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achteloosheid. Dat is ongetwijfeld
het gevoel dat overheerst bij de
Renaultarbeiders in Vilvoorde.
Machteloosheid. Ondanks de strijdvaardigheid.
Machteloosheid. Ondanks de massale
solidariteit die vorige zondag werd geuit door
ongeveer 70.000 manifestanten. Aan de
betoging werd deelgenomen door een flinke
Volksuniedelegatie geleid door voorzitter Bert
Anciaux, algemeen secretaris Appeltans,
staatssecretaris Vic Anciaux, burgemeester Willy
Kuijpers en de parlementsleden Bogaert, Maes,
Van de Casteele, Raskin en Van Hoorebeeke.
Samen met de Brabantse W B
vertegenwoordigde de VU het progressief
Vlaams-nationalisme op deze syndicale betoging.
Vreemde eenden in de bijt? Of toch niet?

M

Dat het gevoel van machteloosheid bij de
Renaultarbeiders wordt gedeeld door takijke
Vlaamse en Waalse politici mag ons niet
verbazen. Uiteraard beschikken politici in een
vrije markteconomie slechts over beperkte
middelen om een sociaal-economische evolutie
bij te sturen. De vraag rijst echter of
demoCTatisch verkozenen op dit moment
überhaupt nog beschikken over enig instrument
om sociale, culturele en ecologische correcties
aan te brengen.
Heel wat beleidsopties met verregaande
gevolgen worden immers boven hun hoofd
gedicteerd door de oligarchische Europese
commissie en haar duurbetaalde bureaucratische

amen met velen hebben wij uitgekeken naar de eerste resultaten
S
van de commlssie-Dutroux, Maar het
vergelijk dat na de retraite van de
dames en heren in de priorij van Corsendonk werd bekend gemaakt, Is een
ontgoocheling geworden. Daaruit blijkt
hoe ziek dit land wel Is. De commissie
had alles om de politieke wereld een
nieuw aanschijn te geven, de publieke
opinie leefde met haar leden mee, keek
en luisterde naar de vragen die ze
stelden en de antwoorden die ze kregen. Maar de partijpolitieke draak lag
op de loer en heeft het gehaald op de
Nieuwe Politieke Cultuur die schoorvoetend vorm kreeg,
Natuurlijk moet de "vergaarde informatie verder ontleed worden en zullen
daaruit aanbevelingen gedistilleerd
worden, maar in het zoeken naar zij die
zich schuldig hebben gemaakt aan onvoldoende en/of onzorgvuldig onderzoek heeft de commissie gefaald. Van
sancties, of voorstellen daartoe, is er
nergens sprake.
Het komt ons voor dat de resultaten te
vrijblijvend zijn, dat de aanbevelingen
niet krachtdadig genoeg werden gesteld, dat veel gewenst wordt, maar
weinig met klem. De bevolking had het
anders verwacht.
Raar is dat de commissieleden zeer
zwijgzaam zijn over wat er Is mislopen.
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achterban. De resterende politieke
bevoegdheden van het federaal parlement
werden via volmachten ingepikt door de
regering-Dehaene. Deze machtsgreep is vanuit
Belgicistisch standpunt een logische beslissing.
Gezien de uiteenlopende meningen over het
sociaal-economische beleid en de verschillende
economische realiteiten in Vlaanderen en
Wallonië was de ingreep levensnoodzakelijk om
dit koninkrijk bij elkaar te houden. Maar een
fundamentele oplossing voor de sociaaleconomische problemen biedt de machtsgreep
niet. Dat is ook de reden waarom deze regering
uitblinkt in Belgisch immobilisme. Een
immobilisme waaraan de syndicale top
medeplichtig is omdat ze, confortabel genesteld
in de Belgische machtscenakels, geen oog meer
heeft voor de werknemers en nog minder voor
de 350.000 Vlaamse werklozen.
Vandaar de machteloosheid van de
volksvertegenwoordiging. Vele verkozenen
hebben echter boter op hun hoofd. Toen er in
1992 in het federaal parlement werd gestemd
over het verdrag van Maastricht drukten de
parlementsleden van de traditionele Belgische
partijen braaf op het groene knopje. Bij de
goedkeuring van de kaderwetten herhaalden de
parlementairen van de meerderheidspartijen dit
wegwerpgebaar. Niet zo de democratische
Vlaams-nationalisten.

De ontgoocheling van voorzitter Mare
Verwllghen Is zeer groot, hij heeft zelfs
met ontslag gedreigd. Maar het fijne
van de zaak werd niet meegedeeld. Het
heet dat FDF'er Olivier Malngaln een
kwade rol heeft gespeeld door PRLfractlevoorzitter Didler Reynders ter
wille te zijn. Deze laatste werd uit de
commissie geweerd vanwege familiale

Gebroken
wit
banden met een onderzoeksrechter.
Tevens zou de partijpolitieke horigheid
van de omstreden Luikse onderzoeksrechter Martine Doutrèwe (PRL) een rol
hebben gespeeld.
Wij hebben geen reden om aan deze
feiten te twijfelen, maar kunnen moeilijk aanvaarden dat een meerderheid
van de commissieleden zich daardoor
zou hebben laten beïnvloeden. Zeker
de Vlaamse leden weten dat de hele
bevolking achter hen staat, dat ze voluit kunnen gaan. Dat ze voluit moeten
gaan, anders worden ze als ongeloofwaardig beschouwd. Want als zelfs de

Piet De Zaeger
(lees door blz. 6)
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onderzoekscommissie niet tot op het
bot kan (mag) gaan, wie dan wel?
Sommigen beweren dat door de commissie een communautaire grens
loopt. De Vlamingen zouden verder
willen gaan dan hun Franstalige collega's. In hoeverre datjulst Is, weten we
niet. Maar als het bericht waar is,
waarom worden dan niet man en paard
genoemd? Zo kan de publieke opinie
tenminste oordelen over wie de waarheid wil en wie niet.
Want men mag het ons niet kwalijk
nemen, maar wanneer ai de commissies die vandaag aan het onderzoeken
zijn niet vlug resultaten boeken dan ziet
het er niet goed uit voor de toekomst
van dit land. Het kan zijn dat één zaak
geen oplossing krijgt, maar dat al de
zaken geen oplossing krijgen dat kan
niet!
Kan het dat in alle dossiers zo grandioos
geklungeld werd? Of gaat het om opzettelijke slordigheid? Kan het dat dossiers zomaar,,verdwijnen"? Zijn de zedenfeiten waarbij vooraanstaanden
aanwezig waren allemaal verzinsels?
Bestaan of bestonden de lijsten met
hun namen echt? Wie brengt de waarheid aan het licht? Ook over het
waarom van de lukrake (?) schietpartijen van de Bende van Nijvel?
Waarom kwam er zo weinig resultaat uit
de priorij van Corsendonk? Waarom

dreigde voorzitter Verwllghen met ontslag? En waarom wordt er getalmd om
te onderzoeken wie al dan niet van
bescherming geniet? Wie houdt dit
tegen? Klinken hun namen zo gevaarlijk dat ze niet (nooit) mogen bekend
gemaakt worden? Zoveel vragen, maar
zo weinig antwoorden i
Deze sfeer van onbehagen werkt vernietigend, de federale regering regeert
nog amper. Aan de vele ,,gewone"
problemen doet ze nauwelijks wat. Uit
de schokken die het land ondergaat
puurt het kabInet-Dehaene nog even
de kracht om holderdebolder een voorstel te lanceren, zoals over het stemrecht voor migranten. Maar op de sluiting van Renault weet de eerste-minister, alhoewel als eerste ingelicht,
niets meer te vertellen dan dat de
regering voor ,,een algemeen kader"
moet zorgen Waarom zij over volmachten beschikt, blijft een raadsel. Al
haar recente plannen voor tewerkstelling zijn zo pover geïnspireerd dat verleden zondag tienduizenden opstapten voor... werk' Wat doet deze regering eigenlijk?
Ware de Witte Mars er niet geweest dan
zou het Gerecht gebleven zijn wat het
was. Alhoewel van het heldere wit sinds
Corsendonk nog slechts gebroken wit
overblijft.
Maurits Van Liedekerke

Retour a Llmbourgf
'Joa dat es Limburg, Limburg allein, doa
geit niks bove, zoe es er mer ein!' En dat
vinden ook enkele inwoners van het
Vlaams-Brabantse Rummen, deelgemeente
van Geetbets. Beide dorpen zijn gescheiden
door de Gete. En deze natuurlijke grens
zorgt er, volgens een 'Terug naar Limburg'woordvoerder voor dat de inwoners van
beide gemeenten 'een andere mentaliteit

hebben'. Rummen (de 'boeren') zou
bovendien systematisch achtergesteld
worden door de Betsenaren (de 'heren').
Meer nog: Rummen lag oorspronkelijk
in het graafschap Loon, het latere
Limburg. Redenen genoeg voor enkele
Rummenaren om de terugkeer naar
Limburg middels een referendum te
willen bepleiten.
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Zoals de traditie het wil. mal<en
Icinderen van de Iconing deel uit van het
leger. Sinds de grondwetsherziening
van 1993 geldt dat ooic voor dochters.
Daarom krijgt prinses Astrid eind mei
de graad van luitenant-kolonel van de
medische dienst.
Nogal wat zonnebankcentra
bakken het bruin bij het informeren
van hun klanten. Dat blijkt uit een
onderzoek van Test-Aankoop. In
slechts 5 van de 63 bezochte centra
werd min of meer rekening gehouden
met de gezondheid van de klant.
Sabena boekte vorig jaar een
verlies van bijna 9 miljard fr. De helft
ervan is te wijten aan de tegenvallende
resultaten van het passagiersvervoer,
de andere helft valt ten laste van het
zgn. 'uitzonderiijk resultaat': herstructurering en overwaardering van de
vioot. Commentaar van voorzitter
Croes: „Het kan alleen maar beter."
" Een Gents filiaal van Crédit Lyonnais is de jongste jaren getild voor
zowat 3,5 miljard fn Een werkneemster
van de bank sluisde het geld door naar
rekeningen van bedrijven van haar
echtgenoot i.aurent Demey. Demey Is
ook voorzitter van voetbalclub waregem.
Yvon Biefnot is de nieuwe voorzitter van het Waalse pariement. De
PS'er volgt Guy Spitaels op. Die trad af
n.a.v. de Dassault-affaire.
Twee Limburgse artsen van de
MS-kliniek in Overpelt menen de beslissende stap te hebben gezet in het
voorkomen van MS. Als hun bevindingen kloppen, kan er een vaccin
ontwikkeld worden en is MS binnen
enkele decennia voltooid verieden
tijd.
^ Afgelopen weekeinde werden
drie Gouden Uilen uitgereikt. Die bekronen boeken in de categorieën fictie,
non-fictie en kindertiteratuur De winnaars waren alle drie Nederianders,
respectievelijk A.F.Th, van der Heijden,
Elsbeth Etty en Joke van Leeuwen. Ze
werden allen 750.000 f r rijker
^ Het Vlaams-nationaal zangfeest
editie '98 zal naar alle waarschijnlijkheid weer plaats hebben in het vertrouwde sportpaleis. Flanders Expo in
Gent valt te duur uit en de potentiële
overnemers van de Antwerpse evenemententempel zien het ANZ wel zitten.
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Een nieuwe Mars?
„Ik wacht nog even af hoe de commissie nu verder zal
evolueren, maar ais de politlei<e tegenstellingen enige
invloed gaan uitoefenen, sluit ik niet uit dat er een nieuwe
Witte Mars komt. Het wordt dan geen mars tegen de
werking van het gerecht, maar tegen de politiek. Enkel en
alleen de politlekers zijn ervoor verantwoordelijk dat de
commissie-Dutroüx nog geen klaarheid heeft kunnen
scheppen. (...) Ik wil niet instaan voor de gevolgen als een
volgende protestmars uit de hand zal lopen." Paul Marchal
afgelopen weekeind tijdens een Witte Mars in Hasselt n.a.v.
de moord op Loubna Benaïssa.

^

VANDENBERGHE
De 54-jarige Lionel Vandenberghe is
maandag jl. tot voorzitter van het IJzerbedevaartcomité herkozen. De voorzitter wordt uit en door de leden van de
Raad van Beheer verkozen. Eerder liet
Vandenberghe aan deze leden verstaan
dat hij een opvolger wenste. Waarnemers
meenden echter dat Vandenberghe extra
steun zocht. Eerst en vooral werd hij
meerdere malen persoonlijk aangevallen.
Bovendien leidde hij nieuwe gesprekken
in met de Groep van Gent. Tot slot werd
hij op 15 februari niet met unanimiteit,
zoals verwacht, maar wel met een ruime
tweederde meerderheid tot lid van de
Raad van Beheer verkozen.
Uiteindelijk diende niemand anders dan
Vandenberghe zijn kandidatuur in. Hij
werd daarop unaniem door het voltallige
Dagelijks Bestuur voorgedragen. Met negen stemmen voor en twee tegen werd hij
door de Raad van Beheer verkozen. Deze
overtuigende meerderheid moet voor
hem een hart onder de riem betekenen en
laat toe zijn functie in sereniteit voort te
zetten.

GROEP VAN GENT
Intussen hebben de leden van de Groep
van Gent (GvG) beslist niet in het comité
te stappen. Deze groep nam uit het Comité ontslag nadat Micbiel Debacker niet
tot lid van de Algemene Vergadering werd
herkozen.
Na meerdere verzoeningspogingen,
knoopte het comité kort na de Bedevaart
van 1996 gesprekken met de GvG aan.
Op 23 december 1996 leidden deze kontakten tot een voorlopig akkoord. Op een
aantal punten werd een vergelijk ge-

vonden. Maar, de GvG eiste dat ze automatisch, dus zonder verkiezingen, in
het comité zou worden opgenomen. Bovendien werd ook een herziening van het
huidige systeem van periodieke provinciale verkiezingen vooropgesteld.
Op deze twee eisen wilde het comité niet
ingaan. Allicht ging de GvG er van uit dat
nieuwe gesprekken zouden plaatsvinden.
Dat was niet het geval. Het Comité
verstuurde een uitnodiging naar alle leden van de GvG. Hen werd gevraagd of
ze effectief bereid waren terug te keren.
Een aantal onder hen hapte toe „mits aan
de voorwaarden van 23 december zou
worden voldaan." Zowel Michiel Debacker als Voerenaar Guido Sweron zeiden niet neen, maar ook niet ja en stelden
meerdere bijkomende eisen.
Op de Algemene Vergadering van 15
februari besliste het comité bij haar standpunten te blijven. Maar, alle geïnteresseerde leden, waaronder ook Debacker
en Sweron, kregen de kans herverkozen
te worden. Allen werden ze herverkozen,
behalve Debacker. De GvG heeft nu
beslist niet terug te keren omdat haar
eisen niet zijn ingelost. Ze vindt het
bovendien niet gepast dat Debacker andermaal werd ,gedesavoueerd'.

GEKETEND
Maandag hielden militanten van het lerlandcomité Vlaanderen, VNSU en de Vüjongeren een piket aan de Britse ambassade. Zij protesteerden tegen de behandeling van de 25-jarige Roisin McAliskey de dochter van de Noord-Ierse
mensenrechtenactiviste Bernadette Devlin. De hoogzwangere vrouw wordt
reeds vier maanden zonder formele aan-

klacht vastgehouden in afwachting van
haar uitlevering aan Duitsland. Als
,vluchtgevaarlijke' wordt ze zeer streng
door de Britse gevangenisautoriteiten bewaakt en zal ze meteen na de geboorte
weer aan de enkels worden geketend.
Aanvankelijk dreigden de Britse autoriteiten er zelfs mee haar het hoederecht
over de baby te ontnemen.

ADRESSEN
Om de Vlamingen die in Brussel komen
wonen te begeleiden en hen aldus in de
Vlaamse gemeenschap op te nemen is het
bijzonder belangrijker dat de Vlaamse
Gemeenschapscomissie (VGC) in Brussel
over de adressen van de ingeweken Brusselaars kan beschikken.
De VGC dringt daar reeds jaren bij de
Vlaamse overheid op aan. Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Leo Peeters (SP) wou daar nu op ingaan. Hij had
de Vlaamse gemeenten gevraagd de
nieuwe adressen van hun inwoners die
naar Brussel verhuizen aan de VGC te
bezorgen. Maar, federaal minister van
Binnenlandse Zaken ]ohan Vande Lanotte (SP) floot zijn Vlaamse collega
terug. Volgens hem is het initiatief in
strijd met de wet op het rijksregister.
Na overleg tussen beiden werd beslist de
VGC rechtstreeks toegang te verlenen tot
het rijksregister. Daartoe heeft Vande
Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit geschreven. De tekst moet nog voor
advies naar de commissie voor de bescherming van de levenssfeer én naar de
Raad van State. Daarna moet de ministerraad beslissen.

VLAAMSE MARKTEN
Niet enkel in Brussel, maar ook in de
Rand worden de inspanningen opgedreven. Zo had de gemeente Dilbeek het
gebruik van het Nederlands op de markten voorgeschreven. Toch vond de provincie Vlaams-Brabant er niet beter op de
beslissing te schorsen.
De schorsing, ingegeven door de bezorgdheid om de grondwettelijke taaivrijheid te vrijwaren, doorkruiste de inspanningen van de Vlaamse regering om
de verfransing van de Vlaamse Rand rond
Brussel tegen te gaan. Daarom voelde
VU-vo!ksvertegenwoordiger Etienne Van
Vaerenbergb Binnelandminister Leo Peelers aan de tand.

