
I n de commissie Staatshervorming van 
het Vlaams parlement, voorgezeten 
dooT Johan Sauwens, is men nu reeds 

bijna een jaar aan het debateren over de 
gedeeltelijke splitsing van de Sociale 
Zekerheid (zie ook blz.4). Vroeger had men 
het daarbij over federalisering, vandaag over 
defederalisering. 

Hoe dan ook, de jongste maand kwam 
er schot in de zaak. Alle democratische 
partijen raakten het eens over het feit dat de 
,kostencompenserende' bevoegdheden van 
de S-Z best gedefederaliseerd worden. Tot 
deze bevoegdheden behoren de 
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen. 

Was men het over dit principe eens, 
dan rezen er toch nog heel wat vragen, 
bedenkingen, twijfels. Vaak hadden deze met 
,profileringsdrang' en ,belangenbehartiging' 
te maken. Het oordeel van de achterban 
speelt daarbij een belangrijke rol. Zo wil de 
VLD dat een defederalisering van de 
gezondheidszorgen tot een zekere 
privatisering leidt. De CVP verkiest een 
Vlaamse gezondheidszorg waarbij de diverse 
,actoren' - lees drukkingsgroepen - worden 
geraadpleegd. Daarmee is de VLD het dan 
weer niet eens, terwijl de SP de CVP op dat 
vlak ondersteunt. 

90% 
kans 
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Toch bleek vooral de SP op de rem te 
staan. Toen verleden week woensdag ei zo 
na een akkoord werd bereikt, hield deze 
partij alsnog de boot af. De SP beweerde dat 
er geen sprake meer was van solidariteit met 
andere gemeenschappen; een vrijblijvende 
interpretatie die door alle andere partijen 
werd tegengesproken. Merkwaardig daarbij 
was dat de SP opzettelijk verwarring zaaide. 
Niemand twijfelde eraan dat er ten aanzien 
van de gedefederaliseerde bevoegdheden wel 
degelijk een zekere solidariteit in stand kan 
worden gehouden. Het gaat dan wel om een 
algemene en doorzichtige basis-solidariteit 
tussen gemeenschappen en niet om een 
solidariteit tussen personen. Deze laatste 
vorm van solidariteit kan slechts binnen de 
gemeenschap gelden. 

De SP wist dat. In feite wou ze 
andermaal de verontruste achterban 
raadplegen. Vlaams parlementslid/efS/eecibc 
maakte van de gelegenheid gebruik om zijn 
ongenoegen te uiten. Hij dreigde zelfs met 
ontslag. Sleeckx is een sociaal bewogen man, 
maar hij moet eens ophouden telkens weer 
het cliché van het a-solidaire en rechtse 
Vlaanderen uit te spelen. Daarmee bewijst 
hij noch Vlaanderen, noch zijn partijgenoten 
een dienst. Bovendien laat hij daarmee 
uitschijnen dat de SP te zwak is om aan het 
Vlaamse S-Z-debat deel te nemen. 

Het partijbureau van de SP heeft 
Sleeckx teruggefloten, het beseft dat zijn 
defensieve houding geen zoden aan de dijk 
brengt. 

Johan Sauwens is een tevreden man: 
„Schrijf maar op dat er 90% kans is dat we 
vandaag, donderdag 6 maart, een akkoord 
bereiken." 

Een boek is geboren 

Een boek over autisme 

Straffe verhalen over straffe mannen 

Over de taalgrens 

(evdc) 
Spreekt u nog dialect?. _ 20 

T egen het einde van de eeuw zal het 
grootste deel van de economische 

trots van dit land tot de industriële 
archeologie behoren, KoolmIJnen, 
scheepsbouw, glas werden reeds bij
gezet. De staalindustrie Is op sterven na 
dood, het textiel maakt sinds lang moei
lijke tijden mee. Verleden week werd In 
Oostende de laatste maalboot uitge
wuifd. Je voelt|zo aan dat wij het einde 
van een tijdper1< beleven. Wie tijdig om
schakelde, staat aan de goeie kant, wie 
te lang vasthield aan vroeger maakt 
drama's mee zoals met de Forges. 
Vele kleine bedrijven doen hun best. Om 
te groeien of om te overleven. Vin
dingrijkheid, grote inzet en een flinke 
dosis durf zorgen voor wonderen van 
tewerkstelling. Massale banen komen 
grotendeels van het Internationale ka
pitaal dat „de goedheid" heeft hier te 
investeren. 
In jaren zestig was economische ex
pansie hét adagio. Tot In de kleinste 
gemeenten werden industrieterreinen 
ontworpen want iedereen wilde terecht 
genieten van „werk In eigen streek". 
Bedrijven en bedrijfjes met vreemde 
namen kwamen over de vloer en zorg
den voor welvaart. Onder meer omdat 
de lonen duurder werden sloten som
mige bedrijven hun poorten. De be
slissing daartoe werd met ter plekke 
genomen, maar in een naamloze buil
ding ergens ver weg, vaak over de oce

aan. Eerst werd naar Zuid-Europa ver
huisd, later kwam Oost-Europa in trek en 
vervolgens het verre oosten. Telkens 
waren de hoge lonen de aanleiding om 
in te pakken. 
De haastige beslissing van de Renault-
directie om haar vestiging In Vilvoorde 
te sluiten heeft echter weinig met hoge 
lonen te maken. Integendeel, de werk
nemers van Renault-Vllvoorde behoren 

De les van 
Vilvoorde 

tot de meest soepele van de hele Re-
nault-stal. En ze waren bereid om zich 
nog meer In te zetten voor het welzijn 
van hun bedrijf. Vandaag weten ar
beiders verdraaid goed wat de bazen 
willen, de dreiging met delocatle Is 
steeds uitvoerbaar. 
De directie van Renault, dat een seml-
overheidsbedrljf Is, staat onder voort
durende druk van de Franse overheid en 
beslist over de hoofden van de werk
nemers heen. Zonder Inspraak, zonder 
tegenspraak. Want zo werkt het groot
kapitaal! 
Het kapitaal is een koele killer en ligt niet 
wakkerzoalsde 3.000 en meer gezinnen 

in het Vllvoordse wakker liggen. Het 
kapitaal dient alleen zichzelf! 
De Renault-directie kan daarbij gebruik 
maken van een manke wetgeving. In 
België of In Vlaanderen hoeft zij geen 
enkele verantwoordelijkheid af te leg
gen. En aangezien er geen „sociaal Eu
ropa" bestaat kan zij hoogstens op de 
vingers worden getikt en tot een boete 
van 20 miljoen worden veroordeeld. 
De zaak-Renault toont pijnlijk aan hoe 
groot de afstand tussen de Europese 
Unie en haar bewoners is. Een bedrijf 
met internationale vertakkingen kan van 
de ene dag op de andere de zaak sluiten 
zonder dat de arbeiders enig teken In 
die richting hadden gekregen. Dat Eu
ropa, steeds meer en meer moelal, over 
geen enkel middel beschikt om een 
bedrijfssluiting op een menselijke wijze 
te regelen toont aan hoe onmenselijk dit 
Europa zelf Is. 
Hoe vaak reeds werd de Europese Unie 
ons als een zevende hemel voorge
schoteld? Het opengooien van de gren
zen, de Maastrlcht-norm, de euro, 
Schengen, de grootste vrije markt... 
Maar niet eens in staat om sociale kerk
hoven te voorkomen! 
De zaak-Renault leert nogmaals dat het 
grote kapitaal slechts de ijzeren wetten 
van de markt volgt en daarbij geen 
menselijkheid en geen gemeenschaps
zin kent. Zij bevestigt wat bij eerdere 
sluitingen van internationale bedrijven 

werd vertoond. Dat concurreren met 
lage-loonlanden onbegonnen werk is. 
Nog meer flexibiliteit en nog meer ro
botisering is toegeven aan een maat
schappij waar enkel méér productie en 
méér verbruik telt. De vraag durven 
stellen of de grenzen van de groei, ook 
in de automobielsector, niet bereikt 
werden klinkt wellicht onsympathiek, 
maar is nodig. 
Het is ook goed dat alle belangheb
benden hun taak kennen. Een vrije 
markt kan niet betekenen alles op zijn 
beloop te laten, de overheid moet stu
ren. Samen met werkgevers en werk
nemers moet zij op zoek naar nieuwe 
vormen van werkgelegenheid. Dat is 
meer dan de gratis rode loper van de 
infrastructuur uitrollen. Overheid, be
drijven en vakbonden hebben naast hun 
sociale opdracht ook ecologische en 
culturele verplichtingen. De band tus
sen gemeenschap en economie is veel 
meer dan cijfers en balansen. 
De zaak-Renault leert hoe kwetsbaar de 
grote Industrie is. Daarom zou het goed 
zijn dat de Vlaamse overheid voorrang 
geeft aan een eigen tewerkstellings
beleid, stevig verankerd in de Vlaamse 
KMO-tradltle. 
Dit hoeft niet kneuterig te klinken, maar 
kan in een tijd van mondiale schaal
vergroting (met alle gevaren vandlen) 
verrassend doeltreffend zijni 

Maurlts Van Liedekerke 



Sven en de Rand 
Er is de jongste tijd heel wat kritiek te 
horen over het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV). In het 
plan staat immers dat Vlaams-Brabant 
deel uitmaakt van het grootstedelijk 
gebied Brussel. Sommigen zien daarin 
de uitbreiding van Brussel tot ver over 
de grenzen. Brussels VU-raadslid Sven 
Gatz is het daar niet mee eens. In een 

vrije tribune in de krant De Standaard 
stelde hij dat Vlaams-Brabant het 
economisch potentieel van Brussel 
moet aanwenden, op voorwaarde dat 
Brussel de druk op de open ruimte in 
Vlaams-Brabant niet opvoert. 
Overigens hebben Vlaams-Brabant en 
Brussel nood aan overleg in een 
federalistisch perspectief. 

Willy over Hugo 
Als afscheidnemend Vlaams parlementslid keek Wllly 
Kuijpers tegen heel wat mediabelangstelling aan. Het viel 
daarbij op dat hij graag over zijn collega's vertelt. Wiliyover 
Hugo in Het Belang Van Limburg-, „ik weet dat Hugo Schlltz 
niet is zoals de buitenwereld denkt hem te zien. Schlitz is 
een monument van jongensachtige eenvoud. Bij hem kan 
je nog altijd de verwondering vinden van de vendeljongen. 
Zijn gebrek aan dogma's is zo groot datje met die man kan 
praten, wat niet weegneemt dat hij koppig en beginselvast 
is." 

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

Het Vlaams Parlement zal een 
hoorzitting organiseren over de pro-
blematiel< van de privé-onderwijsln-
stellingen, zoals o.a. de European „Uni
versity" in Antwerpen. Dat is het recht-
streelcs gevolg van de allerlaatste in
terpellatie die Wllly Kuypers vorige 
week dinsdag in het Vlaams Parlement 
hield. 

Politici, hoge ambtenaren en 
topkabinetsmedewerkers worden 
spoedig verplicht een vermogensaan-
glfte neer te leggen bij het begin van 
hun mandaat. Enkel een onderzoeks
rechter zal, in het kader van een straf
onderzoek over feiten die gepleegd 
zijn als mandaathouder, de vermogens
aangifte mogen inkijken. 

Niet alleen in Croot-Brittanië en 
België, maar nu ook in Nederland gaan 
stemmen op om de rol van de mo
narchie te herdenken. Een Republi
keins Genootschap, met daarin enkele 
vooraanstaande ondernemers, laakt 
vooral de taboesfeer die rond het den
ken over republikeinse idealen hangt. 

Het Parijse ISMEA ( Institut de 
Sciences Mathematiques et Economi-
ques Appliquées) stelde vorige week 
een voor Vlaanderen wel erg roos
kleurig rapport voor. Als gevolg van 
demografische ontwikkelingen zou de 
Vlaamse werlciooslield rond 
2005...opgelost zijn. Het einde van de 
tunnel is alweer in zicht! 

De Regie voor Maritiem Trans
port (RMT) werd verleden week vrijdag 
opgedoekt. Onder het oog van de Oos-
tendse bevolking vaarde de ,maal-
boot' voor het laatst naar Dover. Er 
werden niet weinig tranen geplengd. 
Niet enkel omdat Oostende een traditie 
verliest. Maar ook omdat nog slechts 
500 van de 1300 werknemers in de 
sector zullen tewerkgesteld worden. 

VU-kamerlid Hugo Olaerts 
vroeg zich dan ook af wat er met de 
overige werknemers zal gebeuren. Vol
gens hem waarborgt de sociale be
geleiding geen objectiviteit, noch kwa
liteit, laat staan tewerkstelling. 

Intussen lijkt in Vlaanderen de 
daling van de werkloosheid af te ne
men. De economische heropleving is te 
zwak om de werkloosheid werkelijk te 
doen dalen. 
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ZOEKT 
VANDENBERGHE 
OPVOLGER? 

Verleden week bereikte ons het bericht 
dat de voorzitter van het IJzerbedevaart-

komttee, de 54-jarige Lionel Vanden-

berghe, een opvolger zoekt. Eind februari 
verviel het voorzittersmandaat van Lionel 
Vandenberghe. Onlangs werd hij wel her
kozen tot lid van de Raad van Beheer. De 
voorzitter zal uit en door de Raad van 
Beheer worden verkozen. Vandenberghe 
is aldus verkiesbaar. Overigens heeft hij er 
zelf op aangestuurd de voorzitter te laten 
verkiezen. 

Kandidaten moesten zich voor 3 maart bij 
het secretariaat van het Komitee bekend 
maken. Normaliter zal de verkiezing op 
17 maart plaatsvinden. 
Alleszins heeft Vandenberghe aan de le
den van de Raad van Beheer laten ver
staan er liever te willen mee ophouden. 
Hij onthulde dat de perikelen met het 
IJzerbedevaardersforum veel van zijn psy
chische én fysieke krachten hebben ge
vraagd en dat hij daardoor soms emo
tioneel op interne meningsverschillen re
ageert. 

Aan de redactie wou Vandenberghe niet 
ontkennen, noch bevestigen of hij zelf 
zijn kandidatuur heeft ingediend. Hij 
vertelde wel „het beu te zijn aan zinloze 
discussies te moeten deelnemen. Ik wil 
mij bovendien niet aan mijn zetel vast

klampen. Anders zit ik weer voor vijf jaar 
vast. En na acht toespraken ben ik een 
beetje uitgeblust." 

Het blijft dus gissen wat Vandenberghe 
eigenlijk van plan is. Het zou best kunnen 
dat hij extra steun zoekt. Eerst en vooral 
werd hij vaak persoonlijk aangevallen. 
Bovendien leidde hij nieuwe gesprekken 
met de Groep van Gent in. Op die manier 
zou hij misschien als de ultieme verzoener 
de geschiedenis willen ingaan. Overigens 
zei Vandenberghe het volgende aan de 
redactie; „Ik twijfel eraan of anderen een 
inspanning zullen doen om de verzoening 
te doen slagen." 

Deze verklaring spreekt alvast boekdelen. 
Temeer, daar eerder twee namen, twee 
verzoeners als kandidaat-voorzitters wer
den getipt: Bart Maddens en Carlos Van 

Louwe. Beiden beweerden hun kandi
datuur niet te hebben ingediend. 

SPITAELS 
De Dassault-affaire deed nu ook Guy 

Spitaels de das om. Spitaels heeft zich zo 
lang als kon ongenaakbaar gewaand. Hij 
is er de man niet naar om zich zomaar te 
laten ,afslachten'. 
De bezwarende verklaringen van zijn 
vroegere medewerkers Frangois Pirot en 
Fernand Detadle en de druk van de CVP 
brachten Spitaels niettemin de politieke 
doodsteek toe. Vermoed wordt dat hij de 
opdrachtgever in de Dassault-affaire zou 
zijn geweest. Spitaels zou bovendien het 

/^-if^^^ 

Bijltjesdag bij Renault. 

smeergeld voor persoonlijke verkiezings
uitgaven hebben gebruikt. 
Toen bleek dat ook de partij Spitaels 
opgaf, nam hij ontslag als voorzitter van 
het Waals parlement én als voorzitter van 
het Gemeentekrediet. Spitaels blijft wel 
Waals parlementslid en burgemeester van 
Ath. 

Met hem verliest de PS een uiterst be
langrijk boegbeeld en een meesterlijke 
tacticus. Het was voorzitter Spitaels die 
erin slaagde de Waals-nationalistische be
weging in de partij op te nemen. Dat 
leverde de PS in 1987 een dreunende 
verkiezingsoverwinning op. Met bijna 
40% van het aantal Waalse stemmen kon 
de federale regering niet langer om de PS 
heen, wat dan ook gebeurde. 
De koele, afstandelijke en berekende 
Spitaels was en is bij de Vlamingen niet 
erg geliefd. Niet in het minst omdat hij 
ooit verklaarde dat „de Vlaamse leeuw 
geen tanden heeft." 

VEROORDEELD 
Of Spitaels ooit door het gerecht zal 
worden veroordeeld, is lang niet zeker. 
Eerst en vooral is niemand schuldig voor
aleer het tegendeel is bewezen. Boven
dien lijkt het erop dat Merry Hermanus 

als zondebok zal worden uitgespeeld. Het 
staat nu reeds vast dat hij een deel van het 
Dassault-geld in eigen zak heeft gestoken. 
Spitaels kan aanvoeren dat het geld voor 
,partijbelangen' werd aangewend. Mis
schien houdt het gerecht wel rekening 
met de ,gemeenschappelijke fouten' van 
een voorbijgestreefde generatie. Het is 
overigens niet de eerste keer dat Spitaels 
met het gerecht in aanraking komt. In 
1993 moest hij als Waals minister-pre
sident aftreden omwille van de Agusta-
affaire. Spitaels ontsprong de dans en 
werd twee jaar later voorzitter van het 
Waals parlement. 

Het vermeende aandeel van Spitaels in de 
moord op André Cools zal echter niet met 
de mantel der liefde worden bedekt. In 
Waalse kringen valt alsmaar nadrukke
lijker te horen dat Guy Mathot en Spitaels 
de ultieme opdrachtgevers voor de 
moord zouden zijn geweest. 
Voorlopig gaat Spitaels niet roemloos ten 
onder. Hij kan op een succesvolle aca
demische en vooral politieke loopbaan 
terugblikken. Patrick Moriau moet daar 
niet eens aan denken. In mei 1995 werd 
hij tot kamerlid verkozen. Twee jaar later 
wordt zijn onschendbaarheid opgege
ven. 

BUSQUIN 
Voorlopig houdt Moriau Busquin de 
hand boven het hoofd. Zijn doorver
wijzing naar het Hof van Cassatie kan dat 
in het gedrang brengen. Van zodra Mo-
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se non è vero... 
Niet de sluiting van Renault, niet de commissie-Dutroux, niet 
de commissie-Ruanda, maar drie TV-persoonlijkheden wisten 
de aandacht van heel Vlaanderen gedurende enkele dagen naar 
zich toe te trekken. Gemiddeld één op drie faxen die vorige 
week op de redactie binnenrolde bestond uit de simpele 
smeekbede 'Bert kom alstublieft naar Schalkse Ruiters. Red 
MichieÜ'. 

Langs de omloop van wielerwedstrijden, langs de voetbalvelden, 
in zowat alle Vlaamse kroegen: overal was dezelfde boodschap te 
zien en te horen. En, zoals u inmiddels al weet, ze bleef niet 

zonder gevolg. Zondagavond was Bert De Graeve, gedelegeerd 
bestuurder van de VRT, inderdaad één van de twee centrale 
gasten bij het succesvolle 'Schalkse Ruiters'. 
Zo'n actie stemt tot nadenken. En nog voor Luc Huyse over dit 
nieuw fenomeen een fundamentele analyse gaat maken - naar wij 
uit goede bron vernomen hebben staan de uitgevers nu al in rijen 
van twee voor zijn deur - willen wij in uw aller belang alvast 
enkele praktische toepassingen geven. Kwestie dat u weet wat u 
nog allemaal van de nog nader te benoemen 'nieuwe ac
tievoerder' kan verwachten. 

^ 'Leo: kom naar Ter Zake. Red Atoma!': is één van de volgende 
initiatieven die op stapel staan. Bedoelmg is dat Leo Delcroix een 

en ander recht komt zetten over zijn schriftjes. Door de hele heisa 

errond dreigt de producent ervan immers failliet te gaan. 
M 'Jean-Luc: kom naar huis. Red Celie!': wil de federale premier 

opnieuw een gezinsleven geven. Teveel reizen en supporteren 

knagen aan diens zondagsrust. 

I 'Guy: blijf thuis. Red de PS!': zal ervoor zorgen dat Coëme, 
Spitaels en Mathot zich voorlopig op de achtergrond houden. In 

de toekomst wordt een soortgelijke actie gepland met 'Philippe' 

als hoofdrolspeler. 

Indien ook u wil meewerken mag u zich met uw voorstellen steeds 

wenden tot de redactie. 
Red WIJ! 

• DOORDEWEEKS 4 

riau gaat praten, hangt de dreiging van 
een gerechtelijke vervolging boven het 
hoofd van Busquin. Hij kan moeilijk 
blijven volhouden niets af te weten van de 
aanwezigheid en herkomst van belang
rijke geldsommen in de partijkas. 
Vanuit die redenering raadden zowel 
CVP als SP de herverkiezing van Busquin 
als voorzitter af. Enkele uitzonderingen 
niet nagelaten durfde men binnen de PS 
niet zover gaan. Wel werd aangestuurd 
Busquin slechts voor een beperkte pe
riode te laten verkiezen. Kwestie van de 
vernieuwing gestalte te geven. 
Zover kwam het niet. Met bijna 80% van 
de uitgebrachte stemmen werd Philippe 
Busquin door de kiesmannen van de 
federaties herverkozen. Voor de ko
mende twee jaar krijgt Busquin een vol
waardig mandaat als voorzitter. Het PS-
congres verliep in een verwarde sfeer. De 
contestanten, Jean-Maurice Dehousse, 

José Happart, Ernest Glinne en Jean Guy 

namen niet aan het debat deel. 
Van echt een debat was toch geen sprake. 
Eerst hield de voorzitter de militanten 
een aantal venieuwende stappen voor. 
Nadien mocht worden gestemd. Pas 
daarna konden de militanten hun zegje 
doen. 

ZWAKTE 
Het gebrek aan interne democratie wijst 
op de zwakte van PS. De uiteindelijke 
vernieuwing van de partij wordt naar 
april 1998 verschoven. De herverkiezing 
van Busquin staat enkel in het teken van 
de interne verzoening. Busquin zal bo
vendien de radicale achterban van het nut 
en het belang van de PS moeten over
tuigen. Extreem links poogt de PS te 
destabiliseren. José Happart staat meer 
buiten dan binnen de partij. 
Intussen dienen andere partijen zich om 
de haverklap aan. Nadat de PRL de PS in 
de federale regering wou vervangen, 
stuurt de PSC nu aan op een coalitiewissel 
in het Brussels hoofstedelijk gewest. De 
Brusselse PRL-FDF fractie die voorlopig 
met de PS een meerderheid vormt, heeft 
daar niets op tegen... 

ACTUALISERING 
Over het lot van de PS blijft de CVP erg 
vaag. De veronderstelling dat de CVP van 
een verlamde PS gebruik kan maken, lijkt 
aanvaardbaar. Er staat immers ook voor 
deze partij heel wat op het spel. Onder 
druk van CVP-parlementsleden en CVP-
jongeren moet de federale regering haar 
programma ,actualiseren'. 
Zo gevraagd, zo gedaan. Half maart zal 
de begroting ,bijgestuurd worden waar 
nodig' en - hoe kan het ook anders - zal 
België de Europese muntunie worden 
binnegeloodst. Niets nieuws, zo lijkt op 

het eerste gezicht. Maar, schijn bedriegt. 
Jean-Luc Dehaene heeft in zijn goochel-
doos gegrabbeld. Daaruit kwamen de 
,thema-ministerraden' te voorschijn. De 
ministerraden zullen het hebben over de 
versterking van KMO's, de modernise
ring van de overheidsdiensten en een 
grotere toegankelijkheid van het gerecht. 
Natuurlijk zal de federale regering van de 
talrijke uitvoeringsbesluiten blijven ge
bruik maken. Deze moeten de ,kader-
wetten' inzake werkgelegenheid en So
ciale Zekerheid concretiseren. Van de 
autoritaire volmachten wordt niet af
gestapt. Het parlement mag tevreden zijn 
dat de premier bereid is nog eens een 
regeringsverklaring te komen afleggen. 

