerden nog vier anderen: Winfried Van
Gramberen, Paul Kempinck, Walter Basten en Herman Gevaert. Er waren immers
twee plaatsen vrijgekomen nadat Willy
Van Stappen eind vorig jaar als lid van de
RvB ontslag nam omwille van onenigheid
tussen VOS en Komitee en omdat Jaak
Van Waeg niet langer verkiesbaar was.
Uiteindelijk werden Lionel Vandenberghe, Walter Baeten en Herman Gevaert tot lid van de RvB verkozen. Naar
verluidt kreeg Vandenberghe een ruime
2/3 meerderheid van de stemmen achter
zich.

In de statuten werd ook ingeschreven dat
het Komitee voor het toerisme in het
algemeen en voor het Fronttoerisme in
het biezonder zal ijveren. Op die manier
kunnen subsidies, bestemd voor allerlei
werken, van de Vlaamse Dienst voor
Toerisme worden verkregen.

DODENGANG
Van de Franstahge ministers mag het
IJzerbedevaartkomitee alvast niet veel
verwachten. Defensieminister Jean-Pol
Poncelet (PSC) heeft beslist de Dodengang
door de diensten van Landsverdediging te
laten beheren en onderhouden. Daardoor
wordt de Dodengang een militair domein.
De Dodengang ligt op het grondgebied
van Kaaskerke, deelgemeente van Diksmuide en is sinds 1992 is een beschermd
monument.
In 1993 werd de exploitatie van het
domein aan het IJzerbedevaartkomitee,
de hoogste bieder, overgedragen. Prompt
klonk protest vanuit frankofoon België.
Daarop wees minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) het beheer van het

domein aan het ministerie van Financiën,
later aan het ministerie van Defensie
toe.
Intussen vocht het Komitee deze beshssing bij de Raad van State (RvS) aan.
De nieuwe minister van Defensie Leo
Delcroix werkte dan weer een systeem uit
waarbij stad, provincie en Komitee het
beheer samen in handen zouden nemen.
De vlotte samenwerking tussen stad, provincie en Komitee leidde ertoe dat het
Komitee met een oplossing naar de federale overheid trok. Noch de minister
van Binnenlandse Zaken, Johan Vande
Lanotte, laat staan de minister van Defensie reageerden. Intussen werkte de
provincie aan een Vredespark, zich uitstrekkend van Nieuwpoort tot leper en
waarin ook de Dodengang werd opgenomen. Poncelet zag het anders. Hij
wachtte niet eens de uitspraak van de RvS
af.
De secretaris van het Komitee, Dirk Demeurie, doet dat wel. Het kan bovendien
volgens hem niet dat de Dodengang militair domein wordt. De dodengang moet
in het teken van de vrede staan.
Merkwaardig is dat volgens de krant Le
Soir de burgemeester van Diksmuide
Hendrik Laridon best tevreden is met de
beslissing van Poncelet. „Natuurlijk", zo
legt Demeurie uit, „De stad moet niets
meer investeren. Ook alle restauratiewerken, ten belope van 40 mijloen fr.,
zullen door het ministerie van Defensie
worden betaald. Blijkbaar heeft Defensie
dan toch geld."
Zouden ze het geld niet beter aanwenden
om de militairen nog enige toekomst te
bieden?

LODE CLAES
Lode Claes is niet meer. Hij overleed op
83-jarige leeftijd in de Zeeuws-Vlaamse
kustplaats Cadzand.
Claes stond bekend als een non-konformist, een vrijzinnige en een konservatief. Hij schrok er niet voor terug
bijtende kritiek op het politieke systeem
te leveren. Claes moest niet weten van het
proportionele systeem. Hij was een vurige aanhanger van het tweepartijenstelsel.
Onder de bezetting werd Lode Claes
schepen van Groot-Brussel. De Belgische
staat veroordeelde hem in 1994 tot vijf
jaar gevangenis. In 1958 werd hij secretaris-generaal van de Economische
Raad voor Vlaanderen. Later werd hij
ook beheerder van de Bank Brussel Lambert. In 1978 werd Claes eerst direkteur,
nadien kolumnist van het weekblad
Trends.
VU
In het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde werd Lode Claes in 1968 tot
Fons Verplaetse aanbidt Wim Kok.
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Se non è vero...
„Als een Antwerpenaar moest kiezen tussen leven
op een onbewoond eiland met twee Marokkanen
of met twee Nederlanders, dan koos hij voor de
Marokkanen. Wij houden niet van Nederlanders."
'In het kader van de Europese eenmaking zal ook
ik mijn steentje eens gaan bijdragen', moet CVPvoorzitter Mare Van Peel gedacht hebben toen hij
bovenstaande toevertrouwde aan de pers. De
CVP'er deed één en ander af als een 'grapjeuh'!
H e t doet ons een beetje denken aan een mop die

ook wel eens over Limburgers verteld wordt.
„Waarom hebben de Amerikanen de zwarten en de
Vlamingen de Limburgers?" „De Amerikanen
mochten eerst kiezen!" Waarschijnlijk grappig
voor hen die ze vertellen, maar mogelijk kwetsend
voor hen die ze ondergaan. Dat vond ook een Jean
Raymond Lankester uit Willebroek. De man is een
Nederlandse bedrijfsleider die al bijna een kwarteeuw bij ons woont. Hij zal klacht indienen tegen
het CVP-kopstuk bij het Centrum voor Gelijke
Kansen en Racismebestrijding wegens diskriminatie. „Ik heb me hier perfekt geïntegreerd." laat
de man aan Het Laatste Nieuws weten, „en dan

komt die politicus met zo'n hilarische uitspraak.
Het is een soort van ziekte van politici: ze menen
dat ze alles mogen zeggen." Voorts roept hij zijn
landgenoten op om zich bij hem aan te sluiten en
massaal klacht in te dienen tegen Van Peel.
Het zou ons daarenboven slechts een weinig
verwonderen indien ook de Marokkaanse gemeenschap, of altans enkelingen daaruit, zich
biezonder op hun tenen getrapt voelen. Het soort
vergelijking dat Van Peel maakte, lijkt ons immers
zowat uit te gaan van deze tussen 'pest en cholera'.
Maar ook dat zal wel op een misverstand berusten
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VU-senator verkozen. Lode Claes, die
graag in milieus van de Brusselse Haute
Finance vertoefde, was vertrouwd met
Brusselse en ekonomische dossiers.
Tijdens het Egmontpakt raakte hij in
onmin met de partij. Want, toen de VU in
1977 in de regering-Tindemans trad,
greep Claes naast de verhoopte ministerportefeuille. Hij werd daarop een vurig
tegenstander van het Egmontpakt. Temeer, daar Lode Claes geen aanhanger
was van het federale model. In het zog
van Frans Van Cauwelaert onderschreef
hij de meerderheidsstrategie.
In 1978 brak Lode Claes met de VU. In
Brussel stichtte hij de Vlaamse Volkspartij. Kort nadien vormde hij een kartel
met het Vlaams Blok van Karel Dillen.
Toen Dillen wel en Claes niet werd verkozen, stapte hij uit de politiek.

^

UNIOP
Nog steeds weigeren oud-minister Guy
Coëme (SP), Camille Javeau, Emanuelle
Hollander en Jean-Louis Mazy een dik
miljoen smeergeld aan de staat terug te
betalen. De vier werden op 5 april 1996
door het Hof van Cassatie veroordeeld.
Ze hadden overgefaktureerde studies
door het onderzoeksbureau Uniop laten
uitvoeren. Sinds de veroordeling door
Cassatie vuurde VU-kamerlid Geert
Bourgeois de ene na de parlementaire
vraag af De federale regering vond er
immers eerst niet beter op zich tijdens het
proces geen burgerlijke partij te stellen.
„Had ze dat gedaan", adus Bourgeois,
„dan was de zaak al lang van de baan."
Maar' nee, er werd een overloze procedure ingezet. En Bourgeois ziet éénzelfde scenario opdoemen voor de
Agusta- en Dassault-dossiers.,

Bij de PS blijven lijken uit de kast vallen.

Tegenwoordig is een sprankeitje hoop mooi meegenomen. De WIJ-redactie schenkt u dat van harte. In de vorm van een
uitstekend boek, welteverstaan. In WIJ van volgende week leest u er alles over. Nieuwsgierig? De VNOS-uitzending van maandag 24 februari op TVl om 23u.25, kan een oplossing bieden. Want Ludo Abicht, de schrijver van ons geschenkboek De
herinnering is een vorm van tioop, komt hier aan het woord. Tevens wordt er gegraven in de
bewogen geschiedenis van het nu 42-jarige weekblad WIJ. Met Wilfried Vandaele, Vic Anciaux en
Maurits Van Liedekerke. Maar ook Mare Platel, hoofdredacteur van het Belang van Limburg en Pol
MSSÊBs^L. — ^ >•
Van Den Driessche, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad krijgen hun zegje over het Vlaamse perslandschap. Dat wordt uitkijken dus, naar de VNOS-uitzending van komende maandag en het WIJnummer van komende donderdag.

stof tot spreken
Het bulletin van Vragen en Antwoorden
heeft er een nieuwe bedreigde diersoort
bij. Kamerlid Frans Lozie (Agalev) stelde
eind vorig jaar een vraag over het
palingbestand. Als wat Lozie beweert
waar is - en waarom zouden we daaraan
twijfelen - dan loopt het goed mis met
de paling. „Het palingbestand in onze
^

binnenwateren is zo goed als volledig
afhankelijk van opgeschept glasaal, die
door de provinciale visserijkommissies
wordt uitgezet. De visserijdienst kon in

WETSTRAAT

één kampanje in 1975 nog 900 kg.
glasaal aan de Nieuwpoortse sluizen
scheppen, maar in 1995 slechts 10 kg.
meer! (...) Het is overduidelijk dat op
korte termijn alle paling uit onze
binnenwateren zal verdwijnen indien
niet onmiddellijk op alle niveaus wordt
ingegrepen en samengewerkt." Paling in
't groen binnenkort verleden tijd?

^

een druk bijgewoonde persi<onferentie
T ijdensvorige
weel< woensdag formuleerden Paul
Van Crennbergen, Jean-Marie Bogaert, Geert
Bourgeois en Annennie Van De Casteele een reel<s
krachtige voorstellen voor een betere
dennokratische werking van onze instellingen.

Macht en/of
tegenmacht?
Vele parlementairen en politologen beweren het al lang: in weinig demokratieën is de kloof tussen de theorie (de
grondwet) en de politieke praktijk zo
groot als in dit koninkrijkje. Het parlement, demokratisch verkozen en door
de grondwet aangeduid als hoogste
macht, oefent niet meer de macht uit
zoals door de schrijvers van de grondwet
was bedoeld. In Vlaanderen, en meer
bepaald in de werkgroep-De Batselier
(rond Nieuwe Politieke Kuituur), groeit
de overtuiging dat het zo niet verder kan.
De VU-fraktie nam binnen de werkgroep
een taak op zich die haar nauw aan het
hart ligt: hoe kan de rol van het parlement versterkt worden tegenover de
regering? Ook op federaal nivo dringen
zich veranderingen op. Bovendien kunnen sommige fundamentele veranderingen op Vlaams nivo niet zonder
(grond)wetsaanpassingen in het federale
parlement. Vandaar dat ook de kamerfraktie nauw in het overleg werd betrokken.
BESCHOT

4

Parlementen die geen greep meer hebben
op de essentiële politieke evoluties; kant
en klare wetsontwerpen, wetgevende initiatieven van de regering dus, waaraan het
parlement geen komma mag veranderen;
(eerste) ministers die hun minachting
voor het parlement amper onder stoelen
of banken steken. Een greep uit de problemen waar parlementairen haast dagelijks mee gekonfronteerd worden.
Daarom pleit de VU voor een duidelijk
beschot tussen wetgevende en uitvoerende macht. De algemene principes van
wetten moeten in het parlement, en niet
op ministerraden tot stand komen. De
regering werkt deze algemene principes
verder uit en wordt zo opnieuw wat ze
grondwettelijk gezien altijd al geweest is:
de uitvoerende macht. Wetgevende initiatieven vanuit de regering, wetsontwerpen dus, blijven vanzelfsprekend mogelijk. Wel moeten deze wetsontwerpen
de vrije en onafhankelijke toetsing van
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het parlement kunnen doorstaan. Ze mogen niet meer politieke kracht uitstralen
dan wetgevende iniatieven van parlementairen. Een andere lakune in ons
parlementair stelsel is het systeem van
opvolgers van ministers. Wanneer een
parlementair als minister aangesteld
wordt, neemt een opvolger van dezelfde
partij de vrijgekomen plaats in het parlement in. Het spreekt voor zich dat dit
een flagrante vervalsing van de verkiezingsuitslag met zich meebrengt. Bovendien kan men de vraag stellen in welke
mate die opvolgers op een onafhankelijke
manier hun kontrolerende funktie ten
opzichte van „hun" minister kunnen uitoefenen.
REGERINGSVORMING
Voor de VU moet ook de regeringsvorming op een meer demokratische en
doorzichtige manier gebeuren. In het
huidig systeem staat het parlement volledig buitenspel. Verkozen parlementairen genieten' tussen de dag van hun
eedaflegging en de dag dat het regeerprogramma aan het parlement wordt
voorgelegd, van enkele weken of maanden extra-legaal parlementair verlof! In
het VU-voorstel krijgt de voorzitter van
het parlement een essentiële rol toebedeeld. Deze man of vrouw kan best
behoren tot de oppositie. Dat waarborgt
een meer onafhankelijke leiding van het
parlement en zorgt tevens voor voldoende tegenmacht vanuit het parlement
tegen de regering. Hij neemt de opdrachten op zich die nu, voor de federale
regeringsvorming, door de koning worden uitgeoefend. De parlementsvoorzitter raadpleegt de partijen en duidt, rekening houdende met de verkiezingsresultaten, één van de fraktievoorzitters
als (in)formateur aan. De fraktievoorzitters voeren vervolgens de regeringsonderhandelingen en trachten, onder leiding van de formateur, een regeerakkoord te bereiken. Op die manier beslissen de frakties in het parlement, en dus
de verkozen parlementairen, hoe de re-

Niet in de regering of dmklcingsgroepen, maar wel in het parlement moet de
basis van het wetgevend wen< gelegen zijn.

gering er zal uitzien en wat haar doelstellingen zullen zijn. En is het niet een
selekt klubje
van mensen dat, zonder mandaat van het
volk en in samenspraak met de koning,
eens zal gaan bepalen hoe het land de
volgende jaren moet bestuurd worden.
MINISTERMANDATEN
Een derde VU-voorstel gaat over de beperking in tijd van ministermandaten.
Ministers die te lang aan de macht blijven,
vervreemden van het parlement. Rond
een minister groeien bovendien machtscenakels die hem, dikwijls zonder dat hij
het zelf beseft, zijn onafhankelijkheid
ontnemen. Verder is er in dit land zowel
in het Noorden (CVP) als in het Zuiden
(PS) één partij, waarrond telkens koalities
worden gesmeed. Zo ontstaan rond personen en partijen nefaste machtscentra.
Een beperking van het ministerambt tot
twee legislaturen kan heel wat van die
opgesomde risiko's voorkomen. Ook kan
een parlementair met ministeriële ervaring de macht van het parlement tegenover de regering alleen maar vergroten. Liever een parlementair met gedegen dossierkennis dan een uitgebluste
minister.
SOCIAAL OVERLEG
Ook een hervorming van het sociaal
overlegmodel dringt zich volgens de VU
op. Het sociaal overleg, dat onmiskenbaar een grote waarde heeft, moet in het
parlement gevoerd worden. De krijtlijnen
van het wetgevend werk moeten door het
parlement, in openlijk overleg met de
diverse belangengroepen, uitgetekend
worden. Al te vaak is het nu zo dat het
parlement enkel mag goedkeuren wat de
regering en de belangengroepen onder
elkaar bedisseld hebben: het parlement
als applausmachine. De regering kan onderhandelen met deze groepen, zolang dit

niet tot gevolg heeft dat het parlement
buitenspel wordt gezet. Wanneer belanghebbenden en maatschappelijke organisaties de overheid van hun standpunten
willen overtuigen, kan dit via mededelingen aan en gesprekken met de fraktievoorzitters. Ook een meldingsplicht
van parlementairen over hun lidmaatschap bij zulke
belangengroepen zou voor heel wat meer
duidelijkheid kunnen zorgen.
STERKE PARLEMENTAIREN
Tot slot wil de VU komen tot het een
versterking van het individuele parlementslid. Sterke en onafhankelijke parlementsleden zijn immers de beste waarborg voor de demokratie. Het parlement
moet, meer dan nu het geval is, ondersteuning krijgen van allerlei adviesorganen, denktanken en, waarom niet,
universitaire instellingen. Een degelijk
geïnformeerd parlement is echt geen
overbodige luxe. Het strikt toezien op het
principe van de inlichtingenplicht van de
uitvoerende macht tegenover het individuele parlementslid is een volgend konkreet voorstel. Ook hier ziet de VU een
belangrijke rol voor de parlementsvoorzitter weggelegd. Het kan niet dat, zoals
nu zo dikwijls gebeurt, ministers ontwijkend of niet-korrekt antwoorden op
parlementaire vragen. Verder lijkt het
recht van een individueel parlementslid
op inzage en
afschrift van alle akten van bestuur van de
staat misschien een evidentie. De parlementairen van vandaag weten echter
wel beter.
Tenslotte ijvert de VU voor het invoeren
van een aktieve spreekplicht voor ambtenaren. Wanneer een ambtenaar onregelmatigheden vaststelt, moet hij dat, via
een onafhankelijk kontroleorgaan, aan
het parlement kenbaar maken.
Geert Marrin

Er heerste een zekere spanning de weken
en dagen voor de Algemene Vergadering
(AV) van zaterdag jongstleden. De telefoons stonden roodgloeiend. Voor- en
tegenstanders van de nakende veranderingen wonden zich behoorlijk op. Er
moesten dan ook een aantal stevige knopen worden doorgehakt.