Peeters onderschreef de bekommernis
van Van Vaerenbergh. Na overleg met de
gemeente Dilbeek werd een alternatieve
regeling aanvaard. Deze legt het uitsluitend gebruik van het Nederlands voor
marktventers, particulieren en bedrijven
in hun betrekking met de plaatselijke
diensten op. Daarmee wint het territorialiteitsprincipe het op het personaA.F.Th. van der Heijden, wint een Gouden Uil. liteitsprincipe. Maar, ook aan de grond-

Se non è vero...
„Klonen is natuurlijk een zwaarbeladen begrip. (...) Het
roept de beelden op uit de film The Boys from Brazil,
waarin een in Zuid-Amerika ondergedoken dokter
Mengele uit een lichaamscel van Hilter veertig embryootjes creëert (...) hopend dat één van de klonen het
Duizendjarige Rijk wel zal kunnen oprichten. Die
gevaren bestaan, ongetwijfeld, en net als iedere andere
wetenschappelijke ontdekking leent ook deze techniek
zich tot misbruik. (...) Maar even serieus, moet je
daarom iedere menselijke toepassing onmiddellijk en
bij voorbaat verbieden? (...) Of nog: stel dat een kind
aan een terminale genetische ziekte lijdt. Is het dan

compleet ondenkbaar om ooit, via een combinatie van
gentherapie en klonen een gezond genetisch identiek
kind geboren te laten worden, dat in het gezin de plaats
van het eerste, intussen overleden kind, inneemt?" Yves
Desmet in De Morgen van 13 maart j.1.
Maar even serieus, mijnheer Desmet: wanneer men
zo noodzakelijk een 'identiek reservekind' op de wereld
moet zetten, dan lijkt het ons vreemd dat dat niet de
genetische afwijkingen mag vertonen van het originele
exemplaar.
• Maar even serieus, mijnheer Desmet: het klonen van
kinderen zou dus best kunnen. Is het compleet ondenkbaar dat u, als progressieve Vlaming met een open
blik op de wereld, dat even voor gaat stellen aan pakweg

vader Marchal ?
Maar even serieus, mijnheer Desmet: er zouden dus
enkele Mengeles kunnen opstaan. Maar, we nemen de
bluts met de buil, nietwaar. Vergelijkingen met fascisme
gaan immers alleen op wanneer ze de Vlaamse identiteit
betreffen.
Maar even serieus, mijnheer Desmet: heeft u met dit
editoriaal een doorslaggevend argument willen geven
voor het afschaffen van het radio-persoverzicht? „Wel
wat geeft ons het recht om die mening ochtend na
ochtend te laten uitvergroten op de radio?" (DM, 27
feb. j.1.)
Maar even serieus, mijnheer Desmet: schreef u het
zelf of was het uw kloon ?
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wettelijke taalvrijheid wordt tegemoet
gekomen. Niets verbiedt de marktkramers hun waren in het Frans aan de man
te brengen. Van Vaerenbergh wil daarom
verdere stappen ondernemen.

NPC
De aandacht voor de Nieuwe Politieke
Cultuur (NPC) verslapt. Mede door de
talrijke voorstellen op meerdere terreinen
ziet men niet langer het bos door de
bomen. Dat kwam duidelijk tot uiting
tijdens de NPC-onderhandelingen in het
Vlaams parlement, verleden week donderdag. Zo werd beslist om knelpunten
als lobbying en decumulatie voor zich uit
te schuiven. Aan professor Lieven Dewinter werd gevraagd daarover nota's op
te stellen. VU-fractieleider Paul Van
Grembergen kreeg de opdracht alle voorstellen betreffende de verhouding parlement-regering te bundelen.
Over de ministeriële politieke verantwoordelijkheid werd een voorlopig akkoord bereikt. Zo wil de werkgroep diverse vormen van politieke verantwoordelijkheid voor ministers vastleggen.
Daaraan kunnen meerdere bijhorende
strafmaatregelen worden gekoppeld. In
samenwerking met de regering zal het
Vlaams parlement dit tegen 1 mei uitklaren.

COMMISSIE-DUTROUX
Na drie dagen Corsendonk-conclaaf
heeft de Comissie-Dutroux slechts enkele
vage en tussentijdse conclusies kunnen
trekken. Enkel over slachtofferzorg en
over de positie van het slachtoffer in het
gerechtelijk onderzoek werd overeenstemming bereikt. De meeste commissieleden waren dan ook erg ontgoocheld.
VU-kamerlid Geert Bourgeois was vooral
verbolgen omdat „niet aan de verwachtingen van de bevolking werd voldaan."
Of de comissie nog in staat zal zijn een
aantal knopen door te hakken is zeer de
vraag. Het meest delicate punt wordt het
vastleggen van de individuele verantwoordelijkheden. Daartoe moet het ,beschermingsonderzoek' worden voortgezet. Sommigen staan echter op de rem.
PRL, CVP en PSC nemen het op voor de
magistraten, SP en PS voor de politiediensten. Natuurlijk zijn de politieke
benoemingen daar niet vreemd aan. En
het valt te betwijfelen of de commissieleden een vergelijk kunnen vinden over
de hervorming van het gerecht en de
politiediensten. Doorheen de twistpunten loopt immers een rode draad: centrum-rechts neemt het op voor het gerecht, centrum-links voor de politiediensten. En de communautaire breuklijn, hoe
kan het ook anders, vereenvoudigt geenszins het zoeken naar een compromis.

•

ZAIRE
In Zaïre is de chaos compleet. Rebellenleider Laurent-Désiré Kabila heeft nu
ook Kisangani in handen genomen. Daarmee controleren de rebellen een vijfde
van het Zaïrese grondgebied. Of de rebellen naar de hoofdstad Kinshasa zullen
oprukken, blijft onduidelijk.
Het ziet er eerder naar uit dat ze het
economisch rijke Shaba willen veroveren.
Mischien zijn ze er enkel op uit het deel
van Zaïre in te palmen dat aan de buurlanden Rwanda, Oeganda en Burundi
grenst.
Alleszins ligt het Zaïrese leger op apegapen, wordt er meer geplunderd dan
gevochten, terwijl Mobutu zwaar ziek is.
Vandaar dat ook wordt gedacht aan een
staatsgreep vanuit het centrale gezag.

CommmlssleDutroux: de
besluiten-

lozen...

laams minister van Brusselse Aangelegenheden Anne
Van Asbroeck en minister-president Luc Van den
Brande stelden verleden week dinsdag het Beleidsplan
Brussel aan de pers voor. Het is een ambitieus plan dat op
heel wat weerstand bij de Franstaligen stuit.

V

aan een opgedreven taalonderricht gewezen.
Tot slot zal de Vlaamse regering een positiever beeld van Brussel in Vlaanderen
verspreiden. Zo zal een onthaal- en huisvestingsdlenst worden opgericht waar informatie over de koop- en huismarkt in
Brussel kan worden verkregen.
Het Beleidsplan Brussel Is met zonder
belang. Natuurtijk komen de opgedreven
inspanningen van de Vlaamse regering
aan een belangrijke noodzaak tegemoet.
Maar, het plan houdt veel meer in dan dat
alleen. Er schuilt een visie achter, dat van
het konfederale model, waarbij Brussel de
ontmoetingsplaats van de twee gemeenschappen vormt Uiteraard heeft deze
dat de Vlaamse regering in haar algemeen tweeledige
gemeenschapsvorming
beleid met de specificiteit van Brussel
slechts kans op slagen als de Vlaamse
rekening zal houden.
Brusselaars de concurrentie met de FransOp vraag van de Vlaamse Brusselaars zal de taligen kunnen aangaan. Juist daarom
Vlaamse regenng bovendien haar inspanwordt in een extra begeleiding voor anningen ten aanzien van Brussel opvoeren.
derstaligen voorzien, worden de VlaminZo zal het net van Nederiandstalige voorgen aangespoord in Brussel te gaan wozieningen in Brussel verder worden uitnen, wordt het net van Nederlandstalige
gebouwd Nog tijdens deze regeerpevoorzieningen in Brussel verdicht.
riode wordt de gezins- en bejaardenhulp
Door dit alles zal de Vlaamse regering
uitgebreid, komen er nieuwe Nederiandsvoortaan .actiever' In Brussel gaan optalige bibliotheken en worden KVS en
treden. Daaruit werd door een Vlaams
Beursschouwburg gerenoveerd. Ook de
journalist afgeleid dat de rol van de VGC zal
Vlaams-Brusselse welszljnssector krijgt
worden ingeperkt Dat de Vlaamse reeen deel van de koek. Via het Sociaal
genng van nu af aan regelmatig met de
impulsfonds wordt immers een bedrag
VGC zal overleggen, spreekt dit vermoevan 80 miljoen fr. voor Brussel uitgeden tegen. Het is bovendien de VGC zelf
trokken. Bovendien zal de Vlaamse redie op een actiever beleid heeft aangering meehelpen aan de verbetering van gedrongen. Dat beleid komt aan de
het Brussels woon- en leefklimaat.
groepsgebonden logica tegemoet, terwijl
Belangrijk ook is dat de Vlaamse regering
het geenszins de inbreng van de Vlaamse
kordaat zal waken over de strikte toeBrusselaars beperkt. Die beschikken impassing van de taalwetgeving Tevens zal
mers over een autonoom budget dat hen
het gebruik van het Nederlands worden
toelaat zelf initiatieven te ontwikkelen of
gestimuleerd, o,m. vla de uitbreiding van
Initiatieven vanuit de Vlaamse regering
het taalonderricht aan inwijkelingen
aan te vullen. Juist die mix van gemeenDaarmee komt de Vlaamse regering teschapsvorming en de eigen positie van de
gemoet aan de wensen van de VlaamsVlaamse Brusselaars, heeft de i=ranstaBrusselse leerkrachten. Deze hadden via
ligen de gordijnen ingejaagd.
meerdere vrye tribunes op de noodzaak
(evcfc)

Brussels
beleidsplan
Op de VU-ketjesdag van zaterdag 17 oktober 1996 stak Vic Anciaux, staatssekretaris voor het Brussels hoofdstedelijk
gewest, zijn verontwaardiging voor het
Vlaams-Brussels beleid met onder stoelen
of banken, Anciaux wees toen op het
Vlaams onbegrip tegenover de taal- en
andere Brusselse problemen Bovendien
verwachtte hij van de Vlaamse regering
meer geld en inspanningen voor de specifieke moeilijkheden waarmee de
Vlaamse Brusselaars te kampen hebben.
Tot slot wenste hij dat de Vlaamse regering
haar Inspanningen niet zou beperken tot
enkele éénmalige en los van elkaar
staande maatregeien
Naast de verontwaardiging klonk er echter
ook hoop Eindelijk zag het ernaar uit dat
de Vlaamse regering intens en gestructureerd overteg met de Vlaams-Brusselse
ministers zou plegen. Het zijn die eerste
gesprekken die uiteindelijk de inhoud van
het Beleidsplan Brussel hebben beïnvloed. Overigens staat in dat plan uitdrukkelijk vermeld dat de Vlaamse regering om de drie maanden met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
zal overleggen Deze gesprekken met de
Vlaamse leden van het Vlaams pariement,
verenigd In de VGC, moeten ertoe leiden
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stof tot spreken
In 1992 en 1993 waren er in de
gevangenissen in België meer niet-Belgen
opgesloten dan Belgen. In 1995 bedroeg het
aantal opgesloten Belgen 8.471, het aantal
niet-Belgen 7.513. Dat blijkt uit een vraag
van VB-kamerlid Laeremans. Hij vroeg ook
een opsplitsing voor het aantal Europeanen
en niet-Europeanen. Uit de gegevens blijkt
^

dat de laatste categorie stelselmatig meer
gevangenen bevat. Alleen voor die groep
vroeg Laeremans een opsplitsing naar

WETSTRAAT

^

andig en slim braclnt VU-fractieieider Annennie
Van de Casteele de meerderlneid in de
federaie l<amer in verlegenineid. in de Rwandacommissie van de Senaat haaide gewezen VUsenator Neliy iViaes zwaar uit naar de toenmalige
minister van defensie Leo Delcroix.

H

Olifant in
de porseieinwinicei

\

De reacties op de sluiting van Renault en
op de verdwenen en vermoorde kinderen
mogen dan wel volgens sommigen de
eenheid van het land beklemtonen, in de
federale kamer van volksvertegenwoordigers is daar niet veel van te merken.
Integendeel. Verleden week woensdag
voelde VU-kamerlid Yjxrel Nan Hoorebeke
premier Jean-Luc Dehaene aan de tand
over het jaarverslag van de Nationale
Bank. Van Hoorebeke vroeg zich af of deze
bank in de toekomst niet beter cijfers zou
verlenen over de economische toestand in
Vlaanderen en Wallonië afzonderlijk. Hij
verwees daarbij naar de recente verklaringen van Vlaams minister-president Van
den Brande en zijn CVP-coUega Eric Van
Rompuy die beiden meenden dat er geen
Belgische economie bestaat. Nogal verveeld antwoordde Dehaene dat hij geen
verantwoording moet afleggen voor ver-

klaringen van Vlaamse ministers. Dehaene
erkende evenwel dat de Belgische economie geen homogeen geheel is. „Maar,
het is ook niet omdat er verschillen bestaan
tussen de Europese hdstaten dat er geen
sprake zou zijn van een Europese economie."
Die vergelijking gaat eigenUjk niet op,
temeer daar het Europees economisch
beleid van weinig eensgezindheid getuigt.
Misschien daarom dat de nochtans voorspelbare Dehaene even in zijn kaarten liet
kijken. Zo gaf hij toe dat de bevoegdheidsverdeling in ons land moet worden
herzien. Voorwaar, een vooruitgang.
MOTIE
De dag daarop, donderdag 13 maart,
kwam die nakende bevoegdheidsverdehng
op een voor de unitaristen pijnHjke wijze
aan de oppervlakte. Via een resolutie wilde

B ICIIIlllfA
iciuwc

vaandeiviucht
De VLD-fractie in het Vlaams parlement besliste niet langer deel te nemen aan de
besprekingen In de kommissie-Staatshervorming. Daar bereikte men onlangs een vergelijk over de defederallsenng van de gezondheidszorgen en kinderbijslagen. Na ze
eerst het akkoord had onderschreven, trekt
de VLD zich nu terug en eist ze dat over de
materie een referendum zou worden gehouden. Dit slaat nergens op. Het is niet de
taak van de kommissie referenda uit te schrijven. Ze maakt aanbevelingen aan de Vlaamse
regering over en vraagt haar het akkoord op
bepaalde punten technisch uit te werken
Vanuit welke Instelling een referendum zou
moeten gehouden worden is bovendien onduidelijk.
VLD-fractlelelder Denys verantwoordt zijn
houding door te verwijzen naar de vertleelde
SP-fractie. Dat is slechts ten dele juist, in het
Vlaams pariement trekt enkel Jef Sleeckx aan
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nationaliteit. Uit die gegevens blijkt dat in
1995 goed 10% van de opgeslotenen van
Marokkaanse origine was. Met die cijfers kan
je twee dingen doen: botweg besluiten dat
Marokkanen onverbeterlijke criminelen zijn
die hier beter weg kunnen. Of proberen de
oorzaken op te sporen. En daaraan iets te
verhelpen. Afwachten wat het Blok ermee
gaat doen...

ARROGANT
In de Rwanda-commissie kwamen vrijdag
jl. drie senatoren getuigen. Zij brachten in
maart 1994 samen met toenmalig minister
van Landsverdediging Leo Delcroix een
officieel bezoek aan Rwanda. De gewezen
VU-senatoren Nelly Maes en Willy
Knijpers waren er toen bij en dat zal
Delcroix vandaag gespeten hebben. In
tegenstelling tot de ontkenningen van Delcroix en andere ministers, zei Nelly Maes
dat het land wel degelijk reeds in 1994 op
springen stond en dat er een anti-Belgisch
klimaat heerste. Over het optreden van
Leo Delcroix had ze de volgende, weinig
Op slinkse en handige wijze bracht lovende bedenking in petto: „Hij gedroeg
vu-fractieleider in de kamer Annemie
Van de Casteele de verdeeldheid zich als een olifant in een porseleinwinkel.
tussen de taalgroepen aan de Zijn optreden was arrogant en chanteoppervlakte.
rend."
de CVP-kamerfractie haar regeringsleider
aanmanen dringend werk te maken van
,echte' ingrepen in de Sociale Zekerheid.
Daarop diende ook Annemie Non de Casteele een motie in. Daarin sloot ze bij het
CVP-standpunt aan, maar pleitte vanop
het spreekgestoelte evenzeer voor de splitsing van de S-Z.
Met haar bijhorende intentie slaagde Van
de Casteele erin de verdeeldheid tussen de
taalgroepen aan de oppervlakte te brengen, terwijl de Waalse socialisten geïsoleerd werden. Zo steunden VU, VLD,
CVP en Vlaams Blok de motie. De SPfractie wist er geen blijf mee en stemde
daarom verdeeld. De PSC steunde de
motie. PRL en Agalev-Ecolo onthielden
zich. Alleen de PS stemde massaal tegen.

Delcroix zou inderdaad de Rwandese president bedreigd hebben. Zo Het hij hem
verstaan niet langer financieel te willen
bijstaan, indien hij de Aruscha-akkoorden
weigerde na te leven. Deze door België
opgedrongen akkoorden, waarin aan de
Tutsi-minderheid een belangrijke inbreng
werd verleend, joeg de extreme Hutu's op
stang en stelde de president in een minderheidspositie. Zou de president dit niet
hebben beseft, dan was de mobilisatie van
de extreme Hutu's Wdly Kuijpers niet
ontgaan. „Ik ben toen naar de markt van
Kigali geweest, kocht daar twee granaten
en gaf ze als geschenk aan president Habyarimana."
(evdc)

Gevoel van onmacht

In scherpe bewoordingen en namens de
VU-fractie klaagde Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Marie Bogaert het
wangedrag van de Renault-directie in
de noodrem. En wat de federale SP-fractie
Parijs aan.
over de splitsing van de S-Z denkt, doet
Toch
vond Bogaert het niet nodig bij de
voorlopig niet ter zake. Er liggen dan ook
pakken
te blijven zitten en daarom zocht
andere redenen aan de beslissing van Denys
hij
naar
een verklaring voor de sluiting.
ten grondslag. Zoals de leden van de VU„Allicht hebben de rampzalige verliesfracties in kamer, senaat en Vlaamse raad
cijfers van niet minder dan 24 miljard fr.
opmerkten, Is Denys allicht onder druk gezet
door partijvoorzitter De Croo. Die staat te
een belangrijke rol gespeeld."
popelen om de socialisten te vervangen.
Bogaert wees er ook op dat de Franse
Daartoe zal hij wet contact opgenomen heboverheid - aandeelhouder in Renault voor
ben met zijn Franstalige collega Louis Michel
47% - geen extra middelen wou ter
(PRL). Om hem en zijn FDFcollega's met voor
beschikking stellen. „Dat wil niet zeggen
het hoofd te stoten, wil Decroo dat Denys
dat we gewonnen zouden zijn voor een
zich niet langer verbrandt.
volledig invoerverbod van Franse proDe vu-fracties: ,,De VLD plaatst een snelle
ducten. We moeten rekening houden met
doorbraak in de federale coalitie boven het
Vlaams belang. Daardoor verzwakt de VLD de het feit dat de auto-industrie in gans
Europa met overcapaciteit te kampen
eensgezindheid die het voorbije jaar onder
heeft. Overigens ligt de loonlast in Frankde partijen gegroeid was."
rijk tot 35 a 40% lager dan bij ons. indien
we ons dan ook blind staren op het Franse
(evdc)
eigen volk eerst, zoals de Vlaamse minister van Economie dat doet, dan wordt

daarmee in feite het falend federaal- en
Vlaams tewerkstellingsbeleid verdoezelt.
Vlaanderen dreigt immers voor de sanering van het etatistische, Franse industriële beleid op te draaien. Dit beleid
werd al te lang ook door het Belgische
gezag op Vlaanderen geprojecteerd."

k verfoei dit België. De Belgische structuren zijn
geen synomniem van solidariteit. De Belgische
staat is een schoolvoorbeeld van vriendjespolitiek.
Daar moeten we van af," Dat zei een op dreef zijnde
Bert Anciaux naar aanleiding van zijn pas verschenen
boek ^Kinderen van de hoop. Uitnodiging
aan de durvers'.