Feest bU 

'Ons Erfdeel'. 
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In de euforie van de optimistische bericliten over iiet 
welvaren van de Vlaamse economie kwam de 

sluiting van Renault-Vilvoorde dubbel hard aan. Het zet 
Vlaanderen opnieuw met beide voeten op de grond, iviaar 

geheel onverwacht komt de klap niet. 

Een gewaarschuwd 
land... 

In het kader van de nakende sluiting van 
het auto-assembiagebedrljf Renault zijn 
wij zo vrij een kort citaat te geven. Het 
komt uit 'De herinnering Is een vorm van 
hoop', het essay dat de Antwerpse fi
losoof Ludo Abicht schreef op vraag van 
dit weekblad, in zijn besluit lezen we: 
„Zonder bescherming worden de mensen 
in de post-moderne nieuwe internatio
nale orde genadeloos overgeleverd aan 
de kleine groep van economische ma
nagers en bezitters, die het kosmopo
litische 'éénheldsdenken' ideologisch ge
bruiken om alle dissidentie de kop In te 
drukken. (...) Alleen is het volle genot van 
een dergelijk wereldburgerschap tot nog 
toe het exclusieve privilege van een ui
terst beperkte economische en Intellec
tuele elite, die uitsluitend geïnteresseerd 
is in de verdere accumulatie van kapitaal 
en het uitbreiden van de eigen macht 
Doormiddel van een gedereguleerde vrije 
markt van sociaal kapitaal onttrekken ze 
zich aan hun fiscale en sociale verant
woording ten opzichte van de rest van de 
bevolking, aan wie dit kapitaal nochtans 
rechtens toekomt" 

De uitgave met deze passage werd vrij
gegeven - oh. Ironie - enkele uren voordat 
bekend raakte dat de Viivoordse vestiging 

van de Franse autoconstructeur binnen 
enkele maanden onherroepelijk dicht 
gaat. Zowel rechtstreeks als onrecht
streeks zijn met de sluiting meer dan 
4.000 banen gemoeid. Wie Abicht nog 
voor het bekend raken van de Franse 
beslissing bestempeld had ais een 'linkse 
rakker die zich nodeloos druk maakt', had 
daarmee waarschijnlijk veel bijval geno
ten. Met de Vlaamse economie ging alles 
immers goed, zo hadden we zowel Vlaams 
minister-president luc Van den Brande a\s 
Vlaams minister van Economie Erie Van 
Rompuy\n de dagen voorafgaand aan de 
sluiting horen verkondigen. Zelfs de dag 
van verdict kopte De Standaard nog: 
"Waalse arbeidsmarkt stevent af op 
drama'. Twee dagen en een Renault, een 
RMT en een Belgacom later, heeft dat 
optimisme evenwel een fikse knauw ge
kregen. Het zal wat Inventiviteit vergen 
om deze 10.000 banen die verloren gaan 
op een schappelijke manier in de werk
loosheidscijfers te krijgen. Abichts waar
schuwing, van de andere kant, werd niet 
alleen vorm gegeven door de sluiting op 
zich, maar ook door het feit dat Renault 
het één dag later opvallend goed deed op 
de beurs. Door de vastberaden aanpak 
van de autoconstructeur zagen velen hun 

kansen op winst vergroten. En daar draait 
het toch om? 
Politiek Vlaanderen en België reageerden 
furieus- 'terroristische aanslag', 'onaan
vaardbaar', 'illegaal'. De pejoratieve su
perlatieven waren niet te tellen, het aantal 
crisisberaadsiagingen met stug kijkende 
deelnemers al evenmin. Vanuit alle po
litieke hoeken werden verontwaardigde 
uitlatingen gekoppeld aan oplossingen 
vanuit de eigen visie. Om uiteindelijk met 
Karei Van Miert te moeten besluiten dat 
wat Renault deed - het botweg sluiten van 
een productieve vestiging in een EU-lid-
staat om sociale onrust in eigen land te 
voorkomen - weliswaar niet proper, niet 
helemaal legaal, maar ook met te keren 
is. 
De verboigenheid en frustratie mogen 
dan oprecht zijn, (poiitiek) Vlaanderen had 
met een dergelijke 'greep naar de winst' 
en de gevolgen daarvan rekening moeten 
houden. Want het was niet de eerste keer 
dat soortgelijke verontwaardiging om een 
soortgelijk feit ontstond. Getuige daarvan 
een tweede citaat dat we plukten uit een 
VU-persmededeling van lOjuli 1995, „Het 
is sociaal onverantwoord dat met één 
pennetrek op een ver Amerikaans kantoor 
kan beslist worden over de toekomst van 
500 werknemers In Vlaanderen. De manier 
waarop dit gebeurt, tart elke verbeelding. 
Alle internationale gedragscodes, alle nor
male procedures inzake artieidsverhou-
dingen werden daarbij gewoon over
boord gegooid. (...) We mogen echter niet 
blind zijn voor de problemen waarmee de 
Vlaamse economie geconfronteerd 
wordt De delocalisatie van talloze be
drijven hangt als een zwaard van Da
mocles boven ons hoofd." Overbodig er
aan toe te voegen dat gelijkaardige be
richten ook toen al, bij de sluiting van een 
Vlaams filiaal van jeansgigant Lee, door 
heel politiek Vlaanderen verspreid wer
den. Voor wanneer de ommekeer? 

(gvi 
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stof tot spreken 
In deze rubriek zoeken wij naar buiten
gewone parlementaire vragen. En daar 
komen deze twee van Hugo Olaerts 
zeker voor in aanmerking. „Wat mooi 
bedoeld is, valt nogal eens lelijk uit. Dat 
is ook het geval voor tatoeages die 
aangebracht zijn door tatoeëerders die 
allesbehalve deskundig zijn. Hierdoor 
treden o.m. verkeerde verschijnselen op. 

die in een aantal gevallen 
onomkeerbaar bleken." stelt de Vü'er 
vast. En ook: „Een huidige variante op 

ringeloren, vaak 'piercing' genoemd, 
loopt soms de spuigaten uit omdat ook 
gaatjesboorders opereren die 
allesbehalve deskundig zijn. Hierdoor 
treden o.m. vergiftigingen, 
verlammingen en verminkingen op, die 
in een aantal gevallen onomkeerbaar 
bleken," Olaerts verwacht van minister 
Colla dat hij iets onderneemt om in dit 
kader 'orde op zaken' te stellen. 

\ 

• WETSTRAAT ^ 

E i zo na bereikte de commissie Staatslnervorming 
verieden weel< woensdag een ai<l<oord over de 

volledige federalisering van de gezondheidszorgen 
en de kinderbijslagen. Het is niet zeker of de 

Vlaamse partijen vandaag, donderdag 6 maart, wel 
tot een vergelijk zullen komen. 

Krachtlijnen 
gedeeltelijke 
splitsing S-Z 

Op 29 februari 1996 keurde de Vlaamse 
regering de zogenaamde ,schrikkelnota' 
goed. In deze discussienota voor een ver
dere staatshervorming werd uitdrukkelijk 
voor een defederalisering van de gezond
heidszorgen en de kinderbijslagen gepleit. 
Aan de commissie Staatshervorming, 
voorgezeten door Johan Sauwens, werd de 
opdracht verleend de defederalisering uit 
te werken. Het lag bovendien in de be

doeling dat alle Vlaamse partijen daarover 
een vergelijk zouden vinden. 
De besprekingen in de commissie Staats
hervorming liepen heel wat vertraging op. 
De federale regering ging op de rem staan. 
Er vonden niet minder dan 38 hoor
zittingen plaats. En de Vlaamse partijen 
bleken al te vaak verdeeld. De VU eiste dat 
zo snel mogelijk een principiële stelling-
name over de gedeeltelijke defederali-
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Het wordt dringend tijd dat Viaanderen een 
eigen gezondlieldsbeleld kan uitstippelen. 
Vla volmachten en koninklijke besluiten 
ramt de federale regering de ene na de 
andere besparing door de strot van de 
burger. Vaak zijn daarbij de belangen van de 
lobbygroepen belangrijker dan deze van de 
patiënt. Ais de parlementsleden om enige 
uitleg of cijfers vragen, wordt hen nauwelijks 
een antwoord gegeven. 
VU-kameriid Annemie Van de Casteele volgt 
het federale gezondheidsbeleid op de voet. 
Ze vuurde verieden week heel wat vragen op 
de bevoegde ministers af. Zo drong ze erop 
aan dat de federale regering eindelijk eens 
wat concrete cijfers over de ziekenhuis-
apotheken zou verlenen. Hoeveel genees
middelen dergelijke ziekenhuizen aan pa
tiënten verlenen, Is niet geweten. Welke 
prijzen ze daarvoor mogen aanrekenen, is 
ook onduidelijk. 

Tevens werd het probleem van de ,far-
maceutische verkooppunten in winkelcen
tra' aangekaart. Dat zijn gezondheidsafde-
lingen in warenhulzen. Deze afdelingen mo
gen geen geneesmiddelen verkopen, in de 
praktijk nemen ze echter het karakter van 
echte apotheken aan. 
Annemie van de Casteele: ,jk hou mijn 
hart vast als Ik zie welke producten daar 
worden aangeboden. Bij de definitie van wat 
geneesmiddelen zlja moeten we nog stren
ger optreden dan de Europese richtlijnen. Ik 
pielt ook voor de uitbreiding van een on-

Annemfe Van cte Casteele volgt het 
gezonatreiasbeleid op de voet 

afhankelijke farmaceutische Inspectie." 
Ook VU-kameriid Fons Borginon begaf zich 
op medische paden. Op vraag van de iviui-
tiple-Scierose-llga zette hij de socialistische 
ministers Marcel Colla en Magda de Calan 
onder druk. 
««IS Borginon -.„in België zijn er ongeveer 
10.000 MS-patIënten. Het met succes ge
bruikte geneesmiddel Beta-interferom is 
echter zeer duur en wordt niet terugbe
taald. Dit is onaanvaardbaar De financiële 
gevolgen voor de patiënten en hun familie 
zijn immens." 

(evdc) 

Johan Sauwens werd het niet 
makkelijk gemaakt. Op basis van drie 

verschillende teksten diende hij op 
één dag alle democratische partijen 

over de brug te krijgen. 

sering van de S-Z zou worden ingenomen. 
SP en Agalev wilden dat eerst zou worden 
nagedacht over hoe een dergelijke 
Vlaamse S-Z zou worden ingericht. Ove
rigens onstonden ook meningsverschillen 
over de financiering, het probleem Brussel 
en de solidariteit met de andere gemeen
schappen. 

WISSELMEERDERHEID 

Toen begin februari 1997 vier weten
schappers hun boek ,De Vlaamse Sociale 
Zekerheid in 101 vragen en antwoorden' 
in het Vlaams parlement voorstelden, viel 
er dan toch een doorbraak te noteren. De 
wetenschappers dreven als het ware de 
partijen tot een consensus. Tegenover de 
gerezen meningsverschillen boden ze 
meerdere alternatieven, met bijhordende 
uitgangspunten, doelstellingen, verant
woording en argumentatie. De academici 
gingen daarbij de partijpoHtieke gevoe
ligheden uit de weg. Daardoor kon iedere 
partij om één of andere reden overtuigd 
worden. 

Juist omdat er een doorbraak in de lucht 
hing, onstond er tussen de Vlaamse par
tijen een zeker wantrouwen. Dat had 
vooral vandoen met de houding van de SP. 
Naarmate een consensus tussen alle 
Vlaamse partijen vastere vormen aannam, 
voelde SP-commissielid Robert Voor-
hamme almaar nadrukkelijker de hete 
adem van de achterban in de nek. Meer
dere sociahstische drukkingsgroepen als 
vakbond en ziekenfonds, tal van soci
alistische parlementsleden en sommige SP-
ministers zijn immers niet gewonnen voor 
de gedeeltelijke defederalisering. 

SP-CVP-NOTA 

De weifelende houdiag van de SP plaatste 
de coalitiepartner, de CVP, in een benarde 
positie. Onder druk van zowel haar eigen 
achterban als de oppositiepartijen VU en 

VLD, kon de CVP niet langer om de 
gedeeltelijke defederalisering heen. Daar
door verwachtten waarnemers dat er in de 
commissie een wisselmeerdeheid zou ont
staan. De kans zat erin dat VU, VLD en 
CVP zich tegen de SP zouden keren. Er 
werd bovendien voorspeld dat Agalev zich 
zou onthouden. 

Het hoeft geen betoog dat een wissel
meerderheid het vertrouwen tussen de 
Vlaamse regeringspartners in het gedrang 
kon brengen. Het uitschakelen van de SP 
kon bovendien als een voorbode van een 
alternatieve meerderheid op federaal vlak 
worden beschouwd. De tenoren van de 
meerderheidspartijen riepen dan ook alle 
hens aan dek om een dergelijk ,ongeluk' te 
vermijden. Vandaar dat SP en CVP een 
gezamenlijke nota opstelden. De nota 
werd op dinsdag 26 februari aan de pers 
bekend gemaakt. Normaliter moest de dag 
daarop een consensus in de commissie 
worden bereikt. 

VOORLOPIGE CONSENSUS 

Natuurlijk bemoeilijkte de CVP-SP-nota 
het zoeken naar een vergelijk. Niet in het 
minst omdat intussen een door commis
sievoorzitter Johan Sauwens aangesteld 
redactiecomité een discussienota had 
voorbereid. Bovendien kwam ook de VLD 
met een eigen tekst aandraven. Johan 
Sauwens werd het niet makkelijk gemaakt: 
op basis van drie verschillende teksten 
diende hij op één dag alle democratische 
partijen over de brug te krijgen. 
Het pleit voor Sauwens dat hij hoe dan ook 
een voorlopige consensus in de wacht 
sleepte. Een aantal krachtlijnen werd aan 
de Vlaamse parlementsleden overhandigd. 
Eerst en vooral werd het principe van de 
gedeeltelijke defederalisering door ieder
een onderschreven. Zo zouden de ge
zondheidszorgen en de kinderbijslagen 
naar de gemeenschappen worden over
geheveld. Uiterst belangrijk daarbij is dat 
Vlaanderen bij de overheveling van die 
bevoegdheden niet enkel over de uitgaven, 
maar ook over de inkomsten zou kunnen 
beslissen. De SP had het biezonder moei
lijk met dit voornemen. Temeer, daar de 
VLD er per se een schep bovenop moest 
doen. Deze partij wilde dat nu reeds beslist 
werd over fiscale autonomie en de toe
komstige wijze van financiering, kwestie 
van zich onnodig te willen profileren. Het 
hek was dan ook van de dam. De SP 
vreesde dat er van een basissoÜdariteit met 
Wallonië geen sprake meer zou zijn. Het 
gesprek verliep verder in mineur en er was 
het tijdsgebrek. Het werd bovendien dui
delijk dat de SP eerst haar basis wou 
,consulteren'. Of deze partij vandaag don
derdag 6 maart over de streep zal geraken, 
was begin deze week onvoorspelbaar (zie 
ookblz.1). 

(evdc) 
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H et is in om naar het sociaal-economisch beleid 

in Nederland te verwijzen. Onze noorderburen 

zijn er namelijk in geslaagd de werkloosheid enorm 

te doen dalen, hun wondermiddel heet 

loonmatiging. De lonen stegen er zelfs minder dan 

de inflatie zodat de Nederlanders er zelf stuk voor 

stuk armer op werden, in ruil voor 

meer werkgelegenheid. 

< E C O N O M I E C 

In België zijn de lonen de jongste jaren 
vaak te snel gestegen. Velen steken daarbij 
een beschuldigende vinger uit naar de 
automatische loonindexering. Voor- en 
tegenstanders maken er vaak een welles-
nietes-spelletje van. Al dan niet loon-
indexatie is blijkbaar een doel op zich 
geworden. Voor velen is dit onderwerp 
dan ook taboe zodat een eerhjke discussie 
bijna onmogelijk is. Daarom lijkt het ons 
interessant om op een objectieve en nuch
tere manier de voor- en nadelen van 
loonindexering op een rijtje te zetten. 

/̂OORDELEN 

Loonindexatie is gunstig voor de eco
nomische groei en de werkgelegenheid bij 
positieve aanbodschokken (b.v. een daling 
van de werknemersbijdrage) en negatieve 
vraagschokken (vraaguitval). De prijsda
ling die uit de vraaguitval voortkomt kan 
dan een loondaling teweeg brengen die 
dan opnieuw de prijzen doet dalen. Zo 
geeft deze gunstige spiraal hoop op vraag-
herstel. 

Vervolgens zorgt het indexmechanisme 
ervoor dat de koopkracht van de werk
nemers niet voortdurend wordt uitgehold. 
Daardoor wordt het gevaar van een con
sumptiedaling ingedijkt. Verder zorgt au
tomatische loonindexering ook voor sta
biliteit. Zo is het mogelijk om CAO's met 
een langere looptijd af te sluiten. Het is 
voor de bedrijven ook belangrijk om te 
weten hoe de lonen in de toekomst zullen 
evolueren. Loonindexatie vermijdt een 
pre-indexatie want de inflatie wordt ach
teraf doorgerekend. Dit brengt ons bij het 
belangrijkste voordeel: de sociale vrede 
die voortspruit uit het feit dat nu niet meer 
over de verwachte inflatie, maar enkel 
over de wenselijke reële loongroei dient te 
worden gediscussieerd. Er wordt enkel 
nog onderhandeld over reële loonstijgin
gen. 

NADELEN 

Bij loonindexatie zijn reële loondalingen 
zoals in Nederland - noodzakelijk voor 
een aanzwengeling van de werkgelegen
heid - zo goed als uitgesloten. Vakbonden 
kunnen een reële loondaling aan hun 
achterban moeilijk verkopen. Zonder au
tomatische loonindexering zal een loon
stijging van b.v. 2% bij een inflatie van 
2,5% voor veel werknemers makkelijker 
te aanvaarden zijn, wegens de zogenaamde 
geldillusie die bij velen onder hen leeft. Ze 
hebben het gevoel dat ze rijker zijn ge
worden, maar eigenlijk werden ze relatief 
armer, ten voordele van meer werkge
legenheid. Bij een automatische loonin
dexering is er bij aanvang van de on
derhandelingen reeds 2,5% loonstijging 
verworven en zou men dus eigenlijk nog 
moeten onderhandelen over een daling 
van 0,5%. Dit lijkt eerder een illusie. 

Vervolgens is loonindexatie ongunstig 
voor de economische groei en de werk
gelegenheid bij negatieve aanbodschokken 
(b.v. een stijging van de olieprijzen) of 
positieve vraagschokken. Hogere prijzen 
geven dan telkens aanleiding tot hogere 
lonen wat ten nadele van de werkge
legenheid komt. Daarom zou bij het be
houd van de automatische loonindexering 
de regering over de bevoegdheid moeten 
beschikken om door een eenvoudig KB de 
loonindex in uitzonderlijke omstandig-

in ons land nog steeds het sectoroverleg is. 
Dit houdt het gevaar in dat werknemers in 

bepaalde sectoren hogere lonen zullen 
eisen omdat zij de voordelen opstrijken en 

de nadelen ervan op de hele economie 
kunnen afwentelen. Daarom zou om de 

lonen in de hand te houden één Vlaams 

overlegniveau (over de sectoren heen) 
beter zijn. 

* * * 

Als we deze voor- en nadelen op de huidige 
toestand in België toepassen is niet zozeer 

vooî  en nadelen 
van loonindex 

heden (zoals een oliecrisis) tijdelijk op te 
schorten. 

Tenslotte is loonindexatie ongunstig voor 
de sectoren die zijn blootgesteld aan de 
buitenlandse concurrentie wanneer de lo
nen ontsporen in de zogenaamde be
schermde seaoren. We moeten de loon
evolutie in deze seaoren dus onder con
trole kunnen houden. Dit is zeker geen 
sinecure daar het heersende overlegniveau 

het al dan niet behouden van de loonindex 
van belang, maar wel onze nominale loon
ontwikkeling. Het belangrijkste is dat we 
de loonevolutie in de hand houden. De 
manier waarop dit wordt gereahseerd is 
van ondergeschikt belang. De wet ter 
bescherming van het concurrentievermo
gen kan hiertoe een belangrijke bijdrage 
leveren. Deze wet stelt dat de lonen in ons 
land niet sneller mogen stijgen dan het 

gewogen gemiddelde van deze van onze 
drie belangrijkste handelspartners (Duits
land, Frankrijk en Nederiand). 
Als we onze werkgelegenheid echt willen 
aanzwengelen mét reële loondalingen zo
als in Nederland moeten we ons wel 
afvragen of het opportuun is om onze 
loonindex te behouden. Anderzijds moe
ten we ons evenzeer bewust zijn van het 
veriies van de voordelen die daarvan het 
gevolg zouden zijn. Daarbij is de sociale 
vrede een enorm belangrijk aspect. 
Deze discussie zal zeker niet eenvoudig 
veriopen, alle voor- en nadelen dienen 
tegen elkaar te worden afgewogen om zo 
tot een besluit te komen dat het best het 
algemeen Vlaams belang dient. 

Kristof Agache 

Naar het 

paarse beleid 

van wim Kok 

wordt in 

Vlaanderen 

nogal eens 

gewezen als 

voorbeeld. 

Kan 

Vlaanderen 

volgen? 
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Een boze lezer belde om te zeggen dat hij 
wist waarom de bazen van Renault hun 
vestiging in Vilvoorde wlilen sluiten. Hij 
ziet het ais wraal< voor de zaal<-Van Hooi. 
Je weet, zei hij, dat EU\ die de Waalse 
bussen wli leveren via via wat met Renault 
te maken heeft. En uit puur chagrijn wii 
Renault nu de Vlaamse industrie treffen. 
In deze wereld Is natuuriiji< alies mogelijk, 
maar het wraal<-scenario lijlct me wat ver 
gezocht, 's Anderendaags belde hij terug. 
„Hebt ge hem gezien? Wat een stuk 
pretentie!" Het ging natuurlijk om Louis 

• ACH ZO • 

ik hieid hem goed in het oog toen hij op 
het iviartelarenplein uit zijn beriine klau
terde. Afstandelijk, hoofs, koel. Het naam
loze kapitalisme heeft dus toch een ge
zicht. Dat van een buitengewoon intel
ligente oud-leerling van de ENA, de Ecole 
Nationale d'Administration. Dat van een 
enarch dus, maar dan super. Louis 
Schweitzer heeft inderdaad een reputa
tie, van hard werken gekoppeld aan een 

Middernacht 
in Vilvoorde 

Schweitzer, de grote baas van Renault die 
bij de Vlaamse regering op het matje was 
geroepen. 
Toen mijn correspondent het had over de 
knieval van Gewijde van Dampierre voor 
de Franse koning heb ik vriendelijk af
gehaakt. 
Louis Schweitzer, dacht ik. Waarom spre
ken onze journalisten zijn naam als 
Schweitzer uit? Van waar toch steeds die 
onderdanigheid om de francofonie tot in 
de details na te praten? Eerst Mosèr, later 
Santèr, nu Schweitzer, 

scherp verstand Dat alles gevoed door 
een streng protestantisme dat diep in zijn 
familie zit ingeprent. 
En in die familie staat grootoom Albert 
Schweitzer natuurlijk als een paal boven 
water De man, die bijzonder goed op 
Albert Einstein leek, is nu wat vergeten 
maar ooit was hij een simbool van grote 
liefdadigheid Zijn leven werd herhaal
delijk beschreven en verfilmd. Op college 
was gaan kijken naar IIest minuit, docteur 
Schweitzer meer dan tijdverdrijf, het was 
een plicht. 