GROEP VAN CENT
Zo diende de AV van het IJzebedevaartkomitee zich over de herverkiezing van
een aantal ex-komiteeleden te buigen.
Deze hadden zich in januari 1995 bij de
dissidente Groep van Gent (GvG) aangesloten. Zoals bekend ontstond deze
groep nadat Michiel Debackere niet herverkozen werd als lid van de AV Uit
onvrede daarmee namen een 15-taI Komiteeleden ontslag. Om de plooien glad
te strijken, knoopte het Komitee in mei
1995 gesprekken met enkele leden van de
GvG aan. Ei zo na werd een akkoord
bereikt, ware het niet dat de GvG onder
de voet werd gelopen door het IJzerbedevaardersforum. Tussen Komitee en
Forum zou het mimmer goedkomen, met
de schermutselingen tijdens de IJzerbedevaart 1996 tot gevolg.
Kort na de Bedevaart 1996 onderhielden
een paar leden van het Komitee opnieuw
losse kontakten met een aantal leden van
de gewezen GvG. Op 23 december 1996
leidden deze kontakten tot een lichte
doorbraak. In de kantoren van het
Vlaams Economisch Verbond (VEV) stelden vertegenwoordigers van de vroegere
GvG een aantal eisen voor. Zo vroegen
Guido Moons, Arseen Vande Velde en Luc
Broukaert dat alle gewezen leden van de
GvG automatisch, dus zonder verkiezingen, als lid van de AV van het Komitee
zouden worden opgenomen. Overigens
eisten ze dat ook vijf vooraanstaande
Vlamingen in het Komitee zouden zetelen. Tot slot werd ook een herziening
van het huidge systeem van periodieke
provinciale verkiezingen vooropgesteld.
In ruil daarvoor werd beloofd het sinds
lang gegroeide wantrouwen weg te nemen, voortaan loyaal mee te werken en de
toespraak tijdens de jongste Bedevaart te
ondersteunen.
Het Komitee, vertegenwoordigd doorLionel Vandenberghe, Carlos Van Loutve,
Bob Wezenbeek en Jan Cornelissen, ging
niet onvoorwaardelijk op de eisen van de
GvG in. Analoog met de statuten was het
van oordeel dat de terugkerende leden
verkozen moesten worden en dat het in
1996 ingevoerde systeem van periodieke
provinciale verkiezingen best behouden
bleef.

UITNODIGING
Hoewel in feite geen volledige overeenstemming werd bereikt, stuurde Ko-

mitee-voorzitter Lionel Vandenberghe op
3 januari 1997 een brief naar 14 exkomiteeleden. Hen werd gevraagd of ze
„effektief bereid waren terug te komen."
Omaar Portier, Erik Peeters, Guido
Moons, Erik Crommelynck, Luc Broukaert, Arseen Vande Velde en Herman
Bosteels hapten toe, mits „men een overeenkomst bereikt zoals besproken op 23
december."
Antoon Van Wilderode, Bart Vandermoere, Jean-Pierre De Wijngaert, Luc

hackere moesten alle ex-komiteeleden
„ondubbelzinnig, koUektief en dus zonder enige uitzondering" in het Komitee
opgenomen worden.
Onder invloed van sommige leden van de
Marnixring en van de huidige Forumvoorzitter Jan Jambon, blies ook Voe-

besloot zich niets van de talrijke bijkomende voorwaarden, nogal onduidelijke afspraken en meerdere interpretaties
aan te trekken. Op die manier kunnen we
blijven onderhandelen, zo luidde de redenering.
Na een volgens de enen geanimeerde,
volgens anderen vrij bitse diskussie besloot de AV van zaterdag jl. dat alle
geïnteresseerde ex-komiteeleden - waaronder ook Debackere en Sweron - de kans
kregen herverkozen te worden. Wie herverkozen wordt mag niet langer lid zijn
van groepen die tegen de IJzerbedevaart
of het IJzerbedevaarkomitee ageren.
Daarbij werden het Ijzerbedevaardersforum en de Werkgroep Radikalisering
expliciet vermeld. Voorts blijven alle andere voorwaarden van kracht.
Uiteindehjk werden alle geïnteresseerden
herverkozen. Behalve, ja behalve Debackere. Het wordt nu afwachten of het
scenario van januari 1995 zich herhaalt.

Ex-komiteeleden
herverkozen
Vranckx en Jan Dewilde gingen om uiteenlopende redenen niet op de uitnodiging in.
Michiel Debackere zei niet neen, maar
ook niet ja. In een biezonder scherpe brief
aan Lionel Vandenberghe stelde hij dat er
net zoals in januari 1995 een „gemanipuleerde stemming" in de lucht ging.
Debackere noemde dit een „zeer doorzichtig spelletje van de voorzitter om dan
nadien zoals Pontius Pillatus zijn handen
in onschuld te wassen." Volgens De-

renaar Guido Sweron warm en koud. Hij
bleek wel bereid om terug in het komitee
te treden. Maar, in een brief van 10
januari 1997 verwoordde hij bijkomende
eisen. Zo wou Sweron dat twee van de
nog elf resterende bestuursleden van het
Forum het Komitee zouden bemannen.
Daartegenover, zo beweerde Sweron die
geen deel van het Forumbestuur uitmaakt, zou het Forum worden ontbonden.
De Raad van Beheer van het Komitee

In het weekblad De Nieuwe Panorama probeert
een zekere Yurek Onzia te bewijzen waarom wij
„Blij met België!" moeten zijn. Daartoe voert hij
13 „fameuze landgenoten" op aan wie hij de
prangende vraag „Wat vindt u nu typisch
Belgisch?" heeft voorgelegd. De antwoorden
van de twaalf mannen en een vrouw worden
door OnzIa gelardeerd met wat hij „typisch
Belgisch" vindt. Ik ken geen enkele joernalist
die er in gelukt Is zich op een handvol pagina's
zo belachelijk te maken als die ene Onzla. (Ik
schreef bijna Onzin).
Het begint al In de inleiding waar Julius Caesar
nog maar eens een verkeerde vertaling in de
mond wordt legt. „De Belgen waren de dap-
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België „een rare karamel In Europa". Boogie
Boy beweert dat In de Witte Mars de Belgen „er
stèèn als een volk". Frans Verleyen spreekt over
Vlaanderen en Wallonië, oef! Toots Thielemans
bekent eerlijk: „Ik sluit mijn oogjes en speel "
Jan Veheyen Is een pendel-Belg die blijkbaar
niet veel over Vlaanderen weet. Dominique
Deruddere vindt dat België bestaat, in Brussel.
Voor Hugo Camps in België een lotsgemeenschap, een belgitude waarvan Jean-Luc Dehaene dé exponent Is. Belgitude is voor Adamo

Vivan Bomma!
persten van alle Galliërs". Mijn leraar geschiedenis en Latijn heeft mij steeds voorgehouden
dat deze uitspraak gemanipuleerd werd om aan
te tonen dat er reeds in de Romeinse tijd „een
België" en „een Belgische identiteit" zouden
bestaan hebben. In werkelijkheid bedoelde
Caesar met ,,dapper" dat van heel Gallië de
stammen die als „Belgae" bekend stonden ,,de
meest potige" waren.
Maar goed, keren we terug naar de onzin van
Onzla De gruwelijke gebeurtenissen zouden de
Belgen hun vrolijkheid en trots hebben ontnomen Nochtans, zo beweert de jongen hoeft
dat met, want wij hebben veel om fier over te
zijn. En wat hij opsomt is een hutsepot van
fameuze Belgen, Belgische kwaliteitsprodukten, fameuze fiktieve Belgen, Belgische doorbraken, enz..
Om zijn stellingen te staven voert Onzia een
Vlaamse kok in Hollywood op. Bij hem komt Rod
Stewart,,Belgische hutsepot met Vlaamse koteletten" eten. Teaterman Jan Decleir vindt

Het water
tussen Lionel
vandenberghe
en Michiel
Debackere Is
nu wel erg
diep.

een ,,soort unitaire broederschap". Voor Jo
Lemalre barst België . van het talent Jos Van
Oosterwijck zou het goed vinden mochten er
meer Belgen op sleutelposities zitten. Jan Bucquoy omschrijft de Belgen „als inwijkelingen in
een niet bestaand land "
Aangezien de gedachten vrij zijn hebben wij
weinig aan deze grootse ideeën toe te voegen.
Maar wanneer de meeste ondervraagden blij
zijn met België om ,,de manier waarop wij onze
mosselen en frieten klaarmaken" (zoals o m.
Frans Verleyen beweert) dan stelt dat België
toch maar weinig tot mets voor.
Artikels zoals Blij met België' zijn niet alleen
belachelijk, maar vooral gevaarlijk. Zij willen een
schijn van identiteit geven daar waar er geen is.
Het begon ooit bij ,,de dappersten van alle
Galliërs" en het eindigt bij „mosselen op z'n
Belgisch". Wat een afgang' Helemaal belachelijk wordt het wanneer YurekOnzia zijn grote
historische kennis ten toon spreidt. Zo heeft hij
uit de studie van ons verleden geleerd dat

Pieter-Paul Rubens een fameuze Belg is. Net
zoals Paul van Ostaijen en pater Damiaan en
Willy Vandersteen en Urbanus en Willem Elsschot en Eddy Wally. En Pieter Breugel en TIjl
Uilenspiegel. Mensen tochi
En Onzia is zo vnendelijk ons nog meer van zijn
wetenschap te laten genieten Vlaamse karbonaden is een Belgische uitvinding net zoals
babelutten en de duffel-coat. Belgisch is het
karnaval in Aalst. Belgisch is Brugse kant.
En Belgisch is Duvel, zullen ze daar bij Moortgat
blij mee zijn' Dat Mare Reynebeau daar nog niet
aan gedacht heeft!
Moet ik nu wenen of lachen met deze trikolore
waanzin?
Vooral wenen wil ik, omdat de brave lezers van
de Nieuwe Panorama met dergelijke onnozelheden vrede moeten nemen. Wat valt er
bovendien fier te zijn over FN-geweren die
overal in de wereld bloed en tranen veroorzaken? Wie De Vogeltjesdans als toppunt van
Belgische muzikale genialiteit wil verkopen mag
dat van mij gerust doen, maar ik bedank voor
die eer.
Ijchen wil ik ook, omdat Onzia in al zijn onnozelheid bewijst dat België eigenlijk niets
heeft dat als,,Belgisch" kan omschreven worden. Want alles wat hij opsomt vindt ergens zijn
oorsprong (leest hij liever roots') is één van de
gemeenschappen die de federale unie vormen.
En dan wil ik een van zijn opsommingen, het
compromis, als Belgisch aanvaarden...
Wanneer ik het artikel van vriend Onzia herlees
ben Ik ook een beetje ontgoocheld Nergens,
maar dan ook nergens, heeft hij het over Vivan
Bomma De lezer weet dat dit alom gekende en
gewaardeerde lied eigenlijk de nationale
hymne van België is, het ware volkslied dat
Walingen en Vlamen sinds Julius Caesar bij
mekaar houdt En dat zowel door de 600
Franchimontezen als door de Klauwaarts werd
gezongen. Dat Onzia dat met weet bedroeft mij
ten zeerste!
R.Asmus
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ier Nederlandstalige akademici schreven een
bevattelijk en boeiend boek over de Vlaamse
Sociale Zekerheid. Door middel van vragen en
antwoorden worden zowel de ,specialisten' als de
Jeken' op hun wenken bediend.
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AKTUEEL

Het kommunautair geladen debat over de
splitsing van de Sociale Zekerheid sleept
reeds jaren aan. Tot nu toe is de federale
regering het debat uit de weg gegaan. De
regering Dehaene II liet aanvankelijk uitschijnen eerst de S-Z drastisch te willen
moderniseren vooraleer er van enige federalisering sprake kan zijn.
Van de modernisering van de S-Z kwam
echter niets in huis. Daarin zien de Waalse
socialisten een vrijbrief voor een verregaande kommunautarisering, de drukkingsgroepen vresen voor een privatisering van de S-Z. Beiden sloegen de
handen in elkaar, zodat noch de modernisering, noch de federaUsering wordt
doorgevoerd.

VLAANDEREN
De meeste Vlaamse partijen zijn op zijn
minst de ,patsituatie' grondig beu. In de
,Schrikkelnota' van de Vlaamse regering voorgesteld op 29 februari 1996 - werd
dan ook een diskussietekst voor een verdere staatshervorming opgesteld, waarin
ook de probjematiek van de S-Z werd
behandeld. De Komissie Staatshervorming - onder leiding vanjohan Sauwens diende de diskussie open te trekken, de
Vlaamse partijen op één te lijn krijgen om
op die manier het in 1999 voorziene
debat met de Walen eensgezind aan te
gaan.
Algauw bleek dat de Kommissie met
talrijke vertragingsmaneuvers kreeg af te
rekenen. Eerst en vooral- moesten alle
drukkingsgroepen, meerdere terreinwerkers en de verscheidene S-Z-aktoren in de
Kommissie worden uitgenodigd, waardoor niet minder dan 38 hoorzittingen
plaatsvonden. Vanuit de federale regering
werden bovendien ambtenaren onder
druk gezet. Zij mochten noch hun kennis,
laat staan hun visie weergeven. Ook cijfers van federale diensten bleven opgeborgen. Premier Jean-Luc Dehaene
mocht de Waalse socialistische partner
immers niet voor het hoofd stoten en dus

voordeelaanbod
voor wiJ-lezers
Lezers van ons weekblad kunnen De Vlaamse sociale
zekerheid In 101 vragen en antwoorden (236 biz.)
bestellen aan voordeelprijs. U betaalt niet de boekhandelsprljs van 650,- fr. maar slechts 495,- fr. (portkosten Inbegrepen).
Hoe krijgt u het boek thuis bezorgd? U schrijft 495,- fr
over op rekeningnummer 435-0259701 -15 van WIJ te
1000 Brussel. Dit met uitdrukkelijke vermelding van
'101 vragen sociale zekerheid'.
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kon zelfs van een louter informerende
dienstverlening geen sprake zijn.

VLAAMSE PARTIJEN
Toch konden de vertragingsmaneuvers
niet enkel vanuit het federale gezag worden verklaard. Ook de Vlaamse partijen
bleken nogal verdeeld. Die verdeeldheid
kon in feite tot één fundamentele en
taktische tegenstelling worden teruggebracht. Zo waren de Vlaams-nationalisten van oordeel dat zo snel mogelijk
een principiële stellingname over de federalisering van de S-Z moest worden
ingenomen. SP en Agalev, daarentegen,
meenden dat eerst moest worden nagedacht hoe de Vlaamse S-Z zou worden
ingericht. De Vlaamse kristen-demokraten spraken van een stapsgewijze federalisering.
De twijfelaars hadden natuurlijk hun belangen, uiteenlopende bezwaren en
vooral veel vragen. Een eerste soort vragen had betrekking op de wijze waarop
een Vlaamse S-Z zou worden uitgestippeld en welke knelpunten daarbij zouden
opduiken. Leidt kommunautarisering
niet tot privatisering? Hoe zal een
Vlaamse S-Z worden gefinancierd? Wat
met Brussel?

Vier wetenschappers stellen voor de inkomensvervangende Sociale Zekerheid
federaal te houden en de kostenkompenserende Sociale Zekerheid naar de
gemeenschappen over te hevelen. Daardoor zou de Vlaamse gemeenschap
bevoegd worden voorde kinderbijslagen, de gezondheidszorgen en
het gehandikaptenbeleid.
kiezingen opduiken en de kommissie
Staatshervorming nog andere katjes te
geselen heeft. Zowel kommissievoorzitter Sauwens, als Vlaams minister-president Luc Nan Den Grande zagen daar het
gevaar van in. Net op tijd lieten ze vier
wetenschappers een boek samenstellen
met als biezonder toepasselijke titel De
Vlaamse Sociale Zekerheid in 101 vragen
en antwoorden.

LEIDRAAD
Het is bijna aandoenlijk om lezen hoe Jan
Bertels, Danny Pieters, Paul Schoukens en

Wegwijs sociale
zekerheid
Een tweede soort vragen had betrekking
op de reikwijdte van de federalisering.
Daarbij dook als vanzelfsprekend de tegenstelling tussen ,autonomisten' en ,behoudsgzinden' op. Welke vorm van federalisering leidt al dan niet tot onafhankelijkheid? In hoeverre kan er nog
sprake zi|n van solidariteit met andere
gemeenschappen ?

