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Schotten kiezen
voor eigen
pariement

Z

ij die vorige donderdagnacht de
moed opbrachten om op de BBC de
uitslagen van het Schotse
referendum over de insteUing van een eigen
Schots parlement te volgen maakten hoe dan

Schot in de roos!
* Stapstenen naar Schotse
onafliankeli[ldieici
* Hoe Schotland Idest
* De bevoegdheden van het Schotse
parlement
* Allan Macartney: „Dit leidt naar
onafliankelijkheid."
Lees biz. 6 en 7

ook een
historisch
moment mee.
Op enkele uren
tijd zorgde
zowat drie
vierde van de
opgekomen
stemgerechtigden
er immers voor
dat Schotland op
1 januari 2000

het derde millennium inluidt met een eigen
parlement dat bovendien fiscaal bevoegd is.

De TV-beelden zorgden dan ook voor een
breed lachende Alex Salmond, de jonge en
charismatische leider van de Scottish National
Party, de Schotse partner van de Volksunie in de
Europese Vrije Alliantie.
Alex Salmond liet er geen gras over
groeien. Hij deelde mee dat hij zijn Westminsterzetel zal ruilen voor een zetel in het Schotse
parlement waar de SNP werk wil maken van
Schotse onafhankelijkheid. Aan iedereen die het
horen wilde voorspelde hij dat hij er voor zou
zorgen dat nog voor zijn dood - Alex Salmond is
er 42 ! - Schotland een onafhankelijke staat zal
zijn. Binnen SNP-kringen wordt al luidop
gedroomd van het jaar van de onafhankelijkheid.
Zij denken aan 2007, niet zomaar een jaar. Want
net 300 jaar nadat Schotland zijn
onafhankehjkheid verloor en de Unie met
Engeland werd afgesloten

ls nationalisten delen we de vreugde
A
van de Schotse natie nu ze ondubbelzinnig voor een eigen parlement heeft

land moet veranderen in een modern,
ondernemend land dat meeleeft met de
anderen."
gekozen, nauwgezet volgen we de on- Beter dan wie ook weet de nationalist
derhandelingen tussen leren en Engelsen Macartney hoe zijn land door Londen werd
om In Noord-lerland een duurzame vrede uitgezogen, hoe de heilige Stone of Deste Installeren, belangstellend kijken we uit tiny door de Engelsen werd gestolen en
naar het referendum dat vandaag In Wales 700 jaar lang in Westminster stond, hoe de
gehouden wordt. Maar pijn en angst ver- scheepsindustrie te niet ging en hoe Lonvullen ons hart als we de moeizame weg den de winsten van de Schotse olie opzien die Palestijnen en Israeli afleggen naar hun Beloofde Land. Telkens we
nieuws uit ex-JoegoslavIë
horen houden wij ons hart
vast... Met dezelfde Interesse vernemen we hoe
Vlaanderen Barcelona, de
hoofdstad van Catalonië,
met hedendaagse kunst
versiert. Vreugde om de
„onzichtbare naties" die zich bevrijden, streek, maar niets In de plaats gaf.
pijn om het leed van volkeren die nog Vanzelfsprekend zijn de Schotse natiogebukt gaan onder het juk van staats- nalisten blij met het eigen parlement hen
nationaiismen.
door Tony Blair voorgesteld, maarzij zullen
Het belang van wat verleden week in niet op hun lauweren rusten, zij hopen dat
Schotland Is gebeurd, zal pas blijken wan- dit referendum de deur opent naar onneer het parlement er geïnstalleerd zal zijn afhankelijkheid Maar de nuchtere Macarten wanneer de eigen regering aan de slag ney voegt er wel onmiddellijk aan toe:
kan. In een merkwaardig artikel verder In „...als het Schotse volk daarvoor kiest."
ons weekblad omschrijft het Schotse Eu- Dergelijke taal klinkt ons vertrouwd in de
roparlementslid Allan Macartney het ge- oren. Ook Vlaanderen zal, net zoals Walbeuren ais
een nieuwe politieke cul- lonië, Catalonië, Padanië en andere In
tuur, het begin van een proces dat Schot- staatsverbanden levende naties, voor de
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vraag geplaatst worden hoe ver de onafhankelijkheid kan reiken. ,,Een onafhankelijk land worden of een regio blijven?"
vraagt Macartney zich af. Ook de Vlaamse
beweging worstelt met dergelijke vraag.
Op de jongste IJzerbedevaart luidde het
„Meer Vlaanderen. Beter Vlaanderen"
Waarbij 'meer' als „meer onafhankelijkheid" moet worden begrepen.
„Voor de Schotten", schrijft Macartney,
„betekent onafhankelijkheid binnen Europa volledige democratie in eigen land."
Vanuit diezelfde gedachtengang heeft de
Volksunie haar nakend congres over democratie opgezet. Nadat de partij zich
eerder voor de confederate staatsvorm
heeft uitgesproken wil ze deze nu stofferen met verfijnde democratische spelregels.
De centralistische regimes in de landen
van de Europese Unie zijn verstard en
versleten Onder druk van de nationalisten
zijn sommige van deze landen zich aan het
vernieuwen Naast het federaal gestructureerde Duitsland hebben België, Spanje
en Italië min of meer resoluut voor regionalisering gekozen. Door het aantreden
van Tony Blair volgt het Verenigd Koninkrijk, weliswaar schoorvoetend. Frankrijk hinkt na. Het Europa van de regio's is In
beweging.
Vlaanderen speelt daarbij een rol, omdat
het welvarend is, omdat het met op zichzelf wil leven, maar het hoofd naar de

wereld keert, zoals dezer dagen In Barcelona. Zo hoort het, daar staan wij nationalisten vierkant achten
Maar binnenskamers zal Vlaanderen het
debat over zijn politieke toekomst moeten
aanzwengelen. Het zal onbevangen moeten nadenken over zijn eigen staatsvorming, over zijn verhouding met de federale unie België, over zijn verhouding
met mede-deelstaat Wallonië, over zijn
plaats in Europa, over zijn buitenlandse
politiek.
En over zijn eigen identiteit, of nationaal
bewustzijn zo u wil. Een uiterst belangrijk
aspect van ons bestaan, al wordt het door
zogenaamde „nieuwe Belgen" hardnekkig
bestreden. Zij willen niet beseffen dat het
voortbestaan en de bloei van een volksgemeenschap afhangt van de mate waarin
een nationaal bewustzijn aanwezig Is. Dit
Identiteltsbesef zal ons en alle andere
naties in het eenwordende Europa nog
goed van pas komen!
Meer onafhankelijkheid als waarborg voor
meer democratie. Uiteindelijk ook een
rechtvaardiger maatschappij, waarin de
mens zich als Individu en als groep kan
ontplooien, vrij naar lichaam en naar
geest, In solidariteit en vrede.
Want daar ligt het verschil; de eurocraten
geven de Europese Unie regels en wetten,
de volkeren geven Europa een hart!
Maurits van Liedekerke

leder zUn concertzaal?
Vlaanderen is een land dat het op een
gemiddelde wereldkaart moet stellen met een
pijltje en de naamsvermelding. Nogal wat
inwoners krijgen niettemin het koude zweet
als ze van de ene kant van het land naar de
andere moeten. Meer dan 250 km. is het
vaak niet en Brussel en Antwerpen zijn
tijdens een verkeersarm moment te bereiken
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Het Westvlaamse bedrijf Lerneut & Hauspie mag zich verheugen in
een verregaande samenwerlcing met
de Amerikaanse computergigant Microsoft. Dat laatste investeerde 1,7
miljard fr. in L8fH en zal in een volgende
Windowsversie gebaiil< malcen van
L&H's ondervinding op het vlak van
spraaktechnologie.

Vanaf oktober zullen in Vlaanderen een tiental onbemande camera's in gebruik worden genomen.
Hun plaatjes zullen gebruikt worden
om wegpiraten te beboeten.

Omdat gezond verstand alleen
blijkbaar niet volstond liet de VTB-VAB
een studie uitvoeren om te bewijzen
dat teleftmeren in de wagen een negatief effect heeft op het rijgedrag.
Bovendien kan rijden niet gekoppeld
worden aan het voeren van een zinvol
gesprek.

Een half miljoen Vlamingen
zette zich zondag in beweging om een
monument te bezoeken. De Open Monumentendag blijft een publiekstopper. Dit jaar stond vooral het industrieel
erfgoed in de kijker.

In Wallonië is een man beiweken na een verkeersongeval. Geen
'echt' nieuws, ware het niet dat hij was
doodgeslagen door de man met wie hij
in het verkeersincident betrokken
naakte. Omdat het slachtoffer geen
voorrang had verieend, werden hem
de regels met harde hand bijgebracht.

De Nederlandse kroonprins
Willem-Alexander heeft middels een
interview zijn land ervan kunnen overtuigen dat hij bekwaam genoeg is om
binnen afzienbare tijd de kroon van zijn
moeder te kunnen overnemen. Eén
interessante passage willen we u niet
onthouden. Op de vraag of het niet uit
de tijd is om openlijk zijn geloof te
betuigen in een multiculturele samenleving antwoordde de prins: „Ik geloof
dat om goed te kunnen functioneren in
een multiculturele samenleving je juist
Je eigen wortels moet koesteren." Wie
zoiets hardop in Vlaanderen verkondigt wordt in sommige kringen nog
altijd geassocieerd met nazi-Duitsland
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op een goed uur. In dat opzicht is het dan
ook erg vreemd dat de stad Gent een volledig
nieuwe concertzaal wil laten bouwen voor
de som van ongeveer 1,2 miljard, „waardoor
de stad eindelijk orkesten van werelformaat
kan ontvangen". Voor het te laat is: kan er
met dat geld echt niets anders gebeuren ? Het
is zomaar een vraag hoor!