De familie Schweitzer stamt uit Kaysers-
berg in de Elzas. Albert was zoals vele loten 
van de stam, veelzijdig: theoloog, dokter 
en organist, in Straatsburg doceerde hij, in 
Parijs bespeelde hij het orgel en in Gabon 
richtte hij een melaatsenkliniek op. in het 
legendarische Lambarene. (En niet Lan-
zarote zoals Mia Doornaert In De Stan
daard schreef, da's een Canarisch ei
land,) 
Vanwaar Swcheltzer die bevlogenheid had 
was geen raadsel. Hij puurde ze uit zijn 
geloof, werd ons geleerd. Vandaar dat hij 
tegelijk theoloog, musicus en geneesheer 
kon zijn. Deze drie beroepen waren af
geleiden van elkaar, hij combineerde ze 
wonderwel. Zijn melaatsenwerk sprak het 
meest tot de verbeelding. Als Vlamingen 
hadden wij ervaring met lepra. Er was de 
grote pater Damlaan geweest en de Ni-
noofse dokter Hemeryckx, 
Kleinneef Louis mag dan al tot de tiaute 
sociétéportestanteüehoren, een telg van 
een iMFdlrecteurzijn, misschien de groot
ste van alle enarchen samen, de uitstraling 
die de lepradokter had moet hij missen 
Een Nobelprijs is aan hem met besteed 
Dat zullen ze In Vilvoorde graag horen! 
Afgemat door het vele werk onder de 
tropenhltte komt een zuster dokter 
Schweitzer zeggen dat het middernacht 
is. Vandaar de titel van de film Welke 
zuster zal de arbeiders van Renault in 
Vilvoorde verwittigen dat het tijd is om 
wat te gaan slapen' Moeder Teresa' 

R.Asmus 
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V orige week donderdag werd in één van de zalen 

van het Brusselse Astoria-hotel Ludo Abichts 

jongste kind, het essay 'De herinnering is een vorm 

van hoop' aan het publiek voorgesteld. De 

Antwerpse filosoof schreef het werk op vraag 

van dit weekblad. 

Ludo Ablcht 
(I.) en 
Karal 

Hemnierechts. 

6 

De droom 
niet begraven 

Goed 70 gasten hadden de tijd gevonden 
om de voorstelling van Ludo Abichts 

nieuwste boek, geschreven op vraag van 
de WIJ-redactie, bij te wonen. Voor veel 
medewerkers van ons weekblad was het 
in vele gevallen een blij weerzien, anderen 
maakten voor een eerste keer aangenaam 
kennis. Ook onze Hersenbreker-man was 
uit het verre Amstelveen naar Brussel 
afgezakt. 

Wie erbij was kan nu een gezicht plakken 
op een schrijfstijl. Of tekenstijl natuurlijk 

want ook huiscartoonist Redmond was 
present. Kwatongen beweren overigens 
dat ook met zijn gezicht prijzen te halen 
zijn op de betere cartoonale. Voorts had
den ook nogal wat VU-parlementairen de 
weg gevonden naar het Astoria,,De lezer 
weet dat sommigen onder hen geregeld 
hun (geschreven) ei in WIJ kwijt kunnen 
en willen. Maar met dit sfeerbeeld be
vinden we ons al midden in het re-
ceptiegebeuren. Zoals gebruikelijk bij de 
officiële voorstelling van een boek waren 

hertnnertiig 
l i Éen vorm 
van hooii 

~ tv » « «IX» 

Zwart op geel, maar open voor alle discussie. Het opiniew/eek-
blad WIJ houdt u niet enkel geïnformeerd, maar tevens wakker 
en kritisch. In dit kader - en exclusief voor onze lezers -
vroegen we aan filosoof Ludo Abicht een essay te schrijven 
over de toekomst van het Vlaamse emancipatieproject. U ont
vangt het gratis wanneer u uw abonnement vernieuwt of nieuw 
intekent. WIJ kost slechts 1.800 fr. voor een heel jaar. Dus bel 
naar 02/ 219 49 30 of fax ons uw naam en adres even door 
op het faxnummer 02/ 217 35 10. Want het wordt tijd dat u 
'ns in onze boeken kijkt. 

D I T B O E K G R A T I S B I J 

de genodigden eerst getrakteerd op en
kele toespraken. 

MENINGEN 

Hoofdredacteur Maurits Van Liedekerke 

opende met een citaat van jean Guy, 

voormalig hoofdredaaeur van Le Peuple. 

Die stelt dat de opiniepers, die ook in 
Wallonië zwaar onder commerciële druk 
ligt, zowel de opinie moet belichamen 
waarvan zij de spreekbuis is, als het 
algemeen belang dienen. Van Liedekerke 
entte deze theorie op het eigen weekblad: 
„Spreekbuis zijn van een opinie en in
formatie brengen; deze opdracht klinkt 
tegenstrijdig, maar is niet onmogelijk." 
De editorialist van WIJ ging voorts in op 
de verschraling in het perslandschap, 
waar de jongste jaren tal van titels voor de 
bijl gingen of onderdak zochten binnen 
een grotere, financieel sterkere groep. 
Een vingerwijzing was er ook naar de 

Vlaamse overheid die in 'reguhere' dag
en weekbladen royaal reclameruimte 
koopt en zo de geschreven pers een flinke 
duw in de rug geeft. „Een toemaatje dat 
ons weekblad moet derven, ook al zijn er 
vanwege de Vlaamse overheid geen re
denen om een door de Vereniging van 
Beroepsjoumalisten erkend persorgaan 
niet in haar media-campagnes op te ne
men." 

„Ons streven gaat niet om kijk- of lees-
cijfers" zei Van Liedekerke nog, „maar 
om een uitgesproken mening. Uitgedrukt 
in het leidmotief 'Zwart op geel, maar 
open voor alle discussie'. Want een me
ning wordt pas boeiend als ze naast 
andere meningen staat." 

VRIJDOM EN VOLKSDOM 

Naast die van bv. Karel Hemmerechts, 

gewezen hoofd van de nieuwsdienst van 

de Vlaamse openbare omroep. Hemme-
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Een exemplaar voor alle aanwezigen 

rechts was gevraagd om 'De herinnering 
is een vorm van hoop' in te leiden. De 
opdracht moet hem wel gevallen zijn 
want hij verklaarde zich na het lezen van 
Abichts essay '50 jaar jonger te hebben 
gevoeld'. Met deze kwinkslag verwees hij 
naar zijn eigen jeugdjaren toen flamin
gant zijn en blijven ook geen sinecure 
was. In zijn studiewerk voor zijn licen-
tiaatsverhandeUng - over de taaitoestan
den in Brussel - was hij gestoten op de 
boeiende figuur van Verlooy, een oud-
burgemeester van de stad Brussel, die 
twee idealen uit de Verlichting trachtte te 
combineren: 'vrijdom', wat staat voor de 
idealen van de vooruitgang, en 'volk
dom', waarbij trouw gebleven wordt aan 
de eigen geaardheid en zeden. Hem-
merechts herinnerde ook aan een andere 
burgemeester, met name Ernest Soens die 
eveneens progressiviteit en Vlaams-zijn 
combineeerde. 

Bij het lezen van Abichts jongste werkstuk 
groeide bij Hemmerechts 'bewondering 
en waardering'. De filosoof gaat geen 
hete hangijzers, zoals de multiculturele 
samenleving, uit de weg en steunt daarbij 
op de ruime ervaring die hij zelf ge
durende zijn jarenlange verblijf in het 
buitenland heeft opgedaan. De auteur, 
aldus Hemmerechts, slaagt erin de pro
blemen tot hun ware proporties terug te 
brengen. „Ik ben dankbaar dat het debat 
gevoed kan worden door denkers zoals 
Ludo Abicht en hoop dat dit werk zijn 
weg vindt naar heel veel mensen. Ik 
beschouw het als een handvest, een mijl
paal op de de weg die we moeten blijven 
bewandelen. De droom is nog niet be
graven." besloot Hemmerechts. 

TOT SLOT 

De auteur opende zijn wederwoord met 
een korte beschouwing over de Witte 
Mars, waaraan ook hij heeft deelgeno
men. Abicht, die benadrukte bij het schrij
ven van zijn boek geen enkele druk van
wege WIJ te hebben ondervonden, sprak 
over 'iets nieuws', dat hem tegelijk 'ang
stig, maar hoopvol' stemde. Toen hij 
evenwel 's avonds op het TV-journaal zag 
hoe premier Dehaene de ouders van de 
vermiste en vermoorde meisjes op zijn 
kantoor ontving vond hij dat 'de betogers 
gebruikt geweest waren'. De vraag die bij 
hem rees, was of het volstond om een 
gerecht of een staat te hervormen wan
neer er 'geen wijn is om in de nieuwe 
zakken te gieten'. Hij besloot met een 
verwijzing naar de in Vlaams-Brabant 
wonende Italiaanse historica Anne Mo-

relli die de identiteit omschrijft als een 
'bladerdeeg'. 

Maar om daarover meer te weten leest u 
best zelf 'De herinnering is een vorm van 
hoop'. 
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U ta Frith doet onderzoek aan de Mrc Cognitive 

Development Unit in Londen. Ze is Honorary 

Research Fellox aan University College te Londen. 

Ze werkte en werkt samen met andere autoriteiten 

op het gebied van autisme. Van haar verscheen het 

boek „Autisme. Sleutel tot het raadsel". 

<% SAMENLEVING # 

Autisten -
hier uit de 

film Rain Man 
- hebben een 

aantal 
'afwijkingen 

In het sociale 
gedrag' die 

eerder als 
ongewoon 

positieve 
eigenschappen 

kunnen 
bestempeld 

worden: 
onschuld, 

eerlijkheid, 
argeloosheid. 

Jammer 
genoeg maakt 

dKhen 
kwestbaar 

Jaarlijks lopen er zo een tiental studenten 
uit diverse opleidingen bij ons binnen. Ze 
willen een studiewerk (eindwerk) maken 
omtrent „autisme". Autisme fascineert 
blijkbaar veel jonge mensen. Op de een of 
andere wijze raken ze in de ban van de 
opvallende wereld waarin autisten zich 
bevinden. Een fenomeen dat zich in de 
loop van de geschiedenis blijft herhalen. 

GEZEGENDE GEKKEN 
Autisme is geen modern verschijnsel, 
schrijft Frith in haar boek, hoewel het pas 
vrij recent onderkend werd. 
Er zijn gevalsbeschrijvingen gekend die 
een paar eeuwen oud zijn. Een der eerste 
bewijzen leverde de apotheker van het 
Londense Bethlem Hospital, een krank
zinnigengesticht. Het ging om een 5-jarig 
jongetje in 1799 opgenomen. 
Horace W Dewey, eminent kenner van de 
Russische geschiedenis, wees voor het 
eerst op de autistische trekken van de 
„gezegende gekken" in het tsaristisch 
Rusland. En er zijn de algemeen gekende 
verhalen van de zogenaamde „wilde kin
deren". Als deze onfortuinlijke kinderen 
gevangen genomen werden, bekeek men 
ze zoals men een zeldzaam dier in een 
dierentuin bekijkt: met een mengeling 
van verbijstering en onbegrip, welge
meende bezorgdheid en wetenschappe
lijke nieuwsgierigheid. 
Twee goed gedocumenteerde gevalsbe
schrijvingen van het einde der 18de en het 
begin van de 19de eeuw zijn genoegzaam 
bekend: de wilde jongen van Aveyron en 
de mysterieuze Kaspar Hansen. 
Wil je evenwel over het onderwerp kin
derlijk autisme praten, dan moet je be
ginnen bij de pioniers: Leo Kanner en 
Hans Asperger die, onafhankelijk van 
elkaar, de eerste verslagen publiceerden 
over deze stoornis. 

De publicaties (Kanner 1943, Asperger 
1944) bevatten gedetailleerde gevalsbe
schrijvingen en de eerste theoretische 
pogingen om de handicap te verklaren. 
Beiden geloofden dat van bij de geboorte 
een fundamentele stoornis aanwezig is 
die aanleidmg geeft tot zeer karakte
ristieke problemen waarvoor beiden het 
woord „autistisch" kozen. 
Hoofdkenmerk, waarnaar de stoornis is 
genoemd, wordt door Kanner „de au
tistische alleenheid" genoemd. Alleen
heid die is af te leiden uit het gedrag en die 
zich uit in specifieke bepaalde tekorten in 
gewone wederzijdse communicatie. Al
leenheid die uitsluitend te maken heeft 
met psychisch alleen-zijn. 

In haar boek gaat Uta Frith tot de bodem 
van deze alleenheid. Daarop steunt haar 
onderzoeksbesluit om uiteindeijk iemand 
wel of niet autistisch te noemen. 
Deze alleenheid is immers zo funda
menteel on-menselijk haast, dat ze besluit 
dat daarin de kern van het wezenlijk 
anders-zijn ligt besloten. Ze trekt ver
gelijkend een wetenschappelijk gegrond 
analytisch spoor doorheen het opzoe-
kingswerk van velen. Een boeiende tocht 

loze herhalingen als algemeen symptoom 

van waanzin erkend. Opvallend komen 

stereotypieën vaker voor bij autistische 

personen dan bij eender welke andere 

klinische groep." Een stoornis in het do-
pamine-systeem zou hier een rol kunnen 
spelen, waarbij Frith verwijst naar bi
ologische studies. 

Het schrijnend verhaal van elke persoon 
met autisme benadert Frith nog spre
kender als ze het heeft over de moei
lijkheid om met anderen te praten en 
daaruit voortspruitend de eenzaamheid 
van die autistische persoon. 
„Het maakt me allemaal heel triest, want 

ik wordt ouder en ouder en ik leer maar 

niemand kennen!", citeert ze uit Davids 

Sleutel tot het 
raadsel-autisme 

wordt het om, doorheen de verschillende 
hoofdstukken, haar denkend werk te be-
grijen. Inderdaad raak je meer en meer 
mèt haar overtuigd dat het mysterie dat 
autisme is, precies in het ondoorgron
delijk alleen-zijn wordt benaderd. 
Voor Frith is de voomaamse reden om de 
diagnose „autistisch" voor Kaspar af te 
wijzen precies het ontbreken van enige 
aanwijzing voor die „autistische alleen
heid". Dit is een biezondere conclusie die 
weerlegt dat - zelfs extreme - verwaar-
lozinig niét kan leiden tot autisme. Her
haalde keren staaft Frith dit in haar boek. 
Ze geeft een schat aan achtergrondin
formatie en baseert zich telkens op ver
schillende populatiestudies die een be
langrijke aanvulling zijn bij individuele 
gegevens van individuele gevallen. Ook 
onderzoeksresultaten, bekomen na aller
lei tests worden aan een kritische be
schouwing onderworpen. Frith doet dit 
met grote nauwgezetheid. 
„Het hele patroon van vaardigheden krijgt 

zin als je het ziet als het gevolg van een 

cognitief tekort, een slecht functioneren 

van een welbepaalde dynamische kracht 

die karakteristiek is voor centrale denk

processen op zeer hoog niveau. Dit tekort 

resulteert in een vreemdsoortige ontkop

peling", besluit Frith het indrukwekkend 
hoofdstuk over de intelligentie van au
tistische kinderen. 

KWETSBAAR 
Ze wordt zeer concreet als ze de frag
mentarische wereld beschrijft met de ty
pische gewaarwordingen en repetitieve 
handelingen waarbij ze stelt: „Misschien 

wordt gewoon de noodzaak van veral-

gemning over de verschillen heen niet 

ingezien. In de literatuur worden de zin-

autobiografie. Onmacht die we in ge
dachten moeten houden als we een ver
klaring proberen te vinden voor de so
ciale stoornis bij autisme die het dui
delijkst tot uiting komt in de wederzijdse 
interacties. 

Tengevolge dit gemis aan vaardigheid zijn 
autistische kinderen en jongeren vaak 
onderwerp van plagerijen en erger nog 
pesterijen. Dit wordt nog versterkt door
dat een aantal afwijkingen in het sociale 
gedrag eerder als ongewone positieve 

Simonne Janssens-Vanoppen 

eigenschappen kunnen bestempeld wor
den: onschuld, eerlijkheid en argeloos
heid sieren de autisten. Ze bedriegen niet, 
proberen niet te imponeren, manipuleren 
niet en roddelen niet. 
Jammer genoeg maakt dit hen zo kwets
baar. Onze maatschappij heeft het 
meestal anders bekeken op dit soort men
sen. 

Dit maakt ook de ouders van personen 
met autisme blijvend kwetsbaar. Het on

derstreept de nood aan altijddurend toe
zicht. Het roept om goede en oprechte 
begeleiders in een t(e)huis waar wel
gemeende aandacht wordt gedeeld met 
deze biezondere mensen die autisten wor
den genoemd. 

Frith besluit haar boek met aanbevelingen 
omtrent zinvolle therapieën. 
„Het is heel moeilijk in te schatten hoe

veel energie het vraagt opdat mensen met 

autisme zich uiterlijk normaal kunnen 

gedragen. Velen zijn de mening toegedaan 

dat zelfs enorme inspanningen het re

sultaat waard zijn. Anderen denken daar 

anders over.", zegt Frith realistisch. 
Wat bij autisme alles zo ingewikkeld en 
haast onoverkomelijk maakt is dat we 
heel onverdraagzaam worden als we de 
aard van de handicap niet begrijpen en 
bovendien ons niet aanpassen omdat we 
ons niet kunnen voorstellen wat het be
tekent autistisch te zijn. 
De vele „deugdelijke" maar ook „on
deugdelijke theorieën" die omtrent au
tisme bestaan maken het niet eenvou
diger. 

INSTRUMENT 
De studenten die bij ons over de vloer 
komen leveren soms een „deugdelijk" 
werk(je) af. Meestal horen we er niets 
meer over. Soms doen ze je de vraag 
stellen: „Wat hebben ze er eigenlijk van 
begrepen?". 

Het boek van Uta Frithe - in een degelijke 
Nederlandse vertaling - is een instrument 
dat veel kan duidelijk stellen. Maar dan 
moeten we kijken naar wat er te zien is en 
tenminste willen begrijpen waarom zich 
dit vreemd scenario aldus voor ons af
speelt. 

Frith besluit: „De rode draad is het on

vermogen om informatie samen te bren

gen en te ordenen en daaruit samen

hangende en zinvolle gedachten af te 

leiden. Er zit een fout in de fundamentele 

aanleg van het denken om betekenis te 

kunnen verlenen aan „de wereld". En 

juist deze specifieke fout van de me

chanismen van het denken kan de es

sentiële kenmerken van autisme verkla

ren. Al de rest is van secundaire aard. Als 

we dit ene feit uit het oog verliezen, 

verliezen we de kijk op het hele pa

troon. " 

Wie Frith niet leest (gelezen heeft) mist 
een belangrijk deel in de schakel om de 
autistische mens te benaderen. Hij/zij 
keert dan best op de stappen terug voor
aleer aan een of andere begeleidende taak 
te beginnen. 

Simonne Janssens-Vanoppen 

c» Autisme. Sleutel tot het raadsel. Uta 

Frith. Uitg. Hadewijch, Antwerpen. 

1996, 206 blz., 790 fr. 
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D i e toekomstige sluiting van de Vilvoordse vestiging van Renault zorgde voor 
tal van reacties, ool< vanuit de VU. Een overziciit. 

Over verbijstering en woede 
De regionale VU-krant 

„De Volksunie legt zich niet neer bij de 
botte sluiting van de Renault-vestiging te 
Vilvoorde. De beslissing die hier geno
men werd, getuigt immers in hoge mate 
van een verwerpelijke vorm van eng 
staatsnationalisme, waarin private en pu
blieke belangen vermengd worden. We 
weten allemaal dat het Franse etatistische 
industriebeleid gefaald heeft. Dat men in 
Vlaanderen hier echter de prijs voor dient 
te betalen, gaat te ver." De VU-fractie van 
het Vlaams parlement liet bij monde van 
Jean-Marie Bogaert weten het 'Franse 
dictaat' niet te pikken. De strategische 
beslissing is volgens de verbolgen Brug
geling 'in tegenstelling met de Europese 
gedachte'. Hij vindt de Franse politiek 
'laf', pleit voor 'een vrij en sociaal Eu
ropa' en eist dat de Europese Commissie 
maatregelen uitwerkt die 'een dergelijk 
anti-sociaal en ouderwets kapitalistisch 
beleid sanctioneren'. 
Bogaert nuanceert ook de bewering dat 
de sluiting te herleiden is tot enkele een 
Franse 'eigen volk eerst'-politiek. 
„Vlaams minister van Economie Van 

Rompuy laat dit duidelijk uitschijnen, 
maar in feite verdoezelt hij hiermee na
tuurlijk een falend federaal en Vlaams 
tewerbtellingsbeleid." Een sneer is er 
ook naar federaal premier Dehaene, die 
het probleem nu wenst door te schuiven 
naar het Vlaamse niveau, daar waar hij 
datzelfde Vlaanderen onlangs nog ver
bood het heft in eigen hand te nemen. 
„Mag dit na vandaag dan eindelijk wel?" 
besluit Bogaert. 

BOYCOT 

Ook voor VU-voorzitter Bert Anciaux is 
de maat vol. In zijn mededeling verwijst 
hij naar de affaire-PS. „De economische 
slagkracht van de federale regering werd 
hierdoor tot niets herleid. De groeikan
sen en het aanzien van het Vlaamse 
bedrijfsleven worden vandaag genekt 
door die onmachtige regering-Dehaene 
en een arrogant Franstalig imperialisme. 

Dit hoeft Vlaanderen niet meer te pik
ken!" Ook de boosheid van Dehaene, Wan 

den Brande en Van Rompuy vindt de 
senator van 'schijnheiligheid' getuigen. 
„Vlaanderen moet" aldus Anciaux, „een 
eigen economische, krachtdadige dyna
miek ontwikkelen". Om dat mogelijk te 
maken vraagt hij de onmiddellijke over
heveling van alle federale hefbomen om 
het Vlaamse bedrijfsleven optimaal kan
sen te geven. Anciaux eist de vermin
dering van de loonkosten, arbeidsher
verdeling, ondersteuning van de sociale 
economie en versterking van de VDBH. 
Tot slot deed hij een oproep waar met 
name het Renault-verdelersnet minder 
tevreden mee zal zijn: hij vraagt de be
volking om de directie van de onder
neming duidelijk te maken dat zij in de 
toekomst geen Renault meer zal kopen. 
Massaal soHdariteit betonen om de po
litieke en sociale druk te verhogen dus. 

BRUTALE ARROGANTIE 

VU-fractieleidster in de Kamer, Annemie 

Van de Casteele, richtte een interpel-
latieverzoek tot zowel premier Dehaene 
als tot federaal minister van Arbeid Miet 

Smet. In haar verzoek verwijst zij naar de 
sluiting en naar de minimaal 3.100 ge
zinnen die hierdoor benadeeld worden. 
„De vele herstructureringen en faillis
sementen die we de jongste maanden te 
verduren kregen, vooral in de metaal
sector, dwingen de federale regering tot 
een kordaat ingrijpen." Van de Casteele 
wil van beide excellenties o.a. weten of de 
regering vooraf op de hoogte was van het 
Franse besluit en of de Vilvoordse ves
tiging overheidssteun heeft gekregen. 
„Moet, bij sluiting, deze steun niet te
ruggevorderd worden om te voldoen aan 
de vereisten van de Europese commis
sie?" vraagt zij zich af. Tot slot stelt zij de 
vraag naar eventuele begeleidende maat
regelen bij de sluiting. 
Ook voor Brussels staatssecretaris Vic 

Anciaux is de beslissing tot sluiting 'on

begrijpelijk' en 'onaanvaardbaar'. „De 
brutale arrogantie waarmee bovendien 
deze besHssing in Parijs werd genomen en 
vanuit een hotel werd bekendgemaakt is 
gewoonweg schandalig! (...) Wie thans 
nog gelooft in een ongebreidelde, sociaal 
niet-gecorrigeerde en internationaal ge
organiseerde vrije markteconomie, is wel 
erg naïef." Anciaux sluit zich aan bij het 
protest van de Vlaamse regering en vraagt 
aan de federale om bij de directie van 
Renault én bij de Franse regering erop aan 
te dringen de Europese richtlijnen te 
eerbiedigen. Vic Anciaux besloot met een 
oproep aan de Vlaamse én Waalse Eu
roparlementariërs en aan Europees com
missaris Karel Van Miert. Zij moeten 
instaan voor het ontwerpen van meer 
strikte en afdwingbare regels. 