NET OP TIJD
Normaliter mocht worden verwacht dat
de talrijke hoorzittingen de tegenstellingen zouden neutraliseren, de bezwaren
milderen en vooral de vele vragen beantwoorden. Dat was niet het geval. Er
kwamen lijvige dossiers op tafel, dat wel,
maar de drukkingsgroepen en aktoren
wisten zelf geen blijf met knelpunten als
Brussel en de financiering. Veelal kwamen ze bovendien hun reeds lang bekende standpunten weergeven. Het enige
pluspunt was dat de frakties en parlementsleden hoe dan ook met de neus op
de feiten werden gedrukt. Ze konden
niets anders dan zelf na te denken, zich
laten adviseren, standpunten uitklaren.
Toch dreigden er zich aanslepende debatten voor te doen. Terwijl 1999 niet
veraf meer is, misschien vervroegde ver-

vlak worden geregeld zodat het Belgische
niveau verder aan belang inboet. De Brusselaars moeten voor het Franstalige, dan
wel het Nederlandstalige kostenkompenserende stelsel kiezen. Op die manier
wordt de tweeledige gemeenschapsvorming aangescherpt in de richting van het
konfederale model.

VLAAMS EN SOCIAAL?
Natuurlijk waren de wetenschappers zo
slim om het cliché van het ,rechtse' en 'asolidaire' Vlaanderen als prietpraat af te
doen. Via een specifieke financieringswet
zou een zekere solidariteit in stand worden gehouden. En van zodra de federalisering van de gezondheidszorgen een
feit is, hoeft dit in Vlaanderen niet tot
privatisering te leiden. Integendeel, er
kan gebruik gemaakt worden van een
volksververzekering naar het geroemde
Nederlands model. Zowel de werkgevers
als de modale burger hebben daar baat bij,
temeer daar de verouderde en niet altijd
even sociale indeling tussen arbeiders,
bedienden en zelfstandigen wordt opgeheven. Ook voor de ziekenfondsen
wordt een volwaardige plaats behouden.
Enige soepelheid kan hen ertoe overhalen
zich aan het vernieuwde model aan te
passen.

Steven Van Steenkiste de Vlaamse politici
rustig bij de hand nemen en hen tot een
vergelijk drijven.
Raken de maximalisten en minimalisten
het niet eens? Geen nood, de wetenschappers bieden een alternatief met bijhorende uitgangspunten, doelstellingen,
verantwoording en argumentatie. Daarbij
gaan ze de partijpolitieke gevoeligheden
uit te weg. Tegelijkertijd kan iedere partij
om een of andere reden overtuigd worden.

AANRADER

Een voorbeeld. De wetenschappers gaan
uit van het federale België. Daarom stellen ze voor niet de inkomensvervangende
dan wel de kostenkompenserende S-Z te
federaliseren. Daartoe behoren de kinderbijslagen en de gezondheidszorgen.
Deze federalisering verantwoorden ze op
hun beurt met ,neutraal-pragmati$che'
argumenten als subsidiariteit, homogene
bevoegdheidspakketten en verantwoordelijkheid. De minimalisten raken overtuigd.

Voor zoveel vindingrijkheid mochten op
zijn minst de parlementsleden van de
kommissie Staatshervorming het boek
gratis ontvangen. Het bureau van het
Vlaams parlement heeft daar anders over
beslist. Ieder parlementslid had eertijds
,Proeve van een grondwet voor Vlaanderen' gratis gekregen en er is de Nieuwe
Politieke Kuituur, nietwaar. Het moge
misschien een troost zijn voor de leek die
het boek wil aankopen. Een aanrader,
zonder meer.

Ook de maximalisten blijven niet op hun
honger zitten. In het verlengde van de
voorgestelde federalisering zal ook de
fiskale autonomie ter sprake komen. En
op termijn zullen de inkomensvervangende regelingen sowieso op Europees

(evdc)
c» De Vlaamse Sociale Zekerheid in 101
vragen en antwoorden. Jan Bertels,
Danny Pieters, Paul Schoukens en Steven Vansteenkiste. Uitg. Acco, Leuven, 1997,236 blz. 650 fr.

uit de beeldrijke toespraal< die staatssel<retaris voor het Brussels
E en greep
Hoofdstedelijk Gewest Vic Anciaux onlangs hield voor de Vlaamse Club
voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren. Onderwerp was de Vlaamse
identiteit in het inter-nationale samenlevingsproces van Brussel-Hoofdstad.

Brussel als spiegelpaleis
Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, is een spiegelpaleis. Een
spiegelpaleis van kuituren, etnieën, talen
en leefgewoonten. Spiegels zaaien vaak
verwarring en verstoren soms de kommunikatie. Spiegels verrijken echter ook
onmiskenbaar het landschap. Brussel
kent geen monotonie; Brussel botst,
weerkaatst en weerklinkt in alle toonaarden. Spiegels maken het beeld wazig,
maar ze kunnen, indien op de juiste
manier opgesteld, het beeld ook
verscherpen. Hoe scherven in dit Brusselse spiegelpaleis voorkomen ? Hoe, met
andere woorden, komen tot een harmonieus samenlevingsmodel voor Brussel? Dat zijn de grote uitdagingen die op
ons wachten.
Een leefbaar samenleven in Brussel mogelijk maken houdt in dat men zich op de
eerste plaats bewust is van de uitdagingen. In Brussel is zowat 30% van de
bevolking van vreemde oorsprong. Over
enkele dekaden zal bovendien geen enkele etnisch-kulturele groep meer dan
50% van de totale bevolking uitmaken.
Verder zal de stroom van vluchtelingen
vanuit alle hoeken van de wereld voor een
toenemende sociale kloof zorgen. De
Vlaamse identiteit in deze Brusselse mikrokosmos vrijwaren zal geen smekure
zijn. Men kan tegenover zoveel
uitdagingen en problemen twee houdingen aannemen. Ofwel trekt men zich
terug in de eigen gesloten kring om daar
dan knarsetandend te mijmeren over „de
goeie ouwe tijd". Ofwel kiest men voor
een positieve benadering en neemt men
de handschoen op.
KOMMUNIKATIE
Elke kuituur kan zich verrijken door
kontakt met andere kuituren. Dit kontakt
hoeft niet te leiden tot een grootste, maar
grijze en onpersoonlijke gemeenschappelijke deler. Het kan daarentegen wel
uitmonden in een kreatieve en groeiende

len dat Franstalige Brusselaars zich op de
eerste plaats Belg voelen, met een duidelijke Brusselse grondlaag. Nederlandstalige Brusselaars daarentegen richten
zich in de eerste plaats tot Vlaanderen,
met weliswaar afwijkende beschouwingen ten aanzien van dit Vlaanderen.
Welnu, het is net deze Vlaamse identiteitsbeleving die onder zware druk staat.
Het spreekt voor zich dat hier een zeer
belangrijke taak voor het onderwijs is
wegelegd. Respekt voor de anderen begint bij respekt voor jezelf.
EUROPA
De Europese Unie is de multikulturele,
multi-etnische en veeltalige samenleving
bij uitstek. Het Europees projekt houdt,
VIc Anciaux mits goed bestuurd, een overweldigende
potentiële rijkdom in zich. Deze rijkdom
kan echter slechts tot uiting komen wanbelevenis van de eigen identiteit. Hierbij
neer meer aandacht dan nu besteed wordt
moet men steeds voor ogen houden dat er
aan de kommunikatie tussen de verschilgeen eenvoudig recept voor samen-leven
lende volkeren en identiteiten. Het is die
bestaat. Een samenlevingsproces komt
kommunikatie die zal bepalen of het
niet tot stand door van bovenuit opEuropese federale projekt al dan niet zal
gelegde wetten of normen. Harmonieus
slagen. Europa
samenleven veronderstelt kommunikatie,
vmdt staatssekretaris Vic Anciaux. De
moet meer zijn dan met elkaar komjuiste frekwentie op de radio vinden kan
municerende financiële en kommerciële
niet als hij niet aanstaat! Het kreëren van
markten! Vic Anciaux: „ Daarom vervoldoende kommunikatiekanalen is dan
dient de taalproblematiek in Europa onze
ook een eerste, noodzakelijke voorgrootste zorg; indien de minderheidswaarde. Beschikken over een voldoende
talen in het Europese lappendeken niet
sterk ontwikkeld zelfbewustzijn is een
beschemd worden, is het Europees protweede voorwaarde. Enkel van daaruit
jekt gedoemd te mislukken. Het Europees
kan men immers als lid van een taal-,
Komité van de Regio's heeft in dit alles
kulturele of etnische gemeenschap in reeen wezenlijke rol te spelen en moet
latie en kommunikatie treden tot de anuitgroeien tot een echte Europese Senaat
deren.
van de Volkeren. Ook de nieuwe EuOver die identiteit is niet iedereen het
eens. Bestaat er zoiets als een nieuwe
Brusselse identiteit ? Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er weliswaar bepaalde gelijkenissen bestaan,
maar dat men niet kan spreken van een
echte gemeenschappelijke Brusselse identiteit. Ietwat vereenvoudigd kan men stel-

ropese samenleving zal, wil ze harmonieus zijn, een kommunikatieve samenleving moeten zijn, gebaseerd op wederzijds respekt en verdraagzaamheid."
Geert Marrin
c» Voor meer info: Kabinet V. Anciaux,

De regionale vu-krant

Helihaven
in Walem?
Neen dank u!
De Volksunie m Mechelen pikt de sluipende beslultvonning rond het helihaven-dossier in Walem niet
langer. Zij besloot via de pers de dnjk op het Mechelse
gemeentet)estuur op te voeren. Ook Etienne Van
Vaerenbergh (VU), Vlaams Volksvertegenwoordiger,
sprong in de bres en voelde ministervan Leefmilieu en
Ruimtelijke Ordening Theo Kelchtermans (CVP) aan de
tand.
VU-Mechelen noemt de beslissing tot het inplanten
van de helihaven in een bosgebied niet alleen ongepast, maar bovendien ook onwettig. De afgeleverde vergunning voor een kerosineopslagtank
komt bovendien neer op de erkenning van een
scheefgegroeide toestand en is voor de VU dan ook
onaanvaardbaar Het Mechelse gemeentebestuur,
dat zich onder het mom van onbevoegdheid in
stilzwijgen hult, wordt dringend aangespoord een
reglementering rond dit dossier uit te werken.
Het minste wat het bestuur kan ondernemen is het
invoeren van een gemeentelijke heiitaks, waardoor
het pnnclpe 'de vervuiler betaalt' ook in de praktijk
wordt toegepast. Ook eist de VU dat de verantwoordelijke uitbater van de helihaven, de voormalige
wereldkampioen motorcross Erik Geboers, zijn voor
allerlei overtredingen opgelopen boeten ook daadwerkelijk betaalt ledereen gelijk voor de wet. ook
bekende Vlamingen I
De VU laakt tenslotte de ondemokratische manier
waarop dit dossier behandeld wordt: Kelchtermans
zette door te laat te antwoorden op de pariementaire
vraag van Etienne Van Vaerenbergh de provincieraad
op onaanvaardbare wijze buiten spel, ook dreigt de
Bestendige Deputatie de beslissing over de vergunning voor de kerosineopslagtank te nemen zonder voorafgaandelljke raadpleging van de Provincieraad. Van oude politieke kuituur gesproken...

Louizalaan 106, 1050 Brussel, tel.
02/646.33.50.
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WEST-VLAANDEREN

Maandag
2ü februari
vu op TV

Marc
vandemoortel
(uiterst links
op de foto)
met de vupropagandaploeg vóór de
poort van het
(vroegere)
Brugse
gerechtshof.

Ter herinnering aan
Mare Vandemoortel
Langs het Jeugdverbond der Lage Landen
(later;ADJV) kwam Mare Vandemoortel
("Beernem, 1931) als vanzelf in de
Vlaams-nationale partijwerking terecht.
Terwijl de buitenwereld dit engagement
niet altijd m dank afnam en zelfs broodroof niet schuwde, bleef Mare onverzettelijk, jaren werd hij aldus de spil van
een jonge groep getrouwen die onverpoosd het arr. Brugge-Torhout afrosten
om er in woonwijken, scholen, fabrieken
en stations de stem van de Volksunie te
laten kennen.

samenwerking en de trouw aan de jeugdidealen konden bij Mare geen aftakeling
dulden. Toen hem, in het Brugse stadhuis,
namens de Stichting Witteryck de Prijs
van Verdiensten werd uitgereikt, deed
Mare nog eens onbesmuikt beroep op het
betere in de Vlaamse mens. Mare Vandemoortel ter ere is het goed deze oproep
te onthouden.

Hoewel beleidsdeelname en kompromissen aan Mare niet waren besteed, zette hij
rond de viering van 25 jaar VU nog eens
alle zeilen bij en wist - zelf door zijn
spreekwoordelijke ontroering overmand
- een vlam van entoesiasme over te
brengen.
De kleinmenseiijkheid te boven bleef
Mare geloven in het samengaan van alle
Vlaams-nationale krachten en terwijl de
ziekte hem al tekende, zorgde hij op het
terrein voor de konkrete uitvoering van
het voornemen eerst, in 1993, om de
schande rond Irma Lapasse te doen uitwissen daarna, in 1995, opdat het eerherstel aan dom Modest Van Assche model zou staan voor begrip en vrezoening.
Het betekende voor Mare een grote
vreugde en een stille beloning te mogen
meemaken dat verenigingen en personen
van alle gezindten zonder voorbehoud of
wanklank aan deze intiatieven hebben
meegewerkt.

(vig)

Mare Vandemoortel is door de ziekte
alleen fysisch geveld: de kompromisloze

Hij overleed op 5 februari jl. Op zaterdag
15 februari werd in de Benediktijnerabdij
te Steenbrugge een rouw- en dankdienst
ter herinnering aan hem gehouden.

Uitslag
tombola VUBrussel
Hier volgen de winnaars van de
tombola van het pannenkoekenfestijn van vu-Brussel dat doorging op zondag 2 februari jl.
1. Geert Deriemaecker Etterbeek
2. Roger Vermylen, Linkebeek
3. André Everaert, Oostduinkerke
4. Jef Croonenberghs, Alsemberg
5. Mr Denies, Londerzeel
6. Familie Vigne, IVIachelen.
Proficiat aan de winnaars.
Het afdelingsbestuur dankt alle
aanwezigen voor hun steun en
hoopt hen volgend jaar terug te
mogen begroeten.

Schotland-viaanderen:
Familie?

Van donderdag 13 tot donderdag 27
februari loopt in de Stadsbibliotheek van
Sint-Niklaas een boeiende tentoonstelling over de banden tussen Schotland en
Vlaanderen. Op 13 februari, om 19u30,
werd de tentoonstelling geopend. Gastspreker was professor Robert Senelle,
voorzitter van de VZW 'Stichting Vlaanderen-Schotland'. Ook schepen van Kuituur Lieven Dehandtschutter (VU) was
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aanwezig. Op zaterdag 1 maart, eveneens
om 19u30, zal een whisky degustatieavond plaatsvinden. Op donderdag 13
maart is er tot slot een dia-avond voorzien
onder de titel 'Schotland, onbekend ?'.
Dit alles is een organisatie van de Davidsfondsjongeren Sint-Niklaas, in samenwerking met de Stichting Vlaanderen-Schotland. Voor meer informatie:
03/776.66.23 of 03/777.68.82.

Tijdens de VNOS-uitzendIng van 24 februari
e.k. wordt de lens gericht op WIJ, uw en ons
favoriete weekblad. Dit naar aanleiding van
de nieuwe promotiecampagne die eind februari start. WiJ-lezers krijgen voor één
keer een wel erg letterlijke kijk achter de
schermen van hun blad. U ziet het ontstaan
van het weekblad: van redactie tot drukkerij. VNOS interviewt hoofdredacteur Maurits Van Liedekerke en brengt ook - exclusief
- een gesprek met filosoof Ludo Abicht over
"De herinnering is een vorm van hoop", het
geschenkboek dat hij op vraag van de redactie voorde wiJ-lezers schreef. Ook Mare
Platel, hoofdredacteur van het Belang van
Limburg en Pol Van Den Driessche, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, geven hun
visie op het Vlaamse (oplnie)perslandschap.
Afspraak op maandag 24 februari, BRTN - TV1 om 23U20. Een programma van de Viaams-Nationale Omroepsticliting (VNOS)

OOST-VLAANDEREN
Vr. 21 feb. SINT-CILLIS/DENDERMONDE: Hutsepotavond in De Schur, Torrestraat, Sint-Cillis/Dendermonde. Om
19U.30 aperitief, gevolgd door hutsepot.
Gastspreker is vuJO-voorzitter Sigurd Vangermeersch. Met attijd-prijs-tombola. Org.:
VU-St.Giliis/Dendermonde.
info:
052/21.83.00.
za. 22 feb. LAARNE: Jaariijkse samenkomst van leden en sympatisanten,
met als gastspreker Geert Bourgeois (over
Justitie). Aansluitend om 21u.: tripartiteeetfestijn (400 fn). Inschrijven bij voorzitter
Frank Van Imschoot (09/569.50.45) vóór
21/2. Org.: VU-Laarne-Kalken.
Dl. 25 feb. DEINZE: Gespreksavond
met Bert Anciaux en Joachim Coens over
,,Jeugd en Politiek". In de kelder van de
biblioteek. Org.: vu-Deinze.
vr. 28 feb. SINT-AMANDSBERG:
Gespreksavond over Frans-Vlaanderen, gevolgd 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, Antwerpsesteenweg 275. Org.: VU-Sint-Amandsberg.
Vr. 28 feb. AALST: Open arr raad,
edukatief ondersteund door het DosfelInstituut. Om 20u. in café-restaurant Graaf
van Vlaanderen, Stationsplein. Gastspreker:
Geert Bourgeois over,,Gerecht en gerechtigheid In België". Org.: VU-arr Aalst i.s.m.
VCLD.
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 Nederiands Onderwijs en Kuituur in het Komense). Om 20u. in Cult. Ontmoetingscentrum Norbe, August Van Lokerenstraat
18. Org. en info: FW, 09/223.38.83.
WO. 12 maart DEINZE: Eresenator
Oswald Van Ooteghem vertelt anekdoten
uit het parlement. Om 19u.50 in de kelder
van de biblioteek.
vr.