DOORDEWEEKS

Het grote niets
„Ik beschouw mijzelf nog altijd ais socialist, maar de PS is
het niet meer. Il< wees in mijn i<rant ai langer op de kloof
tussen de waarden van het socialisme en wat daar in de
praktijk van terechtkwam. De PS is een partij geworden die
macht wil om de macht, en die houding heeft de partijtop
van de basis vervreemd. Dit is ook de reden waarom de PS
geen enkele vorm van interne democratie kent. En ik daag
eenieder uit om mij uit te leggen welk project de PS heeft.
De leegte is daar absoluut. Ze denken louter in termen van
verkiezingsprogramma's."
Jean Guy, gewezen hoofdredacteur van [B Peuple, in een
reactie op het opzeggen van zijn PS-lidmaatschap. in De
Standaardzin 12 september 1997 j.l.
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POLITIEKE
BENOEMINGEN
In juni 1997 ondernam de VU-kamerfractie doortastende stappen om politieke
benoemingen in de magistratuur tegen te
gaan. Tot dan toe maakten de traditionele
partijen gebruik van "reuzegrote achterpoorten". Zo moesten plaatsvervangende
rechters geen toelatingsexamen, noch bekwaamheidsproeven afleggen. Dat zette
de deur open voor willekeurige benoemingen.
Op 20 juni 1997 nam de kamer van
volksvertengenwoordigers bij hoogdringendheid een door de VU-fractie ingediend wetsvoorstel aan. Volgens de
nieuwe regeling kunnen plaatsvervangende rechters enkel worden benoemd
nadat ze een unaniem positieve beoordeling van het adviescomité hebben gekregen. Dat comité bestaat uit magistraten en advocaten. Wie een eenparig
gunstig advies kreeg, magistraat is en
bovendien geslaagd is in een bekwaamheidsproef of de gerechtelijke stage heeft
beëindigd krijgt voorrang.
De VU-kamerleden Geert Bourgeois en
Fons Borginon klagen aan dat de wet van
20 juni niet wordt toegepast. Eerst en
vooral werd deze nog steeds niet in het
Staatsblad gepubliceerd. De VU ziet
hierin een bewuste strategie om alsnog
plaatsvervangende rechters volgens politieke voorkeur te benoemen. Bovendien
vond de regering er niet beter op om een
overgangsperiode van zeven jaar in te
lassen.
Eén en ander leidt ertoe dat de helft van
de benoemingen in de magistratuur nog
steeds op "subjectieve" wijze geschiedt.
Sinds 1 januari 1997 werden er immers
nog 59 plaatsvervangende rechters aangesteld. Volgens de VU „is het niet overdreven te stellen dat dit waarschijnlijk op
50% van de benoemingen neerkomt." De
VU-kamerfractie eist dat Justitieminster
Stefaan De Clerck dringend de nodige
stappen onderneemt.

clausule - wel aan de Europese Unie
hebben laten verstaan dat in die gemeenten waar meer dan 20 procent EUburgers wonen, beperkingen aan het Europees kiesrecht zouden gekoppeld worden.
Op basis daarvan heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken een onderzoek ingesteld naar het aantal EU-inwoners in
Belgische gemeenten. Het ministerie gaf
de cijfers vrij. Daaruit blijkt dat in geen
van de zes faciÜteitengemeenten in de
Vlaamse Rand rond Brussel meer dan
20% EU-burgers wonen. In sommige faciliteitengemeenten scheelt het niet veel,
zodat kan worden aangenomen dat tegen
de volgende gemeenteraadsverkiezingen
- in het jaar 2000 - de 20%-grens wel zal
bereikt worden. Zo scoort Kraainem momenteel het hoogst met 18,7% EU-inwoners. Wezembeek-Oppem volgt met
15,22%, Sint-Genesius-Rode met 12,5%.
In sommige andere Vlaams-Brabantse gemeenten ligt het aantal EU-inwoners verassend hoog. Overijse spant de kroon met
16,5%, Hoeilaart en Zaventem volgen
met respectievelijk 10,81 en 9,24%. In
drie Brusselse gemeenten wonen meer
dan 20% EU-burgers: Eisene, St.-Gillis en
St.-Joost-ten-Node. Vooral in grensgemeenten valt een hoog aantal EU-burgers
te noteren. Het hoogste percentage komt
in Raeren in de provincie Luik met 44,44
procent voor.

MISVERSTANDEN
Naar aanleiding van de vrijgegeven cijfers
is een aantal misverstanden gerezen. Eerst
en vooral moet opgemerkt worden dat
men al te vaak voorbijgaat aan het verschil tussen inwoners en kiesgerechtigden. Wanneer Europese richtlijnen met
betrekking tot Europese kiesrechten worden vastgelegd, dan heeft men het over
kiesgerechtigden die een bepaalde leeftijdsgrens hebben bereikt en niet over alle

Europese inwoners. Natuurlijk ligt het
aantal kiesgerechtigde Europeanen lager
dan het aantal Europese inwoners. Daar
moet men rekening mee houden, zodat
het debat op zijn minst met bruikbare
cijfers wordt gevoerd. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken zou dan ook beter de
cijfers van kiesgerechtigde Europeanen
weergeven.
Het is slechts naar aanleiding van deze
cijfers dat kiesbeperkingen kunnen opgelegd worden. Ook over de mogelijkheid om kiesbeperkingen vast te leggen, is
- juridische - verwarring ontstaan. Omdat bijv. in de faciliteitengemeenten minder dan 20% EU-burgers wonen, wordt
er automatisch van uitgegaan dat de huidige Belgische wetgever geen kiesbeperkingen voor Europese burgers in deze
gemeenten kan toepassen. Deze stelling is
op zijn minst voor interpretatie vatbaar.
Tot nu toe heeft de Belgische regering
enkel laten verstaan de 20%-regel toe te
passen en dit op basis van de Luxemburgclausule. Omdat België als het ware de
Luxemburg-clausule aanvult, is het tevens
allerminst duidelijk wat onder de "Belgische afwijking" moet worden verstaan.
Zo kan de zogenaamde Belgische afwijking net zo goed van toepassing zijn op
uitzonderingsregels met beperking tot actief kiesrecht en/of op de 20%-regel. De
tekst is zodanig vaag opgesteld dat meteen kan worden aangenomen dat de
federale regering niet eens de 20%-regel
moet nakomen. Op die manier kan de
Belgische wetgever alsnog de hoogte van
de grens bepalen. Temeer, daar de "vermeende" 20%-regel nog niet in Belgische
wetgeving is omgezet. Het verbaast dan
ook - zoals WB-voorzitter Peter De
Roover terecht opmerkt - dat nagenoeg
iedereen er sowieso van uitgaat dat
slechts in die gemeenten waar meer dan
20 procent EU-burgers wonen uitzonderingsmaatregelen ten aanzien van het

20 PROCENT
De toenmalige federale ministers lieten
tijdens de opeenvolgende Europese onderhandelingen na om betekenisvolle uitzonderingsmaatregelen te bekomen inzake het toekennen van gemeentelijk
stemrecht aan EU-onderdanen. De enige
"beschermingsmaatregel" die België op de
agenda bracht, heeft te maken met een
"aanwezigheidsgrens". Wanneer een bepaald aantal kiesgerechtigde EU-burgers
in een bepaalde gemeente woont, kan het
Europees besrecht beperkt worden. In de
Luxemburg-clausule van 1994 werd de
20%-grens opgenomen.
Deze clausule is van toepassing op
Luxemburg. België zou - op basis van de

Minister
Poncelet wil
geen namen
van militairen
horen.

se non è vero...
Het valt te vrezen dat een aantal van de verschrikkelijke CVPjongeren binnenkort in de nationale instellingen zal vertoeven.
Om daar wat te gaan doen? Leest u met ons mee wat Jan
Vermeulen, hoofdredacteur van het CVP-jongerenblad 'Radikaal'
allemaal met ons en zijn lezers voor heeft.
„Het zal de CVP-Jongeren in ieder geval er niet van weerhouden
om straks uit te pakken met een project voor de 21ste eeuw. In
bijlage van deze Radikaal tref je trouwens een eerste stap in de
richting naar een vernieuwde dynamiek in de beweging. Het
Bureau van de CVP-Jongeren heeft tijdens de afgelopen zomermaanden dan ook flink doorgewerkt om straks in elke

plaatselijke ploeg het debat naar de 21ste eeuw toe, op gang te
brengen. Daarbij komen toch enkele thema's aan bod waarover
we allemaal wel graag eens onze mening kwijt willen: ethiek,
mobiliteit,...
Maar voorzitter Raf Vermeire liet daarnaast ook voldoende
ruimte om te zien wat er aan nieuwe ideeën zal opborrelen binnen
de plaatsehjke ploegen. Daarom werden bewust niet alle onderwerpen behandeld. Justitie is daar een voorbeeld van.
Het kan inderdaad beter met onze maatschappij. Maar hoe de
vernieuwing zal worden aangepakt, dient vooral ingevuld door
de Jongeren die er straks deel zullen van uitmaken. Vergeten we
niet dat de vorige generatie ons opzadelde met een gigantische
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gemeentelijk EU-stemrecht voorzien
kunnen worden. VU-kamerlid Fons Borginon wil terzake een amendement indienen.