I
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Het was drummen voor een zitplaatsje,
verleden week donderdag, toen VU-voorzitter en senator Bert Anciaux in de
,Ancienne Belgique' zijn boek aan de pers
voorstelde. Op één na alle VU-parlementairen kwamen zijn initiatief met hun
aanwezigheid ondersteunen. Van alle andere democratische Vlaamse partijen was
een vertegenwoordiger aanwezig. Vooraan zat vrouwlief even ernstig als fier de
boodschap van Bert te aanhoren. Die
boodschap is immers naar alle kinderen
van de hoop gericht. Even brak de stem
van Anciaux: „Ik heb mijn kostbare vrije
tijd aan dit boekje besteed, voor mijn
kinderen, jullie kinderen, mijn familie,
voor jullie allemaal."

LENTEBOODSCAP
„Niemand", zo merkte inleider Kaf Wtllems op, „heeft ooit een boek zo snel
geschreven. Anciaux handelde het karwei
tijdens de kerstvakantie 1996 af. Het
boek is een kerstgeschenk geworden, ontkiemd tot een lenteboodschap."
Daarop kwam Geert Van ktendael aan
het woord. Het was afwachten of hij het
boek even lyrisch en belovend zou onthalen. In het boek haalt de VU-voorzitter
immers naar Van Istendael uit, omdat hij
tot de Belgiscistische progressieven behoort. Maar, Van Istendael stoorde er
zich niet aan: „België of niet, Bert, wij
hebben blijkbaar dezelfde vijanden." Van
Istendael verwees darbij naar de Generale
en haar dochters, naar de traditionele
partijen die teren op traditie, macht en
belangen, naar het klassengerecht en naar
het Europa van geldverspilling, fraude,
bureaucratie, sociale afbraak en culturele
vervlakking. Van Istendael prees een aantal concrete voorstellen die in het boek
staan vermeld. „Waarop wacht je om
samen met mensen uit andere partijen
wetsvoorstellen te maken ? Ik weet dat de
hoofdkwartieren van de traditionele partijen dergelijke initiatieven willen beletten. Maar jij en andere politici moeten
hun nek uitsteken."

VOLWASSEN
Veel scherper dan Anciaux in zijn boek,
haalde Van Istendael naar sommigen binnen de Vlaamse beweging uit. „Je verbaast je erover dat de Vlaamse beweging
na de bestorming van de IJzertoren niet
massaal afstand van het Vlaams Blok
heeft genomen. Mij verbaast je verbazing.
Het is immers een zeer oude en kwalijke
gewoonte om flaminganten die de
Vlaamse emancipatie
onnoemelijke
schade hebben toegebracht, te blijven
ophemelen. Hun dwaasheid wordt rein
idealisme genoemd, hun halstarrigheid
wordt als zuiver rechtvaardigheidsgevoel
bestempeld. Zolang de Vlaamse bewe-

ACTUEEL

ging haar eigen stommiteiten en ontsporingen op klaaglijke toon blijft vergoeilijken, zal zij niet volwassen worden."
De VU-voorzitter zei daarop dat alleszins
het democratisch Vlaams-nationalisme
niet bekrompen is. „Het Vlaams-nationalisme is naar de toekomst gericht, het

^

andere partijen. „Ik hoop dat de samenwerking over de partijgrenzen heen
zal slagen. Maar, een dergelijke samenwerking dient niet om de militanten in de
rug te steken. Daar walg ik van."
Dat de VU-voorzitter zo sterk de klemtoon legde op het belang van de militant,
was niet verwonderlijk. De dag voordien

ert
Anci;iii\'

KINDEREN
VAN DE

we moeten af
van België
is een positief project. We moeten streven
naar een Vlaanderen dat het meest sociale
land van Europa wordt. De linkse intellectuelen moeten daarbij ophouden het
Belgisch profitariaat te ondersteunen."

MILITANTEN
Anciaux ging ook in op de beoogde
samenwerking met integere mensen uit

keer met mij gesproken. Toch is hij ervan
overtuigd dat hij me kent, dat hij weet wat
ik wil. Nu, het is niet omdat er één
journalist een smeerlap is dat ze allemaal
smeerlappen zijn. Hetzelfde geldt voor de
pohtici."

immers, op woensdag 12 maart, het journalistföj^Van Cauwelaert in het weekblad
Knack uit de mond van een Agalev'er
noteren dat „Bert Anciaux hefst zo snel
mogelijk zijn eigen partij wil lozen, op
voorwaarde dat hij voor zichzelf een
uitkomst vindt."
Anciaux was behoorlijk in zijn wiek geschoten. „Van Cauwelaert heeft niet één

In een recent nummer van Weekend Knack
kraakt hoofdredactrice Tessa Vermeiren een
Volksunie-ontwerp van decreet. Dat is haar goed
recht, maar de argumenten die mevrouw daarvoor aanhaalt trekken op niets en dat is voor een
blad dat „naar Intellectuelen toe wordt geschreven" behoorlijk ondermaats.
Waaraan madam zich stoort beschrijft ze in haar
wekelijkse column. „De Volksunie wil dat de
gemeenten de mogelijkheid krijgen om anderstalige opschriften in het straatbeeld te verbieden. Dat schijnt al zo te zijn In Brugge, wat die
partij maar terecht vindt."
Chinees en Arabisch „passen volgens hen (daarmee bedoelt madam de VU) niet in het historisch

^

ACH 2 0

(evdc)

^

Wat beoogt het vu-voorstel? Het werd ingediend door Etienne Van Vaerenbergh, namens het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde verkozen in het Vlaams parlement. Samen met zovelen is Etienne terecht bezorgd
over de taaitoestand in de gemeenten rond
Brussel. Het kan zijn dat mevrouw Tessa, als
Antwerpse, niet op de hoogte is van het feit dat
deze Vlaamse gemeenten in hun ziel bedreigd
zijn. Met name door anderstaligen - het meest
Ranstaligen - die zich niets aantrekken van de
sociale, culturele en andere geplogenheóen die

Tessa bakt het bruin
kader van deze stad." Dat komt mevrouw verwonderiijk voor, want „Brugge was immers in
zijn middeleeuwse bloeiperiode een van de
meest kosmopolitische steden ter wereld."
Zeer Juist mevrouw, maar de Brugse horeca was
tot voor kort een van de meest verfranste van
het hele Vlaamse land.
Mevrouw bakt het toch wel een beetje bruin als
ze schrijft „Eigen taal eerst, eigen volk eerst...
Het ligt zo dicht bij elkaar" De lezer weet wat
mevrouw met deze schimpscheut bedoelt, maar
daarvoor moet ze echter op een ander adres zijn
en niet bij ons. Mevrouw zou moeten weten dat
wij er een erezaak van maken om de ramen
steeds wagenwijd op de vier windstreken te
hebben. Ons van zo'n bekrompen gedachten
verdenken getuigt ofwel van onwetendheid ofwel van slechte wil. Beide kan natuurlijk ook!

in deze gemeenten van oudsher bruikbaar zijn.
Die nieuwkomers gaan hun eigen taalkundige
gang, zoals ze ook hun verkavelingsgang gaan,
enz.
Let wel mevrouw, het gaat hier om meer dan de
zes randgemeenten waar Franstaligen reeds 35
Jaar taaifaciliteiten hebben en waar ze - è volonté - hun goesting doen. Het gaat hier om heel
Vlaams-Brabant, het gaat hier zelfs om heel
Vlaanderen. Ja, wij willen dat de overheid de
wildgroei van anderstalige reclameborden inperkt, zoals dat In sommige landen ook gebeurt.
Niet met een taalpolitie zoals in Quebec, maar op
een vnendeiijke manier.
Het IS nodig, mevrouw, dat de overheid In
sommige gevallen kordaat is en haar verantwoordelijkheid durft nemen. En dat moet ze nu
doen, niet als het te laat is. Want het gaat niet

Bert Anciaux:
„Samenwerking
over de
partijpolitieke
grenzen heen
dient niet om
de militant in
de rug te
steken. Daar
walg ik van."

om één enkel bord, het gaat om een wildgroei
die morgen niet meer in te dammen zal zijn.
Is dat eng'' is dat racistisch? Voor MadamWeekend Knack zou het goedkeuren van het
ontwerpdecreet een verarming betekenen,
want zij kan zich haar stad, Antwerpen, niet
voorstellen zonder opschriften in het Hebreeuws, In het Chinees, in het Arabisch, in het
Russisch, in het Turks, in het...
Het moet toch plezierig zijn als Je van elk van
deze talen voldoende notie hebt om ze te
begrijpen Maar ik, die maar een rasmus ben,
weet toch graag wat het opschrift van een
Chinees eethuis wil zeggen. Of is het toch waar
dat ze allemaal De Lange Wuur heten?
Mevrouw, die ook wereldburger is, vergelijkt
graag met New Yori< waar „een kosmopolitische
gemeenschap leeft van de clash van culturen."
En zoals dat tegenwoordig mode is gooit mevrouw ook hier alles op één hoop Zo wijst zij, op
het einde van haar column de gedachte af dat
„voor alle termen die we vaak aan het Engels
ontlenen, volkseigen benamingen in het Nederiands moeten worden verzonnen "
Mag dat ook al met? Waarom moeten wij klakkeloos vreemde woorden overnemen als er een
goed Nederiands woord voor bestaat? En
waarom zouden we bij ontstentenis daarvan er
geen nieuw mogen uitvinden? WIJ bewonderen
de Zuid-Afrikanen wanneer ze op spitsvondige
wijze alternatieven voor Engelse woorden verzinnen, maar als wij dat doen zijn we enge bange
blanke mannen Kou nou!
Een vreemd woord meer of minder maakt de
zaak niet Maar als Je taal uit vele vreemde
woorden bestaat heb je geen taal meer, maar
een... clash. Of het zou moeten zijn dat mevrouw
kiest voor Hebreeuws, Chinees, Arabisch, Turi<s
of Russisch...
RJtemus
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e sluiting van Renault-Vilpoorde heeft voor
velen opnieuw de deur naar Europa dicht doen
klappen. De vaak gehoorde kritiek is dat de
Europese eenmaking enkel financieel-economisch en
te weinig politiek en sociaal is. Er moet dus
dringend werk gemaakt worden van een „sociaal
Europa", samen met verdere politieke eenmaking en
democratisering van de Europese instellingen.

D

Het zou wel jammer zijn dat velen het
gebrek aan een sociaal en politiek Europees luik zouden gaan gebruiken om de
eenmaking op financieel-economisch gebied af te remmen. Deze eenmaking kan
immers heel wat positieve gevolgen hebben voor de Vlaamse economie. Dit zal
zich automatisch, hopen we, in een positieve sociale invloed vertalen.

eerste plaats de Vlaamse bedrijven zullen
zijn die van het wegvallen van deze transactiekosten zullen genieten. Dit kan hun
concurrentiepositie alleen maar ten
goede komen. TewerkstelUng en concurrentiepositie in Vlaanderen gaan uiteraard hand in hand.

8 goede redenen
voor de invoering
van de euro

VOORDELEN
Uiteraard zal dit niet voldoende zijn en
blijft het sociale luik in Europa broodnodig. Toch lijkt het nuttig om nog eens
de vele voordelen die de euro kan bieden
op een rijtje te zetten.
1. Eén munt in Europa betekent voor vele
bedrijven een drastische vermindering
van de transactiekosten. De Vlaamse economie is zowat de meest open economie
van Europa. Wij voeren met andere
woorden meer in en uit ten opzichte van
ons Bruto Regionaal Product dan welk
land ook in de Europese Unie. Het
spreekt voor zich dat het dan ook in de

Ook de Vlaamse bevolking zal rechtstreeks genieten van het wegvallen van de
omrekeningskosten. Daar Vlamingen
veel reizen en daartoe vaak andere Europese munten aankopen, zullen ook zij
een belangrijke besparing in hun geldbeugel voelen. Het voorbeeld waarbij

Recht op werlc
(vervolg van blz. 1)
Fundamentele veranderingen die het
oligarchische Europa omvormen tot een
democratisch Europa zijn een structurele
voorwaarde voor de uitbouw van een sociaal en
solidair Europa waarin men kapitaalvlucht aanpakt,
winsten herinvesteert, sociale dumping tegen gaat,
regels naleeft bij sluitingen en tewerkstellingsnormen
hanteert in plaats van begrotingsnormen. Kortom
voor de realisatie van een Europa dat meedogenloze
staatskapitalisten als de Franse PS'er Schweitzer een
schop onder de kont geeft. Het democratisch
verkozen Europees parlement mét reële macht kan
niet ongestraft het a-sociale en ultraliberale beleid
van de de commissie verderzetten. De afbouw van
de Belgische staat ten voordele van meer Vlaamse
autonomie is een voorwaarde voor een efficiënt en
doortastend nationaal tewerkstellingsbeleid in
Vlaanderen met loonkostvermindering,
arbeidsherverdelmg, ondersteuning van Vlaamse
KMO's, een Vlaams verankeringsbeleid en
investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
Anders kan de bestaande machteloosheid bij
Renault-Vilvoorde, VW Vorst, Nova Tongeren,
Philips Brugge, Lee Cooper en zoveel andere
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iemand vertrekkende met 1.000 fr. alle
landen van de Europese Unie afreist zonder ook maar iets te kopen, maar dit
bedrag telkens in plaatselijke munt omzet
en bij zijn terugkeer in het eerste land
slechts 300 fr, overhoudt, illustreert de
huidige dure toestand voor mensen die
veel reizen.
2. De invoering van de euro zal tevens
prijsdiscriminatie toegepast door bedrijven verhinderen. Dit kan alleen maar de

bedreigde bedrijven omslaan in moedeloosheid,
frustratie en extremisme. Daarom nam de Volksunie
deel aan de Europese mars voor werk door onze
hoofdstad. Daarom ook was het zwart-gele eiland
op haar plaats in de rood-groene mensenzee.
Eilanden boden in het verleden vaak redding aan
schipbreukelingen.
Het De Za^er

consument ten goede komen. Indien een
bedrijf toch verschillende prijzen in verschillende landen zou hanteren, kan een
ingezetene steeds risicoloos winst maken
door op de goedkoopste markt aan te
kopen en op de duurste markt te verkopen. Dit proces - wat in de economie
„arbitrage" wordt genoemd - zal bij een
eenheidsmunt dergelijk gedrag van bedrijven vrij snel bestraffen en de prijzen
opnieuw naar elkaar toedrijven.
3. Binnen de euro-landen zal er ook geen
wisselkoersonzekerheid meer zijn. In
onze zeer open economie zijn wisselkoersrisico's een van de voornaamste
bedrijfsrisico's. Voor een Vlaams bedrijf
dat enkel in de euro-landen zelf actief is,
zal dit risico zelfs volledig wegvallen
waardoor het automatisch concurrentieel
sterker zal staan. Het wegvallen van het
wisselrisico kan ook meer buitenlandse
investeerders verleiden om in Vlaanderen
te investeren.
,°
4. Er wordt verwacht dat de euro een
sterke munt zal zijn. Dit laat ruimte voor
renteverlagingen, wat de investeringen
alleen maar ten goede kan komen.
5. De eenheidsmunt zal bedrijven die in
meerdere landen actief zijn ook heel wat
schaalvoordelen bieden bij het beheer van
hun liquiditeiten. Bovendien wordt hun
kasbeheer eenvoudiger. Zo kunnen eventueel meer middelen vrijkomen voor andere doeleinden zoals investeringen.
6. Er wordt tevens verwacht dat de gelden kapitaalmarkten heel wat ruimer en
liquider zullen worden. Dit vsil zeggen
dat koersen op de financiële markten
minder gevoelig worden voor grote orders. Bovendien zal er een ruimer beleggerspubhek kunnen aangesproken
worden. Dit alles samen zal de financieringsmogelijkheden voor ondernemingen en bedrijven veel vergemakkelijken,

net zoals dit in de Verenigde Staten reeds
het geval is,
7, Speculatieve kapitaalbewegingen zoals
in 1993, die een negatieve invloed hebben op de conjunctuur, zijn ook uit den
boze. Indien we in 1993 reeds de euro als
munteenheid hadden, was er nooit een
monetaire crisis geweest. De inflatoire
schok van de toen eerdere Duitse eenmaking zou toen niet enkel door Duitsland maar door heel de Europese Unie
zijn opgevangen. De Europese Centrale
Bank zou toen een kleinere rentestijging
nodig geacht hebben dan deze die de
Duitse Bundesbank werkelijk doorvoerde
waardoor de economische conjunctuur
minder zou zijn gefnuikt geweest. Bovendien zouden ook speculatieve kapitaalbewegingen met een grote Europese
Centrale Bank als tegenstrever quasi onmogelijk geweest zijn. Zo zouden we heel
wat negatieve gevolgen op onze economische conjunctuur en werkgelegenheid kunnen voorkomen hebben.
8. Tenslotte zou de komst van de euro
ons, Vlaams-nationalisten, moeten verheugen. Hiermee is zowat het laatste
euvel voor een verdere boedelscheiding
van dit land - de Bfr. - uit de weg
geruimd. Vanaf nu kunnen we gerust
argumenteren dat de federalisering in ons
land zo ver kan gaan tot een verhouding
zoals tussen twee lidstaten in de Europese
Unie is bereikt. Met de komst van de euro
wordt de droom van een onafhankelijk
Vlaanderen iets realistischer.

DRINGEND WERK
Met de euro wordt een weg ingeslagen
waarop men nog moeilijk kan terugkomen. Indien men dat toch zou doen
riskeert men immers een vlucht in de
Duitse Mark waardoor alle andere Europese munten zwaar onder druk zouden
komen te staan. De zware rentestijgingen
die daar het gevolg zouden van zijn
kunnen onze economie de keel helemaal
oversnijden wat de werkloosheid nog zou
doen toenemen. Bovendien zouden we
ook in een periode van zware turbulenties
op de financiële markten komen.
De financieel-economische eenmaking
van Europa moet dus verder worden
voltooid. Maar dit neemt niet weg dat er
voor een zwaar tegengewicht moet worden gezorgd. Er dient tevens dringend
werk te worden gemaakt van een politieke eenmaking en een sociaal Europa.

Kristof Agache

o

p het bespreken van geweld tegen en seksueel misbruik van vrouwen mag
de jongste jaren dan al geen taboe meer rusten, het probleem blijft.
Enkele weken geleden maakte Frieda Brepoels de resultaten bekend van de
acties die in Limburg werden ondernomen om het probleem aan te pakken.