14

maart

DENDERMONDE:

Jaariijkse ledenvergadering met als gastspreker Vlaams Pariementslid Kris Van Dijck.
Deelname kost 300 fr (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en desserttafel). Om
19U.30 in Den Ommeganck, Grote Markt,
inschrijven kan bij bestuursleden en mandatarissen. Vrienden en slmpatisanten zijn
van harte welkom. Org.: vu-Dendermonde.

DO. 20 feb. BRUGGE: Johan Sauwens spreekt over „Vlaanderen onafhankelijk?". Om I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand
22 te Brugge. Org.: Informativa.
DO. 20 feb. IZEGEM: Van een sterke
DM-zone naar een zwakke Euro-zone? door
dr. WIm Lagae (docent Handelshogeschool
A'pen). Om 20u. In de Bar van de sted.
akademie voor Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Org.: VSVK,
Vr. 21 feb. TIELT: Meer energie,
minder gewicht! Uiteenzetting door Jan
Wauters, energetica coach. Om 20u. in Kelderteatere Malpertuis, Sint-Michlelstraat 7.
Toegang 80 fr. Abo's gratis. Org.: A. vander
Plaetsekring Tielt.
Vr. 21 feb. WEVELGEM: Jaariijks
ledenfeest van VU-wevelgem. In de Gouden
Fazant te Wevelgem Centrum. Om 19u.30
receptie en huldiing van Frans Soenen.
Feestrede door Luk Vansteenkiste. Om 2lu.
etentje (700 fr: Andalusische roomroep,
visgerecht met groentenkrans en dessertbuffet), in aanwezigheid van Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke. Inschrijven
tot
10//2 bij G. Debels-Vervenne
(056/41.17.19).
za. 22 feb. BRUGGE: Vlaamse Hutsepot. Ledenfeest van het arr Brugge-Torhout-Oostkust. In de Schipperschool, Komvest 40 te Brugge. Deuren om 19u. Deelname: 350 fr. p.p. FIrmin Debusseré zorgt
voor de leuke noot. Inschrijven op tel.
050/36.29.31 (Luc Grootaerdt) vóór 19/2.
Dl. 25 feb. lEPER: Krlstine Verstraete over,,De Nieuwe Spelling". Om 20u.
in de koncertzaal van De Meersen, Hoek
St.Jans- en St.NIklaasstraat. Inkom gratis,
werkmap 50 fr Schrijfgerief meebrengen.
Org.: Vlaamse Vrouwen leper.
WO. 26 feb. ROESELARE: V-Club
voor kinderen. Temal: Rubberen figuren. In
zaal Laag Plafond. Org.: Vlanajo.
WO. 26 feb. IZEGEM: V-Club vOOr
kinderen. Temal: Rubberen figuren. In De
Drie Gezellen. Org.: Vlanajo.
WO. 26 feb. BRUGGE: Frans vroman
met diamontage: Ontdekkingstocht van
verborgen humor in beeldhouwwerken.
Om I5u. In afdellngslokaal van VWGBrugge Noord, Magdalenazaal, Violierstraat
7. Deuren om 14u. Org.: WVG-Brugge
Noord.
za. 1 maart ZWEVECEM: 2 dagen
tekstlelkaarting. Za. vanaf I8u., zo. van 10
tot 13u. In café t Boldershof, Harelbekestraat 25. Org.: vu-Vlaamse Klub CrootZwevegem.
Dl. 4 maart OOSTENDE: Uiteenzetting 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: Golfkarton. Org.: Jeugddienst Vlanajo.
WO. 5 maart OOSTENDE: Uiteenzetting ,,Polariteitsmassage ' door Inge
Vercammen. Om 20u. in Oostends Trefcentrum. Aartshertogstraat 4. inkom 100 fr
Org.: Rodenbachfonds.
vr. 7 maart BISSEGEM: Varken aan
het spit-festijn, met groenten, sausjes, gebakken aardappeltjes. Vanaf 20u. in Ontmoetingscentrum De Neerbeek, Vlaswaagplein te Bissegem. Nadien gezellig samenzijn. Gastspreker: Johan Sauwens. Deelname: 500 fr. (aper. + 1 kons. inbegr).
Kaarten bij bestuursleden. Org.: VUVlaamse Vriendenkring Bissegem.
za. 8 maart OOSTKAMP: Streekbierenkaarting. Om 20u. in zaal Zuidleie,
Oedelemsestraat, Moerbrugge-Oostkamp.
Inleg: 60 fr Org.: VUJO-arr. Brugge i.s.m.
vu-Groot-Oostkamp, 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.
Dl. 18 maart OOSTENDE: Opgravingen van de antieke stad Sagalassos In
Turkije. Uiteenzetting door prof. Mare Waelkens. Om 20u. in de konferentlezaal van het
stadhuis van Oostende. Org.: Rodenbachfonds West-Vlaanderen.
WO. 19 maart IZEGEM: v-club in
zaal De Drie Gezellen. Tema: Bloempotten
versleren (terra cotta-bloempotten meebrengen). Org.: Jeugddienst Vlanajo.

VLAAMS-BRABANT
vr. 21 feb. KAMPENHOUT: Kaasen Wijnavond op breugeliaanse wijze.
Vanaf I9u. in zaal De Biechtstoel,
Dorpsstraat 16 (aan de kerk), Kampen-

hout Org vujo-Halle-Vilvoorde Info Knstien Dewinter
(02/219 52 45) Wim
Durang (02/53216 25) of Kurt Ryon
(02/759 84 40)
Vr. 28 feb. LENNIK: 27ste IVlosselfestijn van VU-Lennik en VI Volksvertegenwoordiger Etienne Van vaerenbergh
Van 18 tot 22u in Gemeentelijk Sport- en
Ontmoetingscentrum Jo Baetens A Algoetstraat 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 Eetfestijn van VU-iVleise Vanaf 18u in Sport- en
Rekreatiecentrum (ingang kant Zwembad
Nieuwlaan) Ook op zo 2/3 van 1lu 30 tot
15u

op de parking van Hoeve Jan om samen de
Paashaas te strikken Toegang gratis Domein Kelchterhoef E314 afrit 30 Park Midden-Limburg

ANTWERPEN

WO. 26 feb. ZWUNDRECHT: Oudsenator Walter Luyten spreekt over Leven
en werk van priester Daens Samenkomst
met de gepensioneerden vanaf 14u In Muzieklokaal van de fanfare Michel Vergauwenstraat 5 (vlakbij kerk) Info A Van Goethem Dorpsstraat 47 Burcht of d Hollander (252/77 98) Of Walter Luyten
(03/482 11 93)
WO. 26 feb MORTSEL: Info-avond
met nationaal VUJO-voorzitter Sigurd Vangermeersch rond Nieuwe Politieke Kuituur
Za. 1 maart DIEST/LEUVEN/NEOm 20u in Dieseghem Hoeve Org VUDER-OVER-HEEMBEEK: FVV-VOrmingsuitMortsel
stap naar Komen en de Taalgrens Vertrek
DO. 27 feb. EDEGEM: Humor van bij
om 6u 45 Bilzen parking GB 7u 20 Diest
ons, door Jan Verschaeren Om 20u in zaal
parking CB 7u 50 Leuven-station 8u 20
De Schrans Molenveldlaan 4 te Edegem
Neder-over-Heembeek parking militair
Org Kulturele Kring Edegem
hospitaal Met bezoek aan Wervik (tabaksZa. 1 maart MERKSEM: Bal Clara
museum warm middagmaal babbel met
Govaert in clubhuis Vlug Vooruit Fortburgemeester Rosa Lernout) de Komense
steenweg (over GB-supermarkt BredaRoute-rondrit, natuurwandeling koffie en
baan) Deuren 20u 30 Inkom 150 fr Org
rondleiding Huize Robrecht Kassei broodVU-Merksem
maaltijd Deelname 1 150 fr alles inbeZa.1 maart MECHELEN: Om 14u m
grepen (excl drank) Meer info FW-Gent
Taverne Scaldis Culdenstraat te Mechelen
09/223 38 83
Open vergadering VUJO-Mechelen Info
ZO. 2 maart ELEWIJT-. Groot panBart De Prins (015/21 98 50)
nekoekefeest in zaal „inden Prins Viktor
zo. 2 maart EDEGEM : PannenkoeServranckxstraat 5 Org VU-Elewijt
kenslag Van I5u 30 tot I8u in het heem
zo. 9 maart MACHELEN: Jaarlijks
van de Blauwvoetgemeenschap Fort 5
eetfestijn, van I2u30 tot 20u in WijkPrijs 150 fr Inschrijven hoeft met Org
centrum (hulpkerk) Maria Moeder Jan VeldVNSE
mansstraat te Machelen Menu Peren met
zo. 2 maart BORCERHOUT: Bezoek
tonijn Brabantse pate Haantje met diverse
met de Knng voor Vlaamse Volksontwiktoespijzen Goelasj Org vu-Machelen
keling Borgerhout aan de tentoonstelling
Zo. 16 maart TERVUREN: SteakDozen om te niezen ' Samenkomst om
festijn Vanaf 12u in zaal De Engel Marktte
13u45 aan het Provinciaal Zilvermuseum
Tervuren (rechtover kerkingang) ledereen
Sterckshof Hooftvunderlei 160 te Deurne
IS van harte uitgenodigd Org VU-DuisGraag inschrijven bij Jan De Scheerder Frans
burg-Moorsel-Tervuren
De vnendtstraat 21, tel 03/236 45 40
Ma. 17 maart LEUVEN: Kamerlid
Deelname iSOfr
Geert Bourgeois spreekt over de malaise bij
Vr. 7 maart LIER: Cespreksavond in
het gerecht Om 20u in café Universum
het VNC met Sven Gatz over Brusselse in(1ste verdiep) H Hooverplein-Tiensestraat
stellingen en hoofdstedelijke problematiek
te Leuven Org VUJO-KULism VCLD
Toegang gratis Organisatie beheerraad
VNC - Lier
LIMBURG
Za. 8 maart TURNHOUT/BERzo. 25 feb. OVERPELT: Eetdag Van CHEM/EDEGEM: FW-vormingsuitstap naar
Komen en de Taalgrens Vertrek om 6u 30
11 tot 2lu in 't Pelterke (achter de kerk) in
parking Tijlcars Turnhout 7u Berchem-staOverpelt-Centrum Inschrijvingen op tel
tton 7u 15 Edegem-kerkplein (wijk Els011/64 35 40
(Jef Van Bree)
of
donk) Met bezoek aan Wervik (tabaksmu011/64 43 14 (Linda Vissers) en dit na 20u
seum warm middagmaal babbel met burOrg VU-Limburg
gemeester Rosa Lernout) de Komense
WO. 26 feb. HASSELT: Video-voorRoute-rondrit, natuurwandeling koffie en
dracht over Komen en de Taalgrens aan de
rondleiding Huize Robrecht Kassei broodhand van de film De heksen van Komen
maaltijd Deelname 1 150 fr alles inbevan Roger Bouteca en direkteur van de
grepen (excl drank) Meer info FW-Gent
Vlaamse School Paul Van Craeyvelt, beiden
09/223 38 83
lid van de KNOKK (Kom voor Nederlands
za. 8 maart BERCHEM: Prov FvvOnderwijs en Kuituur in het Komense)
daguitstap met de bus naar Wervik en KoOm 19u30 in De Brouwerij Ridder Portmen Vertrek Berchem Station 8u , Edemansstraat 2 Org en info FVV
gem-Elsdonk kerkplein om 8u 15 Met be09/223 38 83
zoek aan tabaksmuseum natuurwandeling
Za. 1 maart BILZEN: FVV-vormmgswarm middagmaal en broodmaaltijd Deeluitstap naar Komen en de Taalgrens Vertrek
name 1 150 fr alles inbegrepen (uitgez
om 6u 45 Bilzen parking GB 7u 20 Diest
drank) Mannen mogen meei Info FWparking GB 7u 50 Leuven-station 8u 20 Gent
Neder-over-Heembeek parking militair
za. 15 maart EDEGEM: Kaarthospitaal Met bezoek aan Wervik (tabaksavond Om 20ul5 in het heem van de
museum warm middagmaal babbel met
Blauwvoetgemeenschap Fort 5 m de Jakob
burgemeester Rosa Lernout) de Komense
de Roorestraat 8 Vooraf inschrijven bij KaRoute-rondrit natuurwandeling koffie en
rel De Gryse 449 82 12 Org VNSE
rondleiding Huize Robrecht Kassei broodWO. 19 maart BERCHEM: Bezoek
maaltijd Deelname 1 150 fr alles inbeaan het Vlaams Parlement Inschrijven bij
grepen (excl drank) Meer info FW-Cent
Paula Cauwenbergh (239 66 21) vóór 1
09/223 38 83
maart Org FW-Berchem
Wo. 5 maart MAASEIK: Amnestie
WO. 19 maart TURNHOUT: Geert
Een utopie' Uiteenzeting door oud-VU-seBourgeois spreekt over Dutroux Bourlet
nator Bob Maes Om I9u 30 in Cafe De
en de noodzakelijke hervormingen van het
Beurs, Markt te Maaseik Org DF-Maaseik
gerecht Om 20u m het keldercafé van CC
I S m VCLD Info 02/219 25 00 (Jan Bro- De Warande Toegang gratis Org Vlaamse
catus)
Kring Turnhout i s m VCLD Info Klara Hervr. 7 maart GENK: Alex v Colen
togs 014/41 45 79
spreekt over zijn boek ,,ln de spiegel - Een
Vr. 21 maart TONCERLO (Weshalve eeuw later' en over zijn belevenissen
terlo) Pieter Jan Verstraete spreekt over
aan het Oostfront en na de oorlog Om
Leven en werk van Reimond Tollenaere
20u 30 in de Slagmolen Slagmolenweg
en over de biografie die hij over hem
Toegang vrij Org SMF-Limburg
schreef Ook Stefaan Laureys komt ter
vr. 14 maart DORNE-OPOETEREN:
sprake Om I5u In'tAbdijke Tongerlodorp
Historikus Bjom Rzoska spreekt over ,Het
8 (Tongerlo-centrum) Toegang vnj Org
kamp-interneringscentrum te Lokeren in
SMF-Kempen
de periode 1944-1947 Zwarte bladzijden
za. 22 maart EDEGEM: 15de Volksuit de tfjd van de repressie Om 20u in de
zangavond Kom zing met m i j ' M m v
Oase te Dome-Opoetefen Org Uzerbezangkoor Kantiek, Berchem Mechels blokdevaartwerkgroep-gewest Maaseik
fluitensemble Kwintet (symfonisch jeugdorkest Edegem) Muzikale leiding Gust Teuzo. 50 maart KELCHTERHOEF:
gels Presentatie Wilfned Haezen Inkom
Paasverrassing vooralle kindereni ledereen
200 fr, -12j gratis Toegangskaarten bij
wordt uitgenodigd om de Paashaas te koleden van VNSE, FW WVC en Kulturele
men zoeken In Kelchterhoef De Paashaas,
Kring of tel bü R Maes (457 12 03) en K De
die zich ergens schuilhoudt heeft voor elk
Gryse (449 82 12)
kind een leuke verrassing Vertrek om 14u

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het VU-partijbestuur van
maandag jl werd volgende persmededeling
verspreid
VLAAMSE MEERDERHEIDSPARTIJEN:
ZWIJGEN IS KOLLABOREREN MET
KORRUPTE POLITICI
Zelfs nu de tweede verdedigingsgordel van
de PS met voorzitter Busquin in de linie
gevallen is blijft de CVP verder kollaboreren
met korrupte PS-politici tot scha en schande
van het imago van Vlaanderen en de geloofwaardigheid van het ganse politieke bestel
De Franstalige pers is bikkelhard voor de
liegende partijvoorzitter Maar zelfs die
scherpe kommentaren kunnen de kristendemokratische geesten met verlichten en
besluiten om het door geheugenverlies geplaagde PS-leger huiswaarts te sturen De gal
die PS-minister Ylieff daarbovenop over
Vlaanderen uitspuwt dient wellicht om zijn
eigen ellende te vergeten en de socialistische
maffiapolitiek te verdoezelen Dat nemen
Dehaene en Van Peel er ook maar bij
Als een schoothondje geeft de CVP de PS nog
maar eens een maand bij om haar geloofwaardigheid als regenngspartij te bewijzen ' Het IS net alsof je nog eens aan
Delcroix gaat vragen of die atomaschriftjes
echt wel van hem zijn Wacht de CVP misschien op de voorzittersverkiezingen van de

VLD om met een geloofwaardige en stabiele
VLD-voorzitter de bocht naar centrumrechts voor te bereiden?
Als de CVP in haar persmededeling erkent dat
er een diepgaande malaise binnen de politieke instellingen woekert dan moet zij het
fatsoen hebben om de kaarten terug aan de
kiezer te geven Het is een illusie dat vlug
gearrangeerde koalitiewissels het herstel
van de demokratie kunnen inluiden Enkel en
alleen de kiezer heeft hiertoe het demokratisch recht
Onder druk van de schandalitis en de mars
voor werk dreigt daarenboven bij de Franstalige socialisten een links anarchistische
vlucht vooruit die de noodzakelijke sociaal-ekonomische koerswending nchting
Nederlands model zal fnuiken Wil de CVF
zetbaas Verplaetse zijn sociaal-ekonomische
door Dehaene ingefluisterde dromen waarmaken, dan zal ook dit een belangrijk element zijn in de overwegingen om de PS aan
de kant te schuiven
De Vlaamse meerderheidspartijen zwijgen
vooralsnog als vermoord en hopen stilletjes
dat de storm zal luwen om het zinkende
PS-schip te redden Zij mogen echter met
vergeten dat de toekomst voor ons ligt,
én met in de vervallen, korrupte machtscentra van een krampachtige arrogante
Waalse elite Is Van Hooi hun laatste slachtoffer?