TWEETALIGE
AFFICHES
In Mechelen is de VU-afdeling verbolgen
over het feit dat naar aanleiding van de
stripbeurs, georganiseerd door de plaatselijke vzw De Toren, tweetalige affiches
werden verspreid. Ergelijk daarbij is dat
de stripbeurs in het Mechels Cultureel
Centrum plaatsvindt.
VU-Mechelen: „Door het verspreiden
van affiches met Franstalige tekst stoten
de mensen van de organiserende vzw, die
wij ondanks alles met hun initiatief veel
succes toewensen, veel Mechelaars tegen
de borst. Dat zij de beurs bovendien tegen
een zeer lage prijs in het Cultureel Cetrum mogen organiseren, zou hen ertoe
moeten aanzetten de culturele- en taalgebonden context van de stad in acht te
nemen."

NIEUWE VLAAMSEMINISTER
In het Vlaams regeerakkoord staat dat de
Brusselse SP-politica Anne Van Asbroeck
twee jaar als minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid
mocht aanblijven. Daarna was het de
beurt aan iemand van de CVP. Het bleef
lange tijd onduidelijk wie de CVP als
opvolger van Van Asbroeck zou aanduiden.
Dat het een vrouw moest zijn, werd door
iedereen aangenomen. Dat de politica in
Brussel diende te wonen, stond ook vast.
De wet bepaalt immers dat ministens één
politicus uit de Vlaamse regering uit
Brussel moet komen. Maandag jl. heeft
het CVP-bestuur de knoop doorgehakt.
Brigitte Grauwels volgt Anne Van Asbroeck op. Ze woont in de hoofdstad,
zetelde tot nu toe in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in het Vlaams parlement.

WAPENEXPORT
Vanaf 29 september start de Vlaamse
Vredesweek. Naar aanleiding daarvan
wijzen de organisatoren erop dat het
federaal parlement reeds tien maanden
op het regeringsrapport over de export
van Belgische wapens in 1996 wacht.
Nochtans verplicht de wet de regering
jaarlijks een "wapenrapport" uit te brengen. Door dat niet te doen kan de regering de wet op de wapenexporten overtreden.
Overigens vermoedt ?ax Christi dat de
rapporten gemanipuleerd worden. Vorig
jaar verklaarde de federale regering aan
het parlement dat de Belgische wapenuitvoervan 15,3 miljard frank in 1991 tot

8,2 miljard fr. in 1995 was gedaald. Het
Amerikaans Congres denkt er anders
over. België was volgens het Congres
tussen 1992 en 1995 „de tiende grootste
wapenleverancier aan ontwikkelingslanden." Een Duitse organisatie meent dat
België uitblinkt in het verkopen van wapenoverschotten. Merkwaardig is dat
parlementsleden ter zake geen regeringsverslagen mogen kopiëren.
Ook de Vlaamse regering is niet afkerig
van wapenexport. Integendeel, ze is aan
een "inhaaloperatie" begonnen. In vergelijking met 1994, kregen Vlaamse bedrijven in 1995 voor 4,5 mijlard meer
wapenexportvergunningen toegekend.
Het "Vlaamse aandeel" in de Belgische
wapenhandel steeg van 8% in 1994 naar
25% in 1995.

staatsschuld. Het lijkt alsof zij die de 3%-norm bewieroken, dat
wel even dreigen te vergeten. Niettemin heeft Minister van
begroting Herman Van Rompuy stevig zijn best gedaan. Hij werd
door enkele bureauleden zelfs genomineerd voor de Tijl Uilenspiegelprijs. Maar of de drie procent voldoende was om de
prijs uiteindelijk in de wacht te slepen zien juUie wel op de
startdag waar iedereen massaal verwacht wordt. Honderd procent engagement of drie procent engagement, het komende jaar
belooft de moeite te worden bij de CVP-Jongeren."
Begrepen?! Rest de moederpartij nog één probleem: krijg zo'n
briljant brein maar eens op een verantwoorde wijze politiek
benoemd...

DOORDEWEEKS
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Leonard
Nolens krijgt
constantUn
HuygensprUs
voor zijn
poëzie

semblee brengt niet de verhoopte dynamiek - in de richting van meer Vlaamse
autonomie - teweeg. Hij slaagt er niet in
om de federale agenda te beïnvloeden.
„In 1995 dachten we dat het Vlaams
parlement, als motor tot zelfontbranding,
blijvend het politieke terrein zou bezetten
met gevolgen voor het federale niveau.
De muren tussen de leden van de verschillende parlementen hebben dat belet.
De federale gekozenen nestelden zich m
hun bevoegdheden. Ze nemen acte van
wat zich in het Vlaams parlement voordoet en reduceren dit tot anecdote." Dat
Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De
Batselier \Ne\gert om ,,boven de partijen
te staan", werkt deze evolutie in de hand
De VU zal de parlementsvoorzitter dan ook
verlokt is geweest door de vleespotten
met langer steunen.
van de Belgische macht." Toppunt van
Bovendien stelt Van Grembergen zich vrahypokrisie is wel dat Vanhecke zijn hand
gen bij de communautaire lauwheid van
niet omdraait om eens in de "Franstalige
verscheidene partyen Er ontbreken binvleespotten" te graaien De Blok-voornen de SP en CVP figuren die een nakende
zitter klopt zich meteen op de borst omstaatshervorming
op gang willen trekken.
dat hij de Franstalige Brusselaars voor zijn
Ook
het
stilzwijgen
van VLD-voorzitter Cuy
kar wil spannen Vanhecke zegt dat hij de
Verhofstadt
verontrust
hem. Het is inFranstaligen voorstelt te kiezen voor een
derdaad
moeilijk
achterhaalbaar
in welk
tweetalig Brussel in een onafhankelijke
land
Verhofstadt
leven
wil.
Niettemin
laat
Vlaamse staat. Niets is minder waar. De
Van
Grembergen
verstaan
vooral
op
de
Franstalige Brusselaars worden met besteun
van
de
VLD-voorzitter
te
rekenen
hulp van de meest racistische brochures
„De Volksunie wil met hem een soort
"overtuigd". Daann staat geen woord te
partnerschap
afspreken voor een project
lezen over Vlaamse onafhankelijkheid. Het
voor
de
komende
twintig jaar"
is het Vlaams Blok om de "Brusselse macht'
Verhofstadt
kan
alvast
de VLD-fractielelte doen, niet min, maar ook niet meer
der
In
het
Vlaams
parlement,
André DeIn tegenstelling tot de Blok-voorzltter,
nys,
overtuigen
terug
aan
de
bespretekende Paul Van Grembergen een haalkingen
binnen
de
commissie
Staatsherbare communautaire toekomstvisie uit en
vormingvan het Vlaams parlement deel te
biedt hij ais één van de weinigen kantnemen.
Overigens merkt Van Grembergen
tekeningen bij de werking van de senaat.
terecht
op
dat „het goed zou zijn dat er
„De senaat heeft geen bestaansreden als
overleg
komt
tussen de Vlaamse ministers
hij geen plaats wordt waar de gemeenin
de
federale
en in de Vlaamse regenng.
schappen elkaar ontmoeten. De voorbij
Vlaanderen
moet
een project uitdokteren
twee jaar voerde hij geen enkel debat over
voor
de
komende
twintig jaar. 1999, de
de deelstaten." Van Grembergen hekelt
horizon
van
vandaag,
is te beperkt "
bovendien de onmacht van het Vlaamse
(evdc)
parlement. De rechtstreeks verkozen as-

P zaterdag 15 september kwam in de krant De
Standaard Vlaams Blok-voorzitter Frank
Vanhecke aan het woord. In diezelfde krant liclitte op
maandag 15 september VU-fractleleider in het Vlaams
parlement Paul Van Grembergen zijn visie toe. Het
onderscheid tussen de vertegenwoordigers van beide
nationalistische partijen is opzienbarend,

O

wanneer spreekt
verhofstadt?
Frank Vanhecke beweert dat Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe
moet aftreden. Waarom is niet zo duidelijl< „Op sommige punten en komma's
na" heeft de Ijzerbedevaartvoorzitter
een voor Inet Blol< bevredigende toespraal< gehouden Toch zou deze partij
hem liever de laan uitsturen. ,,Omdat hij
teli<ens weer op zijn uitspral<en terugkomt
en omdat hij de stem van Hugo Schiltzts "
Als naar gewoonte neemt de voorzitter
van het Vlaams Blok een loopje met de
waarheid. Vandenberghe heeft tegenover vorig jaar geenszins aan radicaliteit
ingeboet, wel integendeel. Dat Vanhecke
In bijna ieder interview de naam Schiltz
vermeldt, is mooi meegenomen. Dat hij
zich daarbij ronduit belachelijk maakt, is
zijn zaak. Geen mens gelooft dat Schiltz
invloed uitoefent op de toespraken van
de Ijzerbedevaartvoorzitter Deze toespraken zijn een neerslag van meerdere
visies die binnen het Comité leven. Laat
staan dat politieke vertegenwoordigers
daarenboven ,,hun stem zouden laten
gelden." Allicht wenst Vanhecke de toespraak zelf te schrijven.
Natuurlijk werd in het interview ook het
gekende cliché bovengehaald „dat de VU
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stof tot spreken
„Daarbij viel het op dat de
woordvoerder van de VU driemaal aan
het woord en in het beeld kwam, die van
Agalev tweemaal en die van het Vlaams
Blok slechts één keer. De grootste van
deze drie partijen is veruit het Vlaams
Blok, waarvan het commissielid
bovendien in dit domein zeer actief is
•

geweest. De VU heeft daarentegen geen
effectief lid in de betrokken commissie
omdat ze niet het vereiste aantal
kamerleden heeft. Beantwoordt deze
nieuwsuitzending van de BRTN-televisie