EUROPA 

Vanuit de VU-fractie in dat Europees 
parlement kwam alvast een uitgebreid 
voorstel van resolutie dat zal worden 
ingediend door Jaak Vandemeulebroucke. 

De sluiting van Renault-Vilvoorde vormt 
de onmiddellijke aanleiding tot het voor
stel, maar het kijkt ook buiten de Vlaamse 
grenzen. Het vraagt o.m. een onderzoek 
naar de manier waarop de autogigant de 
nationale en internationale verdragsre
gels schond en eist dat de Europese 
Commissie wat betreft multinationale 
Europese ondernemingsactiviteiten een 
bindende regelgeving voorstelt. Die moet 
de voorlichting, raadpleging en parti
cipatie van de werknemers veilig stellen 
„opdat hun rechten beter kunnen worden 
beschermd en zij niet worden verrast 
door een plotselinge sluiting van het 
bedrijf". Tot slot wil de resolutie ook 
bekomen dat aan deze materie tijdens de 
lopende IGC aandacht wordt besteed met 
het oog op het voeren van een kracht
dadiger sociaal beleid. 

D ^ 

Jehova 
Tijdens de jongste VNOS-uitzending over dit weekblad 
het) ik mijzelf herkend op de groepsfoto van de kol-
portageploeg van de Denderstreek 1964. Toen trokken 
wij er bijna etke zondagvoormiddag op uit om de 
straten af te dweilen met een pak weekbladen onder de 
arm. Van deur tot deur boden wij WIJ te koop aan Het 
was een boeiende periode in ons bestaan ais pro
pagandist, waarin wij ijverden om de hoogste ver
koopcijfers. Op de middag zochten wij de dorpskroeg 
op, telden onze centen en dronken een pilsje op het 
succes van ons zakencljfer. De beste verkopers haalden 
soms wel een omzet van honderd verkochte nummers 
(500 fr.>, en hier en daar nog een abonnement op de 
koop toe. De durvers onder ons die geen hofsteden 
oversloegen, hebben aan den lijve ondervonden dat 
het spreekwoord „Blaffende honden bijten niet" niet 
altijd klopt. Meer dan eens werden wij voor getuigen 
van Jehova versleten. Aanvankelijk voelden wij wel 
enige sympathie voor elkaar omdat wij straatiopers 
waren, zij met de Wachttoren en wij met WIJ. Het 
medeleven met de Jehova's bekoelde echter wanner 
wij erachter kwamen dat zij bij verkiezingen steevast 
blanco stemmen. Stel je voor dat gans Vlaanderen zich 
tot die sekte bekeert! Wie zou er dan het land besturen ? 
De deur ging helemaal dicht toen wij vernamen dat 
deze getuigen ook tegen de bloedtransfusie gekant zijn 
en dus liever hun kind in nood laten sterven dan het te 
redden met deze eenvoudige ingreep. 
Lang geleden waren er de jaarlijkse abonnementen
wervingen met de Top-20 die met naam en woonplaats 
wekelijks in ons blad verschenen en zodoende mekaar 
opjutten om ter meest. Het einde van de actie werd dan 
bekroond met een welverdiend feestmaal waarbij de 
topwervers door de top van de partij uitvoerig bedankt 
wenden en in de bloemetjes gezet. 
Eens heb ik in Geraardsbertien mijn beste Frans moeten 
boven halen om in een nonnenklooster ons blad aan de 
eerwaarde moeder te brengen. „Jeunehomme, vroeg 
zij, est-ce que votre hebdomadaire est bten catho-
llque?". Het toeval wilde dat in het nummer van die 
week een prachtige foto stond van kardinaal Van Roey. 
Het mens viel bijna in katzwijm en betaalde devoot. 
Indien zij het artikel over de onchhstelijke houding van 
de aartsbisschop tegenover de slachtoffers van de 
repressie eerst had gelezen, dan zou de transactie niet 
doorgegaan zijn. ik hoop dat zij mij nadien amnestie 
heeft verleend. 
Als wij willen dat WIJ blijft bestaan dan nodig ik onze 
meer dan duizend kaderleden uit om elk een vijftal 
nieuwe abonnementen te werven en aldus de ver
spreiding van het democratisch en verdraagzaam 
Vlaams-nattonalisme te verzekeren, 

Jan CaiKtron 

9 
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Prestige of noodzaak? 
Het protest van VU-Scherpenheuvel-Zi-
chem tegen 3 projecten van Openbare 
Werken blijft onderwerp van discussie in 
Demerland. Er kan 60 miljoen fr. be
spaard worden zodat de gemeentebe
lastingen kunnen teruggeschroefd wor
den. Een van de projecten is de her
inrichting van de Scherpenheuvelse ves
ten (foto). Kostprijs: minstens 50 mil
joen. Niet doen, zegt de VU-afdeling. De 
gemeente beschikt over voldoende be
kwaam personeel om de klussen zelf te 
klaren, dat zou een hele boel geld be
sparen en de belastingen drukken. 

Schepen van Financiën Jos Pauwels houdt 
vol dat de VU de bal misslaat. „Er is een 
verhoging van de belastingen nodig om 
het aangroeiende tekort van de voorbije 
jaren weg te werken. Onze gemeente was 
door haar spaarpot heen. Zonder deze 
verhoging zouden de diensten nu niet 
meer kunnen werken." 

Onzin, houdt de VU-afdeling vol. „Begin 
met te sparen op de prestigeprojecten!" 
De toekomst zal uitwijzen wie het in 
Scherpenheuvel-Zichem bij het rechte 
eind heeft. 

Spitsvondigheden 
FVK Rodenbachfonds stelt een 
adressenboek met citaten over het 
bevrijdingsnationalisme en de 
Vlaamse ontvoogding samen. Op die 
manier zouden afnemers artikelen 
en toespraken kleur kunnen geven 
met talrijke .Ontgrenzende Spits
vondigheden'. In december 1997 
zou .Ontgrenzende Spitsvondighe
den in een eigentijds kleedje als 
einde- en nieuwjaarspakket aange
boden worden. Indien het aantal 
voor publicatie vatbare citaten hoog 
ligt, kan overwogen worden om 
naast het adressenboek ook een ci-
tatenboek op de markt te brengen. 
Het Rondebachfonds vraagt de wu-
lezers haar te helpen door vanaf 

heden tot eind september 1997 ci
taten te bezorgen. Er wordt ge
vraagd ze zo beeldend en kernachtig 
mogelijk weer te geven. U kan het 
citaat, de datum en bron ervan, de 
naam, voornaam, geboorteplaats en 
- datum, eventueel sterfteplaats en -
datum en biografische weetjes met 
funkties van de auteur sturen naar: 
FVK Rodenbachfonds, ta.v. Jean-
Pierre Roosen, Bennesteeg 4, 9000 
Gent. Tel: 09/223.77.42 - Fax: 
09/223.71.87. 
Uiteraard naam en adres vermelden. 
Overigens zijn ook financiële giften 
welkom op het rekeningnummer 
446-0089561-73 met vermelding 
,,Cift Spitsvondigheden". 

Renault sluit 
(Vervolg van blz. 9) 

In de argumentatie toegevoegd aan het 
voorstel wordt met scherp geschoten op 
het optreden van de politici. Vooral de 
socialisten, die de grootste fractie vormen 
in het Europees parlement en die zetelen 
in 11 van de 15 regeringen van EU-
lidstaten moeten het ontgelden. „Ove
rigens scoren de christen-democraten 
niet veel slechter" heet het nog. 
De GOM Vlaams-Brabant tot slot wijst 
op de omvang van de sluiting en il
lustreert met cijfermateriaal: „Het job-
verlies veroorzaakt door eerdere slui
tingen van Daf Westerlo en Boelwerf 

Temse is lager dan dit veroorzaakt 
door Renault." Meer dan de helft van 
het Renault-personeel woont in de pro
vincie. De GOM vraagt dat de gebouwen 
van de getroffen vestiging in goede staat 
bewaard zullen blijven. 
„In geen geval mogen deze sterke troeven 
waarover de vestiging in Vilvoorde be
schikt uit handen worden gegeven. Dit is 
een noodzakelijke bewarende maatregel 
om verdere industriële produktie niet te 
hypotheceren en om de bestaande te
werkstelling te vrijwaren." 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 6 maart SINT-NIKLAAS: Praat-

café over „Nieuwe Politieke Cultuur". 
M.m.v. Ceert Bourgeois (VU), Tuur Van Wal-
lendael (SP), Raf Vermeiren (CVP-Jonge-
ren). Mare iVlaes (ACW). Moderator: Patrick 
verstuyft. Om 20u. In het Vergadercentrum 
Gildenhuis, H. Heymanplein 7. 

Zo. 9 maart DESTELBERCEN: Om 
14u.: Rondleiding In het natuurreservaat 
Damvallei, gevolgd door voordrachten 
rond natuurontwikkeling in Gent, Destel-
bergen en omgeving, dit in het teken van 
„Natuurontwikkeling rond de Damvallei in 
de kijker'. verzamelen om 13u.34 aan de 
gemeentelijke sporthal, Damvafieistraat. 
Org.: Dr. J. Goossenaertskrfng Destelber-
gen-Heusden. 

WO. 12 maart DEINZE: Eresenator 
Oswald Van Ooteghem vertelt anekdoten 
uit het parlement. Om I9u.50 in de kelder 
van de bibltoteek. 

vr. 14 maart DENDERMONDE: 
Jaarlijkse ledenvergadering met als gast
spreker Vlaams Parlementslid Kris Van 
Dfjck. Deelname kost 300 f r. (aperitief, voor
gerecht, hoofdgerecht en desserttafel). 
Om 19U.30 in Den Ommeganck, Grote 
Markt. Inschrijven kan bjj bestuursleden en 
mandatarissen, vrienden en simpatisanten 
zijn van harte welkom. Org.: VU-Dender-
monde. 

Za. 22 maart CENT/DEINZE: FW-
vormingsuttstap naar Komen en de Taal
grens. Vertrek om 7u.30 Gent Sint-Pie-
tersstation kant Post; 8u, öeinze, afrit au
tostrade; 8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek 
aan Wervik (tabaksmuseum, warm mid
dagmaal, babbel met burgemeester Rosa 
Lernout); de Komense Route-rondrit, na
tuurwandeling; koffie en rondleiding Huize 
Robrecht Kassei; broodmaaltijd. Deelname: 
1.150 fr. alles inbegrepen (excl. drank). 
Meer info: FW-Cent: 09/223.38.83. 

ZO. 23 maart SINT-NIKLAAS: 47ste 
Bormsdag. Vanaf I0u. in Het Centrum, 
Grote Markt 40. 's Morgens opening expo 
met boekenruil, rond Vlaamse beweging en 
ontmoeting metaktuele Frans-Vlaamse be
weging. Eucharistieviering om 11u. in Kol-
legekerk. Om 14u. in Het Centrum: Poëzie 
en zangnamiddag o.l.v. Gust Teugels en 
Westhoekkoren. Getuigenis door pater Van 
Biervlied en Jongeren-Overleg. Vvk. toe-
gangskaarten 150 fr. via tel. 03/777.62.51. 
Org.: Bormskomitee. 

WEST-VLAAIMDEREN 
Vr. 7 maart BISSECEM: varken aan 

het spit-festljn, met groenten, sausjes, ge
bakken aardappeltjes. Vanaf 20u. in Ont
moetingscentrum De Neerbeek, Vlaswaag-
plein te Bissegem. Nadien gezellig samen
zijn. Gastspreker: Johan Sauwens. Deel
name: 500 fr. (aper. -i- 1 kons. inbegr.). 
Kaarten bij bestuursleden. Org.: VU-
Vlaamse Vriendenkring Bissegem. 

za. 8 maart OOSTKAMP: Streek-
bierenkaarting. 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. 

Di. 11 maart IZECEM: Dia-avond 
door Luc Vankeirsbilck. Om 20u. In De Drie 
Gezellen. Org.: FW. 

WO. 12 maart ROESELARE: V-club 
in 't Laag Plafond. Thema: zand op bokaal. 
Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

WO. 12 maart BRUGGE: Koffletafet 
van VWC-Brugge, om I4u. in de Mag-
dalenazaal, Vlolierstraat 7. Om I5u.: Roger 
verkarre spreekt over „lieve kleine dingen 
om mee te leven". 

DO. IS maart IZECEM: Noord-
Afrika. Fundamentalisme en ontwikkeling, 
voordracht door prof. Ruddy Doom (UG). 
Om 20u. in de bar van de Stedelijke Aca
demie voor Muziek en woord. Org.; VSVK. 

Vr. 14 maart TIELT: ,,Bertje komt 
zo". Bert Anciaux in debat met de Tleltse 
jeugd over tal van onderwerpen: uitgaans-
cultuur, onderwijs, drugs... Om 20u. In 't 

Molenhof, Galgenveldstraat. Gratis toe
gang. Org.: vu-Tielt i.s.m. VCLD. 

Di. 18 maart OOSTENDE: Opgra
vingen van de antieke stad Sagaiassos in 
Turkije. Uiteenzetting door prof. Mare wael-
kens. Om 20u. in de conferentiezaal van het 
stadhuis van Oostende. Org.: Rodenbach
fonds West-Vlaanderen. 

WO. 19 maart iZECEM: Cespreks-
avond met Fonds Borginon over „Haalt 
Europa het jaar 2000? En... is dat wen
selijk?". Om 20u. in de Plantynzaal van de 
Izegemse Stedelijke Openbare Bib. (ingang 
via Wolvenstraat, t.o. station). Org.: Do
sfelkring izegem. 

WO. 19 maart IZECEM: v-ciub m 
zaal De Drie Gezellen. Thema: Bloempotten 
versieren (terra cotta-bloempotten mee
brengen). Org.: Jeugddienst Vlanajo. 

DO. 20 maart BRUGGE: Prof. Rik 
Torfs over,. Mensenrechten in de kerk"; Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.; 
informativa. 

Za. 22 maart KORTRIJK: FW-vor-
mingsuitstap naar Komen en de Taalgrens. 
Vertrek om 7u.30 Cent Sint-Pietersstatlon 
kant Post; 8u. Deinze, afrit autostrade; 
8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek aan wer
vik (tabaksmuseum, wann middagmaal, 
babbel met burgemeester Rosa Lernout); 
de Komense Route-rondrit, natuurwande
ling; koffie en rondleiding Huize Robrecht 
Kassei; broodmaaltijd. Deelname: 1.150 fr. 
alles inbegrepen (excl. drank). Meer info: 
FW-Gent: 09/223.38.83. 

Za. 22 maart KOEKELARE: Leden-
feest, om 19u.30 in de Hertog Van Aren-
berg, Moerestraat l . Om 20u.30 spreekt 
Geert Bourgeois over „Onze visie op het 
gerecht", info: Norbert vandecas-
te6le,051/58.90.05. org.: VU-Koekelare. 

01. 25 maart OOSTENDE: Bezoek 
met het Rodenbachfonds-West-Vlaande-
ren aan The TWUight Zone te Cent. Sa
menkomst inkomhal station Oostende om 
18U.40 (trein van 18u.48). Terug thuis rond 
23U.15. Deelname: 1.200 fr. (indien meer 
dan 16 personen: 1.000 fr.) waarin be
grepen: votledie relaxatlesessie, trein- en 
tramticket. 

01. 25 maart. ROESEURE: Geert 
Bourgeois spreeks over „Justitie". Om 20u. 
In 't Laag Plafond, Noordstraat 211. Org.: 
Rodenbachkring-Roselare i.s.m. VCLD. 

WO. 26 maart BRUGGE: VWG-kOf-
fietafel, om 14u. In de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Om I5u.: Bert Covaert over,. 
Ontstaan en geschiedenis van Brugge als 
Hanzestad". 

Dl. 1 april ROESELARE: Creatief 
atelier voor jongeren van 8 tot 14 jaar op 1 -
2-3-4 april. Zaal 't Laag Plafond, Gaaipers-
straat 2. Deelname: 2000 fr. inschrijvingen: 
ingrid Werbrouck. Noordstraat 21l. org.: 
Jeugddienst Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 6 maart BRUSSEL: Eerste Do-

sfel-lunchgesprek over het thema „Eu
ropa". Gastspreker: Vlaams volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh over 
„Stemrecht voor EU-inwoners". Om I2u. 
op het Alg. VU-Sekretariaat, Barrtkaden-
plein 12. Koffie en broodjes worden gratis 
voorzien. Graag vooraf inschrijven. Org.: 
Vormingscentrum L Dosfel. Meer info: 
02/219.25.00 (Jan Brocatus). 

Zo. 9 maart MACHELEN: Jaariijks 
eetfestijn, van 12u.30 tot 20u. in Wijk
centrum (hulpkerk) Maria Moeder, Jan Veld
mansstraat te Machelen. Menu: Peren met 
tonijn; Brabantse paté; Haantje met diverse 
toespijzen; (Joelasj. Org.: VU-Machelen. 

Do. 13 maart LEUVEN: Het Sien-
jaal: zijn tijd vooruit of de droom voorbij? 
Debat over politieke vernieuwing m.m.v. 
Herman Lauwers (VU), Theo Rombouts 
(ACW), JOS Ceysels (Agaiev) en Norbert De 
Batseller (SP). Om 19u.30 in de kleine aula 
van het Maria Theresiacollege, S!nt-Ml-
chielsstraat 6. Org.: Polltika Leuven. 

DO. 15 maart BRUSSEL: Tweede 
Dosfei-lunchgesprek over het thema „Eu
ropa". Gastspreker: Oud-vu-senator Roger 
Blanpain over „Hoe sociaal Is Europa?". Om 
I2u. op het Alg. VU-Sekretariaat, Barrt-
kadenplein 12. Koffie en broodjes worden 
gratis vooaien. Graag vooraf inschrijven. 
Org.: Vormingscentrum L. Dosfel. Meer 
info: 02/219.25.00 (Jan Brocatus). 

Za. 15 maart SCHEPDAAL: Breu-
geliaanse kaas- en wljnavond. Vanaf 18u. in 
Zaal Astrid, Nlnoofsestwg 896. Org. VU-
Schepdaai. 

Zo. 16 maart TERVUREN: steak-
festijn. Vanaf I2u. In zaal De Engel, Marktte 
Tervuren (rechtover kerkingang), ledereen 
is van harte uitgenodigd. Org.: VU-Duis-
burg-Moorsel-Tervuren. 
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Ma. 17 maart LEUVEN: Kamerlid 
Geert Bourgeois spreeirt over de malaise bij 
het gerecht. Om 20u. in café universum 
(1ste verdiep), H. Hooverplein-Tiensestraat 
te Leuven. Org.: VUJO-KUL i.s.m. VCLD. 

Do. 20 maart WEMMEL: Debat
avond „De taalwet In Brussel en de Rand", 
om 20u. in CC De Zandloper, Kaasmarkt 75. 
M.m.v. Christian Van Eycken (Union des 
Francophones) en Etienne Van Vaeren-
bergh (VU). inleiding: Anja Detant 

DO. 27 maart BRUSSEL: Derde Do-
sfei-Lunchgesprek over het thema „Eu
ropa". Gastspreker: Ivana Suhadote, direc
teur Europees Bureau voor Taalminderhe
den over „Het statuut van de taalmin
derheden". Om I2u., Alg. vü-Secretariaat, 
Barrikadenpiein 12, 1000 Brussel, cïraag 
vooraf inschrijven. Gratis koffie en brood
jes. ORg.: Vormingscentrum Lodewijk Do
sfel, info: Jan Brocatus (02/219.25.00). 

Ma. 31 maart BRUSSEL: Eerste 
Dosfel paasverkennlng „De prostitutie 
blootgelegd". Daguitstap met Wllty 
Kuijpers en Peter Sioen (auteur „Het Jon-
genskwartier"), met bezoeken aan het 
NoordkwarOer en Fontalnasplein. Vanaf 
9U.30 op Alg. VU-Sekretariaat, Barrikaden
piein 12. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel. 
Meer info: 02/219.25.00 (Jan Brocatus). 

vr. 25 april NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: VU-Kwis '97 over actualiteit, ge
schiedenis, sport, wetenschap, natuur, me
dia e.d. Presentatie: Bert Anciaux. In zaal 
Famiiia, Fr. Vekemansstraat 131. inschrij
ven vóór 21/4 door storting van 400 fr. op 
rek.nr. 428-4053551-51 Of 500fr. op de dag 
zelf. IWax. 45 ploegen van 5 pers. Deuren 
19U.30., aanvang: 20u. Org.: VU-Heem-
beek-Mutsaard-Haren. 

LIMBURG 
vr. 7 maart CENK: Alex V. Colen 

spreekt over zijn boek ,,ln de spiegel - Een 
halve eeuw later'' en over zijn belevenissen 
aan het Oostfront en na de oorlog. Om 
20U.30 in de Slagmolen, Slagmoienweg. 
Toegang vrij. Org.: SfWF-Umburg. 

Dl. 11 maart HASSELT: Debat
avond over arbeidersbeweging en onaf
hankelijkheid. Met vertegenwoordigers 
van de vakbonden. De Brouwerij, Ridder 
Portmansstraat 2, Hasselt. Aanvang 20u. 
Org. W8-Hasselt. info: Frank llsbroux. tel. 
011/23.54.99. 

DO. 13 maart TONGEREN: Ce-
spreksavond met Jos Bouveroux over zijn 
boek ,,van zwarte zondag tot zwarte zon
dag". Om 20u. in CC De Velinx, Dijk 111. 
Org.: Dosfelkring Tongeren i.s.m. VCLD. 

vr. 14 maart DORNE-OPOETEREN: 
Historikus Björn Rzoska spreekt over „Het 
kamp-intemeringscentrum te Lokeren in 
de periode 1944-1947". Zwarte bladzijden 
uit de tijd van de repressie. Om 20u. in de 
Oase te Dorne-Opoeteren. Org.: Uzerbe-
devaartwerkgroep-gewest Maaseik. 

zo. 30 maart KELCHTERHOEF: 
Paasverrassing voor alle kinderen! leder
een wordt uitgenodigd om de Paashaas te 
komen zoeken in Kelchterhoef. De Paas
haas, die zich ergens schuilhoudt, heeft 
voor elk kind een leuke verrassing. Vertrek 
om 14u. op de parking van Hoeve Jan om 
samen de Paashaas te strikken... Toegang 
gratis. Domein Kelchterhoef, E314 afrit 30 
Park Midden-Limburg. 

vr. 4 april OENK: Pieter Jan Ver-
straete over de biografie ,,Leven en weri< 
van Raimond Tollenaere". Om 20u.30 in De 
Slagmolen, Slagmolenweg. Toegang vrij. 
Org.: SMF-Limburg. 

Za. 5 april HASSELT: Pannenkoe
kenfestijn in zaal De Hazelaar, Mereliaan 
(Banneux-wijk), Hasselt. Tussen 14u. en 
I8u. Org. vuJO-Hasselt. info; inge Saris, tel. 
011/28.40.23. 

ANTWERPEN 
Vr 7 maart LIER: Cespreksavond 

in het VNC met Sven Gatz over Brusselse 
instellingen en hoofdstedelijke problema
tiek. Toegang gratis. Organisatie : beheer-
raad VNC - Lier. 

Za. 8 maart TURNHOUT/BER-
CHEM/EDECEM: FW-vormingsuitstap naar 
Komen en de Taalgrens. Vertrek om 6u.30 
parking Tijlcars Turnhout; 7u. Berchem-
station; 7u.l5: Edegem-kerkplein (wijk Els-
donk). Met bezoek aan Wervik (tabaks
museum, warm middagmaal, babbel met 
burgemeester Rosa Lemout); de Komense 
Route-rondrrt, natuurwandeling; koffie en 
rondleiding Huize Robrecht Kassei; brood
maaltijd. Deelname: 1.150 fr. alles inbe
grepen (excl. drank). Meer info: FW-Gent: 
09/223.38.83. 

Za. 8 maart BERCHEM: Prov. FW-
daguitstap met de bus naar Wervik en 

Komen. Vertrek Berchem Station 8u., Ede-
gem-Elsdonk kerkplein om 8u.15. Met be
zoek aan tabaksmuseum, natuurwande
ling, warm middagmaal en broodmaaltijd. 
Deelname: 1.150 fr. alles inbegrepen (uit-
gez. drank). Mannen mogen mee! Info: 
FW-Gent. 