VU tegen politiek
benoemde goeverneur
Enkele weken geleden werd m de
Provincieraad van West-Vlaanderen
het Charter' voor de provincies
nieuwe stijl besproken De Volksunie
hekelde o m dat dit charter de ku
mulatie van een mandaat als provincieraadslid met dat van parlementslid wil toelaten Nu kan deze
kumulatie met
Naar aanleiding van de op til zijnde
opvolging van de West-Vlaamse
goeverneur Olivier Vanneste haalde
vu-fraktieleider Wilfried vandaele
scherp uit naar wat hij de ,platte
politieke topbenoeming' noemt
van goeverneurs Hij vindt deze manier van werken met meer van deze
tijd Zeker nu politieke benoemingen overal in vraag gesteld worden
Terloops wees Vandaele erop dat

enkele maanden geleden door alle
frakties in de provincieraad unaniem
een motie werd aangenomen tegen
de politieke benoemingen m de magistratuur Die benoemingen gebeuren o m door de provincieraad
Niettegenstaande
deze
motie
wordt voor de volgende zitting van
de West-Vlaamse provincieraad volgens Vandaele opnieuw een benoeming van een rechter op de agenda
geplaatst
Ten slotte ging Vandaele ook met
akkoord met de verhoging van de
vergoedingen voor de gedeputeerden ZIJ worden betaald zoals de
senatoren en krijgen voortaan zelfs
hun bijdrage aan het ziekenfonds
terugbetaald Bovendien zijn er tal
van extra s zoals de dienstwagens

vu-Liedeicerice opnieuw
in de gemeenteraad
In de gemeenteraad van Liedekerke
nam oud-burgemeester Clem Laurent (SP) ontslag Zijn eerste opvolger deelde mee geen kandidaat
te zijn zodat de zetel toekomt aan de
VU-kandidaat op de kartellijst (VU,
SR VLD)
Het is Johnny De Brabanter (OCMWraadslid) die de zetel inneemt Tijdens de Zitting van 30 januari jl
legde hij de eed af Het nieuwe
raadslid maakte van de gelegenheid
gebruik om volgende verklaring af
te leggen
,,Ten einde eventuele misverstanden te vermijden, wens ik duidelijk
te stellen dat mijn eedaflegging
geenszins mijn inzet zal overscha-

duwen om, als gemeenteraadslid
vanuit een positieve oppositievoering binnen de VSD-fraktie verder
te Ijveren voor een demokratisch
zelfstandig zuurstof-rijk, korruptarm én verdraagzaam Vlaanderen
verbonden met élk volkerenrecht
en élke minderheid waar ook ter
wereld "
Om deze solidariteit te konkretiseren, verzocht het nieuwe raadslid
de gemeentesekretaris zijn eerste
zitpenning integraal over te maken
aan ,,De Valier", een minder
valieden-huis dat op 16 februari een
nieuwe poging tapijtleggen met
franken ondernam
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Johnny
De Brabanter
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TAVERNE-RESTAURANT

Wenst U meer informatie over d e
advertentiemoselijkheden in WIJ?

NV JAN BREYDEL

^ DEVRIESE ^
woonverlichtinp

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

Bel dan vandaas nog naar

Els Decoster

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^aan brugge-oostkamp^
V 050 35 74 04
,"

op het nummer 02/481.78.59

Brood- en
banketbakkerij

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te
tonen (zie toonbank ingang)
^ B r u g g e ^
Specialiteiten Visfondue 10 soorten
Visassortiment 7 soorten
Senegalees Stoofpotje
De Haan ^
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft.

10 km 0°t!«"*'«

U bent van harte welkom bij

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

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat
_ \

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

HERENKLEDING

f ybrmees
, /
•^

Steenhouwersvest. 52
ANTWERPEN

Tel.: 03/231.35.83

-

Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46

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

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De fanniliezaak nnet traditie

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

Alle stortingen van
abonnementen en

Luxekamer met douche

6.500,- Bfr. p.p.

Luxekamer met dubbele whirlpool

9.800,- Bfr. p.p.

Tel. 059/26.82.97
Fax 059/26.89.35

10 Km van Brugge
& Oostende

Hotel De Stokerij Oudenburg

(4

redaktie op prk. 0000171139-31 van WIJ,
Barnkadenplem 12,
1000 Brussel.
Tel. 02/219.49.30
Fax. 02/219.97.25

1 fles champagne met deze bon!!!!

Jaarabonnement 1.200 fr.
VLAAMS-NATIONAAL

Email Hotel De Stokerij @flanderscoast.be.

Los nummer

WEEKBLAD

35 fr.

Verantwoordelijk
uitgever:

Vlaamse lasten, Waalse lusten?

Bert Anciaux
Barrikadenplein 12
1000 Brussel

r ELKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen Wallonië en Brussel'
Watain de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de
Belgische staatsschuld' En wat bij een gedeeltelijke splitsing? Standpunten, het tijdschnft
van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering
van de Belgische staatsschuld Taaie, maar boeiende lectuur'

Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden

I

KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaalti|dschrift Standpunten door
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal
Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie
VNSvzw Barnkadenplem 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax 02/2173510

Tel. 02/481.78.59
Fax. 02/481.78.82

Een uitgave van het
Vlaams Pers-, Radio- en
TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:

Maandag 2 4 februari: WIJ op TV

Maurits Van Liedekerke

Tijdens de VNOS-uitzending van 24 februari e.k. wordt de lens gericht op WU, uw en
ons favoriete weekblad. Dit naar aanleiding van de nieuwe promotiecampagne die
eind februari start. WU-lezers krijgen voor één keer een wel erg letterlijke kijk achter
de schermen van hun blad. U ziet het ontstaan van het weekblad: van redactie tot
drukkerij. VNOS interviewt hoofdredacteur Maurits Van Liedekerke en brengt ook exclusief - een gesprek met filosoof Ludo Abicht over „De herinnering is een vorm van
hoop", het geschenkboek dat hij op vraag van de redactie voor de WU-lezers schreef.
Ook Mare Platel, hoofdredacteur van het Belang van Limburg en Pol Van den
Driessche, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, geven hun visie op het Vlaamse
(opiniejperslandschap.

Redakteuren:
Eric Van de Casteele
Geert Vranken

pressV

Sekretariaat:
Hilde De Leeuw

Afspraak op maandag 24 februari, BRTN-TVl om 23u20. Een programma van de
Vloams-NoKonale Omroepstichting (VNOS).

DEZE WEEK IN

Knack

p E TERUGKEER
VAN GUY
VERHOFSTADT
I Hel leek of Guy Verhofstadt van
I de politieke scene verdwenen was,
I maar het blijkt nu dat hij al die tijd
I met heeft stilgezeten Een gesprek

ELKE
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DE BALANS VAN GEVANGENEN
EN HUN GEZIN
DE BANKEN
Hoewel de Belgische banken
nante winstcijfers kunnen
voorleggen, kampen ze
volgens hun voorzitter Willy
Breesch met tal van problemen Een balans

WEEKEND

Hoe gaan gevangenen om
met hun gezinsleden'' Hoe
gaan mensen om met een
gevangen gezinslid'' "Papa
werkt in het buitenland"
Verhalen van hulpverleners

KNACK,

TELE

KNACK

DE PIJN VAN DE
BALLERINA
Ze barsten van ambitie
Ze leggen zichzelf een ijzeren
discipline op En ze lijden
Over dansers en hun lichaam
Over dromen en afzien

EN

VACATURE

oor wie het nog niet moest weten: Ernest De
Vuyst is niet langer voorzitter van de
Belgische Wielerbond. Hij gooide de handdoek in de
ring en bespaarde zichzelf de vernedering van
niet-verkiezing voor een derde ambtstermijn.

V

4 SPORT
Ernest de Vuyst was altijd een omstreden
man. De verroeste bestuursstrukturen
van de Wielerbond dateren nog van uit de
negentiende eeuw. Overmorgen begint de
eenentwintigste. De Vuyst wilde moderne
bedrijfs- en beleidstechnieken introduceren. Dat werd hem niet altijd in dank
afgenomen. De man had ongetwijfeld
verdiensten. Hij zocht en vond sponsors.
Hij opende deuren.

TANDEM
De Vuyst veranderde en vernieuwde.
Voor zover de omgevingsfaktoren dat
toelieten wel te verstaan. De traditie
werkte tegen. De mensen die de traditie
belichaamden nog meer. Eigenlijk bleef
de Wielerbond op achtervolgen aangewezen. Het was nooit een vooruitstrevende, eigentijdse sportbond die aan de
weg timmerde. Dat kon ook moeilijk als
je bedenkt hoe men er naar de hoogste
bestuursfunkties opklimt. Laurent De
Backer, de nieuwe voorzitter die ooit een
„onafscheidelijke tandem" met Ernest De
Vuyst vormde, is 61 en gepensioneerd
schooldirekteur. Hij is al 41 jaar lid van de
Wielrijdersbond. Hij was 21 toen hij
sportafgevaardigde in Oost-Vlaanderen
werd. Hij trad daarmee in de voetsporen
van zijn vader. In 1966 werd hij lid van de
Algemene Raad. Hij was ook bedrijvig
binnen de FICP en de UCI. De Backer
werd voorzitter van de Nationale Sportkommisie nadat De Vuyst voorzitter van
de Wielrijdersbond was geworden. Er
bestaan inderdaad nog automatismen in
de wereld.
De Backer in De Morgen over de jongste
ontwikkelingen: „Zeven jaar geleden had
ik al bondsvoorzitter kunnen en moeten
zijn. Ik was toen kandidaat om Gallée op
te volgen maar werd gedribbeld door de
Vuyst. Tijdens een geheime vergadering in
Torhout waarop ik niet aanwezig was,
haalde De Vuyst zijn slag thuis. Op een
andere vergadering in Nijlen werd ik wel
uitgenodigd en werd mij het voorzitterschap van de Sportkommissie gegund. De
geschiedenis herhaalt zich gewoon. De
Vuyst eet nu een koekje van eigen deeg."
Klinkt het niet stichtend en verhelderend?

DRIE REDENEN
De nieuwe voorzitter laat het daarbij niet.
In hetzelfde artikel ontwikkelt hij scherpe
visies die veel beloven: „We staan aan het
hoofd van een sport die gediscrimineerd
wordt. Koersen mag men pas van zijn
vijftiende. In andere sporten kan dat op
jongere leeftijd. Wielrennen is een harde,
dure en gevaarlijke sport. (Daarom wellicht wil hij de kinderen al in de kleuterklas werven. Nvdr) We worden steeds
meer met rotondes en verkeerdrempels
gekonfronteerd." Is het niet adembene-

mend? Met De Backer komen er andere
tijden. Zoveel is zeker.
Maar nog even terug naar zijn voorganger. Die zag drie redenen om op te
stappen. Wij citeren nu uit De Standaard.
„Vooreerst uiteraard het klimaat dat momenteel in het glazen huis aan de Globelaan heerst. Wantrouwen, naijver, gekonkelfoes. Het kattebelletje van Laurent
De Backer. De fatale druppel eigenlijk.
Een inderhaast volgekrabbeld velletje, de
achterkant van een bedrukt papier,

#

De man wordt autoritair, eigengereid
optreden verweten. Hij was bovendien
niet vies van praktijken die nu door
anderen tegen hem werden toegepast. Hij
was geen diplomaat en verwijderde zich
van de basis.
Bedoeling was de sfeer, de manier van
denken en handelen binnen een machtige
sportbond onder de aandacht te brengen
op een moment dat de ziekten ongegeneerd worden geëtaleerd. Veel sportbonden zijn een doel op zichzelf ge-

De eeuwige
achtervolging
waarop De Backer stelde dat hij zich
„door niets meer gebonden voelde". Konkreet: door de vroegere afspraak om zich
geen kandidaat te stellen tegen De Vuyst,
zolang geen andere gegadigden opdoken."
Nog verder in de bewuste bijdrage: „Ik
werd in de wind gezet door mijn eigen
administratie. Nooit eerder geziene toestanden."
Wij willen daarmee geenszins de verdediging opnemen van Ernest De Vuyst.

worden. Instituten die er niet zijn voor
maar door de sport.

MERCKX WEG
We vermoeden trowoiens dat Eddy
Merckx de bui al langer had zien hangen.
Na het voor de Belgen zo suksesvol
verlopen wereldkampioenschap in Lugano maakt „de grootste aller tijden"
bekend dat hij zou opstappen als bondscoach. Een paar uur nadat De Vuyst zich

De h. Georges Leekens, niet bondscoach maar
wel sportief direldeur van de KBVB, begon met
een spraal<mai<ende nederlaag. 3-0 verliezen
tegen Noord-lerland is niet iedereen gegeven
Daarvan moet men doordrongen zijn. Noordlerland is een voetbaldwerg. Krappe overwinningen worden in Belfast enl<el ingecalculeerd
wanneer de tegenstander San Marino, Luxemburg of Lichtenstein heet Ook de Far-Oër eilanden komen op het verlanglijstje voor maar
dan mag het wel niet echt koud zijn. Vandaar
dat mag gevreesd worden dat 11 februari wel
eens een nieuwe nationale feestdag zou kunnen worden. Die dag werden de beruchte Rode
Duivels met 5-0 ingeblikt. Zowel het IRA als de
protestantse dominee lan Paisley waren met
verstomming geslagen. Maar Georges Leekens
niet natuurlijk. Die had het zien aankomen. Er
was dus niets aan de hand. Integendeel. Hij zag
veel goede wil bij de spelers. Er waren geen
klachten over de organisatie. Er was zowaar al
een tweede materiaalmeester. Overigens wil de
nationale ploeg op termijn herkenbaar voetbal
brengen. Het publiek een aanvaardbaar produkt aanbieden.

30 JAAR
Eerlijk, we kotsen van al die praat. Leekens heeft
In het verleden twee zaken bewezen: hij kan
het goed uitleggen en hij vlucht onveranderlijk
in counter- en resultaatsvoetbal. Dat hij nu
andere bedoelingen heeften andere wegen zal
opgaan moet nog bewezen worden. Hij meldde
zich In Belfast met een team met een gemiddelde leeftijd van 30 Jaar. Dat was angst-
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had teruggetrokken deelde Eddy Merckx
zuinig mee dat hij het voor bekeken hield.
Tien jaar bondscoach was genoeg geweest. Zijn fietsenzaak, zijn ondervoorzitterschap van het Belgisch Olympisch
Comité en de loopbaan van zoon Axel
zouden voortaan al zijn aandacht opeisen.
We kunnen Merckx begrijpen. Ook sponsor Lotto dreigde al met kontraktbeeindiging en de afdeling sportgeneeskunde van de VUB verzamelde handtekeningen onder een petitie ten voordele
van Ernest De Vuyst. Blijkbaar vreest men
de omgang met een autoritaire sologanger minder dan de samenwerking met
een „oudheidkundig museum". Sterkte
desondanks en goede moed voor onze
coureurs...
Gym Pie

De Belgische
wielerbond
zal verder
moeten
zonder Ernest
De Vuyst.
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De grote vernieuwer
aanjagend. Vooral dat die ploeg dan ook nog
eens een gebrek aan ervaring en een gemis aan
klasse werd toegeschreven. Franky Van der Eist,
zesendertig inmiddels, was er opnieuw bij Scifo
ook.
Ze bakten er weinig van. Al behoudt de trainer
natuurlijk het volste vertrouwen in dit duo.
Leekens denkt voorlopig uitsluitend op de korte
termijn. Het WK '98 in Frankrijk is nog niet
onbereikbaar. Als we in Wales en Turkije winnen
wordt alles weer mogelijk. Met welke ploeg dat
moet gebeuren is voorlopig niemand duidelijk
maar de sportief direkteur van de KBVB ziet
geen problemen. Daar toch niet. In Belfast zag
hij die wel. Wij laten u meegenieten: „Scoren
we hier drie of vier keer, wat perfect had
gekund (!) dan pas was er een groot probleem
geweest." Ja, u hebt het goed gelezen. Stel dat
we nu ook nog zouden gewonnen hebben. Hij
zou zijn spelers dan geen gebrek aan agressiviteit hebben kunnen verwijten want de mannetjesputter die Leekens in zijn jaren voor Club
Brugge Is geweest vond dat er achterin wel wat
mannelijker mocht worden opgetreden. Het is
geen spel voor katjes natuurlijk.