WETSTRAAT

aan de neutraliteit waaraan de openbare
omroep zich heeft te houden f Welke
maatregelen worden er genomen?" Vit
een parlementaire vraag van Wilfried
Aers (Vlaams Blok) aan Vlaams minister
van Media Eric Van Rompuy. De
hypocrisie krijgt voorwaar enige charme
... Hebben die ferme Blokkers dan echt
niets beters te doen f

^

e regering-Dehaene moet enkel nog de punten
en komma's schikken in inet dossier van de
reorganisatie van de diverse politiediensten. In
interviews zet vice-premier en minister van
Binnenlandse Zaken Jolian Vande Lanotte (SP) de
nieuwe politiestructuur uiteen. Wat denken de
verschillende partijen over dit probleem?

D

Eindbeslissing
in zicht
Al van bij de voorstelling van het rapportDutroux verzetten PS-voorzitter Philippe
Busquin en vooral zijn PRL-collega Louis
Michel zich tegen een eventueel opgaan
van de gemeentepolitie in een "eenheidspolitie". Zij vreesden dat de SP het pleit
had gewonnen en dat het rapport vooral
een blauwdruk was van één Belgische
politie die in de praktijk door wat nu nog
"de rijkswacht" heet zou gevormd worden.
Maar Busquin moest al snel toegeven dat
er in het rapport-Dutroux nergens sprake
is van een eenheidspolitie, wel van een
eenheidsstructuur voor die verschillende
politiediensten. Michel bleef en blijft
overal herhalen dat hij tegen de voorgestelde "eenheidspolitie" gekant is. Bovendien wil hij hoe dan ook een grondig
democratisch debat in het parlement
vooraleer er een begin wordt gemaakt van
de hervorming van het politielandschap.

I

REGERINGSPARTIJEN
De CVP IS het daar met mee eens, toch

niet als onder dat "debat" wordt verstaan
dat de partijen weer achter de muur van
hun jarenlange dada's gaan staan. Die
dada's zijn in de commissie-Dutroux
eventjes opzij gezet. Zo ging de CVP een
heel eind mee in de hervorming en werd
de grootste tegenstander van de eenheidspolitie er op enkele weken tijd de
vurigste verdediger van. De CVP meent
nu dat de integratie van de drie politiediensten (gemeentepolitie, rijkswacht
en gerechtelijke politie) op termijn onvermijdelijk is. Wel pleit zij voor het
geleidelijk overgaan van de bestaande
toestand in één, door verschillende autoriteiten geleide en op meerdere niveaus
gecontroleerde politiestructuur.
Het standpunt van de SP is bekend. De
politie waar zij voor staat kan worden
gezien als een of andere voorzetting van
de bestaande rijkswachtstructuur. Het
gaat hierbij om een gecentraliseerde politiestructuur. Deze bestaat uit lokale politiekorpsen gevormd door de gemeentepolitie en de rijkswacht en uit de fe-

derale recherche die een samenvoeging is
van BOB en gerechtelijke politie.
De Franstalige meerderheidspartijen én
de PRL verwijderen zich uitdrukkelijk
van een gecen-traliseerde politiestructuur. PS, PSC en PRL pleiten voor een
tweeledige politieorganisatie, waarbij de
positie van de gemeentepolitie én dus de
politieke zeggenschap via de burgemeesters onaangeroerd blijft. De gerechtelijke
politie en de BOB gaan op in één federale
criminele politie.
EEN GEWIEKST COMPROMIS
De regering verlaat het idee van een
eenheidspolitie en dit ten voordele van de
lokale autonomie van de gemeenten.
Toch zit er een aantal integratievoorstellen in het regeringsontwerp die ook de
voorstanders van een eenheidspolitie
moeten charmeren. De diverse politiediensten worden gegroepeerd rond twee
polen: de lokale politie en een nieuw op
te richten federale politie. Beiden zullen

Geen samenwerking
In sommige kringen van de buitenparlementaire Vlaamse beweging wordt aangedrongen op een samenwerking tussen
VU en Vlaams Blok Aanleiding daartoe is
het onafhankelijkheidsstandpunt dat de
VU in haar programma heeft opgenomen
Het Vlaams Blok, op zijn beurt, doet er alles
aan om "salonfahig" over te komen. Deze
partij nodigt de Vü uit om een "onafhankelijkheidsfront" te vormen Het Blok verantwoordt een eventuele samenwerking
vanuit machtstennen. Voegt men het aantal zetels van de nationalisten in het Vlaams
parlement samen, dan zijn beide fracties
met 26 zetels even sterk als de SP en haalt
ze een zetel minder dan de VLD De Gazet
l/3n/intwerpennodlgdeViaamsBiokenVU
uit om na te gaan of het onafhankelijkheldsfront kans op slagen heeft Op donderdag 11 september verscheen een in-
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terview met VU-voorzitter BertAnclauxen
Vlaams Blok parlementslid Filip Dewinter.
Anclaux wil van geen "marriage de raison"
met het Blok weten Met zijn ideologie van
haat en geweld marginaliseert het Blok,
aldus Anclaux, de Vlaams beweging Daardoor worden de Vlaamse eisen eerder tegengewerkt dan dat ze ondersteund worden „Het Blok IS een rem op de Vlaams
autonomie Traditionele partijen als CVP en
SP vinden daarin een prachtig alibi om
geen verdere stappen te zetten " Bovendien pleit de VU-voorzitter voor meer
Vlaanderen om een beter Vlaanderen na te
Streven ,, Het Is zinloos samen een gebouw
neer te zetten als je het niet eens bent of
het nu een feestzaal of een gevangenis
moet worden De inhoud die de VU aan
Vlaanderen wil geven staat zo haaks op het
gedachtengoed van het Blok dat het on-

aanvaardbaar is één en hetzelfde front te
vormen."
Een andere splijtzwam binnen het Vlaamsnationalisme is en blijft Brussel Tegenover
de hoofdstad van Vlaanderen neemt het
Blok een dubbelzinnige houding aan Ofwel wil ze Brussel laten vallen waardoor ze
er de Vlamingen in de steek laat Ofwel wil
ze Brussel met behulp van het anti-migrantenthema "heroveren" Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat de Brusselse Franstaligen zonder meer voor het onafhankelijke en welvarende Vlaanderen zullen
kiezen Anciaux verwerpt beide strategien
Vlaanderen mag Brussel met loslaten
Daartegenover ,,gaan wij voor de Franstallgen met plat op onze bulk liggen, zoals
jullie doen. in Brussel is het Blok al lang
geen Vlaamse partij meer"
(evdc)

•*Sriü

ongeveer 18.000 man tellen. De federale
politie ontstaat uit de samensmelting van
de gerechtelijke politie, de rijkswacht en
een aantal kleinere korpsen, terwijl de
lokale politie de gemeentepolitie en de
plaatstelijke rijkswachtbrigade omvat.
EN DE OPPOSITIE?
Voor de VLD stroken de regeringsplannen over de politiehervorming niet met
de conclusies van de commissie-Dutroux.
Volgens haar blijft alles bij het oude:
lokaal blijven de gemeentepolitie en de
lokale rijkswachtbrigades naast elkaar
opereren en federaal is van een geïntegreerde politie geen sprake. Ze wijst op
het risico van een "blinde politie", waarbij de hersenen (de federale politie) gescheiden zijn van de ogen (de lokale
politie). Als alternatief opteert de VLD
voor een geïntegreerde politiedienst per
gerechtelijk arrondissement met een horizontale samenwerking tussen deze verschillende geïntegreerde politiediensten.
AGALEV pleit voor een versterkte gemeentepolitie en een fusie van BOB, GP
en opsporingsdiensten in de grote steden
tot één criminele pohtie.
De VU, tot slot, bestempelt het regeringsontwerp als een kaakslag voor de
leden van de commissie-Dutroux en het
parlement én een teken van mmachting
voor de bevolking. De VU waar-schu-wt
voor een opslorpmg van de ge-rechtelijke politie door de rijkswacht en een
degradatie van de gemeentepolitie. Bovendien heeft de regering, met haar voorstel van piramidale structuur met één chef
en vijf nationale diensten, geen oog voor
de federale structuur van België. In andere federale staten is er immers zowel
een federale politie als een politie per
deelstaat. Met het huidige concept wordt
meteen elke mogelijke bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen en Wallonië
de pas afgesneden.
Nico De Smet

aar aanleiding van de Waalse feestdag tijdens
de komende week schreef Chris
Vandenbroeke een „Open brief aan onze Waalse
buren". Daarin houdt hij een pleidooi opdat beide
volkeren hun eigen identiteit zouden verstevigen,
onderschrijven en respecteren.