ZO. 9 maart MOL: Mosselfeest van 
11U.30 tot 20U.30 in Zaal Galbergen. Tv.v. 
van VUJO-VU-Mol. Info: Rik Ceyzen 
014/31.63.29. 

Ma. 10 maart KALMTHOUT: Jac
ques Brei: een teven voor het chanson! 
Video-voordracht door Koen Dewuff. Om 
20U.15 in Monida, St.Jozeflaan 1 te Heide-
Kalmthout. Deelname: leden 150 fr.. niet-
leden 250 fr. Org.: FW-Heide-Kalmthout. 

WO. 12 maart BERCHEM: M.J. De 
Meyer vertelt over Osteopatie. Om 20u. in 
CC te Berchem. Org.: FW-Berchem. 

vr 14 maart MOL: FW-prov. Ant
werpen organiseert Verwen-Weekend op 
14-15-16 en 17/3 in Sunparcs Rauwse Me
ren te Mol. Deelname: 5.450 fr.p.p. Info en 
inschrijving: 03/321.73.60. 

vr. 14 maart DEURNE: Politiek jon
gerenforum: gespreksavond met de jon
gerenorganisaties van de politieke partijen 
(waaronder VUJO). Om 20u. in het Cil-
denhuis, Merksemsesteenweg 343. Politiek 
geïnteresseerde jongeren zijn welkom. 

za. 15 maart EDECEM: Kaart
avond. Om 20U.15 in het heem van de 
Blauwvoetgemeenschap, Fort 5 in de Jakob 
de Roorestraat 8. Vooraf inschrijven bij 
Karel De Cryse, 449.82.12. Org.: VNSE. 

za. 15 maart ANTWERPEN: Kaas-
en Wijnavond, met muzikale omlijsting. Om 
19U.30 in het Wijkcultureel centrum De 
Pacht, St.Andriesplaat 25 te Antwerpen. 
Deelname: 350 fr.p.p. Inschrijven tot 7/3 
door storting op rek. nr. 402-9088941-38. 
Org.: Coremanskring vzw. 

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

WO. 19 maart TURNHOUT: Geert 
Bourgeois spreekt over ,,Dutroux, Bouriet 
en de noodzakelijke hervormingen van het 
gerecht". Om 20u. in het keldercafé van CC 
De Warande. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. tnfo: Klara Her-
togs, 014/41.45.79. 

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

Za. 22 maart BOECHOUT-VREMDE: 
Kledinginzamelacöe voor Koerdistan. Ver
zamelplaats Jef Van Hoofplein, 9u.30 tot 
I2u. Org.: vu i.s.v. VIC. Meer info: Koen 
T'Sijen, 03/454.48.03 of 02/219.40.30. 

Za. 22 maart BOECHOUT-VREMDE: 
vu-Eetfestijn voor leden en sympathisan
ten. Den Toeffel om 20u. info en inschrij
vingen: Koen T'Sijen, 03/454.48.03 of 
02/219.49.30. 

Za. 22 maart SINT-AMANDS: VU-
Lentekwis, Parochiezaal Oppuurs. Ontspan-
ningskwis voor gelegenheidsploegen. 
Ploegen van 3 tot 5 personen. Inschrijving 
500 fr. 12 reeksen van 10 vragen aller
hande; aanvang 19u.30. Inschrijven bij 
Frans De Leeuw, 052/33.43.61. 

Za. 22 maart EDECEM: 15de Volks
zangavond ,,Kom zing met mij". M.m.v. 
zangkoor Kantiek, Berchem; Mechels blok
fluitensemble; Kwintet (symfonisch jeugd-
orkest Edegem). Muzikale leiding: Gust Teu
gels. Presentatie: Wilfried Haezen. Inkom 
200 fr., -12j. gratis. Toegangskaarten bij 
leden van VNSE, FW, VWG en Kulturele 
Kring of tel. bij R. Maes (457.12.03) en K. De 
Gryse (449.82.12). 

Di. 15 april MAASEIK: Frans-Jos 
Verdoodt spreekt over ,,Het testament van 
de Fronters. Mythe of werkelijkheid?". Om 
20u. in de Voordrachtzaal van de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek, Bleumerstraat. Org.: 
Ijzerbedevaartwerkgroep gewest Maaseik 
i.s.m. DR WB en VWG. 

: Vr. 18 april TONCERLO: Atex V 
Colen over zijn boek ,,ln de spiegel - Een 
halve eeuw later" en over zijn belevenissen 
tijdens de ooriog (o.a. het Oostfront). Om 
I5u. in zaal Taverne-Bistro 't Abdijke, Ton-
geriodorp 8. Toegang vrij. Org.: SMF-Kem
pen. 

vr 25 april ZANDVLIET: Mijn naam 
is Daens. Theateravond met monoloog van 
Gert Boullart. Om 20u. in VZW Blidscap, 
Conterscherp 98 te Zandvliet. Org., info en 
kaarten: DF-Zandvliet-Berendrecht. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maanciag j l . werd volgende persmedede
ling verspreid. 

RENAULT VILVOORDE: 
GEEF DE STRIJD NIET OP! 

De smerige bedrijfseconomisclie beslissing 
om Renault-Viivoorde te sluiten is de zo
veelste sociale verkrachting door een groep 
arrogante topindustriëlen, die gedreven 
door hebzucht en geldgewin de ijzeren 
wetten van de vrije markt boven eil<e vorm 
van gemeenschapszin en menseiijl<heid 
plaatsen. De herstructureringen bij Philips, 
het failliet van Nova, het drama bij Lee 
Cooper... Deze bedrijven zijn één voor één 
slachtoffers van het ongrijpbare kapitaal. 
De sociale ellende bij Renault-Viivoorde is 
een logische ontwlki<eiing in een maat
schappij die in haar beleid meer en meer 
kiest voor toenemende economische glo
balisering, meer flexibiliteit, een sterker 
concurrentiebeleid en andere hebzuchtige' 
economische hefbomen. Concurreren met 
iage-loonlanden is een utopie. Een ander 
sociaal-economisch model is nu een nood
zaak. 

De overheid moet een economisch klimaat 
creëren dat vervangende werkgelegenheid 
schept. Hierbij dienen bedrijven en werk
gevers mee hun volle verantwoordelijkheid 
te dragen naar de gemeenschap toe. De 
band economie-gemeenschap dient nauw 
aangehaald te worden en mag zich niet 
beperken tot koude cijfers en balansen. 
Hiertoe dienen convenanten afgesloten te 
worden met bedrijven. 
Het kan niet zijn dat de gemeenschap grote 
investeringen, zoals o.a. wegeninfrastruc
tuur en het ter beschikking stellen van 
gronden, veil heeft om nieuwe werkge
legenheid te creëren en dat grote bedrijven 
en multinationals hier geen rekening mee 
houden. De overheid moet de grenzen 
waarbinnen de vrije markt kan opereren 
vastleggen. Sociale, ecologische en cul

turele overwegingen zijn daarbij doorslag
gevend. Dit debat moet zo snel mogelijk 
bovenaan de Europese, federale en 
Vlaamse politieke agenda komen. 
De irriterende hoogmoed van Renault-
voorzitter Louis Schweitzer bewijst dat het 
gevaar reëel is dat de kapitalistische topeiite 
de economische groei in stand wenst te 
houden via sociale dumping. Op lange ter
mijn betekent ook dit ongetwijfeld het 
einde van de Europese samenwerking, Eu
ropa heeft er dus alle baat bij om aan zijn 
werkvernietigend Maastrichtbeieid zo snel 
mogelijk een sociale meerwaarde toe te 
voegen. Het kan niet langer dat in naam van 
steeds grotere winsten het sociaal kerkhof 
almaar groter wordt. 

Inzake het economisch en tewerkstellings
beleid moet het voor de Vlaamse overheid 
duidelijk zijn dat het verankeringsbeieid 
absolute prioriteit moet krijgen. Daarnaast 
moeten onverwijld meer middelen vrijge
maakt worden voor alternatieve werkge
legenheid, meer bepaald dient meer ge
ïnvesteerd te worden in het dynamisch 
karakter van de Vlaamse KMO's, De groei
sectoren zijn veeleer de locale kleinschalige 
bedrijvigheid. Ook in de welzijnssector en 
de non-prof itsector is nog ruimte voor 
zinvolle jobs. 

De VU hoopt dat haar resolutie in het 
Europees, federaal en Vlaams Parlement 
over de delocalisatie en het veriies aan 
banen binnen de Europese Unie een 
vruchtbaar en eensgezind politiek stand
punt oplevert dat de teugels verstrakt voor 
de niets ontziende, machtige kapitaals-
groepen. 
Renault-Viivoorde: staak de strijd niet! De 
VU roept op tot eendrachtige solidariteit 
met alle werknemers van Renault. De VU 
weigert zich neer te leggen bij de sluiting en 
zal alles in het werk stellen om de fabriek 
open te houden. Doemdenken is hier uit 
den boze. Sluiting van Renault zal de deur 
openzetten om van Vlaanderen het sociaal 
kerkhof van Europa te maken. 

Achtste 
Ratte Vynckeprïjs 

toegekend 
Nu reeds voor de acJitste maal reikt 
Volksunie-afdeling Zedelgem de Ratte 
Vynckeprijs uit. Bedoeling is een Ze-
delgemse vereniging en/of persoon te 
belonen die het meest heeft bijgedragen 
tot de verwezenlijking van de vriend
schapsidee tussen de volkeren op Vlaams 
socio-cultureel vlak. Het afdelingsbe
stuur gaf de voorkeur aan de Motor 

Touring Club Zedelgem (MTC Zedel
gem). 

Reeds sedert 1980 richtte deze club en 
tententreffen in de gemeente, thans op 
een vaste stek te Loppem. Daarop komen 
vele honderden motorrijders af uit zowat 
alle Europese landen en zelfs daarbuiten. 
MTC-Zedelgem speelt echter niet alleen 
gastheer maar er werd van hieruit o.a. 
reeds naar het Oostblok, het Midden-

Oosten en door de VSA getrokken. Daar
naast organiseert deze vereniging ook 
diavoordrachten, neemt deel aan nati
onale toerritten (Lenterit in Pittem) en 
begeleidt wielertoeristen en loopwed
strijden zoals rond 11 juli de Guldens-
porenmarathon tussen Kortrijk en 
Brugge {reeds 10 jaar!). Als we de doel
stellingen van de vereniging beschouwen, 
nl. het bevorderen van het toerisme en de 
vriendschap tussen de motorrijders, tot 
ver buiten de landsgrenzen, dan sluit dit 
perfea aan bij doelstellingen van de 
prijs. 

De aanmoedigingsprijs bedraagt 5.000 fr. 
en wordt geschonken door schepen van 
Culttiur Eddy DE Wispelaere (VU). De 
uitreiking gebeurt op zondag 9 maart a.s. 
om lOu.30 in Groenhoeve (Zuidwege). 11 
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Wenst U meer informatie over de 

aclvertentiemoselijl<heden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jsaan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , ' 

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

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

, - , Brugge 
lö km Oostende 

De Haan 

Hoevekip Valentine Tlionart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

12 

Kostuums 
naar maat 

^ M.\ HERENK L E DING 

f yèrmees 
\ J L y Steenhouwersvest. 52 
^ - ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijltiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

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

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

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij @flanderscoast.be. 

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

Mgische staatsschuld? En wat bi) een gedeeltelijke splitsing' Standpunten, het tijdschrift 
\«tfthet Vlaams Mationaal Studiecentrum, publiceerde een studie over de regionalisering 
van de Belgische staatsschuld. Taaie, maar boeiende lectuur! 

KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift 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. WIeer informatie-
VNS vzw, Barrikadenplem 12 te lOOOSrussel Te).: 02/219.49.30 of fax- 02/217 3510. ' 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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I n afwachting van de voorjaarsklassiekers kunnen 

echte wielerfanaten zich misschien verdiepen in 

de boeken erover. Twee recente uitgaven zetten de 

Vlaamse wielrenner in het zonnetje. 

^ BOEKEN ^ 

Aan de start van een nieuw wielerseizoen 
wordt altijd even teruggeblikt op wat net 
achter de rug ligt, aan het recente ver
leden kan je meestal de meest betrouw
bare vooruitzichten vastknopen. Het wie-
Ierjaar 1997 zal alvast worden geken
merkt door de afwezigheid van wielergod 
Miguel Indurain. De vijfvoudige Tour
winnaar heeft wel op een vrij ongewone 
manier van het wielerpeloton afscheid 
genomen: de voorbije herfst was zwanger 
van de hoge bedragen (tot 200 miljoen!) 
waarmee men hem in de pers bedacht om 
opnieuw aan de slag te gaan. Maar de 
stille man uit Navarra hield de eer aan 
zich en besloot om niet meer in com-
petitieverband op de fiets te klauteren; 
het was genoeg geweest, die Olympische 
tijdrit-titel moest dan maar volstaan als 
zeker niet onwaardig slot voor een ge
vulde wielerloopbaan. Bij ons viel er een 
opvallende wanverhouding te noteren 
tussen de Vlaamse „uitersten". Westvla
ming ]ohan Museeuw kroonde zich tot 
koning én wereldkampioen van de een-
dagskoersen, in het oosten likte Wilfried 

Nelissen zijn vele wonden die hij in het 
voorjaar tijdens Gent-Wevelgem had op
gelopen. Museeuw heeft dit seizoen reeds 
vier overwinningen achter zijn naam ge
schreven, Nelissen zal het wel en flink 
stuk moeilijker hebben om op het oude 
niveau te geraken. Afwachten dus. 

VLAAMSE TOUR-PERIKELEN 
Om de wielerhonger te stillen kunnen 
voorlopig misschien in wat recente lec
tuur duiken, in boeken waar alles rond 
het wiel draait. Zoals in Flandriens over 
hun touren van de journalisten Mark 

Vanlombeek en Robert Janssens. Beiden 
toeren al een paar decennia mee in het 
wielercircus, ze zijn letterlijk en fipurlijk 
vergrijsd in het vak. De titel van hun boek 
is wel ietwat misleidend want het zijn niet 
alleen authentieke flandriens die er in ten 
tonele gevoerd worden. Dit is te ver
klaren door het feit dat de bijdragen die 
Vlaamse renners tot het grote wielerepos 
hebben geleverd aan diepgang en kracht 
hebben gewonnen door hun soms harde 
confrontaties met vertegenwoordigers 
van andere wielernaties. Zo besteden de 
auteurs vrij veel aandacht aan de Tour van 
1937: zestig jaar geleden was het Frans 
chauvinisme zó groot dat de Vlaamse 
renners onder aanvoering van Sylveer 

Maes met stenen uit de Tour werden 
gegooid. En dat allemaal om Roger La-

pésie - die in normale omstandigheden 
nooit de overwinning kon halen - in 
Parijs op het podium te krijgen. Wat ook 
lukte. Er wordt ook stilgestaan bij die 
andere, pure tragiek, die van 1967, toen 
de te ambitieuze Brit Tom Simpson op de 
flanken van de broeierig hete Ventoux de 
dood tegemoet reed. 

Vanlombeek en Janssens plaatsen daar
naast uiteraard vooral de Tour-exploten 
van onze eigen renners in de kijker. Ze 
doen dit vaak aan de hand van pittige 
anekdotes. Eén van de mooiste vind ik die 
waarin onze laatste Tour-winnaar, Lucien 

Van Impe, in een te groot nieuw kostuum 
bij Boudewijn verschijnt. Hij had zijn 
vrouw Rita tijdens de laatste dagen van 
die Tour '76 de opdracht gegeven om 
voor hem een nieuw pak te kopen om 
netjes uitgedost op de uitnodiging van de 
koning te kunnen ingaan. Maar Rita had 
een veel te grote maat gekozen zodat de al 
niet grote Lucien als het ware verloren 
liep in zijn kostuum, wat in schril contrast 
stond met de rijzige maatpak-Boudewijn. 
Dit voorval doet denken aan een van de 
vele beruchte uitspraken van de Vlaamse 
wielervader Karel Van Wijnendaele die 
ooit stelde dat hij had getracht om „bij 

Het was dan ook een ongewoon open
hartig boek, Maertens speelde open 
kaart, nam beslist geen blad voor de 
mond. In feite was het een over deze 
materie opmerkelijk fris boek waarin de 
onfrisse praktijken van bepaalde renners 
en hun entourage open en bloot kwamen 
te liggen. Dezelfde Maertens duikt ook 
op in De Muur van Geraardsbergen, zo 
heeft Adriaens het ondermeer over de 
dood van Pallieter ]empi Monseré en 
diens zoontje Giovanni: het jongetje ver-

Het volk 
omhoog heffen 

middel van de sport ons laagliggend 
Vlaams volk omhoog te heffen". 
Als het om straffe anekdotiek gaat kan je 
niet aan Rik Van Steenbergen voorbij: 
deze keer gaat het om een vanuit Ne
derland aardappelen smokkelende Rik I 
die in 1939 op de vuist ging met een al te 
ijverige douanier. De auteurs laten ook 
Van Looy, de keizer van Herentals, aan 
het woord: Rik II verklaart met de hand 
op het hart dat hij in die fameuze finale 
van de Tourrit naar zijn eigen stad - we 
schrijven 1962 - niet verloren reed maar 
door andere renners klem werd gereden 
en zo geen kans zag om voor de over
winning te spurten. 

In Flandriens over hun touren zitten nog 
veel meer prettige verhalen verpakt, te 
veel om hier op te sommen. 

DE VLAAMSE COUREUR 
DOORGELICHT 
In De Muur van Geraardsbergen van 

Manu Adriaens worden grotere wieier-
bronnen aangeboord: de Vlaamse ren
ners worden niet uitsluitend in het Tour
landschap geschilderd maar krijgen ook 
andere wegen en landen voor de wielen 
geschoven. 

De auteur verwierf in het wielermilieu 
grote bekendheid met zijn in 1988 ver
schenen „Niet van horen zeggen" waarin 
hij meervoudig wereldkampioen Freddy 

Maertens zijn levensverhaal het doen. 
Deze publicatie ging in het wielermilieu 
niet ongemerkt voorbij, verre van zelfs: 
ze werd door heel wat bekende namen -
Merckx op kop - niet in dank afgenomen. 

ongelukte een paar jaar na zijn vader met 
een fietsje dat hij van Maertens had 
gekregen. Dit gebeurde in de periode van 
de Tour, om Maertens niet helemaal uit 
zijn lood te slaan werd het hem pas 
meegedeeld nadat hij in Parijs over de 
meet was gegaan. Als men hem aan dit 
wel zeer dramatisch voorval herinnert 
krijgt hij nu nog de tranen in zijn ogen... 
In feite draait het nieuwe wielerboek van 
Manu Adriaens heel wat rond vriend-

Freddy Maertens 

schappen, intriges, rivaliteiten, duistere 
praktijken ook, elementen die De Muur 
van Geraardsbergen opvallend mense
lijke trekken bezorgen. Het gesloten ka
rakter van deze zeer harde sport - „ik ken 
geen andere sportlui die zo hevig kunnen 
lijden als renners" schrijft de auteur in 
zijn woord vooraf - wordt sterk ge

typeerd door een uitspraak van de meest 
succesrijke sportbestuurder van 1996, 
halter Godefroot: „Een bedrijf geeft per 
hoge uitzondering eens een open-deur-
dag, maar voor de rest hoef je daar ook 
niet te gaan rondneuzen". Als dat geen 
duideli|ke taal is. Overigens laat Adriaens 
in zijn boek duidelijke taal juist primeren. 
Zo laat hij Flandria-baas ?aul Claeys de 
mytische vriendschap tussen Roger De 

Vlaeminck en Monseré verhalen: mon
sieur Paris-Roubaix of Le Gitan des 
Flandres had het duidelijk moeilijk met 
de grote klasse van de te jong gestorven 
kampioen. Deze jaloezie staat dan weer in 
schril kontrat met de kameraadschap die 
veelvoudig veldritkampioen Roland Li-

boton koestert voor zijn kollega's Stam-

snijder en Vermeire, iets wat )e niet direkt 
van de grote en stoute mond van de man 
uit Rillaar zou verwachten. 
De échte schaduwzijden van de lood
zware wielersport worden via een ganse 
reeks pittige anekdotes in vol daglicht 
geplaatst. Wat te denken van Raymond 

Impanis die bij een valpartij tijdens een 
Ronde van Vlaanderen in Ingooigem -
het dorp van Streuvels - zag dat er op de 
grond meer pikuren dan renners lagen? 
Of de 1,5 miljoen die Phil Anderson van 
de sponsor van de kleine van Nevele -
Eddy Planckaert - ontving nadat deze in 
'88 de Ronde van Vlaanderen had ge
wonnen. Voorwaar verhelderende gege
vens. Voor allerlei ander moois, kortom: 
liefde en lijden van de Vlaamse coureur, 
kan je in dit uitermate vlot geschreven 
boek van Manu Adriaens terecht, een 
must voor de ware wielerliefhebber die je 
bent of niet bent, want de auteur heeft 
zeker niet de intentie om je van gedachten 
te doen veranderen. Je mag en kan altijd 
zélf denkwerk blijven verrichten. Of om 
het met de woorden van good old Her

man Van Springel te zeggen: „Ik denk er 
het mijne van". Herman doet die finale 
uitspraak in verband met zijn nog altijd 
vrij mysterieuze nederlaag in de Tour van 
1968. Waar ook ik het mijne van denk. 

(wv) 
^Flandriens over hun touren. Mark 

Van Lombeek en Robert Janssens. 

Standaard Uigeverij - Antwerpen, 

1996. 595 fr. 

c» De Muur van Geraardsbergen - Liefde 

en lijden van de Vlaamse coureur. 

Manu Adriaens. Uitg. Van Halewijck 

- Leuven, 1996. 698 fr. 

Lucien van 
Impe 
verscheen na 
zijn 
overwinning 
in de Tour van 
'76 in een veel 
te groot palc 
bij iconing 
Boudewijn. 
Meer 
anekdotes in 
twee boeicen 
over de 
wielrennerij. 
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DANNY LAMARCQ & MARC ROGGE 

DE TAALGRENS 
VAN DE OUDE 

TOT DE NIEUWE BELGEN 

Sint-Oenesias 
Rhoie-SainHw 

X . i 

M 

In 1981 verscheen bij het Vlaams Na
tionaal Studiecentrum een brochure met 
als titel Van Kanaal tot Kanaltal. Ze be
handelde de Germaans-Romaanse taal
grenzen als één geheel, van aan het Kanaal 
tot aan het gelijknamige Alpendorp waar 
de beide taalgebieden op de derde stoten, 
het Slavische. 

Het bij het Davidsfonds verschenen boek 
De Taalgrens verwijst niet naar die bro
chure maar plaatst toch de Germaans-
Romaanse taalgrens doorheen de zuide-
hjke Nederlanden in datzelfde ruimere 
perspectief. 

ROMAANSE DIJKEN TEGEN... 

De auteurs - het gaat met om een een-
mansondememing - hebben zeer verdien
stelijk werk geleverd. Elkeen heeft vanuit 
zijn vak (demografie, archeologie, taal
kunde, geschiedenis) het verschijnsel taal
grens bestudeerd en deelt de actuele stand 
mee van de wetenschap terzake. De hoofd
auteurs hebben er bovendien voor ge
zorgd, al die gegevens te coördineren. 
Men zoeke in dit werk geen revolutionaire 
inzichten i.v.m. de evolutie en de vast
legging van de taalgrens noch over de 
politieke gevolgen ervan. Het is toegespitst 
op het ontstaan zelf van de taalgrens en de 
taalgrensproblematiek. 
De eigenlijke taalgrens, bij benadering een 
lijn in de aard van de huidige, is niet veel 
ouder dan duizend jaar, met uitzondering 
van het Franse graafschap Vlaanderen, 
waar reeds in de 8 e eeuw de afbakening 
duidelijk wordt. Ten oosten van de Schelde 
hgt dan een breed tweetahg overgangs
gebied tussen Oudenaarde-Maastricht en 
de valleien van Samber en Maas. Zelfs 
voor belangstellende leken is het inzicht 
verrassend dat de taalgrens evengoed had 
kunnen liggen op een lijn van Charleroi 
naar Luik. Inderdaad, etnisch is de hele 
bevolking ten noorden hiervan (althans in 
de 8e eeuw) Germaans. Weliswaar zijn 
daar heel wat geromaniseerden bij. En de 
geschiedenis leert ons dat, onder welke 
invloeden dan ook, velen na de 8e eeuw 
verder geromaniseerd zijn. 
Wanneer Caius Julius Caesar hier in 59 
v.Chr. bmnenvalt noemt hij de bewoners 
„Belgae", onderscheiden van de „Celti". 
Hij rapporteert dat sommige Noord-Kel
tische stammen door Germanen geleid 
worden. De Moriners, Menapiërs, Ner-

D e taalgrens is een fenomeen dat het politieke 

leven in België decennialang heeft beroerd en 

nog steeds niet uit de actualiteit is. Sinds de 

grondwettelijke vastlegging is die grens ook 

staatsgrens geworden en, als we de politieke 

waarnemers mogen geloven, ook een sociale grens. 