De regionale vu-krant

Seksueel misbruik aanpakken:
in de Limburgse praktUk
Limburgs gedeputeerde Frieda Brepoels is
al sinds oktober 1991 belast met het
Gelijke Kansenbeleid. Tot oktober 1994
maakte dat nog deel uit van het meer
algemene beleid inzake Welzijn, daarna
werd het een op zich staand beleidsdomein. Gelijke Kansenbeleid is officieel
geen exclusieve 'vrouwenkwestie', maar
staat Voor „het streven naar gelijke kansen voor vrouwen én mannen in alle
domeinen van het maatschappelijk, economisch en poHtiek leven en het streven
naar een evenwichtige aanwezigheid van
mannen en vrouwen in alle domeinen van
de samenleving." Toch zal niemand ontkennen dat de 'gelijke kansen' er vooral
moeten komen voor de vrouwelijke helft
van de samenleving.
Eén van de problemen die de de provinciale cel gelijke kansen behandelt is het
fysiek en seksueel geweld t.o.v. vrouwen.
Enige tijd geleden verscheen een rapport
waarin de initiatieven werden opgesomd
die de Limburgse cel reeds genomen heeft
in het kader van de bestrijding van geweld
tegen en misbruik van vrouwen (verder
'geweld'/gv).
10P5
Vooraleer daar dieper op in te gaan nog
dit: geweld tegen vrouwen komt niet
slechts in uitzonderlijke gevallen voor.
Uit een onderzoek (cijfers 1988) blijkt dat
22% van de vrouwen ooit het slachtoffer
is geworden van geweld, d.w.z. van feiten
die strafbaar zijn zoals aanranding van de
eerbaarheid, verkrachting en mishandeling. Het werkelijke cijfer ligt mogelijk
hoger: niet iedereen wil immers van
zichzelf gezegd hebben dat hij, of in dit
geval zij, mishandeld wordt.
Het Limburgs coördinatieproject inzake
geweld tegen vrouwen ging van start in
1991. Na een behoeftenonderzoek stelde

de bestendige deputatie een voltijdse coördinatrice, Annemie Claesen, aan. Vanaf
dan kenmerkt gerichte en concrete aanpak het project, afgestemd op provinciale
noden en behoeften. Die aanpak betreft
o.a. het informeren en sensibiliseren van
de betrokken instanties. Die laatste komen uit de medische, de politionele, de
justitiële en de hulpverleningssector. Het
spreekt voor zich dat daarbij ook veel
aandacht uitging naar overleg en uitwisseling van informatie en know-how
tussen de vier categorieën: slachtoffers
van geweld komen immers vaak met
meerdere niveaus in aanraking.
KONKREET
Bij aanvang werden initiatieven genomen
om de problematiek van geweld uit de
sfeer van onbekendheid te halen en in te
spelen op de vraag naar basisinformatie.
Vaak werd geweld tegen vrouwen niet
eens aanzien als een 'probleem'. Die
bewustmaking gebeurde o.m. door het
organiseren van provinciale informatiedagen rond thema's als 'Fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen', 'Geweld en
migrantenvrouwen' en 'Partnergeweld'.
Voorts ging er veel aandacht uit naar de
politionele opvang. De politie is voor de
meeste slachtoffers een eerste meldingspost. Gezien de eerste opvang bepalend is
voor de verwerking van een geweldsdelict, is de manier waarop dat gebeurt
uiterst belangrijk. Onder de genomen
initiatieven zaten dan ook vormingspakketten aan politiemensen.
Van dit aanbod maakten een 330-tal
personen gebruik. Op vraag van de gemeentelijke politie zelf kwamen er een
aantal publicaties rond slachtofferopvang. Daarin o.a. adressen waar slachtoffers na de aangifte terecht kunnen. De
resultaten van dat werk zijn bemoedi-

gend: slachtofferbejegening krijgt meer
en meer erkenning.
Na deze eerste reeks maatregelen kwam
de nadruk te liggen op de deskundigheidsbevordering. Om nog meer deskundigheid te kunnen bereiken wordt
regionaal intens rond de problematiek
gewerkt in kleinere groepen. Voor de
uitvoering van de initiatieven wordt
nauw samengewerkt met bestaande regionale samenwerkingsverbanden.
Ook in de nabije toekomst kan een aantal
initiatieven verwacht worden.
1- Naar de politionele sector: evaluatie
en opvolging voor de politiediensten die
zich vrijwillig meldden voor de eerste
vormingscursussen.
Ig Naar de medische sector: aangifte en
bewijsverzameling geeft problemen op
het niveau van het gebruik van de technische hulpmiddelen die voorhanden
zijn. Daarom zal er een gebruiksvriendehjke 'set seksuele agressie' gemaakt
worden.
p
Naar de hulpverleningssector: deskundigheidsbevordering in de regio's
Noord- en Zuid-Limburg.
S Naar de justitiële sector: informeren
en sensibiliseren m.b.t. de problematiek
en de impact van de handelingsmogelijkheden blijft hoe dan ook noodzakelijk.
(gv)
c» Meer informatie over het gelijke kansenbeleid is te vinden in de Beleidsverklaring 1997 van Frieda Brepoels.
Daarin vindt de geïnteresseerde lezer ook
informatie terug over Brepoels' andere
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
milieu en natuur, onderwijs. De volledige
beleidsverklaring is te verkrijgen op het
adres: Universiteitslaan 1,3500 Hasselt,
tel. 011J23.70.35, fax 011/23.70.39,
t.a.v. Frieda Brepoels.

VU-Antwerpen
mobiliseerde voor
mobiliteit
Zaterdag jl congresseerde een zeventigtal VU-kaderleden uit het arrondissement Antwerpen over
regionale mobiliteitsproblemen en -oplossingen. Tijdens de voormiddag werden resoluties en amendementen in drie voorbereidende werkgroepen besproken. Fiets- en voetgangersverkeer, spoon/vegen,
waterwegen, luchtverkeer, openbaar vervoer, autowegen, ... Het leverde enkele geanimeerde discussies op, maar telkens slaagden de werkgroepen
erin zich rond een consensustekst te scharen.
Tijdens de plenaire zitting in de namiddag doken
opnieuw enkele knelpunten op zoals de uitbreiding
van de luchthaven van Deurne en de inrichting van
het Astrldplein nabij het Centraal Station. Telkens
werd getracht ecologische en sociaal-economische
aspecten te verzoenen in de uiteindelijke resoluties.
Na de slottoespraak door congresvoorzitter Herman
Lauwers opende historicus en VU-medewerker Paul
Cordy de tentoonstelling "Plannen voor Antwerpen".
Deze geschiedkundige gelegenheldstentoonsteiling
belicht enkele merkwaardige met-uitgevoerde plannen voor Linkeroever en de Schelde-oeververbindingen: een brug over de Schelde, urbanistieke plannen van Le Corbusler voor Linkeroever, enz. 's Avonds
verzamelden de vu-militanten opnieuw voor de gezellige kaas- en wijnavond van de Cooremanskring
De congresteksten en de tentoonstellingsbrochure
kunt u aanvragen op het arrondissementeel secretariaat: Paleisstraat 133 bus 1, 2018 Antwerpen.
Telefoon en fax: 03/238 82.08 Bent u geïnteresseerd
in de tentoonstelling dan neemt u contact op met
Paul Cordy,
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Za. 19 april ERI>E-MERE: Busreis,
met bezoek aan het Fellx De Boeck-museum, streekmaaltijd te Beersel, industrieel-historisch patrimonium, bezoek papiermolen-Herlsem (Alsemberg). Deelname 990 fr. alles inbegrepen. Opstapplaatsen: kerk Burst 9u.; kerk Erpe 9u.l5.
Inschrijven vóór 15/4 bij Christina Smekens
of Patrick Verbestel, Oudenaardse stwg 856
te Erpe-Mere (053/62.73.89). Org.: VUErpe-Mere i.s.m. Kunst- en Cultuurvereniging Kerstcomité Aaigem.
Za. 26 april DEINZE: Familie-Uitstap. Bezoek aan Poperinge, Uzertoren,
Streekmuseumm Oiksmuide, Mout- en
Brouwerijmuseum Alveringem. Info en inschrijvingen: Els Coppens, 09/380.02.47 OF
WIllY Lowle (09/386.67.47).

OOST-VLAANDEREN
zondag 6 april a.s. verwacht in Hof ten
Bosch, Burgemeester Maenhautstraat 92
te Merelbeke. Daar begint om l l u . een
academische zitting met als sprekers:
fractievoorzitter Paul Van Grembergen,
burgemeester Guido Mortier en gemeenteraadslid Wim Van Renterghem.
TeveijiS. zal het fotoboek-hber amicorum

Politicus in hart
en nieren

Paul Martens

De VU-afdeling van Merelbeke v^^il haar
mandataris Paul Martens huldigen, zij
heeft daar goede redenen voor. Paul is 25
jaar gemeenteraadslid en 20 jaar eerste
schepen, maar Paul is nog zoveel meer. Zo
was hij o.m. tussen 1971 en 1977 hoofdredaaeur van het weekblad WIJ, maar in
de jaren zestig was hij ook vrijgestelde
geweest en betrokken bij tal van partijinitiatieven. Later werkte hij ook voor
VU-ministers en parlementsleden.
Om de viering luister bij te zetten heeft de
afdeling een echt feestprogramma op het
getouw gezet.
Vrienden van vroeger en nu worden op

„Paul Martens, politicus in hart en nieren" worden voorgesteld. Waarna een
drink wordt aangeboden door de Merelbeekse Volkspartij. De feestzitting
wordt aan mekaar gepraat door Waker
De Meyere.
Om 13 u. kan aangezeten worden voor
een feestmaaltijd. Zowel voor fotoboek
(500 fr.) als voor de maaltijd (1.500 fr)
moet worden ingeschreven. Voor 23
maart a.s. t.a.v. Julien Maeyens, Hundelgemsesteenweg 321 te 9820 Merelbeke (tel. 09/230.41.00 of fax.
09/232.17.25). Rek. nr. van VU-Merelbeke 001-0562390-60.

wiifried vandaeie
vraagt boycot Renauit
„Het ligt voor de hand dat overheidsinstellingen in Vlaanderen geen Renaultwagens meer kopen, en aangezien de
Franse staat aandeelhouder is in het bedrijf, moet zelfs een boycot van alle
Franse producten worden overwogen,
zoals dat op vele plaatsen gebeurde n.a.v.
de Franse kernproeven vorig jaar", zegt
Wiifried Vandaeie, fractieleider van Samen 2000 in de gemeenteraad van De
Haan en van de Volksunie in de WestVlaamse provincieraad.
W. Vandaeie: „De niets of niemand ontziende hardheid waarmee Renault de af-

100-jarige te
Maasmecheien
Het trouwe VU-lid karel Bovend'aerde is op 5 maart j.l. 100
jaar geworden. Karel is een nationalist van het éérste uur,
en ondanks zijn hoge leeftijd nog ,,ferm bij de pinken".
WIJ-lezers die Karel nog met een kaartje willen verrassen
kunnen dat op zijn adres: Hemelrijkstraat 3 te 3630
Maasmecheien.
Van onze kant wensen wij Karel een dikke proficiat en een
goede gezondheid!
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deling in Vilvoorde sluit en daarmee meer
dan 3.000 mensen op straat zet, heeft
velen ontnuchterd. Op een voorheen nooit
vertoonde manier is duidelijk gemaakt dat
multinationale ondernemingen zich weinig aantrekken van de menselijke problemen die ontstaan in het gastland.
Frankrijk heeft belangen in tal van firma's
in ons land en bekleedt een sleutelfunctie
in de openbare sector en de nutsvoorzieningen. Dat een dergelijke greep van het
buitenland op ons sociaal-economisch
weefsel zeer gevaarlijk is, wordt nu bewezen. "
Vandaeie pleit er dan ook voor dat zowel
de gemeente De Haan als de provinicie
West-Vlaanderen geen aankopen meer
doen bij Renault. Hij vindt dat de verschillende overheden ook moeten overwegen eenvoudigweg geen Franse producten meer te kopen. De Franse staat is
immers hoofdaandeelhouder van Renault.
Vorig jaar volgde het gemeentebestuur
van De Haan Vandaeie toen hij voorstelde
geen Franse producten meer te kopen
naar aanleiding van de Franse kernproeven op Mururoa. De provincie wou toen
van geen boycot weten.
Afwachten wat de standpunten nu zullen
zijn.

Za. 22 maart NINOVE: Paasfeest
van wvc-Ninove in zaal Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Om 12u. aperitief,
daarna uitgebreid menu. Deelname: 950 fr.
p.p., wijn inbegrepen, inschrijven liefst
vóór 13 maart, bedrag storten op rek. 9791300520-46. info: 054/33.43.47.
za. 22 maart CENT/DEINZE: F W -

vormingsuitstap naar Komen en de Taalgrens. Vertrek om 7u.30 Gent Sint-Pietersstation kant Post; 8u. Deinze, afrit autostrade; 8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek
aan Wervik (tabaksmuseum, warm middagmaal, babbel met burgemeester Rosa
Lernout); de Komense Route-rondrit, natuurwandeling; 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

BUGCENHOUT:

Vlaamse Kaas- en Bieravond. Vanaf I9u. in
zaal De Ton, Buggenhout-Centrum. Kaas
aan 300 fr. p.p. Streekbleren aan democratische prijzen. Reserveren kan blJ J.R
Witlems (052/33.54.86) en Krlstof Luypaert
(052/34.04.88). Org.: VU en vuJO-Buggenhout.
zo. 23 maart SINT-NIKLAAS: 47ste
Bormsdag. Vanaf 10u. in Het Centrum.
Grote Markt 40. 's Morgens opening expo
met boekenrull, rond Vlaamse beweging en
ontmoeting metaktuele Frans-Vlaamse beweging. Eucharistieviering om l l u . in Kollegekerk. Om I4u. in Het Centrum; Poëzie
en Zangnamiddag o.l.v. Gust Teugels en
Westhoekkoren. Getuigenis door pater Van
Blervlled en Jongeren-Overleg, vvk. toegangskaarten 150 fr. vla tel. 03/777.62.51.
Org.: Bormskomltee.
vr. 28 maart DE PINTE: Opstarten
vu-De Plnte-zevergem met Bert Anclaux
en Karel Van Hoorebeke. Om 20u. in de
Raadszaal van het Gemeentehuis. Toegang
gratis. Meer info: Kristof Agache
(09/282.68.51) Of Geert Depestele
(0/281.03.60).
Di. 1 april DESTELBERCEN: Geleld
bezoek aan brouwerij Bios te Evergem.
Vertrek met de bus om 13U.10 (Tramstelplaats Eenbeekeinde), I3u.15 (Gemeentehuis Destelbergen), I3u.20 (Tramstatie
neusden) en 13U.25 (Heusden-dorp). Na
rondleiding: degusatie. Terugreis rond I9u.
Deelname 150 fr. inschrijven is nodig bij
o.m. J.P. Roosen, tel. 228.99.12. Org. en
info: Dr. Jozef Coossenaertskring i.s.m. VUDestelbergen-Heusden.
WO. 2 april CENTBRUCCE: Oerwicht Ferho, voorzitter Koerdisch instituut,
over ,,De ontvoogdingsstrijd en cultuurgeschiedenis van het Koerdische volk".
Daarna vertolkt J.P. Roosen Koerdische gedichten in vertaling. Om 14u.30 in zaal 6.25
van RUG (6de verdieping), Blandijnberg 2.
Toegang: 100 fr Leden FVK-Rodenbachfonds, WVC en Sneyssens: 50 fr. Org.:
Seniorenacademie Gent.
za. 12 april AAICEM: Eetfeest van
vu-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van I8u.30
tot 21u. in zaal Torengalm. Ook op 13/4 van
11u.30totl4u.30.
zo. 13 april CENT: Bezoek aan het
museum, verrassingsmuseum voor gezichtsbedrog te Sint-Amandsberg. Aanvang I4u.: diavoorstelling met 3 D-effecten,, bezoek tentoonstelling, goochelshow. Deelname: 150 fr. Afspraak: I3u.45
aan ingang museum, Victor Braeckmanlaan
123. Org.: Dr. Coossenaertskring i.s.m. VUCent.
Vr. 18 april DENDERLEEUW: ce-

spreksavond met Bert Anclaux en Jan Caudron. Om 20u. in de zaal Cafe,,Standaard",
Culdo Cezellestraat 6. Org.: VU-Croot-Denderieeuw en arr Aaist-Oudenaarde.
Za. 19 april NlNOVE: 21ste Eetfestijn van VU-Nlnove. Van 18 tot 22u. in
Zaal Ter Kloppers, Aardeweg 96 te Outer.
Keuze uit Biefstuk, Kippefilet en Tong. Ook
op 20/4 van llu.30 tot 14u.30.

za. 26 april SINT-AMANDSBERC:

Busuitstap naar Frans-Vlaanderen met
deelname aan de 2lste Zwijgende Voettocht. Info en inschrijving: 09/225.26.39.
Org.: VU Sint-Amandsberg i.s.m. Coossenaertskring.
Za. 26 april CENTBRUCCE: Herdenking prof dr. Leo Elaut, n.a.v. lOOste
verjaardag van zijn geboorte. Om 15u. in de
trouwzaal van het Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat. Org.: Dr. J. Coossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg.