N

Met genoegen stellen we vanuit Vlaanderen vast dat in Wallonië opnieuw ernstig
nagedacht wordt over begrippen als natievorming en identiteitsbeleving.
Met opzet noteren we dat het „opnieuw"
gebeurt en dat m.a.w. het waardevolle gedachtegoed van mensen als Jules Destrée
e.a. heropgenomen wordt.
Al te zeer en al te lang is men er aan voorbij
gegaan terwijl zo'n discussies en gedachtewisselingen in Vlaanderen de evidentie
zelf waren en van jaar tot jaar meer diepgang kregen. Ze worden er zowel in culturele als in pohtieke middens gevoerd. De
eigenheid van de volksgemeenschap, van
de natie en van het identiteitsbesef zitten als
vanzelf in de Vlaamse beweging vervat.
Het gangbare proces van federalisering,
zoals het hier te lande zo moeizaam gevoerd wordt en dat - althans voorlopig gefinaliseerd werd met de grondwetsherziening van 1993, weet deze evolutie alleen
maar te bevestigen. Artikel 1 van de grondwet kan immers moeilijk verkeerd begrepen worden: België is een federaal land,
opgebouwd uit gemeenschappen en gewesten.
Waarvan sinds decennia door autonomisten gedroomd werd, krijgt hiermee een
actuele en toekomstgerichte dimensie. De
mythes van weleer, die over de jaren heen
gehanteerd werden om het streven naar
autonomie en het identiteitsbesef te benadrukken, zitten hiermee grondwettelijk
verankerd en dit zowel voor wat de Waalse
als de Vlaamse natie betreft.
Wallonië en Vlaanderen zijn sinds juh 1993
grondwettelijk als deelstaat erkend. Het
complement van een erkenning is uiteraard
de herkenning, tot uitdrukking gebracht in
of met officiële symbolen die de eigenheid,
de identiteit tot uitdrukking brengen.
Een optie in die zin was in Vlaanderen
reeds lang onder weg. Vandaar dan ook dat
reeds in de jaren tachtig, toen nog op
initiatief van de Vlaamse Raad, tot de bevestiging van de geëigende symbolen werd
overgegaan, namelijk de vlag, het wapen,
de (nationale) feestdag, het volkslied en het
„memoriaal".
Tijdens het voorbije parlementaire jaar
werden diezelfde symbolen opnieuw onderschreven. Ten einde ze, op termijn, een
grotere bekendheid mee te geven, werden
ze trouwens opgenomen in de eindtermen
van het basisonderwijs.
Ieder schoolkind in Vlaanderen wordt
m.a.w. geacht weet te hebben van deze vijf
symbolen als emanatie van een minimaal
identiteitsbesef Het is namelijk zo dat men
met het identiteitsbesef niet glorieert, wel
dat men er zich van bewust is als een
evident gegeven in de volksgemeenschap.
Toekomstgericht houdt het verder in dat de
concretisering van de autonomie in feite
nog maar pas gestart is. Welk Vlaanderen
naar morgen toe zal uitgebouwd worden, is

een discussie die nu pas op gang komt en
die de essentiële opdracht van het Vlaamse
parlement uitmaakt.
De situatie is niet anders in Wallonië. Wel
heeft men er, ingegeven door omstandig-

Vlaamse „proeve van grondwet" te vergelijken is). Dit alles wordt nog versterkt
door de discussies ten gronde zoals ze door
PS en PSC over de zomer heen gevoerd
werden en waarbij onmiskenbaar - en ge-

Waals en Vlaams
identiteltsbesef zijn
complementair
heden, de autonomie-gedachte en het identiteitsbesef veel minder dan dit in Vlaanderen het geval was ter harte genomen.
Dat daarin thans, tegen versneld tempo,
verandering komt, is een heuglijk feit dat
bovendien van reahteitszin getuigt. Een
publicatie als deze over üidentité wallone
dan wel de pennenvruchten van José Fontaine of Denise Van Dam zijn een teken aan
de wand dat men het verleden als richtsnoer voor de toekomst wenst te hanteren.

lukkig maar - voor een hernieuwd Waals
elan met een navenante vorm van zelfbewustzijn gekozen wordt. Zo'n signalen
omtrent Waals bewustzijn, identiteitsbesef
en uitbouw van de Waalse natie aanhoren
we in Vlaanderen bijzonder graag. Als partners, die eikaars complement vormen, hebben zowel Vlaanderen als Wallonië er alle
belang bij om zowel hun identiteit te accentueren als hun streven naar een volwaardige, optimale autonomie te versterken.

Al even betekenisvol voor een natie die
toekomstgericht denkt, is het voorstel van
Grondwet voor "Wallonië zoals het onder
leiding van J.C. Van Cauwenberghe tot
stand kwam (en dat met een gelijkaardige

Dat er in die context tevens aan gedacht
wordt om bepaalde symbolen tot erkenningspunten te promoten, ligt voor de
hand. Het voorstel van decreet, ingediend
door dhr. W Burgeon en es. op 9 juli 1997,

om een Waalse hymne te laten erkennen
zoals Vlaanderen zijn „Vlaamse Leeuw"
heeft, lijkt al even symptomatisch voor een
herwonnen identiteitsbesef. Hopelijk
wordt dit voorstel met bekwame spoed
behandeld en goedgekeurd. We wensen
het, vanuit Vlaanderen, van ganser harte!
Al evenzeer hopen we dat ook in Wallonië
het bewustzijn aanwezig is om er een betaalde feestdag te laten instellen. Vlaanderen is daartoe vragende partij. Eensgezind werd zo'n resolutie om van 11 juh
een betaalde feestdag te maken in het
Vlaams parlement (in 1996) gestemd. De
goedkeuring daarvan is evenwel federale
materie. Het houdt in dat Vlaanderen pas
een betaalde feestdag kan krijgen wanneer
dit evenzeer door Wallonië gewenst en bij
de federale overheid afgedwongen wordt.
Waalse vrienden, zoals we beiden onze
eigen identiteit hebben en die ook willen
erkend weten, laten we dus samen ijveren
voor het goedkeuren van een betaalde
feestdag als symbool van onze autonomie.
Het illustreert onze identiteit op een perfect legale wijze. Het maakt ons ten volle
tot buren die eikaars autonomie onderschrijven en respecteren.

betaalde
feestdag als
symbool van
onze
autonomie

C. Vandenbroeke
Prof. Universiteit Gent
Vlaams volksvertegenwoordiger en
Aè*&« Gemeenschapssenator (VU)

Werknemers boven de vijftig ja^INSSben
te gaan een maar iets lager inkomen
het tegenwoordig flink lastig op de arheeft? Waarom zou een oudere werkbeidsmarkt. Wie zich op de arbeidsmarkt
nemer zijn vrije tijd opgeven in njil voor
waagt, moet Immers Jong en dynaeen Iets hoger loon?
misch" zijn. Zoniet kom je onderaan het
Het weze duidelijk dat deze situatie onkandidatenlijstje terecht, waardoor de
houdbaar wordt. De pensioenfactuur
kans op langdurige werkloosheid toewordt onbetaalbaar voor de maatschapneemt. Daarnaast is er ook nog eens de
pij De mogelijkheid bestaat dat brugmassale vroegtijdige uitstroom van „ougepensioneerden klusjes zullen gaan opderen" uit het arbeidscircuit, de zgn brugknappen waardoor het zwartwerk toe"ge pensioneerden Zijn oudere werknemers neemt. En het vertrek van ervaren werkmet meer gewenst?
nemers betekent voor het bedrijf een
verlies van ervaring en knowhow. Ditaiies
Deze wakkere arbeidsmarktsituatie voor
leidt samen tot een productiviteitsverleis
„ouderen" heeft verschillende oorzaken
voor de werkgever en een stijgende budVooreerst is dit een gevolg van een begettaire last voor de overheid
wuste politiek van aanbodbeperking van-

Wie werkt nog
na vijftig?
wege de overheid. Ouderen worden soms
maar ai te vaak aangespoord om op brugpensioen te gaan. Vervolgens kunnen we
ook spreken van een (al dan niet bewuste)
leeftijdsdiscriminatie in hoofde van de
personeelsdienst van vele ondernemingen. Zelfs bij de overheid mag men met
ouder zijn dan een bepaalde leeftijd indien men aan wervingsexamens wenst
deel te nemen. Tenslotte is er ook de
keuze van de oudere werknemer voor zijn
eigen zekerheid. Waarom zou deze nog
gaan werken ais hij door op brugpensioen