KLETSTAAL
In De Morgen gaat „de woordkramer buiten
categorie" - alhoewel Walter Meeuws in z(jn
betere momenten bij hem niet onderligt - nog

enkele stapjes verder Mpenza pleitte schuldig
aan de tweede Noord-lerse treffer: ,,Die
piichtsbewustheid dat is fantastisch ik ben
tevreden over hoe de groep deze vnendschappelijke wedstrijd heeft opgevat Dat laat me
vermoeden dat we nog iets kunnen bereiken."
Is het niet overweldigend? En zeggen dat die
man daar nog rijkelijk voor betaald wordt ook.
Verder heeft hij ook zijn bureau in de glazen
tempel van de Voetbalbond Niet in het Koning
Boudewijnstadion waar het technisch centrum
is ondergebracht. Tussen de meesteren knechten moet enige afstand bestaan. De hiërarchie
heeft nog rechten. De pers ook. Die mag
Leekens napraten en doen alsof hij wetenschap
in plaats van kletstaal uitslaat.
Al geven we graag toe dat Van Himst en Van
Moer in vergelijking maar kleine jongens waren.
Dat waren misschien wel grote voetballers maar
daar hield het dan ook bij op. Hetzelfde moet
ook Jan Ceulemans gedacht hebben toen hij in
een interview verklaarde dat hij in alle omstandigheden zichzelf wenste te blijven. Dat hij
geen geloof hechtte aan het geleuter over
strukturen en jeugdopleiding. Dat taktiek onbelangrijk was en blijft. Je speelt met vier of vijf
of nog meer verdedigers en daarmee uit. De
rest is zwetsen en kolommen vullen.
(gp)
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orige week kwamen we van Jeroen Dewulf,
professor Nederlands aan de universiteit van
Porto, te weten dat vooral dankzij de EU het
Nederlands in Portugal op groeiende belangstelling
kan rekenen. Vandaag het tweede deel van
zijn verhaal.
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Jeroen
Dewulf: „Dat
Vlamingen
Nederlands
spreken Is
voor 90%

In onze eigen ogen mag het Nederlands
dan al een 'bedreigde minderheidstaal
binnen Europa zijn', in Portugal denkt
men daar niet hetzelfde over. Zelfs voor
mensen die het Portugees, in de wereld
beduidend meer gesproken dan het Nederlands, als moedertaal hebben, kan het
leren van Nederlands zijn nut hebben.
Dat merk je ook als je de studenten zelf
aan het woord laat:
„ Ik heb met een Erasmus-beurs
in Den Haag gestudeerd en zou graag
perfekt Nederlands willen spreken om er
een paar jaar te kunnen werken. Daar kan
ik heel veel bijleren, één maand werken in
Nederland is voor mij interessanter dan
drie jaar in Portugal." (Nuno, student
Ekonomie)

„Nederland is op het gebied van
drugsproblematiek het enige land in Europa dat aan de toekomst durft te denken.
Ik denk dat wij met onze drugspolitiek
heel veel van Nederland kunnen leren. Ik
hoop ooit in Nederland stage te kunnen
lopen om er beroepservaring op te doen."
{Anabela, student psychologie)

Oproep aan
wiJ-lezers
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meerderheid denkt nog altijd dat België
volledig Franstalig is en sommigen durven daar zelfs aan toevoegen dat je „ergens in België ook vervelende mensen hebt
die weigeren om Frans te spreken en alles
per se in hun Vlaamse dialekt willen
zeggen."
VLAAMS NIET NODIG?
De schuld daarvan ligt volgens mij ook
ten dele bij België zelf. Ons land mag dan
ondertussen wel gefederaliseerd zijn, op
internationaal gebied merk je daar weinig

Nederlands in
Portugal/2

„Ik ben een doktoraat begonnen
over landbouw en heb twee begeleiders:
Portugezen
„Het Nederlands is voor het toeéén in Porto en één in Wageningen, waar ik
risme
in
Portugal
de
vijfde
buitenlandse
de helft van het jaar onderzoek doe."
Iets nieuws."
taal. Toch worden Vlamingen en Ne(Pedro, student landbouwingenieur)
derlanders hier bijna uitsluitend in het
„Als wij willen dat het Portugees
Engels en het Frans begeleid. Ik denk dat ik een plaats krijgt binnen de Europese Unie,
met Nederlands meer kans maak op een
dan moeten we zelf ook de kleinere talen
goede baan dan met Frans, Spaans of
binnen de Unie leren. Het zou verkeerd
Engels, want voor die talen heb je al heel
zijn om te denken dat je met Europa
veel gidsen." (Elia, student Toerisme)
vooruit kunt door alleen maar Engels te
leren. (Inês, student Sociologie)
„Ik wil voor tolk studeren en
weet dat er in Brussel meer behoefte is aan
een tolk voor Nederlands-Portugees dan JAN ZONDER VREES
voor Engels of Duits, want voor de grote
Uit ervaring weet ik ondertussen dat je
talen is er veel meer konkurrentie." {Celia,
studenten met kuituur niet kunt lokken,
student Talen)
maar wel kunt stimuleren. Nederlandse
kuituur is voor mij een ruim begrip,
daartoe behoort zowel het bespreken van
het „Lam Gods" als het organiseren van
een pannenkoekenavond. Vooral moderne Nederlandstalige muziek slaat aan
bij Portugezen, ik heb studenten die
„Daar gaat ze" van Clouseau bijna uit hun
Heel wat Portugese studenten Nederlands zouden na
hoofd kunnen. Het is trouwens opvallend
hun studie graag een aantal maanden in een Vlaamse
hoe makkelijk je de lessen voor studenten
onderneming of instelling stage lopen. Wie de moaangenaam kunt maken door gebruik te
gelijkheid heeft (of mensen kent) om een stagiair
maken van moderne mediatechnieken. In
enige tijd In Vlaanderen te laten werken en te behet tweede jaar geef ik bijvoorbeeld les
geleiden, kan een belangrijke bijdrage leveren tot het
met de uitstekende Vlaamse tekenfilm
sukses van het Nederlands in het buitenland.
„Jan Zonder Vrees" vznJefCassiers. De
De voorkeur van de studenten gaat uit naar bedrijven
studenten
lezen de dialogen (elke student
die kontakten hebben of zoeken in Portugal, Spanje of
heeft
zijn
eigen
personage), vertalen alles
Latijns-Amerika. Zij willen van de stage gebruik maken
in het Portugees, daarna bekijken we een
om hun kennis van het Nederlands uit te breiden en
zoveel mogelijk ervaring op te doen.
stukje op TV en herspelen het nadien in
Wie geïnteresseerd is en meer informatie wenst kan
toneelvorm.
kontakt opnemen met- Jeroen Dewulf, Universidade
Het is pas als je met Nederlands in het
do Porto, FUUP Apartado 55038, P-4150 Porto. Tebuitenland bezig bent, dat je beseft hoe
lefoon- 00351-2-6172558 (thuis), fax 00351-2belangrijk de taaleenheid tussen Neder6091610 (universiteit).
land en Vlaanderen wel is. Vlamingen die
E-mail- <jdewulf@ncc.up.pt>.
menen dat ze onze taal een dienst beJ. Dewulf staat er garant voor dat uw aanvraag enkel
wijzen door vooral op de verschillen met
aan studenten wordt doorgestuurd die hij persoonlijk
kent.
Nederland te wijzen, hebben het duidelijk
bij het verkeerde eind. Dat Vlamingen
Nederlands spreken is voor 90% van de
Portugezen trouwens iets nieuws. De
van de

LANDUIT

van, niet in het minst omdat de ambassades, toch zeker in Zuid-Europa, een
bijna volledig Franstalige aangelegenheid
blijven. Wie in Portugal een lijst van
Belgische bedrijven opvraagt, kan dat
enkel in het Frans krijgen en toen men in
het Belgisch Konsulaat in Porto een
nieuwe sekretaresse nodig had, nam men
een Frangaise in dienst „omdat Vlaams
hier niet nodig is" (sic).
Gelukkig is er het bestaan van de Nederlandse Taalunie. De Taalunie koördineert het Nederlands onderwijs in het
buitenland en zorgt ervoor dat onze beste
studenten jaarlijks een maand in Nederland (Zeist) of Vlaanderen (Gent)
kunnen studeren. Bovendien krijgen wij
een jaarlijkse boekensubsidie en organiseert de Taalunie ook kongressen die

^

ervoor zorgen dat je als docent extramuros het kontakt met de Nederlanden
niet verliest.
OVER KARRIEREKANSEN
De resultaten zijn tot nu toe heel bevredigend. Vanwege het sukses dat het
Nederlands er heeft zal het aantal uren
aan de Universidade do Porto weldra
worden uitgebreid door bemiddeÜng van
professor Taeldeman. Van de Universiteit
Gent krijg ik vanaf volgend jaar ook een
stagiair die komt helpen. Het Nederlands
is in Porto ook de enige taal die een
intensieve voorbereidingskursus aanbiedt
voor studenten die in het kader van een
Europees uitwisselingsprogramma naar
Nederland of Vlaanderen vertrekken. Vorig jaar werd deze kursus in september
gevolgd door niet minder dan 30 studenten.
Ook de studenten zelf maken karrière
doordat ze zoveel energie aan het Nederlands hebben besteed. In zijn laatste
jaar Nederlands bracht Vasco, een student
Ekonomie, met de universiteit een studiebezoek aan België. In Luik en Brussel
liep hij er nog gewoon als student bij en
voerden zijn professoren het hoge woord,
maar toen ze naar Antwerpen gingen en
ze er gelukkig niet dadelijk in het Frans of
het Engels werden ontvangen, mocht
Vasco als tolk optreden en werd hij plots
de belangrijkste figuur van de Portugese
delegatie. Vasco werkt vandaag bij een
exportbedrijf van portwijn en is verantwoordelijk voor de uitvoer naar
Vlaanderen en Nederland.
Jeroen Dewulf

Nederlands
gaat vreemd
De Stichting Ons Erfdeel t\cX\t zich
andermaal naar het buitenland.
Zo werd de brochure Nederlands,
de taal van twintig miljoen Nederlanders en Vlamingen in het
Turks vertaald. Met de pubiikatie
van deze nieuwe editie Is de brochure in twintig verschillende talen beschikbaar. De brochures bieden een beeld van de groei en
ontwikkeling van de Nederlandse
taal, zowel In Nederland als in
Vlaanderen,
De brochure De lage landen. Geschiedenis van de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden is voortaan beschikbaar in acht talen. Ze

werd reeds in het Frans, Duits,
Engels, Spaans en Italiaans vertaald. Recent zijn daar Poolse en
Russische edities aan toegevoegd. In de brochure wordt een
biezonder helder en leesbaar
beeld van de eenheid en verscheidenheid in de geschiedenis
van België en Nederland geboden.
ledere brochure telt 64 bladzijden
en is rijk geïllustreerd, De prijs
bedraagt 300 fr.
c» info: stichting Ons Erfdeel,
Murlssonstraat 260. B-895i
Rekkem. Tel: 056/4i.i2.oi •
Fax: 056/41.47.07

In 1998 zal het tweehonderd jaar geleden
zijn dat de Boerenkrijg zijn beslag kreeg, op
4 december 1798 werd in Hasselt de in
Vlaanderen uitgebroken opstand tegen het
Franse gezag de genadeslag toegediend.
Her en der worden herdenkingen voorbereid en publikaties klaar gemaakt, wij
hopen onze lezers daarvan tijdig op de
hoogte te brengen.
Als voorbereiding van de herdenking in
West-Vlaanderen wordt sinds enkele maanden T Palmtakje uitgegeven, initiatiefnemer is Franz Denys, een West-Vlaming in
Anderlecht, die reeds tal van geschied-

't PalmtaKle

kundige en heemkundige publikaties op zijn
naam heeft.
Franz Denys: „in 1793-94 was een palmtak
het herkenningsteken en het symbool van
die vooral vanuit West-Vlaams oogpunt
de vrijwilligers in West-Vlaanderen en van
de Boerenkrijgers In 1798. Nu is het eenworden belicht. Zo bevat het jongste numband tussen mensen met belangstellingmer o.m. de namen van de asielzoekers die
voor de Boerenkrijg en het verzet tegen deFrankrijk waren ontvlucht en in 1793 in
Westouter aankwamen. Maar in een opeFranse republiek."
ningsartikel ontkracht de auteur het hardnekkige misverstand alsof de Zuidelijke NeMISVERSTAND
derlanden in 1789 een achterlijk gebied
waren en de Fransen verwelkomden omdat
Het schriftje is een bescheiden quartodrukwerkje van vier bladzijden, maar bevat zij ons zouden komen bevrijden van het
feodale juk.
boeiende weetjes over de gebeurtenissen

•

KULTUUR

Met dergelijke bijdragen maakt de uitgever
't Palmtakje ook interessant voor lezers
buiten West-Vlaanderen. Wij raden het onze
lezers aan.
De uitgave is gratis, maar een kleine gift is
welkom.
(mvl)
c» 't Palmtakle. Ultg. Franz Denys, Agavendreef ll te 1070 Brussel, storten
kan op rek. 42l-ll482ll-08 te Anaertecht.

•

Een blik in

Schuberts zangboeic
Of je een sonate, een trio of een simfonie
van Schubert hoort, altijd heb je de idee
dat hij aan het zingen is. Een groep
vrienden rond een kleine, schuchtere
man met een brilletje aan het klavier. Ze
roken, maken grapjes, zijn op zoek naar
de grote liefde en musiceren. Schubert
zet de toon en tovert melodie op melodie
uit zijn pen. Soms vormen die liederen
een cyclus. Zoals De schone Müllerin,
een korte roman m liedvorm waarin we
de jonge molenaar volgen op zijn weg
van verliefdheid, gedroom, ontnuchtering en troost bij molen, beek en vogels.
Schubert laat tekst en muziek versmelten, subtiel en verfijnd, zonder grote
kontrasten.
Zo hoort ook de vertolking te zijn. Neem
Christophe Prégardien, een Duitser met
een Franse naam, bekend om zijn betrokkenheid bij grote passies en oratoria,
en om zijn liefde voor het lied. Zet daar
Andreas Staler op pianoforte bij. En je
krijgt een ideale Schubert-klank: intimistisch en poëtisch met zacht reliëf en
lieflijk licht. Zo beheerst en ingetogen de
molenaar zingt, zo uitbundig is het antwoord van het publiek in het Brusselse
konservatorium.

VLINDERS
Schubert en Beethoven zijn tijdgenoten.
Toch zijn hun simfonieën anders geaard.
Beethoven is heroïsch, Schubert een dromer. Bij hem geen tragiek maar een
spontaan en ongeremd vloeiende melodie. Zo ook de tweede simfonie waarin
Yrui Simonov met het nationaal orkest
van België het pastorale en het dansachtige karakter laat primeren. Vooral
de houtblazers hebben een belangrijke
inbreng en lijken wel op vlinders te
jagen.
Schubert schreef het werk toen hij achttien was. Wandelt hij verliefd door een
arkadisch landschap.' De simfonie wordt
omkaderd door trompetconcerti van
Hummel en Haydn, een en al virtuositeit
in de schrijfwijze en de uitvoering door
de Noor 01e Edvard Antonsen, en door
Bachs derde suite die een te romantisch
patina krijgt. Heeft Simonov Harnoncourt niet zien voorbijstappen?
Voor heel wat mensen ruikt kamermuziek stoffig en muf. Toch zouden ze van
mening veranderen mochten ze naar
Schuberts zonnig Forellenkwintet luisteren of naar zijn Arpeggione sonate.

oorspronkelijk geschreven voor een instrument dat een kruising vormt tussen
gitaar en cello. Neem de Nederlandse
cellist Pieter Wispelwey als vertolker.
Die laat je altijd wel iets nieuws ontdekken. Zo ook in de cellosuites van
Bach, rijen van uitgepuurde dansen,
streng, ascetisch en toch fascinerend.
„Hun schoonheid vormt een echte uitdaging; men wil haar proberen te vatten,
zoals Icarus naar de zon wou vliegen",
zegt Wispelwey zelf.
Het konservatorium van Brussel is te
klein. Zelfs het podium zit vol. Pieter
Wispelwey krijgt de trekken van die
eenzame cellist tussen de puinen van
Dubrovnik. Zijn vertolking onderstreept de stilte, klinkt als een klaagzang,
danst grillig of zoekt tastend haar weg
tussen verbrokkelde akkoorden.
Bachs vingeroefeningen, sinds de beroemde Spaanse ceüist Pablo Casals als

geheel even hoog geschat als Beethovens
kwartetten en Mozarts pianoconcerti,
krijgen door Wispelwey's boogstreek

iets van de ontaardse schoonheid van de
wiskunde.