WEST-VLAANDEREN
Do. 20 maart BRUCCE: Prof. Rik
Torfs over,.Mensenrechten in de kerk"; Om
15u. In De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.:
Informatlva.
Vr. 21 maart TIEIT: Jean-Marie Bogaert over ,,Liften op de informatiesnelweg?". Om 20u. in Keldertheater Malpertuis, Sint-Michlelstraat7. Inkom 80 fr.. abo's
gratis. Org.: A. Vanderplaetsekrlng en
VCLD.
za. 22 maart KORTRMK: FW-vormlngsuitstap naar Komen en de Taalgrens,
vertrelc om 7u.30 cent Sint-Pietersstation
kant Post; 8u. Deinze, afrit autostrade;
8U.30 Kortrijk-Hallen. Met bezoek aan Wervik (tabaksmuseum, warm middagmaal,
babbel met burgemeester Rosa Lernout);
de Komense Route-rondrit, natuurwandeling; koffie en rondleiding Huize Robrecht
Kassei: broodmaaltijd. Deelname: 1.150 fr
alles inbegrepen (excl. drank). Meer info:
FW-Cent: 09/223.38.83.
za. 22 maart KOEKELARE: Ledenfeest, om I9u.30 in de Hertog Van Arenberg, Moerestraat 1. Om 20u.30 spreekt
Geert Bourgeois over „Onze visie op het
gerecht". Info: Norbert Vandecasteele,051/58.90.05. Org.: VU-Koekelare.
Zo. 23 maart DiKSIflUIDE: 5lste
herdenking dynamitering Uzertoren. Om
IOu.30 eucharistieviering in de kapel van
de Uzertoren + palmwijdlng. I1u,15 academische zitting in auditorium Uzertoren.
Om 12u.: kransneertegglng aan de krypte.
Org.: VOS-West-Vlaanderen i.s.m. Uzerbedevaartcomité.
Dl. 25 maart OOSTENDE: Bezoek
met het Rodenbachfonds-West-Vlaanderen aan The Twilight Zone te Gent. Samenkomst inkomhal station Oostende om
18U.40 (trein van I8u.48). Terug thuis rond
23U.15. Deelname: 1.200 fr (indien meer
dan 16 personen: 1.000 fr) waarin begrepen: volledie relaxatiesessie, trein- en
tramticket.
Di. 25 maart. ROESELARE: Geert
Bourgeois spreeks over „Justitie". Om 20u.
in 't Laag Plafond, Noordstraat 211. Org.:
Rodenbachkring-Roselare i.s.m. VCLD.
WO. 26 maart BRUCCE: VVVC-koffietafel, om 14u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 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, Gaaipersstraat2. Deelname: 2000fr inschrijvingen:
ingrid Werbrouck, Noordstraat 211. Org.:
Jeugddienst Vlanajo.
vr. 18 april ROESELARE: lerlandweekeind op 18, 19 en 20/4 in 't Laag
Plafond, Noordstraat 211. Met tentoonstelling ,,Over twee oude bekenden". Toegang gratis (18/4 vanaf I8u., 19/4 van 10
tot 20u., 20/4 van 10 tot 17u.). Typische
Ierse pub. Aktivitelten: 18/4 om 20u.: Jaak
Vandemeulebroucke over ,,Het Europa van
de 21ste eeuw". Toegang gratis; 19/4 Literair-muzikaal progr met Alfred Den Ouden en Wim Chielens, Ierse kaasschotel.
Vooraf inschrijven (500 fr); 20/4 Aperitieffuif. Van 11 tot 14U. (250 fr, -I2j. gratis).
Info en inschrijvingen: Cijs en Greet FieuLepoutre (051/24.84.98) of Wim Jaques
(051/24.94.00).

Vr. 18 apm IZiCEM: Gespreksavond met Geert Vanhaverbeke en Chris
vandenbroeke over ,,Een realistische diagnose van öe Vlaamse economie", om
20u. in de Plantvnzaal van de Izegemse
Sted. Openb. Bib., ingang Wolvenstraat, t o .
station. Org.: oosfeikring izegem.
zo. 20 april BRUGGE: Jaariijkse
fietstocht VUJO arr. Brugge, vertrek aan
restaurant 't Leitje, Ver-Assebroek. Start
om 14U. Info: zeger Collier 02/549.86.50 of
050/82.38.87.
ZO. 20 april WAREGEM: 2de Arr.
ledenfeest van vu-Kortrtjk-Roeselare-Tielt.
vanaf I1u.30 in Salons Ambassade, Zultseweg 150 te Waregem. Deelname: 550 f r,
kinderen 250 fr. Gastspreker: Geert Bourgeois.
zo. 27 april DAMME: Wandeling in
Lapscheure. Samenkomst om I4u. aan zaal
Heldewljs. Traject ± 6 km. Vanaf 17u. kaasschotel. Deelname 300 fr., -I2j. 150 fr.
Inschrijven vóór 20/4 bij Relnhilde verbruggen, tel. 50.06.04. Org.: vu-Damme.

van Raimond Tollenaere ". Om 20u.30 in De
Slagmolen, Slagmolenweg. Toegang vrij.
Org.:SMF-Limburg.
Za. 5 april HASSELT: Pannenkoekenfestijn In zaal De Hazelaar, Merellaan
(Banneux-wijk), Hasselt Tussen I4u. en
18u. Org. VUJO-Hasselt Info: Inge Saris, tel.
011/28.40.23.
Dl. 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. DF, WB en WVC.

VLAAMS-BRABANT

Kledinginzamelactie voor Koerdistan. Verzamelplaats Jef Van Hoofplein, 9u.30 tot
I2u. Org.: VU l.s.v. VIC. Meer info: Koen
T'Sijen, 03/454.48.03 Of 02/219.40.30.

DO. 20 maart WEMMEL: Debatavond „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 vaerenbergh (VU), inleiding: Anja Detant.
vr. 21 maart STEENOKKERZEEL:
Kaas-en wijnavond op breugeliaanse wijze,
vanaf 19u. in Parochiezaal Humelgem, Billastraat 37. Org.: VU & VUJO Meisbroek,
Perk
en
Steenokkerzeel.
Info:
02/759.84.40.
DO. 27 maart BRUSSEL: Derde Dosfel-Lunchgesprek over het thema „Europa". Gastspreker: ivana Suhadolc, directeur Europees Bureau voor Taalminderheden over „Het statuut van de taalminderheden". Om I2u., Alg. VU-secretariaat
Barrtkadenplein 12, 1000 Brussel. Graag
vooraf inschrijven. Gratis koffie en broodjes. ORg.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. InfO: Jan Brocatus (02/219.25.00).
za. 29 maart LINKEBEEK: Viering
25 jaar TAK. „TAK of een kwarteeuw
viaams-nationalestraagagitatle!'.OmiSu.
In cc De Moelle te Linkebeek. Inleiding dor
Culdo Tastenhoye (Wetstraatjoumalist) en
toegelicht met affiches en enkele scherpe
foto's. Muzikale omlijsting: Arjaun. info:
Herman De Mulder (09/221.08.03.
Ma. 31 maart BRUSSEL :Eerste Dosfel paasveri<enning „De prostitutie blootgelegd". Dagultstap met Wllly Kuijpers en
Peter Sloen (auteur „Het Jongenskwartier"), met bezoeken aan het Noordkwartier en Fontainasplein. Vanaf 9u.50 op Alg.
VU-Sekretariaat, Barrikadenplein 12. Org.;
Vormingscentrum L. Dosfel. Meer info:
02/219.25.00 (Jan Brocatus).
vr. 11 april BRUSSEL: Laten Brussel en Vlaanderen elkaar los?. Diskussie
m.m.v. Jan Van Dooren, Antoon Roosens,
Fred Dielens, Herman Suykerbuyck, Leo
Goovaerts. Moderator: Chris Dutoit; om
20u. in gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5. Org.: Masereelfonds.
Vr. 18 april JETTE: Quiz van VUafdellng Jette. Om 20u. in het gemeenschapscentrum Essegem. Ploegen van 3 tot
5 personen. Inschrijven vóór 28/3. Info bij
de bestuursleden.
Za. 19 april DILBEEK: Nationale
TAK-aktiedag. Ter ondersteuning van het
Vlaams karakter van Vlaams-Brabant. Bussen worden Ingelegd vanaf alle Vlaamse
Steden, vertrek om l i u . aan de Westrand
te Dilbeek. inschrijven verplicht! info:
02/759.84.80 (Kurt Ryon).
vr. 25 april NEDER-OVER-HEEMBEEK: vu-Kwls '97 over actualiteit, geschiedenis, sport, wetenschap, natuur media e.d. Presentatie: Bert Anciaux. In zaal
Familia, Fr Vekemansstraat 131. inschrijven vóór 21/4 door storting van 400 fr op
rek.nr 428-4053551-51 Of 500 f r op de dag
zelf. Max. 45 ploegen van 5 pers. Deuren
19U.30., aanvang: 20u. Org.: VU-Heembeek-Mutsaard-Haren.

LIMBURG
ZO. 30 maart

KELCHTERHOEF:

Paasverrasslng voor alle kinderen! Iedereen wordt uitgenodigd om de Paashaas te
komen zoeken in Kelchterhoef. De Paashaas, 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 Mldden-Limburg.
Vr. 4 april GENK: Pleter Jan Verstraete over de biografie „Leven en werk

ANTWERPEN
vr. 21 maart TONGERLO (wes-

terio): Pleter 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 I5u. in 't Abdljke, Tongeriodorp
8 (Tongerio-centrum). Toegang vrij. Org.:
SMF-Kempen.
za. 22 maart BOECHOUT-VREMDE:

Za. 22 maart BOECHOUT-VREMDE:

vu-Eetfestijn voor leden en sympathisanten. Den Toeffel om 20u. Info en inschrijvingen: Koen T'Sijen, 03/454.48.03 Of
02/219.49.30.
za. 22 maart SiNT-AMANDS: VULentekwis, Parochiezaal Oppuurs. Ontspannlngskwls voor gelegenheidsploegen.
Ploegen van 3 tot 5 personen, inschrijving
500 fr 12 reeksen van 10 vragen allerhande; aanvang I9u.30. inschrijven bij
Frans De Leeuw, 052/33.43.61.
za. 22 maart EDEGEM: I 5de volkszangavond „Kom zing met mij". M.m.v.
zangkoor Kantlek, Berchem; Mechels blokfluitensemble; Kwintet (symfonisch jeugdorkest Edegem). Muzikale leiding: Gust Teugels. Presentatie: Wilfried Haezen. inkom
200 fr, -12j. gratis. Toegangskaarten bij
leden van VNSE. FVV, VWG en Kulturele
Kring of tel. bij R. Maes (457.12.03) en K. De
Gryse (449.82.12).
WO. 28 maart TURNHOUT: Jaak
Peeters stelt pasverschenen boek voor:
Open brief van een Vlaams-nationalist aan
de Migranten'. om 20u. in CC De Warande,
Keldercafé. inkom gratis. Org.: Vlaamse
Kring Turnhout I.s.m. VCLD. Info: Klara Hertogs, 014/41.45.79.
vr. 4 april HEIST o/D BERG: Bestuurslid Roger Van Dljck nodigt uit tot het
bijwonen van uitreiking cultuurprijs. Zitting, met muziek en voordracht, om 19u.30
m cc. Info: 015/24.80.86.

Het partijbestuur
deelt mee
VAKBONDEN TOTAAL
ONGELOOFWAARDIG OP MARS VOOR
WERK
De Mars voor Werk was positief en indrukwekkend genoeg om de regering-Dehaene wakker te prikken. Maar het was gisteren ook meer
dan duidelijk dat de vakbonden elke geloofwaardigheid misten. Het waren niet De Vlts en
Peirens die 50.000 mensen mobiliseerden. Het
was niet de vakbondstop die de ziel van deze
betoging was.
De geloofwaardigheid van deze betoging werd
gemaakt door de gewone werkmensen die sterk
betrokken zijn bij de sociaal-economisch
drama's. Het was ergeriijk hoe De Vlts en Peirens, de jongste jaren enkel de verdedigers van
de eigen vakbondsbelangen, de betoging propagandistisch gebruikten voor het eigen imago.
Het waren enkel de werknemers van Renault en
van andere door sluiting bedreigde bedrijven die
het recht hadden om gedreven door een rechtvaardigheidsgevoel door de straten van Brussel
te trekken. Als medeverantwoordelijken voor
het mislukken van het sociaal overiegmodel was
de pretentie waarmee De Vlts en Peirens aan de
kop van de betoging liepen misplaatst. De Vits en
Peirens zijn uitgegroeid tot de pleitbezorgers
van diegenen die het hebben'. Samen met de
regering ontlopen zij al jaren elke verantwoordelijkheid ten gronde. Als MIet Smet en Jean-Luc
Dehaene pretenderen' gewoon voort te doen,
dan blijkt daaruit hun onmacht en vooral onwil.
In plaats van een structureel en menselijk werkgelegenheidsbeleid uit te bouwen, rijdt deze
regering zich samen met werkgevers en vakbonden vast in machtsspelletjes die het algemeen belang schaden.
Durvende maatregelen Inzake arbeidsherverdeling, werktijdverkorting en loonkostveriaging
dringen zich op. Ondersteuning van sociale economie en projecten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van producten zijn een must.
Het is nu dat Vlaanderen het heft in eigen
handen moet nemen. Een sterk Vlaams verankeringsbeleid, maximale ondersteuning van
de Vlaamse KMO's, versterking van de Vlaamse

Dienst voor Buitenlandse Handel en duurzaam
investeren In onderzoek en ontwikkeling moeten de speerpunten zijn van een gezond Vlaams
economisch beleid. Het is ook nu dat Vlaanderen
als welvarende regio een vuist moet maken naar
Europa en zijn eisen moet stellen. Europa, geef
ons geen begrotingsnormen, maar tewerkstelllngsnormen.
BELGISCH DIPLOMATIEK AMATEURISME
IN ZAIRE
De vu ziet met stijgende ergernis hoe de Belgische diplomatie in Zaire wordt veroordeeld tot
machteloosheid en onkunde. De tegenstrijdigheden tussen de socialisten en christendemocraten binnen de regering-Dehaene ligt hieraan
ten grondslag. Communicatielijnen met alle betrokkenen op het terrein zijn meer dan nodig.
De escapades van Moreels zijn misschien goed
bedoeld, maar ronduit amateuristisch. Moreels
moet beseffen dat hij door de Zaïrese regering
op het terrein gebruikt wordt als promotie voor
het huidige regime. Een communicatielijn met
Kabila is essentieel en mag niet verwaarloosd
worden.
De VU vindt het onverstandig dat de regering
nog steeds geen Initiatieven heeft genomen
naar Kabila toe. Het is niet omdat België zou
spreken met Kabila dat daardoor partij wordt
gekozen.
De vu wenst inderdaad niet het dictatoriale
regime van Mobutu blindelings te veranderen
door een nieuw autoritair regime van Kabila.
Echter diplomatiek niets doen is de poort openzetten voor de totale chaos waarin de plaatselijke veldheren elk hun terrein bezetten, zodat
er op humanitair gebied geen enkele waarborg
meer overeind blijft.
De diplomatieke contacten met Kabila moeten
gericht zijn op de toekomstige politieke evoluties in Zaïre en het daaraan gekoppeld democratiseringsproces. Het falen van een eensgezind buitenlands beleid door deze regering is
dan ook misdadig naar de Zaïrese bevolking
toe.

Za. 5 apm N U L E N : Pannenkoeken

in lokaal Kempenland, Herenthoutsesteenweg 53. Ook op zo. 6/4. Telkens van 15 tot
20u. Pannenkoeken kunnen ook afgehaald
worden. Org.: Vlaamse Kring Kempenland.
za. 12 april WOMMELCEM: 14de
Plantenruildag. Bij Sonja Herbosch-Maldoy,
Kastanjelaan 4. Gezelligesfeer pannenkoeken en koffie. Deskundig advies: Walter
Wessels. Org.: KK Jan Puimège.
za. 12 april BRASSCHAAT: VU-

Brasschaat bezoekt het Vlaams pariement
o.l.v. Herman Lauwers. Iedereen Is welkom.
Inschrijven en Info bij Lutgart Desmet, Lage
Kaart 147, 2930 Brasschaat, tel. en fax
03/653.27.12.
ZO. 15 april MECHELEN: Jaariijks
pannenkoekenfestijn van VU-Mechelen.
Vanaf I4u. in zaal Rerum Novarum, Muizendorp.
WO. 16 april TURNHOUT: Frank
Seberechts over zijn boek: leder zijn
zwarte. Om 20u. in CC De Warande, Keldercafé. Inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring
Turnhout i.s.m. DF en VCLD. Info: Klara
Hertogs, 014/41.45.79.
vr. 18 april TONGERLO: Alex V.
Colen over zijn boek „In de spiegel - Een
halve eeuw later" en over zijn belevenissen
tijdens de ooriog (o.a. het Oostfront). Om
I5u. in zaal Taverne-Bistro 't Abdljke, Tongeriodorp 8. Toegang vrij. Org.: SMF-Kempen.
Za. 19 april BERLAAR: vu-Bal m
zaal Familia, vanaf 2lu. Kaarten in wk. bij
bestuursleden, info: Walter Luyten,
03/482.11.93. Fax: 03/482.44.58. Iedereen
welkom.
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.
Zo. 27 april BERLAAR: Uitstap naar
het ANZ-Zangfeest in Flanders Expo. Kaarten enkel in wk te bekomen na tel. afspraak
met Walter Luyten, 03/482.11.93. Schriftelijke reservering: fax 03/492.44.58.

VUJO-solidariteit
met Renault
Onmiddellijk nadat bekend was geraakt
dat Renault-Vilvoorde zou sluiten trokken leden van VUJO-Halle-Vilvoorde
naar de atellerpoorten om hun solidariteit met de arbeiders te betuigen.
Aangevoerd door voorzitter Kurt Ryon
deelden zij ,,overievlngspakketten" en
soep uit.
Kurt Ryon: „De onverantwoorde en
ondoordachte beslissing vanuit Frankrijl< stort honderden gezinnen in de
ellende. Zonder onderscheid te malcen
tussen oud of jong worden zij getrof-

fen en staan machteloos op straat.
Daar kan toch niemand ongevoelig bij
blijven. Wij willen met VUJO de stakers
en hun families een schouderklopje
geven, hen ons hart laten zien door
onze solidariteit te betuigen. Da's toch
het minste watje kan doen!"
Toen Ryon en makkers de pakketten
uitdeelden werden ze op een dankbaar
applaus getrakteerd.
VUJO-Halle-Vilvoorde nam ook deel aan
de betogingen in Vilvoorde, Parijs en
Brussel.
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advertentiemoselijl<heden in WIJ?

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

Bel d a n vandaas n o s naar

Els Decoster

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^ a a n brugge-oostkamp^
V 050 35 74 04
^ '

op het nummer 02/481.78.59

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te
tonen (zie toonbank ingang)
Brugge
Specialiteiten Visfondue 10 soorten
10 km Oostende
Visassortiment 7 soorten
De Haan
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft.

U bent van harte welkom bij

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

Karet Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

HERENKLF.DING

W rmees

JL /

Steenhouwersvest. 52

~ ^ ^

ANTWERPEN

TeL: 03/231.35.83

-

Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 1 6 , 9 2 0 0 Schoonaarde
TeL 052-42.32.46

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

GEr^nSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfriuizen)
Tel 053/7006.64

I .ii^yfi'

W©te11)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz.
Luxekamer met douche
Luxekamer met dubbele whirlpool
Tel. 059/26.82.97
Fax 059/26.89.35

6.500,- Bfr. p.p.
9.800,- Bfr. p.p.
10 Km van Brugge
& Oostende

Hotel De Stokerij Oudenburg
1 fles champagne met deze bon!!!!

VLAAMS-NATIONAAL
WEEKBLAD

Email Hotel De Stokenj @flanderscoast.be.