Samen IJveren
voor een

Op bedrijfsniveau ligt de oplossing hiervoor bij een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bij recrutering dient men af te
stappen van maximumleeftijden bij vacatures Een tweede essentiële pijler hierbij is een goede informatiestroom van
werkgever naar werknemer en vice versa.
Een wezenlijk bestanddeel hiervan vormen de loopbaan- en functioneringsgesprekken, die concreet kunnen leiden tot
bevordering, demotie, overplaatsing,
deelname aan opleiding,... Tevens dienen
opleidingsprogramma's
toegankelijker

worden gesteld voor oudere werknemer^
Een vlotte mobiliteit en flexibiliteit vormen een andere pijler van het leeftijdsbewuste personeelsbeleid. Oudere werknemers die minder stressbestendig zijn
geworden, kunnen eventueel binnen de
onderneming in een andere functie worden geplaatst. Ook de verlofregelingen
zouden leeftijdsspecifiek kunnen veriopen. Maartenslotte zal alles ook afhangen
van de attitudeverandering binnen de
organisatie. Er zouden campagnes kunnen worden opgezet voor een verandering in de beeldvorming over oudere
werknemers.
Ook de overheid dient hierbij haar verantwoordelijkheid op te nemen. Zij zou
een verbod kunnen opleggen voor leeftijdsgrenzen bij recrutering Een andere
mogelijkheid is een vereenvoudiging en
uitbreiding van het halftijds brugpensioen. Of waarom geen subsidies in de vorm
van een ouderenbanenplan?
Al deze overwegingen staan beschreven
In het boek Wie werkt nog na vijftig? van
Peter Simoens en Jan Denys Hierbij maken
de auteurs tevens uitgebreid gebruik van
ongepubliceerd cijfermatenaal en eigen
enquêtes Het boek is opgesteld in een
eenvoudige taal en leest vrij vlot.
Kristof Agache
c^ Wife werkt nog na vijftig. Peter Simoem &
Jan Denys. Uitg. Daindsfonds, Leuven,
174 blz., 495 fr.
M
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u Schotland zich uitsprak voor een eigen
parlement en de macht om zekere
belastingen te heffen is het uitkijken naar het
tijdschema waarbinnen dit alles moet geregeld
worden. Wij hebben agenda en bevoegdheden op
een rij gezet. Dit wordt hard onderhandelen,
maar brengt de zelfbeschikking dichter bij.

N

schotland uit
de bol voor
een eigen
parlement.
Het land blUft
hoe dan ook
een Integraal
deel van het
Verenigd
Koninkrijlc.

De gelijkenissen met Vlaanderen zijn treffend: jarenlang hebben de nationalisten
het voortouw genomen in de strijd voor
zelfbestuur. Toen de staatshervorming en
een eigen parlement er dan eindelijk kwamen werd gezegd dat er voor de nationalisten geen bestaansredenen meer
waren. Hetzelfde wordt nu ook van de
Scottish National Party gezegd. Hoe de
Schotse nationalisten daarover denken
leest op deze en volgende bladzijde.
TIJDSCHEMA
Herfst 1997: In het Lagerhuis in Westminster wordt een wetsontwerp ingediend
voor de oprichting van een Schots parlement.
Mei 1999: Eerste verkiezing van een
Schots parlement.
1 januari 2000: Het nieuw verkozen
Schotse parlement neemt de taken over
van het Scottish Office.
DE BEVOEGDHEDEN

6

Het Schotse parlement zal democratische
controle uitoefenen over de diverse beleidsterreinen die nu onder de controle
vallen van het Scottish Office. Het is wetgevend voor alle materies die vanuit Westminster „gedecentraliseerd" worden naar
Schotland. Het kan de bestaande wet-

Het Schotse parlement zaM 29 leden tellen
die verkozen zullen worden op twee verschillende manieren De meerderheid of 73
parlementsleden zal verkozen worden In de
klesdistncten die dezelfde zijn als degene
waarbinnen nu de parlementsleden voor
Westminster verkozen worden. Orkney en
Shetland worden echter een aparte kieskring De ovenge 56 „aanvullende" leden
worden verkozen op basis van partijlijsten In
de acht klesdistncten voor de Europese
verkiezingen, leder kiesdistrict telt 7 te begeven mandaten.
ledere kiezer krijgt dus twee stemmen: één
om een parlementslid in een kiesdistrict te
verkiezin en één voor een partij van zijn of
haar keuze
in de 75 kiesdistricten worden de parlementsleden verkozen volgens het meerderheidssysteem. Die met het meeste
stemmen wordt parlementslid. Voor de 56
„aanvullende" parlementsleden geldt een
andere regeling. Binnen ieder „Europees"
kiesdistrict wordt het aantal stemmen per
partij geteld. Dat aantal wordt gedeeld door
het aantal door de betrokken partij behaalde „Schotse" parlementsleden binnen
dat kiesdistrict plus 1. De partij met het
hoogste resultaat na deze berekening krijgt
het eerste „aanvullende" parlementslid.
Het tweede tot het zevende „aanvullende"
parlementslid worden op dezelfde wijze
aangeduid met dit verschil dat reeds be-

geving van het Verenigd Koninkrijk (VK)
ter zake overnemen, aanpassen of afschaffen. Alle beleidsmateries die niet specifiek
voorbehouden zijn aan het VK zelf worden gedecentraliseerd.
ONBEVOEGD
Beleidsmateries die uitsluitend aan de
Britse regering en het Britse parlement zijn
toegewezen betreffen:
1. de (Britse) kieswetgeving, de Kroon, de

teem (macro-economisch, monetair en fiscaal beleid - behalve de belastingen die
toegewezen werden aan het Schotse parlement m.n. lokale belastingen en mogelijkheid om sommige belastingen te verhogen ofte verlagen);
6. Interne markt van VK-goederen en
diensten (bedrijfswetgeving, verzekeringsrecht, concurrentiebeleid, internationale
handel,...);
7. Arbeidswetgeving (gelijke kansenbeleid, gezondheid en veiligheid,...);
8. Wetgeving en beheer van de Sociale
Zekerheid;
9. Regelgeving inzake zekere beroepen:

Een eigen parlement
met bevoegdheden
(Britse) administratie en de toekenning
van eretitels;
2. Het buitenlands beleid, het afsluiten van
internationale verdragen (EU inbegrepen);
3. Defensie en nationale veiligheid, het
leger, de veiligheidsdienst, terrorismebestrijding;
4. Bescherming van de grenzen en grenscontroles, immigratie, uitwijzing, strafwetgeving inzake drugs en wapendracht;
5. De munt en de stabiliteit van het Britse
fiscale, economische en monetaire sys-

haalde „aanvullende" parlementsleden
mee worden opgenomen in de berekening.
Het systeem lijkt niet eenvoudig, maar het
zal wel zorgen voor een behoorlijke correctie van het Britse meerderheidssysteem
Zo wordt verwacht dat de Tories In het

tandartsen, dokters, verpleegkundigen,...;
10. Vervoerswetgeving en -veiligheid;
11. Diversen zoals nucleaire veiligheid,
controle en veiligheid geneesmiddelen,
nationale loterij, wetgeving gokken,...
BEVOEGD
Daartegenover staat dat het Schotse parlement eigen bevoegdheden krijgt over het
gezondheidsbeleid, onderwijs en training,
lokale besturen, sociaal beleid en huisvestingsbeleid, economische ontwikkeling
en transport, justitie en binnenlandse za-

Barrikadenplein van de SNR rekenen ze al
gauw op 35 tot meer dan 40 van de 129
Schotse zetels. Daarenboven bestaan er
ook computerberekeningen waaruit blijkt
dat Labour de meerderheid net niet haalt
De SNP IS dan ook hoopvol. De partij wijst
erop dat de Schotse verkiezingen zullen

Hoe schotland kiest
meerderheidssysteem geen enkele zetel
zullen halen. Toch zullen zij dankzij de „aanvullende" parlementszetels in het Schotse
parlement vertegenwoordigd zijn.
De grootste partij in het Schots parlement
kiest, net zoals in het Lagerhuis, een Schotse
eerste minister. Hij stelt zelf zijn regering
samen (zoals ook in Westminster gebeurt),
Het Schotse parlement zal gedeeltelijk verkozen worden volgens het traditionele
meerderheidssysteem. De andere parlementsleden worden verkozen op basis van
een lijst-systeem. Hoe dan ook: nu reeds
wordt venwacht dat Labour in het Schotse
pariement de absolute meerderheid zal
verwerven. De SNR die nu met 22 procent
van de Schotse stemmen In Westminster
slechts 6 van de 72 Schotse zetels telt, lijkt
onder het nieuwe systeem de beste zaak te
zullen doen.
In Cathedral Road In Edinburgh, dat is het

plaatsvinden in mei 1999, dat is zowat halverwege de eerste termijn van Blair's regering. Traditioneel zijn regeringen dan niet
al te populair
Hoe dan ook. de SNP weet dat haar nu een
nieuwe uitdaging te wachten staat. Verkozenen van de Liberal-Democrats wezen
er al op dat met de verwezenlijking van een
Schots pariement de bestaansreden van de
SNP verdwijnt. De parallellen met Vlaanderen zijn overduidelijk.
De SNP zet daarom alle zeilen bij. Nog voor
eind dit jaar komt er in Paisley een „byelection" tengevolge de zelfmoord van het
Labour-pariementsiid Cordon McMaster. De
SNP wil nu ook deze zetel In Westminster
veroveren, En volgende week houden de
Schotse nationalisten een vierdaags congres. Het wordt zonder enige twijfel een
boelende vierdaagse.
Ook WIJ zal er bij zijn.