Een kwartet auteurs schreef nu een hoek samen over 

de taalgrens, van vroeger tot nu. 

• BOEKEN • 

viërs. Tongeren enz. noemt hij Germanen. 
Het is dan ook de vraag wat het woord 
„Belgae" betekend heeft (Keltisch voor 
„bondgenoten"?). Het door Germanen 
bewoonde gebied eindigde toen een stuk 
zuidelijker dan de huidige taalgrens. 

...GERMAANSE VLOED 

Al die Germanen werden vrij vlug ge
romaniseerd. De grens tussen de Ro
meinse, later Romaanse, en de Germaanse 
wereld wijkt onder militaire druk ge
durende een paar eeuwen terug tot achter 
de Rijn. Dan echter komen de Germanen, 

nenslands) moeten de Romeinen zich te
rugtrekken op een tweede lijn, de heirbaan 
Bavay-Tongeren. Weer wil het toeval (?) 
dat deze de zuidelijke grens uitmaakt van 
voornoemd gemengd taalgebied. De 
streek tussen beide heirbanen blijkt lange 
tijd onbewoond te zijn geweest. Ze werd 
tenslotte ingenomen door wie er nog 
steeds wonen: Franken. 
Dit is in grote lijnen de wordingsge
schiedenis van de taalgrenszowe, zoals zij 
uit het groepswerk te voorschijn komt. 
Het is voor ietwat ingewijden niet he
lemaal nieuw maar toch duidelijker en 

van taalgrenszone 
tot taalgrenslijn 

met Slaven in de rug, weer opzetten. Een 
tijd lang handhaven de Romeinen, samen 
met de geromaniseerde bevolking, zich 
langsheen een heirbaan die het Rijnleger 
met de troepen in Brittannia verbindt. 
Toevallig of niet valt deze lijn ongeveer 
samen met de «oor^igrens van het taal
gemengde gebied in de 8 e eeuw. Onder de 
aanhoudende druk van binnenvallende 
Saksen (op de kust) en Franken (bin-

aanvaardbaarder dan alle theorieën die 

zich aan een lijn vastklampten. 

BEZWAREN 

Jammer is alleen, en hiermee belanden we 
reeds bij de als opbouwend bedoelde kri
tiek, dat niet wordt ingegaan op de in

krimping van die brede langgerokken taal
grenszone tot de veel latere taalgrenslijn. 
Onder welke invloeden is dit gebeurd? 

- • • 
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Vermoedelijke taalgrenslijn en -zone In de 8e eeuw. naarM. Cysseling, 
.Cermanisering en taalgrens" in „Algemene Geschiedenis der Nederlanden I" 

(198 V 

PoUtieke, economische? Uitgaande van 
wie? Warmeer ongeveer werd de zone 
helemaal lijn? Waarom precies op die 
plaats, aangezien de hele bevolking in de 
8 e eeuw nog etnisch Germaans was. 
Mare Rogge haalt er wel een ietwat ver
wonderlijk besluit uit: „De twee gemeen
schappen die vanaf deze periode in ons 
land (bedoeld wordt België, nvdr) wonen, 
worden gekenmerkt door hun gemeen
schappelijke politieke en materiële kui
tuur. De verschillen liggen in de taal en in 
de gebruiken. In het Noorden zijn die 
Germaans, in het Zuiden spreekt men 
Romaans en zijn de gebruiken Romano-
Germaans." 

Deze zinnen zijn zeker niet ingegeven door 
aftands belgicisme. Het gebeurt niet vaak 
dat een wetenschapsmens onbevangen 
wijst op de gemeenschappelijke Ger
maanse (!) ondergrond tussen Vlamingen 
en Walen. Hij had er wel de belangrijke 
schakering aan moeten toevoegen dat 
zulks veel minder geldt voor de bevolking 
ten zuiden van Samber en Maas. 
Een echt bezwaar geldt het oog waarmee 
de auteurs het verloop van de door hen 
behandelde periode bekijken. Ze zien de 
Romeinen op „ons" afkomen maar schij
nen zich van dan af te identificeren met 
hen en met de geromaniseerden. De Ger
manen worden gezien als indringers (wat 
ze waren) op ons gebied (dat we nog niet 
hadden). Alsof wij hier al woonden vóór 
de volksverhuizingen! Dit onuitgespro
ken, maar voelbaar uitgangspunt leidt tot 
verkeerde formuleringen als „de germa-
nisering van Vlaanderen". Het moet na-
tuurhjk zijn „de hergermanisering" al ging 
het om andere Germanen dan die welke 
geromaniseerd waren. Het ware de moeite 
waard, heel deze geschiedenis eens vanuit 
het standpunt van de invallers te be
schrijven, die tenslotte onze voorouders 
zijn. 

Wij zijn zo vrij, sceptisch te staan tegenover 
de door Maurits Gysseling en Hans Kuhn 
verdedigde en door Guy de Mulder en Luc 
van Durme beaamde stelling dat er zo iets 
als een Belgische taal zou bestaan hebben, 
ook al is dit in hun opvatting „een con
servatieve Indo-Europese substraattaal". 
Volgens ons gaan de door hen vermelde 
verschijnselen gewoon terug op de eerste 
klankverschuiving van het Germaans 
(reeds specifieker dan het Indo-Germaans 
alias Indo-Europees). 
Tenslotte kunnen wij het echt niet eens zijn 
met de verklaring die de auteurs geven 
voor de enige drastische terugtocht die de 
taalgrens ooit gemaakt heeft. Op het 
grondgebied van Frankrijk is deze, zoals 
overal elders van west naar oost lopende 
lijn (Stapels/Etaples - Rijsel), al in de 14e 
eeuw opgeschoven tot Wissant - Sint-
Omaars - Mergem, om in de 19e eeuw 
helemaal naar zuid-noord (Hazebroek-
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Graven-Voeren 
Fouron-Le-Comte 

Grevelingen) te draaien. De naïeve ver
klaring die wij in het boek hiervoor aan
treffen luidt: „de toenemende (econo
mische en culturele) uitstraling van bet 

Flandrisch-Picardische gebied (sic)". 
Onze verklaring luidt: de militaire en 
politieke invloed van de reeds vroeg im
perialistische en centraliserende staat 
Frankrijk! 

SCHOONHEIDS- EN ANDERE 
VLEKJES 

Naast bezwaren willen wij ook enkele 
minder zwaar wegende bemerkingen ma
ken. 

''•'• Op blz. 23 staat een kaart van de 

Europese taalgebieden. Daar ze zeer groot
schalig is, mogen we niet over onvol
ledigheden struikelen; wel over het ont
breken van een datum. Zonder die valt het 
niet te begrijpen dat bv. Sicilië er gewoon 
als Grieks aangemerkt staat, net zoals de 
oostkust van Turkije; en dat Russisch niet 
noordelijker gesproken wordt dan St.-
Petersburg. 

Voor een Davidsfondsboek eerder ver
wonderlijk is het feit dat de auteurs vaak 
niet de officiële Nederlandse vorm ge
bruiken van vreemde (maar soms oor
spronkelijk Nederlandse) plaatsnamen als 
Elzele, Vloesberg, Aarlen/Arel; Atrecht, 
Namen e.d.m. 

M.b.t. de Yoerstreek gewaagt Luc van 
Durme van „francofonen". Dit lijkt ons 
tweemaal verkeerd. Vooreerst had hij 
evengoed „Franstaligen" kunnen schrij
ven. Ten tweede komen in Voeren zeer 
weinig Franstaligen voor, alleen een paar 
Walen en vele franskiljonse Vlamingen. 
Tot vóór korte tijd kenden die zelfs niets 
anders dan hun Limburgs dialect. Ze wil
den wèl bij Luik. Maar dat is een ander 
verhaal. 

In dit verband staan daar nog een paar 
onnauwkeurigheden. De verfransing van 
het land van Overmaas dateert, wat de 
zgn. Platdietse streek betreft, al uit de 19e 
eeuw; die van de Voerstreek uit de tijd 
tussen de twee wereldoorlogen. Na 1944 
werd ze wel verhevigd. Het is echter 
onjuist, te beweren dat ze pas toen in
zette. 

Stellen dat de Duitse bezettingen en an
nexaties, naderhand (tot schade van Ger-
mania) teniet gedaan er „voor een en 
ander tussen zitten" dat „de taalgrens er 
nog altijd in beweging is", klopt. De hele 
waarheid luidt echter dat de Duitsers nooit 
Romaans gebied, wel half verloren gegaan 
Germaans gebied geannexeerd hebben. En 
dat de Walen van de angst, het oppor
tunisme en het franskiljonisme der be
trokken bevolking handig gebruik ge
maakt hebben om Germaans gebied vaster 
in de hand te krijgen. 

Tegen de bewering (blz. 10) dat „taal
gebruik en taalgrens vóór 1800 geen en

kele rol speelden" moeten wij toch pro
testeren. Nooit gehoord van het Edict van 
Villers-Coteret (1539), waarbij het Frans 
tot enige taal werd uitgeroepen voor alle 
officiële stukken? Om van Louis XIV te 
zwijgen, die de toepassing ervan tot ons 
z p . Frans-Vlaanderen uitbreidde, zodra 
hij het in zijn macht had. 

DESALNIETTEMIN 

Het bedroeft ons eigenlijk een beetje dat 
wij zovele bezwaren en bedenkingen heb
ben moeten uiten over een boek dat wij, 
alles samen, oprecht een ruime versprei
ding toewensen. 

Er is immers ook veel goeds over te 
zeggen, naar de inhoud en ook naar de 
vorm: gemakkelijk leesbaar door de vele 
indelingen, in een zeer geslaagde, „prettige 
opmaak", verlucht met talrijke verdui
delijkende illustraties (waaronder enkele 
zeldzame kaarten), voorzien van een over
vloedige bibliografie en geschreven m een 
rustige, aangename betoogtrant. 

Karel Jansegers 
c»De Taalgrens, van de oude tot de 

nieuwe Belgen. Danny Lamarcq & 

Mare Rogge (red.). Uitg. Davidsfonds, 

Leuven, 1996.254 blz., 795 fr. 

c» De Taalgrens is ook een tentoonstelling 

die nog tot 16 maart a.s. te bezichtigen 

is in het Provinciaal Archeolgisch Mu

seum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Pad-

destraat 7 te Velzeke (Zottegem). 

Elke zaterdag te bezoeken van 14 tot 17 

uur, op zondag van 9 tot 12 uur en van 

14 tot 17uur. 

Toegang gratis. 

In Voeren 
komen weinig 
Franstaligen 
voor, alleen 
een paar 
Walen en veel 
fransklljone 
Vlamingen. 

Jef Van Tuerenhout vjerö in 1926 te Me-
chelen geboren en is Intussen uitgegroeid 
tot een der grootsten van de Vlaamse 
kunstscène. Aanvankelijk werd van hem 
verwacht dat hij zijn vader in het meu
belbedrijf zou opvolgen. Zijn loopbaan 
verliep evenwel helemaal anders. Op 14-
jarige leeftijd trok hij naar het St.-Lu-
casinstltuutte Brussel. Driejaarlaterver
liet hij het ouderlijk huls, om samen met 
enkele andere zelfstandige artiesten al
leen te gaan wonen. In deze tijd leidde Van 
Tuerenhout een vrij bohémienachtig le
ven. Het was tevens een tijd van twaalf 
stielen en dertien ongelukken. Als aan
komend artiest bleef hij grotendeels on
bekend en onontdekt. Veel brood kwam 
er in die tijd niet op de plank. 
Nadat hij zijn echtgenote Clara leerde 
kennen, trok het jonge paar naar Ant
werpen, waar Jef als fabneksarbeider aan 
de slag kon. 's Nachts werkte hij verder aan 
de uitbouw van zijn artistieke inspiratie. 
Nadat een eerste zelfstandige tentoon
stelling was gelukt, verhuisde Van Tu-
renhout in 1959 naar Oostende. Zijn 
vrouw hield er een winkel van schelpen en 
mineralen open, zodat Jef zich voortaan 
integraal aan zijn schilderkunst kon wij
den. Zo groeide Van Tuerenhout stilaan uit 
tot één van onze belangrijkste kunste
naars met ook een stevige internationale 
uitstraling. Hij werd ontegensprekelijk de 
picturale meester van de vergeestelijkte 
erotiek. Zijn geschilderde vrouwen zijn 
mystieke ideaalbeelden, droombeelden 
die het aardse en het sensuele aan het 
heilige en het mystieke paren. Ze zijn 
zowel oermoeders als onbereikbare go
dinnen. 

VROUWELIJKE EXTRAVAGANTIE 

De majestueuze vrouwenfiguren blikken 
steeds met wijdopen pupillen de toe
schouwer aan. Het zijn fascinerende per
sonages, die hun dominantie op hoog
moedige wijze, vrank en vrij uitstralen 
Deze uitstraling van macht en zelfs angst-
aanjagen worden enigszins getemperd 
door de irrealistische uitschildering. 

Alhoewel Jef Van Tuerenhout picturaal en 
compositorisch zo sterk is, dat hij eigenlijk 
alle mogelijke thema's tot onderwerp van 
zijn schilder- en tekenwerk zou kunnen 
kiezen, blijft hij stereotiep vastzitten aan 
deze vrouwenfiguren, waardoor hij zo 
pertinent herkenbaar is geworden Van 
Tuerenhout blijft immers obstinaat va
riëren op die vrouwentypes, die hij telkens 
tot sierlijke silhouetten uittrekt, begiftigd 
met zwanehalzen met vaak kostbare hals
kokers. Hun hoofden worden door de 
kunstenaar gesierd met fabelachtige en 
fantastische hoofddeksels Ook de vingers 
worden uitgelengd en verlenen aan het 
totaalbeeld een klauwachtige, dierlijke 
sfeer. 
De doeken van Van Tuerenhout blijven 
plechtstatig en erg statisch De compo
sitorische vlakverdeling en een fel-kleurig 
palet blijven de prioriteiten van deze ta
lentrijke artiest. Het intens bekijken van 
het oeuvre van Jef Van Tuerenhout doet 
de toeschouwer de dagelijkse sleur van 
het leven vergeten en doet hem wegs-
oezen in een fantastische wereld van mys
terieuze onderworpenheid aan vrouwe-

De vrouwen van 
van Tuerenhout 

lijke schoonheid en verleidelijkheid. 
Deze zowel beklemmende als dromerige 
vrouwen laat Van Tuerenhout domineren 
in diverse expressietechnieken, zoals 
schilderijen, goeaches, keramiek en gra
fiek. Bevreemdend in deze personages is 
het gewild gecreëerde contrast tussen de 
halve naaktheid en de extravagante op
smuk of tussen de koele sfinksachtige 
onverschilligheid en de fantasmagorische 
tederheid van deze vrouwen, die Van 
Tuerenhouts interpretaties kunnen zijn 
van zowel godinnen en priesteressen als 
van koninginnen en sirenen. Hun geë
taleerde wulpsheid blijft tegelijkertijd ta
boe en ongenaakbaar. Hun sensualiteit 
blijkt anderzijds weer te afstandelijk en te 
onverschillig. Dit spel van gedeeltelijke 
onthulling en de aftastende gebarentaal 
naar zelfontdekking, maken al deze uit
beeldingen gezond-erotisch. Van Tueren
hout houdt de ruimte tot verdere zelf-
invulling en poëtisch-romantische ver
wachting steeds open. 
Door zijn uitgesproken helder kleuren
palet weet Van Tuerenhout de exotische 
sfeer van zijn oeuvre nog op te drijven. 
Veelvuldige contacten met onder andere 
de dichters Paul Snoeck en Marcel van 
Maele gaven zijn werk ook vaak een po
ëtische dimensie. Binnen de knng van 
hedendaagse Europese kunstenaars blijft 
Van Tuerenhout toch nog steeds een ge
ïsoleerd, maar duidelijk herkenbaar, ka-
raktenstiek kunstenaar. 

Dirk Stappaerts 
o» Jef Van Tuerenhout. Cultureel centrum 't 

Elzenveld, Sint-Jorispoort 27bis te 2000 
Antwerpen (ook ingang St-Elisabethzie-
kenhuis, Gasthuisstraat). Tot 23 maart 
1997. Van don. t/m zon. van 12u.30 tot 
17u.30. Toegang gratis. Catalogus met 
tekst van prof M. Vanjole, 1.000 fr. 

15 
6 maart 1997 



V oor de voetballerij in België komt het einde van 

de miserie blijkbaar nooit in zicht. De ene 

trainer is nog niet vervangen of zijn opvolger wordt 

reeds ontslagen. De radeloosheid van de bestuurders 

werd nog nooit zo ongegeneerd gedemonstreerd. Het 

schijnt wel of ze in de leer zijn gegaan bij 

de Bondsleiding. 

• SPORT • 

Zowel Enzo 

scifo (links) 

als Georges 

Grun, twee 

goudhaantjes 

van Paul van 

Hlmst, 

keerden 

terug naar 

Anderlecht, 

ploeg waar ze 

groot werden. 

Voorzitter D'Hooghe en zijn bondsme
dewerkers onderhandelden wekenlang 
met VT4 over een nieuw voetbalcontract 
en kozen dan van het ene moment op het 
andere voor VTM. Rare snuiters al wisten 
we dat al. Of is het toch waar dat de 
bondsvoorzitter zijn hart en ziel heeft 
verkocht aan de commerciële omroep uit 
Vilvoorde? Van een bondsbestuurder die 
boven alles en iedereen zou moeten staan 
wordt wel anders verwacht. 

ZWIJGGELD 

Daarnaast was en blijft er natuurlijk An
derlecht en de vermoede omkoopaffaire 
uit de eerste helft van de jaren tachtig. 
Was de halve finale-wedstrijd tegen Not
tingham Forest omgekocht of niet ? Neen, 
zeggen ze in het Astridpark. Ja, zeggen de 
meester-afpersers uit Antwerpen die de 
klus al dan niet op eigen initiatief zouden 
hebben geklaard met de inmiddels ver
ongelukte Spaanse scheidsrechter. Ieder 
gezond denkend mens gaat er vanuit dat 
er poep aan de knikker moet geweest zijn 
omdat voorzitter Constant Vanden Stock 
jarenlang zwijggeld betaalde. Maar men
sen die het kunnen weten verzekerden 

ons dat de oude baas van Sporting zo in 
elkaar zit dat hij zelfs zwijggeld zou 
betalen wanneer er niets te verzwijgen 
valt. Zozeer zou de man aan zijn reputatie 
gehecht zijn... Het kan natuurlijk en we 
willen zeker geen oordeel vellen. Maar 
dat het imago van de ex-voorzitter van de 
club onherroepelijk schade heeft geleden, 
zoals De Morgen blokletterde, staat bui-

trainers uit eerste klasse: Jan Ceulemans 
(E. Aalst) het jongste slachtoffer, Jerko 
Tipuric (Cercle Brugge), Stani Gzil (Ger
minal Ekeren), Willy Reynders (KV Me-
chelen), Georges Leekens (Exc. Moes-
kroen), Wilfried Sleurs (Sint-Truiden). 
Deze zag inmiddels zijn opvolger Smets 
ook al doorgestuurd worden. Gui Man-
gelschots is op Staaien weer loodgieter 
met dienst. Naar men vertelt wordt de 
grond ook heet onder de voeten van Luka 
Peruzovic (Charleroi), Lei Clijsters (AA 
Gent) en René Vandereycken (RWDM). 
Het zou ons verbazen indien ze er alle 

Komt het einde 
nooit in zicht? 

ten twijfel. We vragen ons trouwens af 
wat hoofdsponsor Generale Bank over 
een en ander denkt... Die heren zijn niet 
gesteld op negatieve publiciteit. Zoveel is 
zeker. Het heet dat Anderlecht niet meer 
kan veroordeeld worden, dat de feiten 
verjaard zouden zijn. 

TRAINERS 

Voor de aardigheid hebben we een lijstje 
opgesteld met ontslagen of opgestapte 

Peter Van Petegem won de openingskoers 
,,Het volk". Dat was een halve verrassing. Niet 
dat Van Petegem tot voor zaterdag een on
bekende was. Vorig jaar reed hij een op
gemerkte Ronde van Frankrijk. Al was het 
maar omdat hij in de beslissende ontsnapping 
van een etappe op bevel van zijn ploegleider 
alle medewerking weigerde en daardoor een 
waarschijnlijke ritzege verspeelde, in Lokeren 
nam Van Petegem weerwraak voor de ne
gatieve publiciteit van de voorbije zomer. Hij 
won afgescheiden voor Tom Steels, de ge
doodverfde favoriet die voor eigen volk een 
tweede opeenvolgende zege maar moeilijk 
kon mislopen. De vraag was niet of de Mapeis 
zouden winnen. De vraag was hoe ze dat 
zouden doen, wie als winnaar van dienst door 
het machtige blok van Patrick Lefevere zou 
worden naar voor geschoven. Ook Museeuw 
en Ballerini waren mogelijke laureaten. Het 
verliep dus anders en misschien was dat maar 
goed ook. De TVM's reden met drie vooraan In 
de beslissende fase van de koers: Caplot, 
Redant en Van Petegem. De laatste haalde zijn 
slag thuis. 

Eerherstei 
Is er daardoor wat veranderd? Neen na
tuurlijk. De Mapeis zullen ook morgen en 
overmorgen het gewicht van de wedstrijden 
moeten dragen. De ploeg bezit zoveel po
tentiële winnaars dat zij geacht wordt elke 
ééndagswedstrijd te kunnen winnen. De 
maand april Is voor de Mapels allesoverheer
send. De Ronde van Vlaanderen, Cent-We-
velgem, Parijs-Roubalx: op die dagen mag het 
niet misgaan, dan moet de concentratie 
maximaal zijn. Van Museeuw worden dan 
topprestaties verwacht. De wereldkampioen 
zal zich moeten en willen tonen. De voorbije 
jaren was de regenboogtrui voor niemand 
een geluksbrenger. Zij schonk de drager geen 
bijkomende krachten. Museeuw heeft die ook 
niet nodig. De Gistelnaar bezit zoveel inhoud, 
ervaring en beroepsernst dat hij rustig kan 
volstaan met op zichzelf te betrouwen. We 
kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat hij 
niet één van de dhe wedstrijden zou winnen. 
In de voorbereldlngskoersen in het warme 
zuiden liet Johan al een en ander zien Hij zal 
het daar niet bij laten. 

(gp) 
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drie moesten in slagen de rit uit te rijden. 
Daarvoor zijn de tijden te onzeker. 
Het verhaal is daarmee evenwel nog niet 
verteld. Lierse, Standard, Club Brugge en 
Anderlecht wisselen einde seizoen zeker 
van trauier. De betrokken partijen zijn op 
elkaar uitgekeken. Daarom trekt Gerets 
van het Lisp naar het Jan Breydelstadion, 
Broos van Brugge naar Moeskroen en 
Daerden van Sclessin naar het Lisp. An
derlecht gelooft met onverstoorbare zelf
zekerheid in Vandereycken, dat wonder 
van communicatie en offensieve kracht. 
We weten niet of men zich in Brussel over 
enkele maanden nog zal opwinden over de 
vermeende omkoopaffaire maar we weten 
zeker dat er herrie en heibel komt rond de 
per definitie controversiële figuur van 
Vandereycken. Anderlecht had een Gerets 
nodig en niets anders. 
Maar goed: laten we een sommetje ma
ken. Van de achttien eerste klasse clubs 
worstelen er momenteel dertien met een 
min of meer nadrukkelijk trainerspro
bleem. Dat wil wat zeggen. Het verraadt 
radeloosheid en creatieve beperktheid. 
Over de tweede klasse willen we het niet 
hebben. Beerschot is op sterven na dood. 
Die club, die tussen de beide wereld
oorlogen en in de vroege vijftiger jaren een 
uitstraling had die niet onderlag bij deze 
van het grote Anderlecht of het Club 
Brugge van Ernst Happel, leeft al een paar 
decennia in de schandaalsfeer. Nu zijn het 
weeral de spelers die niet betaald worden. 
Maandenlang werden ze met beloften ge
paaid. 