Verantwoordelijk
uitgever:
Bert Anciaux
Barrikadenplein 12
1000 Brussel

Vlaamse lasten, Waalse lusten?
ÏÊLKE budgettaire inspanningen leverden Vlaanderen, Wallonië en Bmssel'
Wat ain de sociaal-economische gevolgen van een volledige splitsing van de
Belgische staatsschuld' En wat bi| een gedeeltelijke splitsing' Standpunten, het tiidschnft
van tiet Vlaams Nationaa< Studiecenlrum, publiceerde een studie over de regionalisenng
van de Belgische staatsschuld Taaie, maar boeiende lectuuri
KAUi een jaarabonnement nemen op het kwartaaltiidschnft Standpunten door
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801 -18 van het Vlaams Nationaal
idiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie
iS vzw, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax 02/217 3510

Alle stortingen van
abonnementen en
redaktie op
rekeningnummer
435 0272161-59 van
WIJ, Barrikadenplein 12,
1000 Brussel.
Tel. 02/219.49.30
Fax. 02/219.97.25
Jaarabonnement 1.800 fr.
Los nummer
35 fr.
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et toeval kan soms glimlachen, Zo'n tiental
dagen geleden stuitten we op een
krantenknipsel van eind jaren zeventig. De titel van
het stuk stemde ons nieuwsgierig: „Afscheid van een
poëet". Daarin werd verteld dat Rensenbrink
Anderlecht voortijdig had verlaten.

Rênsenbrink diende zijn contract niet uit
bij Anderlecht en vertrok naar Amerika,
Het slangenmens kon zich niet meer
terugvinden in het beleid van de club. Na
negen jaar was de onnavolgbare linksbuiten uitgekeken op Anderlecht en zijn
leiders, Er werd nog bijverteld dat Rensenbrink „geen eervol afscheid" werd
gegund. Geen afscheidswedstrijd, geen
hulde, geen dankbetoon voor misschien
wel de beste voetballer uit de clubgeschiedenis, In Anderlecht werd ook toen
al elke relatie vertaald in bankbiljetten.
Vooral het slot van het stuk klonk actueel.
Het overwicht van Anderlecht, zo stond
er te lezen, was „destijds" gevestigd op
sportieve overmacht, op een bekwaam en
innoverend beleid. Anderlecht wist meer,
zag meer en handelde sneller dan de
concurrenten. Die tijd scheen af te lopen... De bal moest het afleggen tegen het
geld.
LISP
We dachten eraan terug toen Lierse de
Brusselaars in een memorabele zondagavondwedstrijd op het Lisp platmaalde.
5-1. Daags nadien werd er op de televisie
bijgezegd dat we veertig jaar in de tijd
moesten teruggaan om nog zo'n nederlaag tegen een tegenstander terug te vinden. Anderlecht de vernedering en de
schaamte voorbij.
Het toeval kan soms glimlachen. We
waren die avond op het Lisp. Een collega
had ons uitgenodigd. De man, een Liersesupporter in alle weer en wind, beleeft
een gloriejaar. Hij wilde ons in zijn geluk

laten delen, Zolang het nog kon. Want
volgend seizoen, zo zegde hij, loopt de
club weer leeg. Het is niet de eerste keer
dat Lierse dit meemaakt, maar het is wel
de eerste keer dat de clubleiding, door het
Bosman-arrest gedwongen, machteloos
moet toezien op de rooftocht
Anderlecht werd afgemaakt door een
ploeg die niet boven zichzelf uitgroeide
en die ook geen wondervoetbal produceerde maar die vrank en vrij zijn eigen
spel speelde en opdrong, Lierse voetbalde

Gerets verdiensten zijn desondanks niet
gering. De man is veeleisend. Hij slooft
zich niet uit om nietszeggende verklaringen af te leggen. Hij vreest de confrontaties niet. Hij gelooft in zijn eigen
gelijk en draagt dat ook uit naar zijn
spelers, Gerets bij Lierse: het was mooi,
Gerets bij Club Brugge: het belooft.
Daartegenover zoekt Anderlecht naar een
uitweg in zijn labyrinth van dubbelzinnigheiden en schijnoplossingen. Jarenland vroeg (eiste!) de club dat de pers en

De vernedering
voorbU
met gedrevenheid en overtuiging. Het
werd voortgejaagd door een enthousiast
meelevend publiek dat zichzelf in de
spelersgroep terugvond. Op het Lisp was
voetbal voor eenmaal nog eens een feest.
Geen vijandigheid, geen grimmigheid.
Niet op en niet naast het veld.

de supporters naar haar woorden luisterden en niet naar haar daden keken.
Anderlecht is onder Vanden Stock synoniem van geld geworden. Dat geld,
voor zover het er nog is, biedt nu geen
garanties meer. Het Bosman-arrest heeft
inderdaad alles veranderd. Een miskoop
kan nu niet meer op de transfermarkt

worden terugverdiend. Men betaalt cash
voor zijn vergissingen. Men bloedt. Veel
clubs hebben daar schrik voor. Het is
begrijpehjk. Vooral omdat de bazen van
de clubs vandaag nog maar zelden wat
met de sport te maken hebben. Het
ervaren van SV Waregem met zijn in
hechtenis genomen voorzitter is in dit
verband veelbtekenend. Teveel voorzitters zijn zakenlui die balansen onrieden
maar de componenten van zo'n balans
maar moeilijk weten te bespelen. Omdat
in voetbal geen zekerheid bestaat en veronderstelde wetmatigheden voortdurend
worden doorbroken. Veilig zit men nooit
en precies daarom is voetbal zo populair.
Ware het anders dan zou Lierse niet met
5-1 gewonnen hebben tegen de club die
zichzelf nog altijd de best geleide en meest
professionele van het land durft te noemen. Van een grap gesproken.

heeft geen
poëten als
Rensenbrink
meer.
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GERETS
Kan dit Lierse kampioen worden? Misschien. Wie zal het zeggen. Het blijft een
wrang toeval dat de trainer van de club
volgend seizoen overstapt naar Club
Brugge, de enige ploeg die het Lisp van de
titel kan afhouden. Dat kan in de beslissende wedstrijd van het kampioenschap zwaar doorwegen.

Herrie gewaarborgd

Gênant
Gênant. Het is geen kop en we geven
het graag toe. Maar we pleiten verzachtende omstandigheden. Voor wat
er binnen de Voetbalbond gebeurt bestaan ook geen woorden. Of ze zijn
uitgeput. Maar gênant. Dat scheen ons
nog wat. In onze Van Dale lezen we:
een gevoel van verlegenheid wekkend,
schaamtegevoelens wekkend, syn. beschamend, pijnlijk, die uitkleedpartij
werd een gênante vertoning.
Eigenlijk heeft de Voetbalbond zichzelf
in de voorbije maanden systematisch
uitgekleed. Ongewild en onbedoeld,
dat zeker. En het werd inderdaad geen
verheffende vertoning. Voor de zoveelstse maal kwamen de secretarisgeneraal - we spreken over Alain Courtois en niet over Jan Peeters - en met
hem de voorzitter in opspraak. Een
sponsorcontract zette, enkele dagen
nadat het nieuwe televisiecontract op
beschamende en vooringenomen
wijze aan VTM werd toegekend, kwaad
bloed. Tot veertig percent van de opbrengsten werden afgestaan...
En natuuriijk wist de voorzitter weer
van niets. Dat onschuldig slachtoffer of
moeten we zeggen die onnozele
hals?

Gym Pie

Anderlecht

Over de hh. Courtois en D'Hooghe nog
dit: ze kwamen samen gan de macht.
Courtois vertegenwoordigde Anderlecht. D'Hooghe Club Brugge. Zo eenvoudig zat het in elkaar Een oude
garde werd teruggedrongen: de verbitterd opstappende Louis Wouters en
de vermoeide en zieke Albert Roosens.
Voor deze laatste was... Jan Peeters,
een Mechels jeugdrechter met een
lange staat van verdiensten binnen de
Bond, de onvermijdelijke opvolger. Het
verliep anders omdat Peeters te nauwe
banden met het vorige regime zou
gehad hebben en omdat Anderiecht
via Courtois zijn vinger in de pap wilde
hebben. Destijds kon dat spel nog gespeeld worden. Vandaag zou het een
stuk moeilijker worden.
Maar om te concluderen: wat hebben
de twee topbestuurders in de voorbije
jaren nu al bewezen? Juist. We gaan
het niet nog eens herhalen. Nog niets
werd er verwezenlijkt en nog vorige
week stapte de profliga kwaad op uit
een vergadering die de bondsstructuren op de volgende eeuw moet voorbereiden.

Hij Is terug In het land. Aad de Mos traint
volgend jaar Standard. Vanzelfsprekend zal
hij Sclessin zijn vroegere roem terugschenken. De Nederlandse fortuinzoeker zal ook In
Luik grof geld verdienen. Anders trekt hij het
trainingspak niet aan. De man heeft maar
één principe: voor wat hoort was. De Mos
waarborgt herrie en animositeit. Hij houdt
van confrontaties. Hij slaat liever dan hij zalft.
Waarmee we niet gezegd hebben dat de
Hagenaar geen kleurrijke figuur is. Integendeel.
Hij spreekt onnavolgbaar en meestal ook
onbegrijpelijk Rans. Hij verdeelt de journalisten In twee groepen: voor- en tegen-

standers. Hij zet spelers zo scherp dat er
onvermijdelijk ruzie moet van komen Hij
bakt platte broodjes met bestuurders en
ondermijnt terzeifdertijd hun gezagspositie.
Maar de Mos heeft geld verdiend Zeer veel.
Zeker weten Minder bij Ajax en KV Mecheien,
Meer bij Anderlecht en vermoedelijk nog veel
meer bij PSV en Schalke. Bovendien sluit hij
graag langlopende contracten af waardoor
hij moeiteloos voor lange tijd uit het circuit
kan verdwijnen. De Mos valt met te onderschatten en Luik zal dat volgend seizoen
geweten hebben.
De Mos IS wellicht met de enige die terugkeert Er IS sprake vn Waseige bij AA Cent.
De Luikse diplomaat-trainer kon het met
maken bij Sporting Lissabon. Hij botste erop
een taalbarrière. Franstallgen hebben daar al
wel eens vaker problemen mee. Maar Wasselges terugkeer zou ons voetbal goed doen.
Deze Waal is geloofwaardig. Een,,monsieur"
uit het gilde. Een man ook met een indrukwekkende staat van verdienste. Wat ons
betreft is hij welkom. Zeer welkom zelfs.
En bij Beerschot zijn de centen welkom. De
trots van Antwerpen is op sterven na dood.
Het is onbegrijpelijk. Zeven keer vierde het
Kiel de landstitel. In onze jeugdjaren waar
Beerschot een onwankelbaar monument.
Hoe zal het deze keer aflopenf? Zal er nog
leven zijn na de dood?
(BP)

(OP)
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Sinds de Amerikaanse sing/songwriter
Jackson Browne in Barceiona vertoeft,
doet hij regelmatig ons land aan. Deze
i<eer komt hij naar Antwerpen op vrijdag
28 maart. Browne laat zijn begeleidingsgroep tinuls, maar brengt wel zijn muzikale vriend voor het leven David Llndley mee.
Elk zullen ze eerst een aparte set neerzetten om nadien samen op te treden.
De confrontatie tussen beide grootheden zal allicht een uniek concert opleveren. Eerst en vooral werken ze reeds
lang samen, maar kon men hen slechts
zelden gezamenlijkaan het werkzlen. De

ingetogen, warme stem van Browne en
vooral de Inbreng van multl-instrumentallst Lindley leidt bovendien tot een
originele combinatie van folk, flamenco,
bleugrass en reggae. Het Is overigens
aandoenlijk om zien hoe Lindley elk Instrument - van viool tot slide-gitaar virtuoos beheerst. Voor wie van intimiteit, uitgebalanceerde songs en muzikale creativiteit houdt. Is dit een concert een aanrader.
c» Jaekson Browne & DavM Unaiey.
vruaag 28 maart om 20 u.50 In Koningin Ellsabethzaal, Antwerpen.
Tickets: 03/255.84.44

Henriette Roland
Holst: een leven
van overgave
Wie kent nog de dichteres, tenzij een
oudere generatie, die haar gedichten
mocht memoriseren, want volgens christelijke, dus ook katholieke critici zo wonderlijk blijk gevend van een sterk godsgeloof? Maar wie wist dat deze dame een
strijdende activiste is geweest? Weinigen
wellicht, omdat het beeld van de offervaardige vrouw, het beeld van de gelouterde zo moeizaam spoort met dat van
de strijdende marxiste, met de vriendin
van Rosa Luxemburg en Lenin. Toch is
deze vrouw, afkomstig uit de hogere
Nederlandse kaste beide geweest en beide
met zeer veel overtuiging.

BIJNA ELINE VERE

12

Meisjes uit die kringen hadden eigenlijk
geen toekomst voor zich, tenzij te schitteren in salons en vooral als brave huisvrouw van een gezeten burger. Een eigen
leven leiden, een eigen zelf realiseren,
zoals nu als een grondrecht geldt, was er
voor hen niet bij. Er waren wel progressieve famihes, die hun dochter degelijk middelbaar onderwijs wilden laten
volgen, die hen zelfs naar de universiteit
stuurden, ondanks tegenkantingen van de
weidenkenden. Henriette van der Schalk,
zoals haar meisjesnaam luidde, was daarvoor niet in de wieg gelegd, haar vader
wilde haar convenabel opvoeden en dat
hield onder meer in; een gouvernante,
een huisleraar, in dit geval de bovenmeester van Noordwijk, die aan huis
kwam en in haar een bijzonder vaardig
kind moet hebben gevonden. Nadien
volgde dan de moeilijke passage te Velp,
in een kostschool, waar ze niet kon
aarden. Aan de ene kant was ze niet
gewoon met kinderen van haar leeftijd en
milieu dagelijkse omgang te hebben; aan
de andere kant vond ze het onderwijs
daar eigenlijk niet zo veel om het lijf
hebben. Ze had meer in haar mars dan de
vaardigheden voor een goede moeder en
gastvrouw. Haar energie kon ze niet
kwijt, haar leergierigheid vond nauwelijks aanknopingspunten. Dat ze al op zes
jaar zou zijn beginnen dichten, het kan
maar doet niet ter zake. Dat ze als adolescente begon te dichten is niets unieks.
Het is pas door de ontmoeting van Albert
Verwey en later met Herman Gorter, dat
de dichteres in haar zich zou scherpen aan
de regels van het metier. Met twee zo'n
mentors was daar gelegenheid genoeg
toe. Maar belangrijker nog dan de ont-
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moeting met de Tachtigers, was de ontmoeting met het socialisme, lange jaren
aan de zijde van Gorter. Het begin van
een leven vol ingespannen timmeren aan
de weg voor een betere maatschappij. Het
zou haar redding zijn, want zelf beweerde
ze bijna een histerica te zijn geworden,
indien ze geen aansluiting zou hebben
gevonden bij deze bewegingen.

TANTE JET
Kunnen wij ons de wereld voorstellen,
nauwelijks honderd jaar geleden, dat
voorbije heden van een strijdend socialisme? In een biografie wordt er iets
levendigs van aangedragen, over de strijd
tussen karakters, over de conflicten omtrent de zuiverheid van de leer en vooral
over het grote verschil tussen theorie en
praktijk, tussen de keuze voor en de
verwachting van de revolutie en de verbetering van het arbeiderslot via het par-

In concert

lement. Henriette, na enkele jaren zou
men haar „tante Jet" noemen, heeft zich
heel lang en heel principieel tegen het
parlementarisme gekeerd en de revolutie
in alle toonaarden bezongen, tot en met
lijvige studies over de strategie van de
revolutie. Maar, zij voelde ook het onvolkomene van de strijd en ondanks haar
afwijzen van de moraal terwille van de
klassestrijd, heeft ze steeds in gemoede
gezocht naar het menselijke. Ze zou heel
hard uithalen naar de feministen, die
burgerlijk heten te zijn, ze kon geen
meestandsters verdragen, tenzij mensen
die ze als heldinnen kon vereren, zoals
Rosa Luxemburg. Uiteindelijk was ze een
bekeerlinge voor het socialisme en als
zodanig heter gebakerd dan mensen die
zelf uit de arbeidersklasse kwamen. Dat
zou zich wreken in hoog oplopende conflicten, zelfs met haar beste vrienden,
zoals Gorter, Trotsky en Kautsky, de
ideoloog van de Duitse sociaal-demokraten, die alle stuk voor stuk te lauw
bleken.
Maar finaal kon ze niet aan de harde lijn
blijven. Voor de revolutie mocht geweld;
censuur, gedachtendwang, wrede vervolgingen konden niet. Tenslotte is ze zelf, na
eindeloze, soms kleinzielige conflicten tot
de vaststelling gekomen dat de Revolutie

in Rusland ontaard was, dat het communisme, zonder moraal, zonder ethische invulling geen waarde had. Los van,
maar niet zonder hem te kennen, kwam
Henriette Roland Holst uit bij de inzichten van Hendrik de Man, zoals deze
die onder meer in zijn essay Psychologie
van het socialisme uiteen had gezet. Nu
had zij zelf eerst de hele de Man gedefenestreerd in een aantal artikelen,
maar uiteindelijk vond ze dat ze de SPD,
haar nieuwe partij, trouw moest blijven
om net dat te doen, opvoeden en een
ethisch kader bezorgen. Tot ook deze
illusie ijdel bleek.

EEN WERELD OP ZICH
Dit werk te lezen zorgt voor bevreemding, omwille van de herkenbaarheid en
toch weer de grote beslotenheid ervan.
Henriette Roland Holst heeft als strijdster
en activiste de groten van de Europese
linkerzijde van voor 1930 goed gekend,
maar evenzeer was ze via haar echtgenoot, de burgerlijke Rik Roland Holst
lid van een uitgelezen kring van intellectuelen, wetenschappers, kunstenaars.
Verder leefde ze in een kader dat haar bij
tijd en wijle rust en comfort schonk,
onder meer een landgoed bij Zundert, De
Buissche Hei, zodat ze in feite nergens,
tenzij door grote inspanningen bij kon
horen. Met haar man, schilder en docent
aan de academie leefde ze in een eigenaardige relatie, waarbij het moedergeluk haar niet gegeven was, maar ook in
een „menage a trois", met de vaste vriendin van Rik, de zangeres Ina Santhagens.
Doordringen tot de kern van dit leven
helpt dan ook niet veel, gewoon omdat
elk van de aspecten op zich stond, terwijl
de som van de levenssferen toch niet de
hele „tante Jet" laat zien. Haar onderzoek naar kapitaal en arbeid in Nederland, haar biografieën, onder meer
van Jean-Jacques Rousseau, Tolstoi, Lenin..., haar dichtbundels, dat alles overrompelt de lezer van vandaag. Hoe kan
iemand, een bijna-autodidact, zoveel kennis verwerven en daar zo vlot mee omgaan? Is dat nog menselijk? Leefde die
vrouw wel werkelijk ? Zij meende dan wel
dat liefde niet gans het leven was, kon
zijn, maar zij hunkerde als een middeleeuwse mystica naar een totaal opgaan
in een groter geheel. Dat was haar drijfveer, na een haast eenzame jeugd, maar
het was, we herhalen het, niet de kern.
Het boek werd terecht bekroond met de
Gouden Uil '97 in de categorie nonfictie.
Bart Haers
c» Liefde is heel het leven niet. Henriette
Roland Holst 1869-1952. Elsbeth
Etty. Uitg. Balans, Amsterdam, 1997.
743 bk, 1.700 fr.