ken, landbouw, bosbouw en visserij en het
sport- en kunstbeleid. De parallel met
Vlaanderen valt op.
Het Schots parlement wordt dus bevoegd
voor:
1. Gezondheidsbeleid: „National Health
Service", statuut, opleiding en training
gezondheidswerkers;
2. Onderwijs en opleiding: kleuter-, basisen lager onderwijs, het voortgezet en hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, het voortgezet en beroepsonderwijs;
3. Lokale besturen, sociaal en huisvestingsbeleid: gemeentebeleid (inclusief de
financiering en de belastingheffingen), sociaal werk, vrijwilligerssector, huisvestingsbeleid, bedrijfsterreinen, ruimtelijke
ordening en woonbeleid;
4. Economische ontwikkeling: economische ontwikkeling, financiële hulp aan de
industrie, binnenlandse investeringen,
handels- en exportbevordering, promotie
toerisme, passagiers- en wegtransport,
spoor-, lucht- en zeevervoer, binnenlandse
waterwegen;
5. Justitie en binnenlandse zaken: wetgeving burgerlijk en strafecht, kieswetgeving voor gemeenteraadsverkiezingen,
strafuitvoerings- en vervolgingsbeleid, organisatie rechtbanken, rechtshulp, vrijlaten van levenslange veroordeelden, gevangenisbeleid, politie en brandweer;
6. Leefmilieu: leefmilieubeleid, monumentenbeleid, bescherming tegen natuurrampen;
7. Landbouw, visserij en bosbouw: implementatie Europees Gemeenschappeljk landbouwbeleid, voedselveiligheid (voedselnormen inbegrepen), bosbouw, visserij;
8. Sport- en kunstbeleid.
EUROPA
Schotland blijft binnen deze regeling een
integraal deel van het Verenigd Koninkrijk. De koningin blijft het staatshoofd.
Schotse parlementsleden zullen blijven zetelen in het Britse Lagerhuis maar hun
huidige aantal van 71 zal flink verminderd
worden. Binnen de Britse regering zal een
minister voor Schotland blijven zetelen.
Hij of zij zal nauw samenwerken met het
Schotse parlement en zal instaan voor de
verdediging van de Schotse belangen in de
VK-regering.
De relaties met de Europese Unie blijven
de verantwoordelijkheid van de VK-regering. Maar de Schotse „executieve" zal
zo nauw mogelijk betrokken worden bij de
VK-besluitvorming inzake Europa. Ministers van de Schotse regering zullen kunnen
deelnemen aan vergaderingen van de EURaad van Ministers voor zaken waar ze
bevoegdheid dragen. In welomschreven
gevallen zullen ze namens het VK in de
Raad van Ministers het woord kunnen
voeren en beslissingen nemen.
Bart Staes
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""""*" llan Macartney is Europarlementslid voor de
SNP waarvan hij ook ondervoorzitter is.
Tijdens de VU-conventie van 1 juni j.l. bracht hij - in
perfect Nederlands - een vriendengroet uit
Schotland. In onderstaande bijdrage vertelt
Macartney waarom de SNP zelfbeschikking voor
Schotland wil en waarom zijn land afwil van status
van „onzichtbare natie van Europa"...

A

Er wordt een nieuw hoofdstuk geschreven
in de geschiedenis van Schotland. Met een
resultaat dat buiten alle verwachtingen
hgt, heeft de Schotse natie de kans gegrepen om voorgoed de constitutionele
impasse van het Verenigd Koninkrijk te
doorbreken. Met een overweldigende
driekwart van de stemmen zijn we nu
vastbesloten ons parlement opnieuw te
installeren, als een krachtige uitdrukking
van vertrouwen en hoop in de toekomst
van Schotland.
NIEUWE START
Sedert we ons parlement in 1707 hadden
opgegeven om het te fusioneren met het
Engelse, ervoeren de meeste Schotten de
Anglo-Schotse Unie als een groeiende
overheersing van Westminster, met zelfs
de bedreiging van volledige opslorping.
Geleidelijk echter, met de komst van de
Europese Unie, veranderde de toestand.
Wat nu wordt voorgesteld, is niet een
onafhankelijk parlement, al zal Schodand
na 290 jaar toch opnieuw over zijn eigen
volksvertegenwoordiging
beschikken,
met bevoegdheden in een hele reeks van
belangrijke materies als gezondheid, onderwijs, veiligheid en ruimtelijke ordening. Dit is het begin van iets heel speciaals.
De vooruitzichten en mogelijkheden die
zich aftekenen voor ons land - vóór de
vereniging met Engeland een actieve Europese natie - zijn enorm. Ze kunnen
geenszms vergeleken worden met de aspiraties van een Engelse regio zoals Yorkshire of de East Midlands, net zomin als
men Oostenrijk in de opbouw van een
nieuw Europa op gelijke voet kan plaatsen
met Pommeren.
De campagne rond het referendum is uitgegroeid tot een nieuwe start voor Schotland. De politieke partijen - op de conservatieven na - hebben samengewerkt
aan de gemeenschappelijke zaak, aan wat
we geloven het beste te zijn voor Schotland. Het is een nieuwe politieke cultuur,
het begin van een proces dat Schotland
moet veranderen in een modern, ondernemend land dat meeleeft met de andere.
De Schotten - en elk van de volkeren van
die andere „onzichtbare" naties in Europa
- moeten beslissen of ze een onafhankelijk
land willen worden of een regio blijven.
Dit is een zaak die elk van hen voor zichzelf
moet uitmaken, het recht van zelfbeschikking.
MAGISCHE KRING
Nochtans is de Schotse Nationale Partij
(SNP) geen voorstander van een Europa
van de regio's. Ze voelt meer voor een
Europa van de naties, dat evenwel begrip
kan opbrengen voor de regionale belangen.

De Europese vlag is een kring van twaalf
gouden sterren op een blauw veld. Het zijn
er trouwens altijd twaalf geweest. In feite is
het een magische gesloten kring. Toegang
tot die magische cirkel is gereserveerd
voor lidstaten: zij zijn de medespelers in de
multinationale confederatie van staten die
de Europese Unie vormen. Over het Europees beleid zijn goede en slechte dingen
te zeggen. Maar, dat terzijde gelaten, zijn
er toch wel serieuze nadelen verbonden
aan een status van buitenstaander. Het
heeft veel voordelen mee aan tafel te zitten
als de beslissingen genomen worden.
Toch zijn de bevoegdheden die de Labour-

komst van Schodand volledig kon bepalen, maar de bevoegdheden die voorgesteld zijn, betekenen een stap in de goede
richting. De Schotse Nationale Partij zal
het nieuwe parlement verdedigen en proberen de kiezers te overtuigen van de
voordelen van onafhankelijkheid. Zij zal
de zaken positief aanpakken door van dit
parlement een daverend succes te maken.
Het is onze stellige overtuiging dat de
kiezers, als het zover is, slechts voor on-

Het begin van
iets zeer speciaais
regering voorstelt voor het nieuwe Schotse
parlement, beduidend kleiner dan bijvoorbeeld die van Vlaanderen. Hier wordt
geen federalisme voorgesteld en daarom is
het probleem van zelfbestuur voor Engeland niet aan de orde.
STAP NAAR
ONAFHANKELIJKHEID
De Schotse Nationale Partij had natuurlijk
liever gehad dat het parlement de toe-

afhankelijkheid zullen kiezen als ze overtuigd worden met positieve argumenten
en geloven dat dit beter is voor Schotland.
Voor de Schotten betekent onafhankelijkheid binnen Europa volledige democratie
in eigen land, met een moderne geschreven grondwet die de rechten van alle ingezetenen garandeert. Onafhankelijkheid
betekent ook dat het land een actieve rol
zal spelen de Europese Unie en in de
wereld. En ten slotte betekent onafhan-

1707 Act Of Union waarbij Engeland en
Schotland dezelfde vlag en eenzelfde Parlement krijgen. Schotland behoudt zijn
kerk en zijn eigen rechtssysteem Het
verliest wel zijn eigen parlement.
1746. Bonnie Prince Charlie wordt verslagen bij de Slag van Culloden. Zo wordt
een poging de grond ingeboord om de
eenheid tussen Engeland en Schotland te
doorbreken
1885. De Britse regering installeert in
Edinburgh The Scottish Office. Het is een
soort ministerie voor Schotse Zaken. Het
wordt begeleid door een „minister voor
Schotland".
1888-1889. Het Britse Lagerhuis in Westminster debatteert voor het eerst over
Schots Zelfbestuur.
1954, De SNP {Scottish National Partyi
wordt opgericht De partij Ijvert voor onafhankelijkheid.
1945. De SNP verovert haar eerste parlementszetel In het Lagerhuis.
1968. De Britse conservatieve eerste minister Edward Heath stelt een vorm van
zelfbestuur voor Schotland voor, Hij
wordt daarbij gesteund door twee Britse
conservatieven die zich nu het felst tegen
„devolution" verzetten: de voormalige
minister voor Buitenlandse Zaken, Malcolm Rifkind en de huidige Tory-woordvoerder voor Institutionele Aangelegenheden, Michael Ancram.

kelijkheid dat Schotland zijn eigen stem
kan laten horen aan de Europese tafel
zodat het land af raakt van de allesbehalve
benijdenswaardige status van „onzichtbare natie van Europa".
Precies binnen twee jaar gaan de deuren
van ons parlement weer open. De beweging voor zelfbeschikking, die niets te
maken heeft met xenofobie en evenmin
met een anti-Engelse houding, is erin geslaagd een mentaliteit van verandering in
te luiden en zelfbestuur te realiseren als
een natuurlijke uitdrukking van ons nationaal bewustzijn.
Het parlement dat Labour voorstelt, is
geen doel op zichzelf, maar de start van een
proces dat, naar ik hoop, zal leiden tot
onafhankelijkheid - als het Schotse volk
daarvoor kiest.
Maar in afwachting is het stukken beter
enige controle te hebben over onze eigen
zaken, dan helemaal niets zoals nu. Zoek
daar de reden waarom de Schotse Nationale Partij zich zo ingespaimen heeft om
Schodand vooruit te helpen.