En de Bond die grijpt nooit in. Besturen is 
wel het laatste waar de heren uit het glazen 
huis zich om bekommeren. Van open 
boekhoudingen en bankwaarborgen heb
ben ze nog nooit gehoord. Dat is hun taak 
niet natuurlijk. Ze verwachten vooral 
steun en begrip wanneer ze hun mond 

opendoen om hun alomvattende wijs
heden te verkondigen. Over dat onrecht
vaardige Bosman-arrest en over het on
begrip waar ze alom mee geconfronteerd 
worden. 

TIEN JAAR LATER 

Enzo Scifo keert terug naar Anderlecht na 
tien jaar buitenland. We herinneren het 
ons nog als gisteren. Het debuut van de 
jonge Italiaanse Belg uit de streek van La 
Louvière. Indien we ons niet vergissen 
was het Jef Jurion die hem ginds had 
ontdekt. Scifo doorliep de jeugdploegen 
van Sporting en debuteerde erg jong in de 
eerste ploeg. Van Himst, die hem als Uefa-
junior had getraind, twijfelde geen mo
ment aan zijn mogelijkheden. Aan die van 
Georges Grun evenmin. Scifo en Grun 
debuteerden ook samen in de nationale 
ploeg. Niet zoveel later zouden Stefaan 
De Mol en Patje Vervoort hen daar ver
voegen. Beiden misliepen later hun car
rière. De weelde was te zwaar om dragen. 
Voor Scifo en Grun niet. Enzo vertrok 
veel te vroeg, hij moet eenentwintig ge
weest zijn, naar het buitenland. Hij was 
nog niet volgroeid, fysiek niet en mentaal 
niet. Vooral daarom mislukte hij volledig 
bij Inter Milaan. Ook Bordeaux bracht 
hem geen geluk. Hij werd pas opnieuw 
zichzelf bij Auxerre, die kleine club uit 
Bourgogne die al zoveel groten voort
bracht en die al meer dan dertig jaar 
getraind wordt door Guy Roux, een man 
die als geen andere jong talent ontdekt en 
weet te begeleiden. Na Auxerre, waar 
Enzo op de schouders werd gedragen, 
volgden Torino en Monaco. Na tien jaar 
van lonende omzwervingen acht Scifo de 
tijd gekomen om naar huis terug te keren. 
Naar Anderlecht dat een charme-offen
sief probeert in te zetten om al de ne
gatieve publiciteit van de voorbije maan
den, en eigenlijk moeten we schrijven 
voorbije jaren, om te buigen. 
Is Scifo geslaagd in het buitenland? Die 
vraag durven we niet positief beantwoor
den. Financieel ongetwijfeld wel. Maar 
sportief? De verhoopte wereldvoetballer 
is hij niet geworden. Daarvoor voetbalde 
hij te eigengereid, te ingewikkeld en was 
bovendien ook nog te vaak gekwetst. In 
het najaar zal blijken wat Scifo echt nog 
waard is. Is hij nog de regelaar op het 
middenveld, de stuwende kracht die hij 
verondersteld wordt te zijn ? Vast staat dat 
er met Scifo in de ploeg in Anderlecht 
weer over „voetbal" zal worden gepraat 
en dat schijnt wel een eeuwigheid ge
leden. 

Gym Pie 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Ex-Sovjetleger puinhoop", 

las Ahasverus 

Het Dode Leger 

© 

Z^tduivel: 

Overheidsbestelingen 

© 

Haast geen Rode Duivels meer 
Geen goesting, Enzo... 

© 
Welke kleur zullen de letters 

van de Witte Mars-krant hebben ? 

© 

Dutroux-Nihoul 
Een beschermde soort? 

© 
Nederlands bod op Sportpaleis. 
Van Peel naar eiland met 2 Marokkanen! 

© 
Toelatingsproef voor artsen: 
dokterslatijn! 

© 
Albanië onder vloek 

...van pyramide 

© 
40 jaar Ons Erfdeel 

Vlaanderen de Leu! 

De VTB bestaat dit jaar 75 jaar, maar de 
oprichting van deze Vlaamse toeristen
bond kwam in 1922 niet uit de lucht 
gevallen. Er was reeds eerder een poging 
geweest om tot een Vlaamse tegenhanger 
van de Touring Club de Belgique te 
komen. 

AUTOSALON 

Het was in 1898 dat het eerste autosalon 
gehouden werd. Het heette toen ge
woonweg exposition d'automobile want 
het was in Parijs, in de Jardin des Tui-
leries, van 15 juni tot 3 juli. Op de 
openingsdag kostte de toegang 5 fr., op de 
andere dagen 1 fr., maar 's vrijdags 3 fr. 
Was dat duur? Een ambachtman ver
diende toen 25 a 30 centiem per uur en 
moest dus zowat vier uur werken om aan 
het bedrag van één frank te komen. 
Deze tentoonstelling te Parijs werd in
gericht door de in 1895 opgerichte Au-
tomobileclub de France, die toen reeds 
1.500 leden had. Een zekere Van Zuylen 

was voorzitter van de club. Om te mogen 
deelnemen aan de tentoonstelling werd 
een voorwaarde gesteld: alleen wagens 
die het traject Parijs-Versailles-Parijs op 
eigen kracht hadden gereden werden toe
gelaten, een commissaris oordeelde over 
de prestatie. Op de tentoonstelling zelf 
mocht er geen benzine in de wagens zijn. 
Er waren ook wagens die op elektriciteit 
reden, sommige auto-enthousiastelingen 
verwachtten meer van elektrische dan 
van benzinewagens. Friedrich Porsche 
werkte aanvankelijk aan zulke elektrisch 
aangedreven wagens. 
Maar niet iedereen was vol geestdrift 
voor dit nieuwe tuig. Er waren omstreeks 
1900 ook tegenstanders van deze „stink-

stof achterlatende tuf-tuf-kar". Ook de 
koetsiers waren er tegen en natuurlijk 
diegenen die in hun gezin de eerste ver
keersslachtoffers betreurden. 
Anderen dan weer verwachtten van deze 
nieuwe uitvinding een industrieel-tech
nische vernieuwing en een stimulans voor 
de industrie. 

Toen bij ons de eerste auto's op de wegen 
kwamen, liepen de mensen naar buiten 
om dat tuig te zien. De jonge Stijn Streu-
vels, die een velo-gek was, schreef er 
over. 

HIPPOLIET MEERT 

In 1923 ging te Brussel het 16de Salon de 

l'Automobile door in de Cinquantenaire, 
sous Ie Haut Patronage de S.M. Le Roi et 
Le President Ct R Brassine. Eentalig 
Frans, zoals de Automobielclub en Tou
ring, zij weigerden onomwonden het Ne
derlands. Vandaar de Vlaamse reactie die 
in 1922/23 vorm kreeg in de Vlaamsche 
Toeristenbond. Stichtende leden waren: 
Stan Leurs, Edward Leonard, Bertha Sa-

myn, Frans Neyes, Kavel Olbrechts, Ge-
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Nog voor VTB 
bestond 

rardKuylaerts, Frans Luyten, RenaatPeet-

ers. Jozef}oos, Willem Heylen, Christiaan 

de Does. 

Maar er was al een aanloop geweest. 
De Antwerpse leden van de Touring Club 
de Belgique hadden reeds in 1908 ver
kregen dat het clubblad ook in het Ne
derlands verscheen. Maar het jaar nadien 
werd die Nederlandstalige versie al op
gedoekt omdat er onvoldoende belang

stelling was. 

Hippoliet Meert ("Aalst 1865) was een 
flamingantische moeial, een leraar Ne
derlands die in 1895 het Algemeen Ne
derlands Verbond (ANV) had gesticht. 
Meert nam de vernedering niet en begon 
zelf aan de oprichting van een toeris-
tenclub. 

Toen hij duizend leden had - Stan Leurs 

was er al bij - belegde Meert een eerste 
vergadering waarop hij o.a. een eigen 
toeristentijdschrift zou voorstellen (zijn 
ANV-tijdschrijft Neerlandia verscheen se
dert 1896 en is nu aan jaargang 101). 
Die eerste vergadering werd in Gent 
gehouden op 2 augustus 1914 en men 
besliste er de club Vlaamse Toeristenbond 

te noemen. Maar na 4 augustus van dat 
jaar viel er aan toerisme niet meer te 
denken, het land kreeg Duitse soldaten 
over de vloer. 

Na de eerste wereldoorlog is men dan 
opnieuw gestart, maar zonder Meert. Die 
woonde in Nederland als banneling. Tij
dens de eerste wereldoorlog was hij hoog
leraar geweest aan de vervlaamste uni
versiteit van Gent en lid van de Raad van 
Vlaanderen. Hij was tot 20 jaar hechtenis 
veroordeeld en overleed te Middelburg 
op 20 november 1924. 

OP ALLE WIJZEN 

Maar aan de eerste doelstellingen van een 
Vlaamse toeristenbond was weinig ver
anderd. In de statuten van VTB staat te 
lezen:,, Het doel van de vereeniging is op 
alle wijzen het toerisme onder de Vla
mingen en het reizen in het Vlaamsche 
land te bevorderen, alsook de algemeene 
kultureele belangen van het Vlaamsche 
volk behartigen." 

De bond kende een groot sukses. Van 
5.520 leden eind 1922 liep het aantal 
naar 100.000 midden 1931. 

Ondertussen was, als een afzonderlijk 
initiatief, de Vlaamse Automobilisten-
bond opgericht. Deze kwam er in 1924 
als gevolg van een samenwerking tussen 
Lieven Gevaert en ingenieur Alois van 
Lov, bestuurder van een autoschool te 
Antwerpen. De VAB werd een onder-
afdeUng van de VTB die ondertussen 
uitgroeide tot iets waar Meert nooit had 
van durven dromen. 

Initiatiefnemer Stan Leurs, duivel-doet-al 
Jozef Van Overstraeten, opvolger Ri
chard Orient; zij bouwden VTB-VAB uit 
tot een Vlaamse strijd- en cultuurver-
eniging met groot gezag. De tijden ver
anderen echter en VTB-VAB veranderde 
mee, maar dat is een ander verhaal. 

Herman Maes 

De VTB lag 

mee aan de 

basis van het 

bustoerlsme. 
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S E K E K E R 
OPGAVE 83 
HORIZONTAAL 
1 Afgelopen (6) 
4 Zulke genegenheid voor ie

mand is volstrekt onge
veinsd (8, 6) 

8. Ginder is behalve dat ook 
hoger (11) 

9, Deze naam hoor je veel
vuldig in Friesland (5, twee 
mogelijkheden) 

10 Niet te geloven- met dit 
plaksel kun Je ook iets uit
vegen! (3) 

11, Dit van traagheid en ge
makzucht getuigende 
woord wordt in Nederland 
ook gebruikt als men het 
gewoon over mensen heeft 
(3) 

12. Vervoermiddel dat vooral in 
de zomer verwelkomd 
wordt! (5) 

14. Hollandse Jozef (4) 
15. Hiervoor heb Je een voor

beeld of model nodig (9) 
17. Wat vereist is (5) 
VERTIKAAL 

1. Wie dit Is, gedraagt zich 
godsdienstig (7) 

2. HIJ eigent zich een portie 
toe (9) 

3. HiJ ontsnapte met zijn gezin 
aan de verdrinkingsdood (3) 

4. Een streep trekken om aan
dacht voor een woord of 
woorden te vragen (10) 

5. Dit papier hangt binnen, 
maar de bedoeling is datje 
't buiten bekijkt (10) 

6. Gebundelde betaalop
drachten (12) 

7 Neerslachtig gepieker (7) 
13 Zo flink als een hijswerktuig 

sterk IS (6) 
16. Hatelijke afgunst (3) 

OPLOSSING OPGAVE 82 
Horizontaal: 1. krom; 4. Ro
meo; 5. ros; 8. alors; 9. ba; 12 
optimaal, 14. bezetenen; 16 
re, 17. feestvarken; 19 ont
haren; 22. sportwereld; 24 op
stal; 25. geur 
Vertikaal' 1. koolraap; 2. rem; 
3. moor, 6. opstaan; 7. foei; 9. 
bodemschatten, 10. slagen, 
11. overeenkomst; 13. toe; 15. 
eer; 16. rek, 18. ven/er; 20 
noemer; 21. ijsco; 23. dart. 

M. Martens uit 
straat 79 te 8480 ichtegem 
wint deze week een prijs en 
mag deze zal tilnnenkort 
met de post verwachten. 
De briefloart met de op-

Ing van opgave 85 ver
wachten wU ten laatste op 
maandag 17 maart a.s. op 
ons adres: Banikadenplein 
12 te 1000 Brussel, 
veel sukses! 
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EMMA 
Wie had gedacht dat Jane Austen geen heldinnen meer in petto had, 

na Sense en sensibility, Pride and prejudice en de posthuum 

verschenen Persuasion -waarvan drie meesterlijke films of TV-series 

werden gedraaid - moet maar eens naar Emma gaan kijken. 

De zelfverzekerde Miss Woodhouse, leeft samen met haar vader en 

maakt er een erezaak van om voor zowat iedereen in haar omgeving 

een partner te vinden. 7x) ook voor Harriet, een gewone vrouw met 

een ietwat duistere achtergrond, die ze aan reverend Elton wil 

koppelen. Wat Emma niet ziet, is dat Elton eigenlijk gek op haar is, 

en hieruit vloeien nogal wat amoureuze misverstanden voort. Als de 

mooie, blonde spraakwaterval Frank Churchill, samen met de 

NIEUW IN DE BIOS 

donkere, zwijgzame Jane Fairfax opduiken, raakt Emma's leven 

helemaal in de war. En in al die moeilijkheden is daar de 

vermanende stem van mijnheer Knightley, die haar aan het 

verstand brengt dat je op je éénentwintigste niet alles kunt 

weten. 

Wie had gedacht dat een Amerikaan dit oer-Engels boek niet in 

beeld kon brengen, heeft geen rekening gehouden met Doug 

McGrant - eerste film! - een Texaanse humorist die nogal wat 

roem vergaarde met de TV-serie Saturday Night Live, en onlangs 

nog betrokken was bij Bullets over Broadway, de film van Woody 

Allen, waarvan hij mede-scenarist was. Bij de acteursschare vinden 

we Sophie Thompson en Phyllida Law (zuster en moeder van die 

andere Emma, Emma Thompson). Maar het geheel rust op de 

tedere, tengere maar mooie schouders van Paltrow, die haar 

charmante doe-zoveel-mogelijk-goed personage, dat af en toe 

ongewild ook pijn kan veroorzaken, op meesterlijke wijze neerzet. 

De beelden zijn plaatjes, de kostumering is beter dan in de andere 

Austen-verfilmingen, de close-ups zitten op de goeie plaatsen, en 

de muziek is een CD waard. (***1I2) Willem Sneer 

CS» Uitgeverij Querido bracht het boek van Jane Austen opnieuw 

uit, het is gebonden met stofomslag, telt 512 blz-, kost 1.150 

fr. 

• MEDIALANDSCHAP 4^ 

^^sJ^ Bingovislon Jo De Poorter en Loes Van 
den Heuvel (wulpse Carmen uit FC. De Kam
pioenen) presenteren een nieuw spelpro-
gramnna, waarin drie BV's een quizploeg aan
voeren en tussendoor deelnemen aan de Bingo
trekking. Zat. 8 maart, TV 1 om 20u.05 

t = l De Gouden Uil In drie afleveringen wor
den de kandidaten voorgesteld voor de literaire 
prijs De Gouden Uil, een Initiatief van Humo, TV2, 
de Standaard Boekhandel en de vzw Behoud de 
Begeerte, Vanavond komen de genomineerden 
In de categorie „kinder- en jeugdboeken" aan 
het woord. Dinsdag volgt de categorie ,,non-
fictie", donderdag de categorie „fictie", zon. 9 
maart, TV 2 om I9u. 

C t J Reckless Kelly Amerlkaans-Australlsche 
komische film van en met Yahoo Serious uit 
1995. Ned Kelly Is een moderne Robin Hood: 
vanuit zijn schuilplaats in een beschermd na
tuurgebied pleegt hij bankovervallen en deelt de 
buit achteraf uit onder de armen. Een ge
dupeerde bankdirecteur komt hem op het 
spoor... Maan. 10 maart. TV 2 om 20U.05 

Sissy Spacek en 
Jack Lemmon In 
„Missing". Dins. 
11 maart. Kanaal 2 
om 20U.45 

t 3 ' Trouble in mind Bizar maar uiterst ge
stileerd Amerikaans melodrama van Alan Ru
dolph uit 1985, dat zich afspeelt in de nabije 

*'• - toekomst. Kris Kristofferson is een idealistische 
ex-agent die het opneemt voor een paar on
schuldige broekjes die in de „grote stad" be
laagd worden door een gangsterbende. Ma
rianne Faithful zingt de titelsong. Woens. 12 
maart, TV 2 om 20u.l0 

C=^ Panorama: werkende walen Is Wal
lonië in economisch opzicht één en al ellende, 
en In hoeverre hebben ze hun problemen aan 
zichzelf te danken? Zijn de Walen een volk dat 
zich laat onderhouden? Nog meer dergelijke 
vragen komen aan bod In de reportage van Jos 
Van Hemelrijck en Dirk Mampaey over werk en 
werkgelegenheid In Luxemburg en Henegou
wen. Dond. 13 maart, TV i om 22u.20 

ö Philadelphia Tom Hanks is een jonge 
briljante advocaat. Maar omdat hij homosek
sueel Is en besmet raakt met het aids-virus wordt 
hij door zijn werkgevers meteen de laan uit
gestuurd. Hij roept de hulp in van de flam
boyante zwarte pleiter Denzel Washington om 
zijn zaak te verdedigen. Amerikaans rechtbank-
drama van Jonathan Demme uit 1993. Vrij. 14 
maart, TV 1 om 2lu.05 

U zal het ons deze week vergeven dat m\ 

de foto's van twee kamerleden in deze 
rubriek hebben geplaatst. Het gaat om 
Fons Borginon (VU) en Hugo Van Dien-

deren (Agalev). Ze hebben waarschijnlijk 
weinig gemeen. Strikt genomen horen ze 
bovendien niet thuis op deze media-
bladzijde. En toch plaatsen we hen hier. 
In feite hadden we nog een derde foto, 
van een SP-volksvertegenwoordiger, wil
len plaatsen. Waarom dat niet gebeurd is, 
leest u verder in dit stuk. Niettemin had 
ook hij het bovenstaande duo mogen 
vervoegen. 

Want al beseffen ze het misschien zelf 
niet: de drie hebben elkaar gevonden. Of 
beter: ze werden voor elkaar gevonden. 
En wel door de redactie van het ra
dioprogramma 'Voor de dag'. Dat wij 
deze nieuwe driehoeksverhouding op het 
spoor zijn gekomen, mag evenwel een 
wonder heten: het gebeurde immers en
kele weken geleden, op een zaterdag
ochtend. 

MEE HET BAD IN 
Het is in dit kader nuttig om het even te 
hebben over ons eigen 'zaterdagochtend-
gevoel'. Haast zonder uitzondering is dit 
de prettigste ochtend van de week. Het 
weekeind is immers nog jong. Bij ons 
begint deze dag meestal met het nemen 
van een ontspannend bad. Aan 'Infor
matie' hebben we dan weinig behoefte. In 
het weekeind zetten wij het doorde
weekse werk en dito sleur liefst zo vol
ledig mogelijk van ons af. Het weekeind 
dat is vrijheid. Voor ons en naar we 
mogen veronderstellen voor miljoenen 
anderen. 

Dat de radio die bewuste zaterdagvoor
middag toch op Radio 1 was afgestemd en 
niet op het voor onze badgewoonten 
meer gebruikelijke Radio Donna, lag dan 
ook meer aan het bewasemde raampje 
van de frequentieband dan wel aan onze 
behoefte aan nieuws. Liever dan, nat en 
wel, de frequentie te veranderen, bleven 
we lui liggen. Maar we spitsten wél onze 
oren toen we hoorden dat 'Voor de dag' 
gesprekken zou uitzenden met politici die 
niet tot vervelens toe met hun hoofd op 
televisie komen. Borginon en Van Dien-
deren, die deel uitmaken van een kleme 
fractie, kenden we reeds. Van de SP'er, die 
de pech heeft één van de velen te zijn in 
een grote fractie, hadden we nog nooit 
gehoord. Hij was ons zo onbekend dat we 
zijn naam alweer vergeten waren nog 
voor het badschuim van het water ver
dwenen was. Vandaar ook het jammerlijk 
ontbreken van zijn foto. 
Wat de drie heerschappen letterlijk ver
telden, lijkt ons van minder belang. Maar 
de boodschap die uit de interviews naar 
voren kwam was dezelfde: er wordt ook 
gewerkt in de politiek, ook al haalt dat 

Ellendefactor 10 
Alle kanalen, dag na dag 

Hugo Van Dienderen 

nog slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
het, electoraal belangrijke, televisiejour
naal. Er wordt, zo leerden we, door een 
groot aantal volksvertegenwoordigers op 
een relatief annonieme, maar wel degelijk 
ernstige manier wetgevend en contro
lerend werk verricht. 

NAVELSTAREN 
Die vaststelling stemde ons zo gunstig dat 
de immer aanwezige kruimel als vanzelf 
uit onze navel sprong. Edoch: de euforie 
was slechts van korte duur. Het besef dat, 
zaterdagochtend zijnde, waarschijnlijk 
slechts enkelingen het programma had
den gehoord, was minder aangenaam. 
Want u zal het met ons eens zijn dat dit 
soort berichten, over politici van min
stens goede wil, een ruimere verspreiding 
verdient. Ook wanneer er geen VU'er bij 
betrokken is. 

Maar de reahteit van de nieuwsbericht
geving staat in schril contrast met de 
bovenstaande boodschap. Sinds meer dan 
een half jaar beheersen schandalen al
lerhande de TV-journaals, de actualitei
tenmagazines, de dag- en de weekbladen. 
Wie zich uitsluitend in prime-time voor 
het scherm zet, wie alleen de vette koppen 
in de geschreven pers onder ogen neemt, 
moet (a) een compleet vertekend we
reldbeeld hebben en (b) het voornemen 
koesteren toch maar eens bij de koor-
denvlechter langs te gaan. Het voorbeeld 
is hierboven gegeven. Indien boven
staande titel niet gepaard was gegaan met 
een foto van een mandataris van de VU -
Dag Pons! - en zo een combinatie vormt 
die naar een VU-schandaaltje doet ruiken 
- Gefopt!, hadden velen het bericht niet 
eens gelezen. Er doen de jongste tijd wel 
sappiger verhalen de ronde. 

ARM WERELDBEELD! 
Door mee te doen in het opbod aan 

Fons Borginon 

(politieke) Moord, Corruptie en andere 
kuiperijen, door het marginale te ver
heffen tot de norm ('Goedele', 'Jambers', 
'Telefacts' en VT4 om maar wat te noe
men), door altijd te wijzen op conflict
situaties zullen de kijk- en reclamecijfers 
ongetwijfeld stijgen, maar wordt de kijker 

- en, zij het in mindere mate, ook de lezer 

- wel een reëel beeld op de wereld 
ontnomen. 