SATERPAC

AHASVERUS
„Vasarely dood",
las Ahasverus.
Als dat maar geen optisch bedrog is
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Anton Van Gasteren, die op 8 maart jl. op
86-jarige leeftijd overleed, was van alle
markten thuis en stond altijd en overal
zijn mannetje. Dat zo'n man niet langer
tot de horde van de BV's hoorde lag
misschien aan zijn hoge leeftijd, maar
zeker niet aan het gebrek aan prestaties
als journalist, scenarioschrijver en literaire duivelstoejager.
Anton Van Gasteren (° 12 mei 1911) is
inderdaad een heel leven lang met schrijven bezig geweest. En hoe!

Schrijven zat Anton Van Gasteren gewoon in het bloed. Alleen wist hij in den
beginne geen blijf met zijn teksten.
Daarom ging hij als broekvent zijn licht
opsteken bij niemand minder dan Lode
Baekelmans die als oerconservatief echter
geen concurrentie duldde, zelfs niet van
een broekvent. En hem daarom smalend
wegjoeg...
Gelukkig kon de jonge Anton op de
sympathie van een andere stadsgenoot
rekenen. Met name op Theo Huet, een
bediende die in zijn vrije tijd over Antwerpen schreef en ook detectiveromans
pende.
Meer dan John Flanders, meer nog dan
Raf Verhulst, heeft Theo Huet de misdaadroman de Vlaamse letteren binnengebracht. Dat had ongetwijfeld invloed
op Van Gasteren. Toen die tijdens de
oorlogsjaren het weekblad De Illustratie
leidde, verscheen daarin Twee zijden kousen onder het pseudoniem Tony Vancas...
Want inmiddels had Van Gasteren welbewust voor een journalistieke loopbaan
gekozen en werkte hij als verslaggever en
omroeper bij Radio-Kerkske, de voorloper van Radio Antwerpen, waar hij
o.m. als „Ome Aap" naam maakte.
SCHIPPER
Meer dan een ander had Van Gasteren
oog voor de nieuwe media. In Engeland
had hij John Baird, de pionier van de
ontluikende televisie, ontmoet. Deze
wonderdoos stak Van Gasteren letterlijk
de ogen uit. Het mag dan ook niet
verbazen dat hij bij de eerste stappen van
de Vlaamse televisie present meldde en
zich geleidelijk aan ontpopte als de eerste
ware TV-journalist die de eerste ware TVbladen leidde.
Anton Van Gasteren verwierf toen naam
en faam als dé reporter die kind aan huis
was bij de film- en televisiesterren, die
ook alle groten van de aarde - incluis
politici - ontmoette en in Hollywood een
graaggeziene gast was.
Zijn literaire ambitie moest hij toen wel
even aan banden leggen. Na de bevrijding
had Anton een reeks briljante misdaadromans gepleegd. Met Aster Berkhof,

©
Heineken: hij bracht
de brouwerij in het leven

Alles op één hoop gegooid:

©

©

De lente is begonnen

Renault...

... tot op het bot!

weinig baanvast!

©
Dutrault...

©

©

In Parijs-Nice wint
Tom niet steels

Michael Jackson naar Oostende:
geen man uit één stuk
©
Gouden Uil voor Joke van Leeuwen:
een vogel voor de kat

©
Zetduivel:
geclownd
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Anton van Gasteren,
de onbekende BV

en de Verenigde Staten van Amerika
waren twee van zijn stokpaardjes. Ooit
combineerde hij beide onderwerpen in
een boek dat hij in het Frans schreef en
dat te Parijs bij Robert Laffont verscheen.
Een tiental jaren geleden bedachten hij en
ik een onderscheiding voor „het beste
misdaadverhaal door een Vlaming gepleegd". Alle boeken van Jef Geeraerts
ten spijt bleek plots dat ook in onze
letteren misdaadliteratuur welig begon te
tieren. De diverse laureaten, Bart Holsters, John Vermeulen en Guy Didelez,
waren - hoe bescheiden de onderscheiding ook was - maar al te gelukkig de
Trofee van de Grote Jury te mogen ontvangen.

Bij gebrek aan middelen sneuvelde het
initiatief en toen bleek dat hij hier geen
gehoor meer vond, zocht Van Gasteren
zijn heil in het buitenland. Zijn laatste
roman schreef hij in het Engels en vond er
in de States een uitgever voor. Vandaar
ook dat zijn biografie opgenomen werd in
Anton Van Gasteren, hIJ leerde zijn volk TV kijken..
Who is Who in the World en de Dictionary
of International Biography.
Frans De Roeck en Frans Buyle was hij de
Schipper naast Mathilde, waarvan hij er
Een Bekende Vlaming was Anton Van
vertegenwoordiger van een generatie die
een 40-tal schreef.
Gasteren eigenlijk niet (meer), maar in
het genre bij ons alle eer aandeed. TeINTERNATIONAAL
zijn geval stond de „B" eerder voor
levisie nam in Antons leven echter meer
„belangrijke"; want een belangrijke Vlaen meer plaats in en dat ten koste van zijn
Zelfs toen hij de pensioengerechtigde
ming was hij wel!
letterkundige arbeid. Daaraan paste hij
leeftijd had bereikt, bleef Van Gasteren
zelf een mouw door scenario's te schrijover de meest diverse en verrassende
ven voor feuilletons als het populaire
onderwerpen schrijven. Dinosaurussen
Danny De Laet
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OPGAVE 84
HORIZONTAAL
1. Wie hiermee bezig is,
draagt met grote moeite
een vracint, oef' (5)
4. Er is mets van overgebleven. (2)
5. Deze kwaa! is door geen
geneesheer te bestrijden
(8)
7. Er is een zeicer insect in de
buurt (2)
9. Gaat 't hier om een Hollandse man die doende is
een kind ter wereld te
brengen? (6)
12. Zulke maaltijden worden
uitbundig gevierd (11)
13. Zo'n wand vormt geen
stevige afsluiting (15)
14. is bedoeld om herinneringen In te noteren (1S)
VERTIKAAL
1. Oplichters van de ergste
soort (13)
2. Maak plaats! (4)
3. Sleept over de grond een
vracht achter zich aan (6)
6. Kan gebeuren als je veel te

8.

10.
11.

13

R
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hard ergens tegen duwt
(11)
Afkeer en afgunst zijn in
deze uitdrukking aaneengekoppeid (4,2, 3)
Gezichtkundig, maar ook
gezichtsbedrog? (7)
Laat een krakend en schurend geluld horen, bij
voorbeeld met de tanden
(6)
Schandelijk, betreurenswaardig en nog buitengewoon ook! (3)

OPLOSSING OPGAVE 83
Horizontaal: 1. gedaan, 4
oprechte liefde, 8. daarenboven; 9. Boüwe (of Bouke); 10
gom; 11, lui; 12. ijskar; 14.
Joop, 15. natekenen; 17. nodig.
Vertikaal: 1. gelovig; 2. deelnemer; 3. Noë; 4. onderlijnen;
5. raambiljet; 6. chequeboeken; 7. tobberij; 13. kranig;
16. nijd.
Onze winnaar van deze
week komt uit 9450 Haal-
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tert. Hugo Sonck woont er
In de Anderenbroek 119 en
hU krUgt binnenkort z|]n
prils thulsbezoitid.
De gele briefkaart met de
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oplossing van opgave 84
verwachten wlj ten laatste
op maandag 31 maart a.s.
op ons adres: Barrikadenpieln 12 te 1000 Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

MICHAEL COLLINS
Liam Neeson, van o.a. 'Schindlers List' en 'Nell' krijgt in deze film
van Neil Jordan weer eens de gelegenheid om een glansrol neer te
zetten. Hij kruipt in de huid van 'Michael Collins', een van de
leiders van de Ierse strijd voor onafhankelijkheid. Het lijkt evenwel
ofje meer dan twee uur naar een film over het gangsterdom tijdens
de Amerikaanse drooglegging of een nieuwe trilogie over een of
andere maffia-peetvader zit te kijken want het geweld, het verraad
en de wraak zijn in zulke mate aanwezig dat je je echt in de hel
waant.
De Ierse vrijheidsstrijd van het begin van deze eeuw geniet relatief

•

MEDIALANDSCHAP

^^S? iOng Davld in deze Amerikaanse bijbelfilm van
Bruce Beresford wordt Davld gevolgd van zijn jeugd
als schaapherder tot zijn legendarische gevecht tegen
Goliath en zijn moeilijke koningschap. Met Edward
Woodward, Richard Gere en Alice Krige Zat. 22
maart, Ned. 1 om 20u.33

'^^ Roger & me Amerikaanse documentaire van
Michael Moore uit 1989 over Roger Smith, de grote
baas van General Motors, die op het eind van de jarern
'80 enkele fabrieken sloot in Flint (Michigan) waardoor
zo'n 30.000 werknemers hun job verloren. Zon. 25
maart, TV2 om I9u.50

The untouchables Amerikaanse gangsterfilm
van Brian De Palma met Kevin Costner, Sean Connery
en Andy Garcia. Davld Mamet schreef een moderne
versie van de welbekende TV-serIe, Giorgio Armani
ontwierp de kostuums en Ennlo MorrlconI zorgde
voor passende muziek. Een dijk van een film. Maan.
24 maart, BBC1 om 23u.l0

1 S ^ Deadly illusion De New Yorkse privé-detectlve Hamberger krijgt van een rijke Wall Street-topman de opdracht om diens vrouw te liquideren.
Hamberger veinst de opdracht te aanvaarden, maar Is
van plan de vrouw te waarschuwen Helaas wordt de
vrouw vermoord voordat hij daartoe de kans krijgt...
Onderhoudende Amerikaanse politiefilm. Dins. 25
maart. Kanaal 2 om 20u.4S

^ ^ Pretty In pink Fraaie aflevering uit de reeks
'Beschaafde tienerfilms over adolescentenproblemen'. Naast een vrij schraal verhaal bevat deze film
goeie muziek van o.m. The Smiths, Suzanne Vega en
John Lennon. Molly Ringwald is het meisje waar alles
om draalt, Woens. 26 maart. Kanaal 2 om
22U.15

Roseiand Deze Amerikaanse film van James
Ivory bevat 3 verhalen rond de klanten van de meest
befaamde danszaal van New York, de 'Roseland Ballroom . Woens. 26 maart, TV2 om 20u.io

^s? Panorama: De wereldverbeteraars Reportage van Anne Adé over de wereldwijd verspreide
organisatie Scientology. In de VS wordt ze als kerk
erkend en aldus vrijgesteld van belastingen. In Duitsland daarentegen wordt ze door de overheid beschouwd als een soort maffia die maar één enkel doel
voor ogen heeft: geld binnenrijven. Dond. 27
maart, TV1 om 2lu.45

Julia Roberts en
Campbell scott In
'Dying young'. VrU.
28 maart, VTM
om 21U.30
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al komt hij vrij. In de nor heeft de politieke microbe nog meer vat
op hem gekregen. Collins kruipt op het sprekersgestoelte om er
weinig bekendheid. Auteur en cineast Jordan liep niettemin al
gepassioneerde redevoeringen te houden vooreen willig publiek. Al
sinds het begin van de jaren '80 met een scenario erover te zeulen. vlug wordt hij als leider van de nieuwe Ierse vrijheidsbeweging
Enkele succesfilms als The crying game' en 'Interview with the
gezien. Collins gaat daarbij, indien nodig over lijken, maar hij zal
vampire' later, is hij er uiteindelijk in geslaagd dit langgekoesterde die inzet uiteindelijk met de dood bekopen.
project ten uitvoer te brengen.
'Michael Collins' is een sterke film met prachtige beelden van
De film opent met het bombarderen van Ierse vrijheidsstrijders cameraman Chris Menges, uitzonderlijke muziek van Elliot
door de Engelsen tijdens de Paasopstand in 1916. Hiermee wordt Goldenthal en prachtige kostuums. Glansrollen zijn er niet alleen
nog maar eens aangetoond dat de Engelse kolonisatoren, wanneer voor Neeson, maar ook voor Aidan Quinn, Stephen Read en Julia
het Ierland betrof niet op een dode meer of minder keken. Collins, Roberts. Neil Jordan deed het nog maar eens (****)
een kleine garnaal, wordt gevangen genomen, maar twee jaar later
Willem Sneer

•

Geen racisme
in Derden
M^ De Kinepolis Group, de grootste bioscoopgroep in België, zet zijn internationale opmars verder. Na projecten in
o.a. Frankrijk en Spanje, zal ook de
Nederlandse filmliefhebber binnenkort
in een 'megaplex' terecht kunnen. In
Vlissingen zal een bioscoopcomplex met
zeven zalen gebouwd worden.
De Vlaamse Audiovisuele Regie, kortweg VAR, gaat op zoek naar 17 vaste
sponsors voor de VRT. De VAR, die bij de
VRT o.a. instaat voor de werving van
radioreclame en TV-sponsoring, doet dat
om meer lijn te scheppen in de wirwar van
sponsoring. Te pas en te onpas werden
immers logo's van programmasponsors
op het scherm getoond, wat door de
kijkers als irriterend werd ervaren. De
VRT zoekt nu naar 12 sponsors voor
TVl, 3 voor TV2 en nog eens minimaal 2
voor het in september op te starten jeugdnet. De partners van TVl zullen jaarlijks
15 miljoen fr. moeten ophoesten, die van
TV2 7 miljoen fr. In ruil voor die centen
mogen de sponsors hun naam linken aan
één topprogramma (bv. de Droomfabriek), één subtopprogramma (bv. Her-

Je ziet en hoort de jongste jaren de
gekste dingen op het kleine
scherm, Omroepsters en -roepers
zijn niet te beroerd om zichzelf in
een volgend programma aan te
kondigen, herhalingen van succesprogramma's worden bij herhaling
herhaald,... Wie dacht dat hij alles
gehad had, rekende In dit geval
bulten Walter Grootaers. Sinds kort
presenteert die op VT4 de 'Muzlekkwls' van half acht tot acht. Zo
ook op dinsdag 11 maart j.l. Aan
het eind van het programma vroeg
hij zijn kijkers om vooral naar VT4 te
blijven kijken. Nu gebeurt dat tegenwoordig tot vervelens toe en
het was ons ook niet opgevallen
ware het niet dat hij enkele minuten na afloop van zijn kwlsje op
het VRT-scherm te zien was als
panellid bij 'De drie wijzen'. Wilde
Grootaers het publiek voor zijn persoon waarschuwen of wordt het
gewoonweg tijd om eens na te
gaan of het nog langer opportuun
Is deze man te betalen met gemeenschapsgeld?
Dat er niettemin wel meer met
gemeenschapsgeld
geknoeid
wordt, moge dan weer blijken uit
'Koppensnellers', gepresenteerd
door Frank DIngenen. Dlngenen
heeft na 'Meester hij begint weer'

examen) en enkele 'horizontale programma's' (bv.'het weerbericht). Het logo
van de sponsor mag dan gedurende vijf
seconden voor en na het programma in
beeld verschijnen. Ook zullen zijn produkten de voorkeur genieten bij het eventuele uitdelen van prijzen. Met de inhoud
van het programma mag de sponsor zich
niet inlaten. Met de nieuwe regeling blijft
het jaarlijks sponsorgeld van ongeveer
200 miljoen fr. behouden.
De leden van de mediacommissie in
het Vlaams parlement hebben zich uitgesproken tegen het gebruik van racistische uitlatingen in de programma's voor
derden. Dergelijke uitlatingen moeten
gesanctioneerd worden en de Derden die
voor de racistische taal verantwoordelijk
zijn moeten hun zendvergunning verliezen. Het Vlaams Blok, dat als enige
door het voorstel geviseerd wordt, ging
niet akkoord. Het voorstel komt van de
CVP'er Carl De Caluwé en zou als clausule worden opgenomen in het nog goed
te keuren maxi-decreet. Ook dan valt of
staat de toepasbaarheid van het voorstel
met het al dan niet veroordelen door de

nooit meer programma's gemaakt
waarop wij het stempel 'aanvaardbaar nivo' zouden durven plakken.
Toch werd hij, nadat VTM het met
hem voor bekeken hield, aan de
Reyerslaan binnengehaald met
één van de vetste contracten. In
aanvang hoopten wlJ nog dat dat
was om hem definitief van het
scherm te houden, maar zo pakte
het helaas niet uit. Eerst werkte hij
een tijdje achter de schermen.

Het Vlaams Blok zal tijdens zijn
Uitzendingen voor Derden beter op
zijn taalgebruik moeten letten.
rechter. Zoals geweten komen veroordelingen voor het overtreden van de
racismewet weinig voor. In het kader van
de Derden-programmatie is het voorts
ook nuttig te weten dat de CVP meer TVruimte wil dan de voorgestelde twee keer
vijf minuten.
VT4 zal, als het VTM-reclamemonopohe doorbroken is, een Vlaamse licentie hebben. Dat betekent dat de omroep ook journaals moet brengen. Omdat
het haast onbegonnen werk zal zijn om
nog op te tornen tegen die van VRT en
VTM denkt het kanaal eraan om een
ochtendnieuws te lanceren.

Dingenen op dit kunstje alsnog
een patent wist te leggen - zo
vernamen wij althans uit de gespecialiseerde pers - is ons dan ook
een volkomen raadsel. Temeer
daar hij er niets origineels mee
doet. Bovendien kunnen ook Martins Prenen, nieuwbakken omroepster op TV1, noch Martin de
Jonghe, als radioman onsterfelijk
geworden met 'Sen/icetelefoon',
dat.