(wdb)

De burgei" en de wet
Moet ik mijn identiteitskaart alleen bijhebben en moet Ik ze op verzoek van
politie of rijkswacht slechts tonen of ook
afgeven? Kan de fiskus of één of andere
handelszaak te weten komen wat er op
mijn bankrekening staat? Mag een warenhuis gebruik maken van de gegevens
die het heeft over mijn aankopen? Wie
mag zich de wettelijke vader noemen blj
een kunstmatige bevruchting? Mag een
arts aan de partner van een seropositieve
melden dat hij of zIj risiko loopt? Mag hij
datzelfde melden aan de verzekeringsmaatschappijen?
Niet Iedereen worstelt met al deze vragen,
maar zal waarschijnlijk wel al te maken
hebben gehad met enkele ervan. Waar
vind je In zo'n geval een afdoend, eenvoudig antwoord zonder dat je noodzakelijkerwijze een advokaat moet raadplegen? Mogelijk biedt De burger en de
wet hier een oplossing. Dit boek Is een
geaktuallseerde uitgave van een werk uit
1989 en is uitgegeven door de konsumentenorganlsatle Test-aankoop.
Het werk Is onderverdeeld In 5 grote
delen. Een eerste behandelt de rechten

van de burger t.o.v. de overheden zoals
politiediensten, rechtbanken en fiskus, In
een tweede deel wordt dieper Ingegaan
op de rechten in verband met het eigen
lichaam- wat met donor-organen, kunstmatige Inseminatie, ... Een derde deel
bespreekt het privé-leven en de verplichtingen van het beroepsleven. Een voorlaatste deel maakt ruimte vrij voor de
moreleen Intellektuele vrijheden (bv vrijheid van meningsuiting, vergadering of
geloof). Een vijfde deel, tot slot, behandelt het beroepsgeheim en de verwerking van persoonlijke gegevens.
Zoals we dat van een konsumentenorganlsatle mochten verwachten Is met alle
middelen geprobeerd om deze moeilijk
toegankelijke stof toch voor een zo breed
mogelijk publiek verstaanbaar te maken.
'De burger en wet' slaagt daar vrij goed In,
al blijven wetten natuuriijk saaie stof. Misschien daarom dat de samenstellers vermeden hebben om al te veel letterlijke
wetteksten te gebruiken. Zo heeft de
wetgever omtrent het bankgeheim volgende prachtige volzin aan het papier
toevertrouwd Dat kan opgeheven wor-

den als het onderzoek bij de belastingplichtige ,,konkrete gegevens aan het
licht brengt die het bestaan kunnen doen
vermoeden van een mechanisme dat de
organisatie van Inbreuken op de fiskale
wet ten doel of tot gevolg heeft en dat
een medeplichtigheid Insluit, tussen de
(in ruime zin financiële) Instelling en de
kllënt met het oog op belastingontduiking". In dit soort gevallen lezen we In het
boek: ,,met andere woorden als de belastingplichtige zich aan fraude schuldig
gemaakt heeft met de hulp van zijn bankier". Zo kan het blijkbaar ook 'De burger
en de wet' beperkt zich gelukkig niet tot
de overdruk van een wetboek met daaronder de Nederlandse vertaling, maar Is
een aangenaam heldere uitgave over veel
voorkomende rechten en plichten geworden.
o» De burger en de wet. Test-Aankoop, Holiandstraat 13,1060 Brussel, tel. 02/542.32.00. Uitgegeven
In 1996. 477 biz., 1.750 fr. voor
nlet-leden. 1.400 fr. voor letien. Te
verkrijgen In de boekhandel of op
bovenstaand adres.
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NIEUW IN DE BIOS

FESTIVAL
Dit jaar gaat in Brussel het XVde Internationaal Festival van de
Fantastische Film, Science Fiction & Thrillers door van 7 tot 21
maart. Erin vervat zitten een internationale kompetitie én een
kompetitie van de Beste Europese Fantastische Film, en daarbovenop nog een hele rist kortfilms, waarvoor ook een Europese
kompetitie werd voorzien.
Met maar liefst 23 wereld- en 5 Europese premières is dit festival
een must voor diegenen die willen kunnen meepraten. Enkele
namen: The Arrival van David Towhy (scenarist van Alien III, The
Fugitive, Waterworld), Crime Time van Bob Sluizer (maker van
The Vanishing, Utz, Dying to go Home), The Crows City of Angels

•

MEDIALANDSCHAP

'feJ?' The French Connection Opwindende misdaadfilm van William Friedkin uit 1971 over een
Newyorkse politieman die het opneemt tegen een
bende drugskoningen. Gebaseerd op een boek van
Robin Moore, naar een waar gebeurd verhaal in 1961.
De film behaalde maar liefst 5 oscars en de achtervolgingsscène op het einde is de meest spannende
en spektakulalre die ooit werd verfilmd. Zat. 22 feb.,
Kanaal 2 om 20U.45

4b=# NV De wereld: België-Nederlaag Op 14
decemberji. werden de Rode Duivels door Nederland
Ingepakt met een 0-5 en deze zware thuisnederlaag
kostte de kop van Wiifried Van Moer. Lode Desmet
volgde met een RTBf-ploeg een aantal mensen voor,
tijdens en na de wedstrijd. Zon. 23 feb., TV 1 om
22U.20
^ ^ Cat on a hot tin roof Uitstekende verfilming
van het toneelstuk van Tennessee Wlliams over een
rijke patriciërsfamilie in het zuiden van de VS, die
wordt ontwricht door hebzucht, lust. Impotentie en
frustraties. Amerikaanse film van Richard Brooks uit
1958 met Elizabeth Taylor, Paul Newman en Buri Ives.
Maan. 24 feb.. BBC I om 0u.40
'ifer^ Hamlet Franco Zeffirelll's filmversie van de
gelijknamige tragedie van Shakespeare oogt en klinkt
goed. Het poëtische en het majestueuze is wat
onderkoeld, maar de vertolkingen van Glenn Close als
Gertrude, Mel Gibson als Hamlet en Alan Bates als
Claudius zijn buiten kategorie! DIns. 25 feb., Kanaal
2 om 20U.45
.&.#<

J ^ ^ ^ ^ ^^^^

X^M

^

'"^IH'H 1
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warren Beatty en
Juile Christie In
^ McCabe and Mrs.
Miller, woens. 26
feb.. TV 2 om 20U.05

Panorama: De Herald, een ramp Bijna tien
jaar na de ramp met de veerboot Herald of Free
Enterprise zitten Wim Van Waesberghe en JeanPierre Coppens de gebeurtenissen nog eens op een
rijtje Met originele archiefbeelden en getuigenissen.
Dond. 27 feb.. TV 1 om 2lu.35
IferJ' TIn Men Geestige komedie van Barry Levinson
uit 1987 over de „vendetta" tussen twee verkopers
van aluminlumramen. Richard Dreyfuss en Danny
DeVito zijn bijzonder goed op dreef. VrU. 28 feb., TV
1 om 21U.25

^=^ Heartburn Rachel, een schrijfster, is hertrouwd en zwanger van haar tweede kind. Op een dag
ontdekt zij dat haar man Mark haar bedriegt. Amerikaans huwelijksdrama van Mike Nichols uit 1986,
naarde autobiografische bestseller van Nora Ephron.
Meryl Streep en Jack Nicholson presteren op niveau.
vrlJ. 28 feb.. Kanaal 2 om 22u.S5
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beroemde Hammerstudio's komen. Deze laatste zijn op het
festival vertegenwoordigd door Freddie Francies, die een Workshop
zal geven. Francis is vooral gekend voor de buitengewone kwaliteit
van zijn werk als „director of photography" - waarvoor hij enkele
oscars in de wacht sleepte, en hij wordt aanzien als een der
van Tim Pope (vervolg op The Crow), Dante's Peak (de film over belangrijkste Engelse regisseurs: The Skull, The Day of the Triffids,
Tales from teh Crypt, The Creeping Flesh zijn enkele van zijn films.
vulkaanuitbarstingen, vloedgolven, modderstromen en vuurgolEen Hammerspecial loopt alle dagen van de week (behalve
ven), The Island of Dr. Moreau van John Frankenheimer en met
Marlon Brando, The Funeral van Abel Ferrara (met Christopher woensdag), en 5 Draculafilms en diverse Frankensteinfilms zullen
Walken en Isabella Rosselini), NormalLive van John McNaughton daar te zien zijn.
(ondertussen wereldberoemd met Henry, portrait of a serial
W. Sneer
killer).
c» Info: 021201.06.03 (vóór het festival); 02/217.23.00 (tijdens
In de kijker staan de Canadese filmproduktie en de films die uit de
het festival).

•

Mooie liedjes... ^
„Ik vind dat er sprake is van een antibeleid
tegenover YTM. Enerzijds stel ik vast dat
de Vlaamse overheid ons monopolie niet
wenst te verdedigen, anderzijds blijft bet
BRTN-monopolie in landelijke radio, gefinancierd met reclame, onaangetast. En
dit terwijl de openbare omroep haar inkomsten uit radioreclame gebruikt om te
investeren in tv-programma's en ze de
radio gebruikt als een instrument om haar
televisienetten te promoten. Voor mij is
dat oneerlijke concurrentie." Dat ztp.Jan
Goddaert, algemeen direkteur van VTM
in de Financieel-Ekonomische Tijd van
vorige week woensdag. En ook: „De
openbare omroep krijgt meer overheidsmiddelen en behoudt de exclusiviteit op
landelijke radio-uitzendingen. En wat gebeurt er? De BRTN opteert voor een
populaire programmering, afgestemd op
een zo groot mogelijk bereik. Van specifieke opdrachten voor doelgroepen verneem ik de jonste tijd niets meer. Dat kan
toch niet. Het lijkt wel alsof de BRTN een
nieuwe VTM wil worden. De omroep
spiegelt zich aan kijkcijfers en markt-

aandelen, net zoals een kommerciële zender. Dat is absoluut zinloos."
Het was - gezien de financiële verliezen
en de felle strijd om de kijkcijfers enigszins te verwachten dat vanuit Vilvoorde soortgelijke berichten zouden komen. En geheel onterecht is de kritiek
bovendien niet. De vraag om een landelijke kommerciële omroep op te richten was ook al eerder te horen vanuit
VTM-kringen. Als het aan Vlaams mediaminister Van Rompuy ligt, behoudt de
VRT evenwel het radiomonopolie, maar
om daarover definitief uitsluitsel te geven
wacht hij eerst het fiat van Karel Van
Miert af. Deze laatste stelt zich niettemin
'fundamentele vragen' bij het behoud van
het VRT-radiomonopoUe. Op 'kulturele
gronden' zou het monopolie mogelijks
verdedigbaar zijn, op ekonomische is dat
minder het geval. Onlangs dienden twee
grote Vlaamse ketens van lokale radio's
klacht in tegen het VRT-monopolie.
Goed nieuws voor aktievoerders: wie
bij Gazet van Antwerpen genoeg druk op
de ketel zet, krijgt zijn boodschap in vette

Begint VTM binnenkort met kommerciële radio?
koppen op de voorpagina van de krant.
Zaterdag j.l. kopte de krant dat het overgrote deel van het hier geproduceerde
kalfsvlees hormonen bevatte. De krant
had dat vernomen van een anonieme
oud-vetmester. De kalverkwekers pikten
het bericht niet en verzamelden met enkele honderden voor de poorten van de
Gazet en dreigden ermee te verhinderen
dat de krant van maandag de gebouwen
zou verlaten als er niet een 'rechtzetting'
zou komen. Aldus geschiedde: de maandageditie van GvA kopte 'Bij ons geen
hormonen' op de voorpagina.

summum aan kreativiteit - en
sexen' kon dan ook van bij het
Het kommerciële station uit Vildanste daarna iet of wat onhandig
begin van dit programma getrokvoorde heeft sinds enige tijd zijn
met een lappenpop door het deken worden: vrouwen, ook jonge,
eigen 'Niks voor Niks-Show'. 'Dakor. Op hun beurt dienden twee
zijn niet dom. Applausmeester aan
mes en Heren' heet het onding en
aangeduide vrijwilligers hem te
het is Anne De Baetselier, een om- het werk en reklame, zou je dan
imiteren Nadat Anne de Franskunnen denken, maar zo had de
roepster van het huis, die de betalige man in het Engels had aanredaktie van 'Dames en Heren' het
denkelijke eer heeft het te pregesproken ging hij zowaar nog
helaas niet begrepen. Wat volgde
senteren. 'Dames en Heren' heeft
punten geven ook. Later werd een
was een hoogst eigenaardig knutde intentie een variété- en speltoneeltje van twee 'Wittekerke'selwerkje van slechte variété- en
programma te zijn en is, naar eigen
akteurs onderbroken door rebarslechte spelelementen.
zeggen, gebaseerd op de 'Strijd
klame, waarbij we, voor zover nog
Eerst diende het aanwezige puder sexen'. In feite hadden we met
nodig, gewaarschuwd werden
bliek, dat onderverdeeld was In
die informatie, te krijgen in elk
goed TV-blad, voldoende moeten
weten, maar omdat het Valentijn
was en we niet veel beters te doen
hadden, namen we toch voor het
scherm plaats. En keken we met
Dames en Heren, vrijdag 14 februari 1997. VTM
stijgende verbazing naar één van
de meest oubollige programma's
die we de afgelopen jaren hebben
mannen en vrouwen, uit te vissen
voor de programma's van de volgezien.
welke antwoorden de andere sexe
gende dag. Kandidaten die de af'Dames en Heren' ging al mis van
gegeven had op vragen als 'Waar
loop van dit Chiro-tafereeltje juist
bij het begin. Zonder voorafvrij je het liefst?' en 'Waar hoor je
konden inschatten verdienden,
gaande waarschuwing werd daar
de meeste roddels?'. Het leverde
driewerf hoera, punten.
immers het covenwonder Sam
vooral bij een vraag over vrouWe willen u niet langer lastig vallen
Coon's op ons losgelaten. Gooris, wenkwaaltjes erg hoogstaande demet spelletjes die u 20 jaar geleden
een omhooggevallen 'grasmaaier',
batten op. Het „ 't Lijkt een beetje ook al op de Nederiandse televisie
is zo iemand die over alles een
een bizar onderwerp"\/an de gast- kon zien, maar toch melden we
eigen mening heeft. En tegen zo'n vrouw was in deze een eufemisme. nog dat de veriiezende dames bij
mensen is geen kruid gewassen,
Na deze diepgaande analyserende
wijze van afscheid een maxi-pak
had ook Anne moeten weten. Toch van het andere geslacht was het
papieren zakdoeken mee naar huis
vroeg ze hem wat hij voor Valentijn tijd voor wat variété, vorm gekregen. De opeengestapelde droegekregen had. Niets, zo bleek want
geven in de figuur van ene Alfredo fenis in 'Dames en Heren' doet
Sam gaat tegenwoordig alleen
Smaldini. Het heerschap deed en- vermoeden dat één pak niet voldoor het leven. Het meest relekele anderen na - wat tegenwoordoende zal zijn.
vante besluit uit deze 'Strijd der
dig toch zowat doorgaat voor het
Krik

Ouwe troep

SATERDAG

AHASVERUS
„België heeft drukste wegennef',
las Ahasverus
Bijna spinnenweb

4 VLAAMS PLAKBOEK
Eigenlijk heette hij William Frederick
Cody, maar hij zou de geschiedenis ingaan
als Buffalo Bill en wereldwijd beroemd
worden omdat hij met zijn Wld West Show
de harten veroverde. Ook in Vlaanderen,
waar hij ongewild de naam gaf aan een
scotch-achtig bier.