Het stereotype tegenargument dat af
faires wel degelijk nieuws zijn, doet niet 
ter zake. Ook de normale gang van zaken 
vormt nieuws. Waarom is het anders in de 
komkommertijd wel mogelijk om een 
voldoende gevarieerd buitenlands over
zicht te geven, maar wordt nu met geen 
woord gerept over de twijfels van Hans 

van Mierlo, Nederlands minister van Bui
tenlandse Zaken, omtrent het doorvoe
ren van de EMU omdat het Duitsland 
economisch rotslecht vergaat? Hebben 
wij uit de media de jongste maanden niet 
taltee keren moeten vernemen dat juist 
het streven naar de Maastricht-norm Bel
gië (moreel) aan de rand van de afgrond 
heeft gebracht? Maar het gegeven dat de 
PS geen 20, maar 45 miljoen aan smeer
geld heeft ontvangen, is genoeg voor vijf 
minuten - in TV-termen een eeuwigheid -
interpretaties en rechtstreekse tussen
komsten (Mag daar ook eens een pietwals 
overheen ?). Terwijl dat in wezen niets aan 
de zaak verandert: de schuldigen moeten 
gestraft worden. 

Ook wij beseffen dat onze bede voor een 
meer genuanceerde berichtgeving, slechts 
één hele kleine druppel is op een hele 
grote plaat. Tegen het kijk- en leescij-
ferkapitalisme zal waarschijnlijk geen me
dium zijn opgewassen. Maar met de blij
vende creatie van burgers met een half 
wereldbeeld lijkt ons zelfs het kapitalisme 
niet gediend. 

Krik 
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VU: Geen 
vrusteiiing giften 

De Volksunie wil ten stelligste protes
teren tegen de insinuaties van Agalev-
kamerlid Tavernier als zou de VU via de 
vzw Vlaams Nationaal Studiecentrum 
fiscaal aftrekbare giften willen binnen 
rijven Op 16 december van vorig jaar 
deed de vzw definitief afstand van haar 
erkenning „vrijstelling van beiastings-

giften" Na 1993 ontving tiet Vlaams 
Nationaal Studiecentrum trouwens 
geen enkele fiscaal aftrekbare gift 
Van bij liaar ontstaan in 1954 heeft de 
Volksunie als vereniging zonder winst
oogmerk (vzw) haar boekhouding laten 
controleren door externe bedrijfsrevis
oren Het vzw-statuut van de Volksunie 
staat garant voor de openbaarheid van 
haar boekhouding Deze vrijwillige zelf
discipline was uniek In partijpolitiek 
Vlaanderen Jarenlang vocht de VU voor 

een open, doorzichtige en dus propere 
partijfinanciering In 1993 resulteerde 
dit in een regeling over de officiële 
dotaties aan de politieke partijen Maar 
de VU bleef aandnngen om ook de 
achterpoortjes te sluiten Tijdens de eer
ste vergadenng van de werkgroep-Lan-
gendnes werd mede op voorstel van de 
Volksunie een pnnciepsakkoord bereikt 
tussen de deelnemende partijen om 
een einde te maken aan de fiscaal af
trekbare giften voor studiediensten 

Maar de VU wil nog verder gaan Alleen 
als èlle inkomsten en uitgaven van èlle 
partijpolitieke vzw's worden samenge
bracht In een geconsolideerde rekening 
kan men een duidelijk inzicht verwerven 
In de financiële sterkte van de politieke 
partijen De Volksunie zal verder het 
voortouw nemen in de strijd om een 
doorzichtige partijfinancienng en haar 
reputatie van eerlijke partij bevestigen 

Laurens AppeKans, 
Algemeen secretaris. 

^ W E D E R W O O R D ^ 

Politieice 
herverKaveling 
Voormalig CVP-voorzitter Johan Van-
hecke praat met collega ex-voorzitter 
Guy Verhofstadt (VLD). VU-voorzitter 
Bert Anciaux praat met Agalev-promi-
nenten als Jos Gheysels en Wilfried Ber-
voets. Anciaux praat ook met Vanhecke, 
Gheysels met Verhofstadt. Het Centrum 
voor Politieke Vernieuwing telt zowel 
veel Volksumejongeren als mensen uit 
Jong-Agalev onder zijn leden. En ja, wie 
weet ook enkele Jong-Sociahsten. En 
SOS-democratie, hoe zit het daar nu 
mee? Om over TriAngel nog maar te 
zwijgen. 

Hallo? Kan u nog volgen? Ik alvast 
amper. Over wat gaan al deze gesprek
ken? Dient zich een nieuwe partij aan of 
blijft het bij vrijblijvende contacten? Zit
ten de jongeren op dezelfde lijn met „de 
ouderen" of lopen de meningen uiteen? 
Hoe denken VU-prominenten over dit 
alles? 

Veel vragen dus, maar waar blijven de 
duidelijke antwoorden? Niet alleen voor 
Cornelius Bracke (HUMO), maar ook 
voor deze Corneel wordt het teveel. 
Daarom een noodkreet naar WIJ toe. 
Tracht eens alles uit te vissen en laat het 
ons weten! Vele mensen aan „de basis" 
zitten immers met talrijke vragen, waarop 
ze graag eenduidige antwoorden zouden 
krijgen. 

Koen Costers, 
Brussel 

Poijtieke 
cultuur? 
Wanneer zal er een laatste druppel zijn die 
het vat doet overlopen ? Is het nu echt nog 
met genoeg geweest? 
Senator Bert Anciaux die door een ze-
keree Swaelen afgeblaft wordt wanneer 
hij informeert naar de beïnvloeding in de 
Rwanda-affaire door een toenmalig 
staatshoofd van België' Wiens entourage 
zelfs met kan worden uitgenodigd om 
ondervraagd te worden ? In de nep-com-
missie, waar iedereen kan vertellen wat 
hij of ZIJ wil, men staat er immers niet 
onder eed? Is dat de nieuwe politieke 
cultuur' 

Een Dutroux-commissie, die moet stop
pen op het moment dat er echt stinkende 
potjes kunnen bovenkomen in verband 
met bescherming van misdadigers? Wie 
vreest voor zichzelf' Is dat nieuwe po
litieke cultuur? 

De „aanpassing" van de onschendbaar
heid. Waarom dit vieze woord niet vol
ledig uit de grondwet bannen? Waarom 
slechts gedeeltelijk? Zijn met „alle Belgen 

gelijk voor de wet", en waarom is de ene 
gehjker dan de andere ? Wat moet voor de 
politieke kaste verborgen blijven, het 
staatshoofd inbegrepen? 
Geen kat ligt wakker van cumul en de-
cumul, maar wel van eerlijkheid en on-
eerlijkheid. 

Wanneer gaan ze het kiesstelsel-Dhondt 
hervormen? Dat zou nu eens echt een 
nieuwe politieke cultuur betekenen, voor 
de éérste maal dat een stem „een stem" 
zou zijn! Daar heeft iedereen recht op. 
Wanneer gaat men de volmachten, ka
derwetten en dergelijke afschaffen, zodat 
de parlementen weer hun echte taak, 
namelijk als wetgevende macht, kunnen 
uitoefenen? Dat zou nieuwe politieke 
cultuur zijn. 

We kunnen het lijstje naar believen langer 
maken. Maar zolang een krokodil als 
Dehaene gevaarlijk blijft zelfs als handtas, 
om het met de woorden van Geert Bour
geois te zeggen, pas dan op. Hij zal zijn 
opstandige jonge partijgenoten weel mo
res hebben geleerd, en ervoor gezorgd 
hebben dat ze opnieuw in het gareel 
lopen, of volgende verkiezingen zijn ze 
allemaal van de hjsten verdwenen. Van 
politieke cultuur gesproken... 

Klara Hertogs, 
Turnhout 

Kom OP tegen 
Kanker 
Dit jaar staat deze actie in het teken van 
„Gezonde Voeding". Wij vinden dit bij
zonder prijzenswaardig. 
Ongeveer 40 jaar geleden stuurde ik de 
toenmalige Liga een schrijven met ver
zoek meer aandacht te besteden aan het 
probleem van gezonde voeding. In die tijd 
was de Liga heel wat afstandelijker dan 
nu; ze heeft mijn brief dan ook met 
beantwoord. 

Gezonde voeding heeft eigenlijk twee 
aspecten: de keuze van de voedings
middelen en, voor wat fruit en groenten 
betreft, al dan met bespoten met pes
ticiden. 

Het wordt dan een verantwoorde wenk 
om zoveel mogelijk groenten en frmt te 
verbruiken en toch maar zuinig te wezen 
met vetrijke en kalorierijke voedings
middelen. 

Maar, hoe meer groenten en fruit men 
verbruikt, hoe meer residuus van al dan 
met kankerverwekkende pesticiden op
genomen worden... 

Voor wie zelf teelt in eigen tum zijn er 
terzake geen problemen. Dat hebben we 
zelf in de hand. Maar veel meer dan 95% 
van wat de verbruiker thans aangeboden 
wordt IS bespoten en bestoven met ge
mene vergiften, waar zelfs de wetenschap 

geen blijf mee weet. Om van hormonen 
en antibiotica in het vlees maar te zwij
gen. 

Samen met Nederland is ons land, per ha 
dan, koploper inzake het gebruik van 
pesticiden. Intensieve land- en tuinbouw 
noemt men dat dan! 

Onze wetenschappers en beleidsmensen 
hebben de dure plicht een zuivere land
en tuinbouw op punt te stellen. Thans 
stelt een biologisch verantwoorde teelt-
techniek geen enkel probleem meer. 
WIJ hopen en verwachten dat de mensen 
van Kom op tegen kanker, hierm een 
duidelijke en durvende stelling zullen 
innemen. 

Anne Willekens, 
Rik Dedapper 

(COVOBIT) 

Spelling 
In de jongste uitgave van WIJ (27 febr. jl.) 
lees ik dat de redactie vanaf die datum op 
de nieuwe spelling is overgeschakeld. 
Moet ik mij daar nu over verheugen of 
met? In het laatste nummer van jaargang 
41, 16 december 1996, las ik nochtans 
onder de titel „Een mislukte spelhng" een 
vurige bijdrage geschreven door Stan
daard-journalist Vic De Donder, een on
verbloemde afkeuring van de nieuwe 
spelling. Dat de WIJ-redactie nu on
verwacht deze stap zet ontgoochelt mij, 
die een tegenstander van de nieuwe spel-
Img ben, toch wel zeer sterk. Temeer daar 
ik op mijn scheurkalender van 23 februari 
jl. gelezen heb: „Kranten en weekbladen 
(...) mogen m prmcipe blijven spellen 
zoals ZIJ dat willen, al zal iedereen die van 
taal houdt, daar natuurlijk een zeer groot 
vraagteken bij plaatsen." 
Ik had van WIJ een hardnekkiger verweer 
verwacht tegen dit dictaat ons door de 
Randstand opgedrongen! 

R Lammens, 
Hofstade 

Marnlxring 
Naar aanleiding van het artikel „Ex-
comitéleden herverkozen" (WIJ, 20 febr. 
jl.), wens ik te beklemtonen dat leden van 
de Marnixring, die leidinggevende func
ties waarnemen m andere gezaghebbende 
Vlaamse verenigingen, dit doen in eigen 

naam en met namens de Marntxnng, of 
als woordvoerder van de Marnixring. 
De Marnixring is een plurahstische, to
lerante vereniging, die in zijn doelstel
lingen duidelijk de Nederlandse taal- en 
cultuurgemeenschap wil dienen, buiten 
en boven politieke- of staatsgrenzen. 

door het verspreiden en bevorderen van 
de Nederlandse Taal en Cultuur. 
Dit geldt zowel voor Marnixrmgleden, 
die lid zijn van het IJzerbedevaartcomité, 
als deze, die hd zijn van het IJzerbe-
devaardersforum, als gelijk welke andere 
strijdende of met strijdende, niet politiek 
gebonden Vlaamse vereniging. 
Politieke of filosofische overtuiging is 
voor de Marnixrmgleden geen hmder-
paal. 

Omdat WIJ juist het pluralisme en de 
tolerantie hoog m ons vaandel voeren, wil 
de Marnixring pogen alle verantwoor
delijken van de Vlaamse beweging, die 
een oplossing zoeken voor mogelijke con
flicten, in deze bewegmg ontstaan, rond 
te tafel te krijgen en helpen bij het streven 
naar een concensus. 

Alle Marnixrmgleden, of zij nu bestuurs-
verantwoordelijkheid dragen of met, die 
ook lid zijn van of bestuursverantwoor-
delijkheid dragen in andere Vlaamse ver
enigingen, blijven mekaar vriendschap
pelijk ontmoeten m een ware geest van 
vriendschap, pluralisme en tolerantie, ei
gen aan onze Vlaamse serviceclub. 

Dr. Gui Celen 
Algemeen voorzitter 

Mamixring-Vlaanderen 

confederaiisme 
Het doet mij plezier vast te stellen dat er 
ook vanuit 'hnkse knngen' stemmen op
gaan die pleiten voor het confederahsme. 
Als Ludo Abicht beweert dat Vlaanderen 
zelf het heft m handen moet nemen als 
Wallomê met meer mee wil, (WIJ, 27 
februari j.1.), dan heeft hij groot gelijk! 
Die keuze heeft immers mets te maken 
met het met sohdair willen zijn met onze 
Waalse buren. Integendeel: mdien de 
Waalse bevolking nood hjdt, is het onze 
verdomde phcht om ook hen - zoals veel 
volkeren uit verre landen - te helpen. 
Voor de Waalse (lees PS) pohtici kan ik 
evenwel niet zoveel sympatie opbrengen. 
Als Wallonië één van de meest nood
lijdende regio's van Europa is geworden, 
dan IS dat in de eerste plaats hun schuld. 
De gemiddelde Waal verdient beter! 

J.A., Keerbergen 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver ver
zoekt initialen te gebruiken 

d 
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Er Zijn in het zuiden van het Nederlandse taalgebied drie grote dialectgroepen, het Vlaams, het Brabants en het Limburgs. 

„Het 'Woordenboek van de Vlaamse 
dialecten' (verder gewoon 'woorden-
boek'/gv) gebruikt de term 'Vlaams' in 
de dialectologische betekenis." Dat zegt 
medewerker Jacques Van Keymeulen. 
„Er zijn in het zuiden van het Ne
derlandse taalgebied drie grote dialect-
groepen: het Vlaams, het Brabants en 
het Limburgs. In de jaren '60 is men aan 
de universiteit van Nijmegen (NL) be
gonnen met het onderzoek naar en het 
verzamelen van de woordenschat van 
het Brabants. Dat wil zeggen in de pro
vincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en 
Noord-Brabant. In dezelfde periode 
startte ook het onderzoek naar het Bel
gisch- en Nederlands-Limburgs. In 1972 
zijn wi) aan de universiteit 
van Gent begonnen met het 
Vlaams: Oost-, West-, 
Frans- en Zeeuws-Vlaams." 
Het vele werk aan de woor
denboeken wordt met een 
minimum aan middelen ge
daan. Het team vaste me
dewerkers IS klein; het aantal vrijwillige 
medewerkers onvoldoende groot. Daar
enboven mag je van dit soort boeken met 
verwachten dat het best-sellers worden. 
„Ons project wordt gesteund door de 
Vlaamse Gemeenschap, door de pro
vincies Oost- en West-Vlaanderen en 
Zeeland, door de Nederlandse Taalunie, 
het FWO-Vlaanderen en door de uni
versiteit." zegt Van Keymeulen. 

ISOCLOSSEN 

„Het Vlaams, het Brabants en het Lim
burgs hebben elk hun specifieke ken
merken. De verschillende dialectgroe
pen worden van elkaar gescheiden door 
zgn. isoglossenbundels. 'Isoglosse' is een 
duur woord voor de grenslijn tussen 
twee dialectverschijnselen, b.v. de uit
spraak van de oo in 'boom'. In sommige 
streken, b.v. aan de Dender en de Gete, 
komen over een kleine afstand talrijke 
isoglossen voor. In die streken zijn de 
overgangen te vinden tussen de dia
lectgroepen. Diegenen die beweren dat 
hun dialect uniek is, of althans sterk 
verschilt van dat van hun buurgemeen
ten, hebben meestal ongelijk. Enkel in de 
overgangsgebieden is dat het geval." 
Het valt op dat de isoglossen vertikaal 
lopen en dat pakweg het Vlaams en het 
Zeeuws minder van elkaar verschillen 
dan het Vlaams en het Antwerps. Van 
een 'Belgisch-Nederlandse taal', zijnde 
het Vlaams, is m de dialecten dus in feite 
geen sprake. „Je kan in de dialectologie 
zien dat de Nederlanden taalkundig sa
menhangen. Je zal dan ook een aantal 
Drentse verschijnselen eerder terugvin

den in het Limburgs dan in het Vlaams. 
De njksgrens tussen België en Nederland 
IS dialectologisch geen taalgrens. Na
tuurlijk vallen sommige verschillen tus
sen Vlaanderen en Nederland wel de
gelijk op. Dat komt o.a. door invloeden 
van het Frans. Het woord 'facteur' i.p.v. 
'postbode' bv. reikt maar tot de njks
grens." 

Toch verschillen de Nederlanders van de 
Vlamingen. De Nederlanders die al eeu
wenlang een inheemse standaardtaal 
hebben, beheersen de cultuurtaal beter 
dan de Vlamingen, voor wie het Ne
derlands pas in deze eeuw de cultuurtaal 
werd. Voorts zijn er binnen het AN 
verschillen tussen Noord en Zuid. Vla-

De gegevens voor het woordenboek 
worden minutieus verzameld, met alleen 
door de medewerkers van de RUG, maar 
ook door gespreksgroepen. In Vlaan
deren zijn er zo'n veertigtal. Aan de hand 
van prenten geven de medewerkers te 
kennen of ze voor het afgebeelde al dan 
met een dialectwoord kennen. Op basis 
van die resultaten vullen een 200-tal 
vrijwilligers een schriftelijke vragenlijst 
in. Tot slot maakt men ook gebruik van 
licentiaatsverhandelingen en van bron
nen over dialectwoordenschat vanaf 
1880. Meestal zijn die nooit gepubli
ceerd, zoals bv. het archief van de Zuid-
nederlandse Dialectcentrale aan de KUL. 
Daar is prof. Grootaers in de jaren '20 

Het Brabants 
van Benidorm 

mingen willen b.v. hun medeklinkers 
met 'schrapen' zoals de Hollanders. 

VRIJWILLIGERS 

Om één en ander op een duidelijke 
manier aan de gebruikers voor te stellen, 
werken de drie afzonderlijke woorden
boeken elk volgens dezelfde methoden. 
In tegenstelling tot pakweg de Van Dale 
zijn de dialectwoordenboeken met al
fabetisch, maar werken ze systematisch. 
„We bewerken onderwerp per onder
werp." zegt Van Keymeulen. „Er zijn 
drie grote onderverdehngen: woorden
schat uit de landbouw, uit de vaktalen 
van de oude ambachten en uit het da
gelijkse leven, dus niet gebonden aan één 
of ander beroep. Binnen die drie delen 
verschijnen afleveringen over één be
paald onderwerp, b.v. over akker- en 
weilanden, over vogels, ... In zo'n deel 
staan dus alle gebruikte dialectwoorden 
die betrekking hebben op het onder
werp." 

In zo'n systematisch opgebouwd deel 
gaat men uit van het Nederlandse 
woord, gevolgd door alle dialectwoor
den die men ervoor heeft kunnen vin
den. Ook het dialect wordt 'verneder
landst', wordt m.a.w. in zijn Neder
landse vorm neergeschreven. Dit ge
beurt omdat er geen universele schrijf
wijze voor het dialect is. Het Nederlands 
vormt hier de maatstaf. Door de woor
den op die manier te presenteren wordt 
het mogelijk om taalkaarten te publi
ceren. Daarop ziet men in welke regio 
welk dialectwoord wordt gebruikt. Het 
woordenboek is dus ook een 'woord
atlas'. 

ANDERE 
TAALSTRIJD 

1 

begonnen aan de opvragingen voor een 
dialectwoordenboek, dat er wegens 
geldgebrek nooit gekomen is. Maar er 
wordt ook een beroep gedaan op reeds 
eerder verschenen dialectwoordenboe
ken. 

FRANS-VLAANDEREN 

Niet overal verloopt de gegevensver
zameling even gemakkelijk. Zo vormt 
b.v. Frans-Vlaanderen een probleemge
val. „Daar moeten we altijd mondelinge 
opvragingen doen omdat de mensen 
geen Nederlands kunnen lezen. De ken
nis ervan is met rasse schreden achteruit 
gegaan door het invoeren van de leer
plicht in Frankrijk. Toen, rond 1890, zijn 
ook de ouders Frans gaan praten met 
hun kinderen omdat die anders met mee 
konden op school. Het onderzoek naar 
de dialecten is in die regio zeer dringend. 
Het IS nu reeds zo dat we er m sommige 
gehuchten of dorpen geen informanten 
meer vinden. We moeten evenwel roeien 
met de riemen die we hebben: voort
durend doen we oproepen, b.v. via 
heemkundige kringen, voor vrijwilli
gers. Indien we in een dorp geen me
dewerkers vinden dan komt dat dialect 
met in het woordenboek terecht." 
Met de kennis van het dialect in geheel 
Vlaanderen is het overigens ook niet zo 
rooskleurig gesteld' overal vermindert 
ze. „Dialecten trekken zich terug, wor
den door steeds minder mensen in steeds 
minder situaties gesproken. Vanuit een 

W anneer wij thuis zijn, onder 

familieleden, goede vrienden en 

kennissen, schakelen sommigen onder 

ons haast automatisch over op de 

streektaal. WIJ sprak, in het Algemeen 

Nederlands (AN), met de onderzoekers 

van het Woordenboek van de 

Vlaamse dialecten'. 

wetenschappelijk oogpunt zou je na
tuurlijk kunnen stellen dat dialecten en
kel veranderen. Dat betekent in concreto 
dat ze grootschaliger worden, het wor
den 'regiolecten': over 100 jaar zal men 
nog kunnen horen of iemand van Lim
burg dan wel van West-Vlaanderen af
komstig IS, maar men zal met meer 
kunnen horen van welk dorp. Nu kan 
dat nog wel. De kleinschalige onder
scheiden verdwijnen." 

BRABANTS 

Tegenwoordig kan je haast met voorbij 
aan ons aller Vlaamse sit-coms en so
apseries. Het taaltje gebruikt in pakweg 
'Nonkel Jef', 'Benidorm' en aanverwan
ten IS vaak met om aan te horen. 
„Meestal is het Brabants." zegt Van 
Keymeulen. „Dat komt ook omdat West-
Vlaamse dialectkenmerken sterker af
gekeurd worden dan Brabantse. Het niet 
uit elkaar kunnen houden van de G en de 
H, typisch West-Vlaams, wordt minder 
getolereerd dan bv. de uitspraak 't tes 
plezaant. Het Brabants dialect is centraal 
gelegen, het is expansief: er dringen wel 
Brabantse dialectwoorden binnen in het 
Vlaams of het Limburgs, maar met om
gekeerd." 

Toch zullen we binnen enkele decennia 
met allemaal spreken zoals Luc Phtltps 
uit 'Den Bompa', daar zal de standaard
taal vanuit Nederland wel een stokje 
voor steken. „We zullen tegen dan waar
schijnlijk een Vlaamse sub-standaard van 
het Nederlands spreken, een variant van 
het Nederlands. Het is te vergelijken met 
het Duits van de Oostenrijkers: dat wijkt 
ook af van wat gesproken wordt in 
Duitsland." 

Dan blijft natuurlijk de vraag of zo'n 
dialect wel te bewaren valt. Ja, zo blijkt. 
„De woordenschat wordt in de woor
denboeken bewaard en voor de uit
spraak beschikken wij over een grote 
verzameling geluidsbanden waarop een 
goed spreker drie kwartier in zijn streek
taal praat over om het even wat. Zo 
krijgen we voor veel plaatsen een goed 
staal van de uitspraken en van de zins
constructies. Daarnaast bestaat er ook 
het fonetisch schrift. Aan de RUG loopt 
nu trouwens een projekt rond dialect-
fonologie voor het hele Nederlandse 
taalgebied." 

Geert Vranken 
c& Volgende week een tweede deel. 

Lezers die geboren zfjn vóór 1930, 
voldoende gemotiveerd zijn en tijd 
kunnen vrijmaken om mee te werken 
aan het bewaren van de Vlaamse 
dialecten kunnen zich wenden 
tot Het woordenboek van de 
Vlaamse dialecten, Blandijnberg 2, 
9000 Gent, tel. 091264.40.79, fax. 
091264.41.70. 
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