Onnozel
Koppensnellers, donderdag 13 maart 1997, TV1
daarna deed hij enkele filmpjes
voor 'Schermen' en nu teistert hij
sinds enige weken het scherm met
'Koppensnellers',
In 'Koppensnellers' Is het de bedoeling dat een panel van, jawel.
Bekende Vlamingen de inhoud
raadt achter 6 krantenkoppen. Een
idee zo oud als de straat, want
reeds voorgedaan door o,a, het
radioprogramma 'De perschefs' en
het BBC-programma 'Have I got
news for you', waarvan ook al een
uitstekende versie heeft gelopen
op de Nederiandse televisie, Hoe

Vergeleken met soortgelijke programma's valt 'Koppensnellers'
dan ook veel te licht uit. Op De
Jonghe na, die sporadisch echt
grappig uit de hoek komt. Is er
weinig te beleven. Waar 'De perschefs', met o.a. Mare Uytterhoeveneu Cuy Mortiersan dit spelletje
hooguit 5 minuten plezier beleefden, doet Dlngenens versie er
goed een half uur over. Dat levert
vooral veel onnozelheden op, niet
in het minst die van de presentator
zelf. De verkleutering gaat door.
Kriic

Afgestompt
Ik kan niet begrijpen dat er van vooraanstaande en goedmenende Vlamingen zo weinig reactie komt op ai dat
vreemde, dwaze, abnormale, ieugenaciitlge, bevooroordeelde en vervlakkende gedoe op radio en TV.
is Vlaanderen dan echt zo arm aan cultuur of Is men bang radicaal uit te

komen voor zijn eigen zijn? Bang verdacht te worden van extremisme? Of
mag het soms niet van hogerhand? Hou
die dwaze Vlamingen maar stom en
dom, lieg er maar op los.
Waarom bv. niet eens een reeks uitzendingen i.v.m. het ontstaan en de
geschiedenis van de IJzertoren en de
bedevaart?
Wie van de jongeren en zelfs ouderen

^

OP z'n Belgisch
De heer Heller, algemeen directeur van
Ford-Genk, verlaat Limburg. Deze Duitser had dadelijk begrepen wat inpassing
betekent en sprak prima Nederlands. Hij
vond dit de meest normale zaak van de
wereld, zo kon hij de band met de werknemers van het bedrijf leggen.
Dit in tegenstelling met andere "hooggeplaatste excellenties" zoals Di Rupo,
Daerden, Flahaut; ministers in de regering-Dehaene met een nationale bevoegdheid gezegend. Wanneer gaat de
VU dit aanpakken?
De gebeurtenissen van de jongste maanden werpen een schril licht op de kromme
rechtspraak in dit land. Maar eigenlijk
konden we dit al weten. In de naoorlogse
repressie hebben zovele Vlamingen aan
den lijve ervaren wat rechtspraak "op z'n
Belgisch" betekent. Denken we maar aan
de intriestige klucht rond de processen
Vindevogel, Irma Laplasse... en anderen.
Wilfried Rosiers,
Neeroeteren

Muntschouwburg
Uit gegevens van het Staatsblad blijkt dat
de toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg begroot wordt op 918,2 miljoen fr., wat samen met de dotatie van
133 miljoen fr. meer dan 1 miljard fr.
bedraagt.
Ondertussen horen wij allerlei klachten
over het tekort aan financiële middelen
voor filmaanmaak, toneelgezelschappen,
koepels van socio-culturele verenigingen,
bibliotheekwerk, enz.
Wordt het niet tijd om de prioriteiten te
leggen op wat mensen dagelijks willen
zien in plaats van instellingen overmatig
te subsidiëren, waartoe de gewone burger
geen toegang heeft, ook al zou hij/zij dat
willen?

eigen wijze wil schrijven dan wordt het,
zowel in Vlaanderen als in Nederland,
een ware taalchaos. Taal, dus ook spelling, is het weinige wat Zuid- en NoordNederlanders bindt. Wanneer onze gemeenschappelijke taal in het gedrang zou
komen mag men alle pogingen tot een
snelle Noord-Zuid-integratie vergeten.
WIJ heeft gelijk zich te schikken naar de
nieuwe spelling!
Drs. J. M. Strouken,
Nijmegen (NL)
RS. Proficiat voor uw artikelenreeks over
de dialecten.

Claes en
Tommeiein

WEDERWOORD

Eisene. Er werd een kind vermoord. Er
ontstond een dossier, maar ergens verdween dat dossier. Maar het lijkje van dat
vermoorde Marokkaanse meisje was er.
Wie was in Eisene burgemeester in de
periode van haar verdwijning? Wie was
commissaris? Wie zorgde ervoor dat ernstig werd gezocht naar het lijkje? Indien
Brussel een grote agglomeratie was geworden met schepenen als Lode Claes of
Michel Tommeiein, dan zou alles anders
verlopen hebben. Nu faalde de doolhof
van de 19 Brusselse dorpen.
Pijnlijk, schandelijk en dat in het aanzien
van heel de wereld! In de hoofstad van
Euromarkt?
F. Habitans,
Schaarbeek

Tijdens de oorlogsjaren was er voldoende
gezond verstand om ervoor te zorgen dat
bv. Brussel niet versnipperd bleef in negentien dorpen met ook zijn eigen burgemeesterke, zijn hoofdcommissariske,
enz. Voor Groot-Brussel waren bv. Lode
Claes, naast Michel Tommeiein, schepenen. Helaas zelfs dat mocht niet en die
grote agglomeraties moesten weer versnipperd worden tot... 19 dorpen. Zelf
woonde ik in het dorp Schaarbeek. Nooit
heb ik geweten wie dat dorp Schaarbeek
bestuurde. Het was gewoonweg belachelijk.
Actueel is bv. bewezen dat het bestaan van
19 dorpen kan leiden tot situaties zoals
we dezer dagen meemaken in het dorp

Jammer voor de jeugd die niet eens
meer weet wat deugden en idealisme
zijn en die geen verschil meer maakt
tussen goed en kwaad. Haar geweten
wordt voortdurend afgestompt,
in de hoop op een betere toekomst en
een echt Vlaams, verdraagzaam vaderland.
Arseen Saeys,
Aalst

weet daar Iets van? Mag misschien niet
geweten zijn, want gevaarlijk voor het
voortbestaan van een misbaksel, nl.: de
rode,
gewetenloze,
schandalen
„burcht"? Een zogezegde rechtsstaat
die zich, o Ironie, verdraagzaam noemt.
Waarom komen uitgesproken Vlaamse
cultuurverenigingen zo weinig aan bod?
Neem nu het Davidsfonds met zijn honderden activiteiten?

Geketend
In een Noord-Ierse gevangenis verblijft
Rose McAliskey, dochter van Bernadette
Devlin (destijds de spil in de beweging
voor Burgerrechten in Noord-Ierland).
Zij wordt beschuldigd van een bomaanslag tegen een Engelse kazerne in
Osnabrück, Duitsland.
Zij is nog niet veroordeeld, maar wordt
dag en nacht geketend; zij bevalt van een
kind, wordt geketend naar de kliniek
gebracht; de ketens worden even verwijderd op het moment van de geboorte,
maar onmiddellijk nadien wordt Rose
McAliskey opnieuw aan de voeten vast-

•

geketend. Wat er met de baby gebeurt is
nog onduidelijk: misschien in een vergeetput geworpen in de Londense Tower,
zodat hij/zij kan weggespoeld worden in
de rivier?
De staten van Europa staan weigerachtig
tegenover een Turkse toetreding o.m.
wegens het niet-respecteren van de mensenrechten, en terecht.
De Turken zijn echter koorknapen in
vergelijking met wat de Engelsen in Ierland, nu sinds méér dan 800 jaar, hebben
uitgehaald. Miljoenen Ieren verdreven,
uitgemoord, verbannen, gemarteld - tot
op vandaag. Ondanb herhaalde veroordelingen door het Europees Hof van
Justitie, gaat de Engelse terreur verder:
waar blijft de stem van de Europese staten
nu?
Wat zegt u? Rechten van de Mens? Van
de Vrouw? Van het Kind? Jawel, maar
niet in Noord-Ierland, want daar regeert
„onze Engelse bondgenoot". Hypocrieten.
Piet De Pauw,
Gent
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RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt Initialen te gebruiken.

Is het echt nodig dat wij Parijzenaars
betoelagen, die op kosten van de Belgische belastingbetaler de plaatsen van de
Muntschouwburg innemen, zoals wij ooit
vernomen hebben.
Laten wij deze overmatige toelage aan
elite-uitingen van federale culturele instellingen sterk verminderen of schrappen.
Etienne Keymolen,
Asse

Spelling
Ik ben het niet eens met P. Lammens
wanneer hij in zijn lezersbrief (WIJ 5
maart j.1.) zijn verbazing uitdrukt over het
feit dat de redactie van WIJ op de nieuwe
spelling is overgeschakeld. Ook ik heb het
moeilijk met sommige regels van de
nieuwe spelling, maar als iedereen op zijn

De
herinnering
is een vorm
van hoop

Zwart op geel, nnaar open voor alle discussie. Het opinieweekblad WIJ houdt u met 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 ontvangt het gratis wanneer u uw abonnement vernieuwrt 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.
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n de twee vorige afleveringen van 'De andere
taalstrijd' vernamen we hoe het
Woordenboek van de Vlaamse dialecten wordt
samengesteld en hoe het dialectgebruik in
Vlaanderen gestaag vermindert ten voordele van het
A/V. Vandaag gaan we in op de keuze voor het AM.

Vorige week keek Magda Devos, projectleidster bij het Woordenboek van de
Vlaamse dialecten, in de richting van de
ABN-acties wanneer ze het had over de
verdrukking van de dialecten. ABN moest
niet naast het dialect bestaan, maar boven
het dialect verkozen worden, heette het.
Waren de ABN-akties dan geen goede
zaak voor de Vlaamse beweging: het
Nederlands als dam tegen de verfransing?
„Onrechtstreeks wel." beaamt Devos.
„In die zin dat de Vlaamse beweging in de
19de eeuw vierkant geopteerd heeft voor
de Noord-Nederlandse norm voor het
zuidelijke Nederlands. Dat was toen niet
vanzelfsprekend: er was de particularistische stroming, van o.a. Guido Gezeik, die een ander Nederlands wilde, een
soort van algemeen Vlaams zo je wil. De
Vlaamse beweging koos echter voor het
voor handen zijnde Nederlands uit het
Noorden. Daar zat ook de bedoeling
achter om aan de Franstaligen te bewijzen
dat het Nederlands een volwaardige taal
was."

HET NEDERLANDS
ALTERNATIEF
„De Franstaligen, en dan denk ik niet
zozeer aan het Franstalige landsgedeelte
van België, maar aan de in Vlaanderen
wonende Franstalige bourgeoisie - die
verantwoordelijk was voor de verfransing, moest ervan overtuigd worden dat
het Nederlands een volwaardige taal was
voor de hogere sferen van de samenleving. Men moest bewijzen dat het bedrijven van wetenschap, het besturen van
een land, het spreken van recht,... ook in
het Nederlands kon gebeuren. Bij het
overnemen van het Noord-Nederlands
kon men naar Nederland verwijzen."
„Waarschijnlijk" zegt Jacques Van Key-

Gratis
dialectlcaart
Het Woordenboek van de Vlaamse
dialecten schenict aan 60 wu-lezers een dialectkaart weg. Op de
kleurrijke kaart staan alle dialectwoorden voor 'vlinder' uit zowel
Vlaanderen als Nederland. Het
WVD geeft deze stijlvolle kaarten,
waarbij ook een verduidelijkend
boekje hoort, gratis weg. Een seintje aan de redactie volstaat.
Financiële steun voor dit cultureel
waardevol project dat haast uitsluitend met vrijwilligers werkt, is
niettemin welkom. Giften aan het
WVD kunnen gestort worden op
rekeningnummer 290-003072897, Universiteit Cent, St.-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. Vermeld daarbij: Gift voor P8498.
Giften vanaf 1.000 fr. zijn fiscaal
aftrekbaar
Ook sponsoring is mogelijk. Daarvoor neemt u best contact op met
het WVD.

meulen, medewerker aan het woordenboek „is het Nederlands in Vlaanderen
gered door het feit dat de veralgemening
van de leerpHcht er relatief laat, na WO I,
gekomen is. Toen bestond het Algemeen
Enkelvoudig Stemrecht al, waardoor Vlamingen uit de middenklasse verkozen
werden in het parlement. Deze mandatarissen waren van huize uit Nederlands- of Vlaamssprekend en ze gingen
een tegengewicht vormen voor de hardleerse frankofone bourgeoisie, die het tot
dan voor het zeggen had. Toen was het
politiek niet meer mogelijk om een algehele verfransing in de scholen door te

In Vlaanderen eten de meeste mensen
'appelsienen', in Nederland zetten ze hun
tanden in 'sinaasappels'. Ook in de Van
Dale zien we regelmatig een verwijzing
naar Vlaanderen. „Appelsien is een voorbeeld van een Brabants woord dat zich
genesteld heeft in het AN van de Vlamingen." bevestigt Devos. „Maar-de
vraag is of het woord 'appelsien' nog als
'gewestelijk' moet omschreven worden.
Brengt dat woord de taaleenheid tussen
het noorden en het zuiden zozeer in
gevaar dat wij het gewoon moeten verwerpen? Zo zijn er talloze voorbeelden.
Neem nu b.v. de Vlaamse uitdrukking

Goesting in
een appeisien
voeren. Had men toen voor WO I de
leerplicht doorgedrukt, dan was het niet
denkbeeldig geweest dat het Frans als
voertaal werd opgelegd in de lagere
school. En dan had het Vlaams in de
gezinnen hetzelfde lot kunnen ondergaan
als in Frans-Vlaanderen. Daar lieten de
ouders het Vlaams vallen en begonnen
Frans te spreken - vaak erbarmelijk weliswaar - uit vrees dat de kroost een te
grote achterstand zou oplopen bij het
studeren. Maar zo'n situatie was toendertijd bij ons niet aan de orde: er was
geen leerplicht, dus waarom zou men zijn
kinderen hebben opgevoed in een
vreemde taal? Toen het eenmaal zover
was dat ook in België de schoolplicht
werd ingevoerd, waren de taalpolitieke
verhoudingen in het parlement al zodanig
ten gunste van het Nederlands gekeerd,
dat het Frans als voertaal voor het onderwijs ondenkbaar was geworden."
„Men had al in de 19de eeuw een taalpolitieke keuze gemaakt," komt Devos
terug op de keuze voor het Noord-Nederlands, „waarvan de gevolgen voelbaar
waren tot in de jaren '80 van deze eeuw.
Men is aan een vrij strakke Noord-Nederlandse norm blijven vasthouden, ook
al was men de gronden voor de toenmalige keuze al lang vergeten. Vanaf de
jaren '70 was het zeker niet meer nodig
om de Franstaligen te overtuigen van de
waarde van het Nederlands: Vlaanderen
was Belgiës arme broertje niet meer. Tegenwoordig wordt er onder taalkundigen
veel gediscussieerd over de norm voor het
Vlaamse Nederlands: moet Vlaanderen
blijven streven naar een volledige taaleenheid met het Noorden of mag er meer
taaiverscheidenheid zijn?"

TAALEENHEID BEWAREN
Er bestaan hoe dan ook tal van verschillen
tussen het Nederlands in Noord en Zuid.

DE
ANDERE
TAALSTRIJD

'zich verwachten aan'. Die wordt bestempeld als 'gewestelijk' en afgekeurd
als gallicisme. Het is inderdaad een letterlijke vertaling uit het Frans, maar elke
Vlaming kent en gebruikt die uitdrukking. Ze zit zo diep in ons Nederlands
ingebakken dat ze zelfs een eigen betekenisnuance gekregen heeft. 'Zich verwachten aan iets' is niet hetzelfde als 'iets
verwachten'. Ik kan niet zeggen 'Vanmiddag verwacht ik mij aan bezoek',
maar wel 'Ik verwacht bezoek'. Je kan je
wel aan een vermaning verwachten. Aan
'zich aan iets verwachten' kleeft altijd iets
onheilspellends. In plaats van het begrip
af te doen als 'gewestelijk' kan je je

afvragen of het geen taaiverrijking is.
Daarover gaat de discussie."
„Over het woord 'goesting' bestaat dan
weer minder discussie." pikt Van Keymeulen in. „De Vlamingen staan daar niet
onverdeeld achter. Wanneer je aan mensen vraagt of ze het woord zouden schrijven in een tekst dan luidt het antwoord
meestal 'Nee'. Men zal het wel zeggen,
maar men is zich ervan bewust dat het
toch geen keurig Nederlands is. Woorden
waarvan de Vlamingen zelf al niet vinden
dat ze mooi Nederlands zijn, moet men
natuurlijk niet beginnen te propageren als
zijnde mooi AN, dat spreekt voor zich. Bij
woorden die de Vlaming wel als standaardtaal aanvoelt, en die bovendien de
taaleenheid niet in gevaar brengen, kan
dat wel."
Geert Vranken
c^ De volgende afleveringen laten enkele
mensen uit de ABN-acties aan het woord.
Lezers die geboren zijn voor 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. 09/264.40.79, fax
091264.41.70.

De
particularistlsche
stroming van
o.a. Guldo
Gezelle koos
niet voor het
NoordellJic
Nederlands,
maar voor een
soort van
'Algemeen
Vlaams', zu
heeft het
uiteindelijk
niet gehaaid.
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Computei^diaiect
Ook bij Inet onderzoek naar de (oude) dialecten worden nieuwe tecinnologieën ingescliakeld. Om te beginnen is er een Ineuse
'database' of gegevensbank. Het woordenboek voert sedert het einde van de jaren '80
aile dialectgegevens in in een database die
speciaal voor het project Is ontworpen. De
structuur van de gegevensbank werd door
de Jaren heen verbeterd en is inmiddels
overgenomen door de zusterprojecten in
Nijmegen en Leuven.
Begin 1997 is de bank opnieuw geoptimaliseerd en herschreven voor Windows '95.
Ze is gekoppeld aan een tekstverwerker en
een carteerprogramma. Een en ander maakt
het mogelijk om zowel tekst als woordkaarten automatisch te genereren. Een belangrijk resultaat van het overleg tussen de
redacties van de drie verschillende woordenboeken (Vlaams, Brabants, Limburgs) is
dat het nu mogelijk is de databases van dhe
woordenboeken samen te voegen en taaikaarten te tekenen voor het hele zuidelljkNederlandse taalgebied.

Begin dit jaar kende nog een nieuwe ontwikkeling op technologisch vlak. Toen werd
immers de website van het REWO, het overlegorgaan van de regionale woordenboeken,
op het internet gelanceerd. Je kan haar
bezoeken op het adres http: / / allserv rug.ac.be / jvkeymeu. De website geeft
een overzicht van de doelstellingen, de methode en de werkwijze van de drie woordenboekprojecten. Het Is de bedoeling de
site op termijn uit te breiden met een pedagogisch project.
De jongste ontwikkeling op het multimediale
vlak IS een experiment met de sprekende
dialectkaart. Achter de symbolen op een
woordkaart kunnen geluidsdocumenten,
uitspraken In het dialect, geplaatst worden
die opgeroepen worden door op een symbool te klikken. Deze nieuwe ontwikkeling
opent toekomstperspectieven voor zowel
didactische doeleinden als voor een nieuwe
manier van presentatie van de woordenboeken.
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