Boeren vinden het allemaal
varkenspesterijen...
©
Zetduivel:
Mare Van leeP
©
Varkenspest:
Big problem
©
Van Peel heeft gelijk:
Nederland houdt
z'n varkens best thuis!
©

©
Zetduivel:
Piemela Anderson
©
Omschijving van België:
Doofpot of potdoof ?
©
Naakte inbreker gevat
Sex pistol...
©
In Anderlecht:
Paars-witte mars
©
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Buffalo smaakt

VLAAMSE BUFFALO
In 1905 keerde Buffalo Bill naar Europa
terug, zo stonden zijn tenten in 1907 o.m.
in het Oost-Vlaamse dorp Sint-LievensEsse. Daar bestond sinds 1897 de hoevebrouwerij Van den Bossche. Nieuwsgierig
naar de kunsten van Buffalo Bill gingen
ook de brouwersgasten een kijkje nemen.
Ze hadden het vuur onder de brouwketel
voldoende heet gestookt zodat ze een tijdje
weg konden blijven. Bij hun terugkeer was
het wort volledig uitgekookt en zelfs lichtjes aangebrand, maar bij het proeven bleek
het donkere goedje biezonder smakelijk te
zijn. Brouwer Van den Bossche besloot het
te kommerciahseren, het werd onder de
naam Buffalo op de markt gebracht.
Honderd jaar later spreekt de Verovering
van het Wdde Westen het grote pubUek nog
steeds aan. De „weldaden" van de veroveraars werden gelukkig sterk gerelativeerd en de waarden van de indiaanse
kuituren herontdekt. Wij hopen dat dit
ook het geval zal zijn op het aangekondigde Westernfilm-festival van 30
maart tot 10 april a.s. in Kinepohs op de
Brusselse Heizel waar de Wild West Show
nog eens wordt overgedaan.

eengekomen met de overheid was ontoereikend en bleef vaak achterwege. Het
was dus niet verwonderlijk dat tal van
indianen op het voorstel van Buffalo Bill
ZWARTE ELAND
ingingen om met zijn Wild West Show mee
te trekken. Weliswaar een vernedering,
WF. Cody werd in 1846 te Scott Conty in
maar nog altijd beter dan het leven in een
lowa geboren. Tijdens de Secessieoorlog
reservaat.
Zwarte Eland reisde twee jaar
en in de strijd tegen de Cheyennes en de
met
Buffalo
Bill mee, in Engeland trad hij
Sioux deed hij dienst als cavalerie-officier.
Bij de aanleg van de Kansas Pacific Railroad op om het vijftigjarig regeringsfeest van
koningin Victoria op te fleuren. Groot(1867-1868) was hij als jager in dienst om
moeder, zoals de Engelsen haar noemden,
bizons te schieten voor de voedselvoorwou kennismaken met Zwarte Eland, ze
ziening van de werklieden. De behendigkonden het goed met mekaar vinden.
heid, die hij van de indianen had geleerd,
In Europa stelde Zwarte Eland honderduit
bezorgde hem de bijnaam Buffalo Bill.
vragen
over het leven van alledag, hij kreeg
Helemaal beroemd werd hij toen hij vanaf
er
ook
belangstelling voor andere gods1883 de Verenigde Staten doortrok met z'n
diensten en wou Palestina bezoeken, maar
Wild West Show, maar ook in Europa
de 25 dollar die Buffalo Bill hem maanhaalde hij volle zalen. Twee keer kwam hij
delijks betaalde volstonden niet om naar
naar Europa, in 1889 en in 1905. De eerste
gesloten overeenkomsten met de indianen
het Heilig Land te reizen. In 1889 keerde
keer gebeurde dit n.a.v. de expo in Parijs.
niet en het kwam tot een opstand die
Zwarte Eland naar zijn reservaat Pine
De stoomboot meerde in Le Havre aan en
gesmoord werd in het bloedbad van
Ridge terug, toen hij zag hoe slecht zijn
een trein bracht het gezelschap naar Parijs.
Wounded Knee (28 december 1890).
stamgenoten het er stelden liet hij Buffalo
Öp 28 mei 1891 stond zijn cirkus voor tien
Zwarte Eland overleefde het ternauwerBill m de steek. Washington eerbiedigde de
dagen in het hartje van Brussel. Twee keer
nood.
per dag kon men er 255 indianen, cowboys, spoorzoekers, schutters en ruiters in
aktie zien. Bill had ook 175 pony's mee,
muilezels, wilde paarden en buffels. De
toegangsprijs was niet min. Een zitplaats
OPGAVE 82
ring uit (4)
kostte 1 fr. en op de overdekte tribunes
HORIZONTAAL
9. Lievelingen die zich onder 't
betaalde men 2,3 of 5 fr. Omgerekend in
aardoppervlak wegsteken!
1. Onrecht (4)
de munt van vandaag liepen de prijzen van
(13)
4. Julia's legendarische mid185 tot 920 fr. Dat was veel geld, een
10. Sukses behalen zit in de
deleeuwse geliefde (5)
doorsnee volwassen arbeider verdiende
buurt van uitgedeelde klap5. Roodharige viervoeter (5)
toen 3 tot 5 fr. per dag.
pen (6)
8, Toen of dan, ditmaal in 't
De indianen van Buffalo Bill waren echte.
11. Zo'n verdrag lijkt erg op een
i^rans (5)
andere afspraak (12)
9, Zo druk je je afkeer van iets
Zo bevond zich onder hen de befaamde
uit (2)
13. Schiet op, de poort gaat
Zwarte Eland (1863-1950). Dit eerbieddicht! (3)
12. 't Allerbeste eten? (8)
waardig lid van de Oglala-Sioux staat
14.
Die
kun
je
ook
maniakken
15.
Voordag én terwijl er sprake
bekend als de laatste grote ziener en
noemen
(9)
is van hulde (5)
medicijnman van zijn volk. Zijn leven
16. veerkracht (3)
16.
Nummer
twee
van
de
werd in 1932 beschreven door John G.
18. Schilder die gewend is twee
toonladder (2)
Neihardt, het boek wordt sindsdien rekeer wijd weg te werken
17. Dit vrolijke dier hoeft de
gelmatig heruitgegeven. Eind vorig jaar
(6)
pest niet te vrezen (11!
kreeg het een nieuwe Nederlandse ver19. Het hele kapsel verwijderen
20. Dit getal wordt geteld (6)
taling (Uitgeverij Van Halewyck, 265 blz.,
(8)
21. Koele snoeperij op z'n Hol698 fr.).
lands (4)
22. Is er dan een speciale aarde
23.
Enkelvoud
van Engelse vovoor
voetballers,
wielrenBuffalo Bill had dus geen nep-idianen mee,
gelpik (4)
ners, atleten, enz.? (11)
maar de laatste autentieke native Ame24. Taaltaak op school (6)
ricans. Het hele leven van Zwarte Eland
OPLOSSING OPGAVE 81
25, Nu ruik je een aangenaam
stond in het teken van de wanhopige strijd
Horizontaal: 2. lokaal; 5. eiluchtje (4)
tegen de blanken, hij had meegevochten in
genlijk; 7. es; 9. haan en kip; 11.
VERTIKAAL
de slag bij Little Big Horn (25 juni 1876),
post; 12. telen; 15. lach; 16.
1. Een óf twee groenten (8)
een van de laatste overwinningen op de
gnensdorp; 19. hen; 20 vuil2. iviechaniek ter -snelheldsopdringerige westerse „beschaving".
bek; 21. groen, 22. ik; 23
verminderlng (3)
Uit de Juiste mzendin^n
brandden.
3. Wat een donkere waterkeWOUNDED KNEE
werd W. vanvinckenroye uit
tel! (4)
Vertikaal: 1. laaghartigheid; 3.
de Understraat 149 te 3700
overhoophalen, 4. lenteboden;
6. Om zo overeind te komen
Toen de indianen definitief in hun reTcmgeren getnMdcen. W.
6.
kei;
8.
speleoloog;
10.
kot;
moet
je
goed
uitgeslapen
servaten gedreven waren bleek het leven er
mag Mnnenkmt a^n prQs
13.
nijpen;
14.
natuur;
17.
Rekzijn
(7)
allesbehalve doenbaar. Er waren te weinig
tiiulsverwachtoi.
kem; 18. sage
7. Zo'n uitroep drukt afkeubizons om in hun levensonderhoud te
voorzien en het beloofde voedsel over-
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Zo werd de
komst van
Buffalo BUI te
Brussel (1891)
aangekondigd.

15
•>:«^.M

IC E IC

De tmefkaart nwt de opKiKing ran oppwe 82 verwaciiten wy ten laatste op
n^amteg 3 maart op (MK
adres: BarrDcadeiMil^i 12
te 1000 Brussel.
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TT anuari 1950: de gedwongen terugtrekking van
I
Maurits Van Haegendoren uit het Vlaams
Verbond van Katolieke Scouts, het WKS, is een feit.
Deze terugtrekking was de pijnlijke klimax van een
affaire die de geschiedenis zou ingaan als
de 'Zaak-Van Haegendoren'.
^
In de jongste uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift Bijdragen tot de
Eigentijdse Geschiedenis beschrijft de
jonge historica Christine Van Der Cruyssen het wel en wee van Maurits Van
Haegendoren en de Vlaamse Scoutsbeweging tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het werd een verhaal over
belgicisme en flamingantisme, over persoonlijke koppigheid en de dubieuze rol
van de Kerk.
Leuven, 23 augustus 1903: Maurits Van
Haegendoren wordt geboren. Zijn trotse
vader Emiel, aktivist tijdens de Eerste
Wereldoorlog, maakte na de oorlog kennis met de harde levensomstandigheden
van een door de repressie getroffen gezin;
hij verloor bijna onmiddellijk zijn baan als
onderwijzer; zijn zoon Maurits werd verwijderd van het Koninklijk Atheneum van
Leuven en zette zijn studies verder aan het
Leuvense Sint-Pieterskollege. Gedurende
enkele jaren was Mauris Van Haegendoren aktief in de Vlaamse studentenbeweging, maar hij ontdekte snel zijn
ware passie: de toen nog unitaire scoutsbeweging. In 1930 zorgde deze jonge
overtuigde Vlaming voor een eerste
stunt: de Belgische scoutsbeweging viel
uiteen in een Vlaamse en een Waalse
vleugel; een unitaire bond overkoepelde
beide vleugels.
Het was deze Vlaamse vleugel, het WKS
(Vlaams Verbond van Katolieke Scouts),
die Maurits leidde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het was ook onder
zijn leiding dat het WKS een Vlaamse
koers ging varen, al wist hi| de scouts uit
de radikale anti-Belgische beweging te
houden. Voor Van Haegendoren kwam
het erop aan' zijn' scouts zonder al te veel
kleerscheuren door de oorlog te loodsen.
De manier waarop hij dit deed, wekte bij
veel van zijn tegenstanders echter wrevel
op: een klacht bij de BPBBSS (BadenPowel Belgian Scouts and Sea Scouts, de
Belgische overkoepling van de Vlaamse
en Waalse scouts) was het gevolg.

UITSMIJTER

De tweede en derde klacht hingen nauw
samen: Van Haegendoren had de Belgische koepelorganisatie verwaarsloosd
en „ bezondigde" zich aan een systematische bevoordeling van Vlaanderen
boven België. Van Haegendorens repliek
was krachtig; hij ijverde voor een sterker
Vlaanderen om een beter België te scheppen. Hij zette zich af tegen de Belgische
bevoogding van boven uit.
Van Haegendorens oproep aan het begin
van WO II om toe te treden tot het VIVO
(Vlaams Instituut voor Volkskunst) resulteerde in een vierde klacht: hij zou
daarmee de scouts op een verkeerd (lees:
Duits) politiek spoor gezet hebben. Van
Haegendoren pleitte opnieuw onschuldig: op het moment van zijn oproep
bevond het VTVO zich nog niet in Duits
vaarwater.

reis naar Berlijn werd als een „onvoorzichtigheid" bestempeld. Het einde van
de zaak-Van Haegendoren, zou men denken. Dat was echter buiten de kerkelijke
overheden gerekend, voor wie Van Haegendoren een lastpost bleef. Op dat moment besloot ook kardinaal Van Roey zich
met de zaak te bemoeien.
De kardinaal wilde in die woelige naoorlogse jaren absoluut een breuk in het
grote katolieke blok vermijden. De
breuklijn tussen katolieken en vrijzinnigen werd duidelijk belangrijker geacht
dan welke andere breuklijn ook, de
Vlaamse verzuchtingen van Van Haegendoren konden in de ogen van Van
Roey alleen maar tweedracht zaaien. In
een eerste fase werd J. Heylen, de kersverse verbondsaalmoezenier, als verzoener aangeduid; hij bleek echter over

De zaakvan Haegendoren:
flamingant
aan de kant
Tenslotte werd de toenmalige verbondsleider verweten Jos De Maegd, radikaal
flamingant en trouwe vriend van Van
Haegendoren, naar voren geschoven te
hebben als WKS-verbondsraadslid. De
Maegd was vooral een doorn in het oog
van de belgicisten binnen de scoutsbeweging.

DE MACHT VAN DE KERK
Na verscheidene maanden, een periode
waarin Van Haegendoren op non-aktief
werd geplaatst, kwam de onderzoekskommissie met haar besluit op de proppen: Van Haegendoren werd nagenoeg
over de hele lijn vrijgesproken. Enkel de

VIJF KLACHTEN
Het eerste wat Van Haegendoren verweten werd, was zijn trip naar Berlijn in
1941. Om de Duitse bezetter niet teveel
voor het hoofd te stoten ging Van Haegendoren in op een uitnodiging van de
Duitse overheid om een bezoek aan de
Duitse hoofdstad te brengen. Ook leiders
van meer Duits gezinde jeugdorganisaties, zoals de Nationaal-Socialistische
Jeugd in Vlaanderen, trokken naar daar.
Van Haegendoren was de enige in het
gezelschap met zware ideologische bezwaren, maar vreesde dat zijn weigering
tot een verbod op de Vlaamse scoutswerking zou leiden. De Vlaamse padvinderij de militaristische toer van de
Hitlerjugend doen opgaan sloot hij uit.
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een onvoldoende sterke persoonlijkheid
te beschikken om Van Haegendoren en
zijn opposanten dichter bij elkaar te brengen. De hete aardappel werd de verbondsaalmoezenier dan ook ontnomen
en doorgeschoven naar hogerhand. De
kerkleiding besloot komaf te maken met
de zaak en Maurits Van Haegendoren
werd zonder meer niet meer erkend als
verbondsleider. Er volgde bovendien een
lasterkampagne, die Van Haegendorens
integriteit verder in twijfel
moest trekken. Zo werd schande gesproken over het feit dat hij zich, samen
met de Vlaams gezinde theoloog Max
Wildiers, ontfermde over de Zilvermeeuwtjes. Dit was een Brusselse jeugdorganisatie die vooral kinderen van mensen die onder de repressie leden opving.
Van Haegendoren reageerde fors. Gezien
de sociale omstandigheden waren deze
kinderen nergens anders gewenst; de
kerkleiding legde deze argumentatie echter naast zich neer.

EEN MYTHE ONTSTAAT

Van Haegendoren werd over
nagenoeg de hele lijn vrijgespoken.

Inmiddels bevond Maurits Coppieters,
die enige tijd daarvoor tot adjunkt-verbondskommissaris was aangesteld, zich in
een vervelende situatie. Coppieters, een
ondergedoken werkweigeraar die daardoor een verzetsaureool had verkregen,
werd aangezocht om de taak van Van
Haegendoren als verbondskommissaris
over te nemen. Hij had echter een grote

bewondering voor Van Haegendoren, en
dit zowel voor zijn persoon als voor zijn
vernieuwingsideeën.
Uiteindelijk werd hij waarnemend-verbondskommissaris, hij bleef wel hopen op
een spoedige terugkeer van Van Haegendoren. Coppieters besloot ook de
vernieuwingsideeën van Van Haegendoren radikaal door te zetten. Deze laatste
weigerde evenwel zich bij de situatie neer
te leggen, hij voelde zich nog te jong om
in de rol van eminence grise te kruipen,
maar zijn pogingen om op opnieuw aktief
in het bestuur betrokken te worden stuitten steevast op een kerkelijk veto. Uiteindelijk begonnen Coppieters en de medestanders van Van Haegendoren het
hopeloze van hun strijd in te zien; zijn
persoon was een obstakel geworden om
zijn vernieuwingsideeën door te drukken.
Een definitieve verwijdering van Van
Haegendoren uit het WKS bleek jammer
genoeg de enig resterende oplossing. De
jarenlange druk van belgicisten en kerkelijke overheden had zijn „vruchten"
afgeworpen. Een mythe was geboren.
Maurits Van Haegendoren was binnen de
Vlaamse scoutsbeweging wel opzij gezet,
maar zowel zijn opvolger als vele medestanders waakten over zijn ideeën. Hij
besloot overigens meteen om niet bij de
pakken te blijven zitten. De oprichting
van de Lodewijk De Raet-stichting, een
organisatie die snel zou uitgroeien tot een
belangrijk platform voor zowel vrijzinnige als katolieke Vlamingen, werd door
hem boven de doopvont gehouden. In
1968 werd Maurits Van Haegendoren
door de Volksunie als senator gecoöpteerd. Ook de senaat zou nu spoedig
kennis maken met de Vlaamse koppigheid en werkijver van Van Haegendoren.
Eigenschappen die hij tot aan zijn dood
op 3 maart 1994 zou behouden.
Geert Martin
o3> Voor meer uitgebreide informatie leze
men De Zaak-Van Haegendoorn,
Christine Van Der Cruyssen uit Bijdragen tot de Eigentijdse geschiedenis. Uitg. SOMA, Studiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij,
Residence Palace, Wetstraat 155-bus
2,1040 Brussel! 1996, 257blz.; 1200
fr. voor twee uitgaven.
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Maurits van
Haegendoren
zou de scouts
tijdens WO II
opeen
verkeerd
politiek spoor
gezet hebben.
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