1969 Voor de Schotse kust wordt er olie
ontdekt De SNP start een campagne:
,,Het isSchotland'soliel",
1975. Een koninklijke commissie spreekt
zich uit voor „devolution" van Wales en
Schotland,
1974. De SNP verovert 11 zetels in het
Britse Lagerhuis, De verkiezingen worden
gewonnen door Labour
1975, Labour eerste minister Harold
Wilson is bezorgd omtrent het sterke nationalisme in Schotland en Wales. Hij stelt
de oprichting van een Schots Parlement
met beperkte bevoegdheden voor.

Man Macartney
Europarlementslid
en SNP-ondervoorzitter

Allan Macartney

1

bestuurd door een meerderheid die er in
Schotland niet is,
1996, De Stone of Destiny, hét symbool
bij uitstek van de Schotse natie, wordt
door Londen teruggegeven aan Schotland Deze steen, waarop de Schotse koningen ingezworen werden, is terug te
bezichtigen in het kasteel van Edinburgh
1997, De Britse conservatieven voeren
een verkiezingsstrijd waann zij openlijk
stellen dat het toekennen van ook maar
enige vorm van zelfbestuur aan Schotland
en Wales zal leiden tot het uiteenvallen

Stapstenen naar
onafhanicelijlcheici
1979, in een referendum spreekt een
meerderheid van de kiezers zich uit voor
Schots zelfbestuur. Vooraf was echter
afgesproken dat minstens 40% van het
toaal aantal kiesgerechtigden zich moet
uitspreken voor zelfbestuur. De ja-stemmers halen slechts 55 procent,
1988-1989, Margaret Thatcher voert de
gehate Poll tax in. Dat valt In bijzonder
slechte aarde in Schotland, De conservatieven staan er immers bepaald zwak.
De Schotten voelen zich meer en meer

van het Verenigd Koninkrijk, Ze leiden een
verpletterende verkiezingsnederlaag,
11 september 1997 Tijdens een referendum spreekt 74,5% van de kiezers zich
uit voor een Schots parlement, 65,5% wil
dat het ook belastingen kan heffen. Zes
op tien kiesgerechtigden nam aan het
referendum deel. Dezelfde dag wordt een
standbeeld van William Bravehearth Wallace, Ingehuldigd, 700 jaar nadat hij het
sterkere Britse leger versloeg in de Slag
om Stirling Bridge,
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orige week legde Kristof Agache de noodzaak
van een Vlaams verankeringsbeleid uit. Zijn
tweede bijdrage handelt over de problemen die zich
stellen bij zo'n verankeringsbeleid.

V

ECONOMIE
meer genegen team. Indien de overnemer
een overmatige ontslagvergoeding zou moeten betalen, zal deze wellicht eerst tweemaal
nadenken alvorens het bedrijf over te willen
nemen. Zo wordt een Vlaamse onderneming minder interessant voor een potentiële
overnemer.

Een echt
beleid tot
Vlaamse
verankering
kan slechts
van de
Vlaamse
regering
uitgaan.

Een Vlaams verankeringsbeleid voeren in de
praktijk is niet bepaald de gemakkelijkste
opdracht. Van de eigen bedrijven die aan
buitenlandse (vooral Franse) overnemers
zijn verkocht, hebben we het heft niet meer
in eigen handen. Of we deze bedrijven al dan
niet zouden kunnen terugkopen hangt louter en alleen af van de wil van de buitenlandse aandeelhouder om zijn participatie van de hand te doen.

Een tweede mogelijkheid zijn de zogenaamde „gifpillen". Zij bieden aan de controlerende aandeelhouders de mogelijkheid
om bij een overnamebod op nieuwe aandelen in te tekenen. De bedoeling is hierbij
om de participatie van de potentiële over-

bedrijf er wel bij varen maar onrechtstreeks
ook opnieuw de werknemers. Hogere dividenden komen immers ook hen ten goede.
Het grote probleem tot op heden is nog
steeds dat de Belgische fiscus een winstdeelname als loon beschouwt. Daardoor
dienen er sociale lasten op te worden betaald. Of hoe de Belgische overheid een
Vlaamse verankering afremt... Gelukkig
heeft Jean-Luc Dehaene een tijdje terug
goede voornemens gemaakt om hier aan iets
te doen.

Vlaamse verankering
in de praictuic

AFWEERMIDDELEN
Bedrijven die op dit moment in Vlaamse
handen zijn kutmen echter wel beschermd
worden tegen buitenlandse overnemers. Er
bestaan immers verschillende manieren om
een buitenlandse overnamepoging af te weren.
Een eerste afweermiddel is de zogenaamde
„golden parachute". Hierbij wordt door
een buitengewone vergadering der aandeelhouders in de statuten van de onderneming
ingeschreven dat het huidige management
een excessieve gouden handdruk zal ontvangen bij een overname. De overname zal
meestal het zittende management vdllen
vervangen door een volledig nieuw en haar

nemer te verwateren en het hem heel wat
duurder te maken. Een gewone kapitaalverhoging geplaatst bij bevriende aandeelhouders kan hetzelfde resultaat bewerkstelÜgen.
Een ander middel tot verankering van de
onderneming is aandelen toekennen aan de
werknemers. De werknemers willen jobzekerheid en zullen daarom eerder geneigd
zijn de huidige bedrijfsleiding te steunen. Zij
zullen daarom niet gauw verkopen aan een
buitenlandse overnamekandidaat. Bovendien kan deze grotere gebondenheid van de
werknemers aan de onderneming tot een
grotere motivatie en dus een productiviteitsstijging leiden. Zo zal niet alleen het

VOORBEELD
Een overname volledig onmogelijk maken
kan ook. Daarbij is een Stichting Administratiekantoor naar Nederlands model het
meest effectieve middel. Hierbij staat een
aantal aandeelhouders het beheer van hun
aandelen af aan zo een stichting. Daarvoor
krijgt de aandeelhouder in ruil een certificaat dat recht geeft op de uitkering van
dividenden. Zo is de echte beslissingsmacht
van de onderneming in feite in handen van
enkelen en belegt het grote publiek eigenlijk
in aandelen zonder stemrecht. Een buitenlandse overnamekandidaat zal dan ook
slechts deze aandelen kunnen bemachtigen

waardoor de onderneming totaal onoverneembaar wordt. De Nederlandse onderneming Philips is een voorbeeld waar een
dergelijke techniek wordt toegepast. Deze
laat het bedrijf immers toe te groeien zonder
dat de controle in buitenlandse handen
overgaat. Het grote gevaar bij een constructie met een Stichting Administratiekantoor is echter dat het management kan
„indommelen". Er is bijna geen mogelijkheid om een wanbeheer van de bedrijfsleiding af te straffen.
Daarom is er een variant van deze constructie mogelijk. De Raad van Bestuur van
een onderneming zou kunnen bestaan uit
onafhankelijke speciahsten die geen aandeelhouders vertegenwoordigen. Deze houden dan ook toezicht op het door hen
benoemde management. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders kan deze
Raad van Bestuur slechts ontslaan mits een
meerderheid van 90%. Daarbij is een beperking van het stemrecht tot een bepaald
percentage ingebouwd. Een overname van
de onderneming dient met een zelfde meerderheid te gebeuren. Zo bekomt men dus
een optimale ondememingsvorm die vrij
moeilijk over te nemen is en waarbij er toch
voor de bedrijfsleiding een sanctie voor
wanbeheer bestaat.

VLAAMS KAPITAAL
Een groot probleem is ook dat het in Vlaanderen veelvuldig aanwezige kapitaal nog
veel te weinig naar de Vlaamse bedrijven
stroomt. Indien we voor onze pensioenen
een kapitaÜsatiestelsel in plaats van een
repartitiesysteem hadden, zouden onze pensioenfondsen (net zoals in Nederland) een
hefboom naar een Vlaamse verankering
kuimen zijn.
Een andere mogelijkheid om de Vlaamse
spaarcenten makkelijker naar Vlaams verankerde bedrijven te laten doorstromen is
het toekennen van fiscale voordelen voor
beleggingen in Vlaams verankerde bedrijven. Jammer genoeg beschikt de Vlaamse
regering (nog) niet over deze fiscale bevoegdheden. Echt ruime fiscale bevoedheden dringen zich dan ook op!
Van de federale regering dienen we hieromtrent niet veel heil te verwachten. Immers, een mogelijke Belgische verankering
als alternatief voor een Vlaamse verankering
kan slechts als een paard van Troje voor de
Fransen worden beschouwd. Sommigen, zoals Albert Frère, die zich in het verleden vaak
genoeg als „de reddende Belgische verankeraar in nood" opwierpen, spelen immers
nog steeds onder één hoedje met de Fransen.
Een echt beleid tot Vlaamse verankering kan
slechts uitgaan van de Vlaamse regering.
Daartoe dient zij echter wel eerst de nodige
fiscale middelen te krijgen.
Kristof Agache
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rans Van der Eist, Wim Jorissen, Walter Couvreur, de stichters van de
Volksunie, zijn overleden. Een generatie is aan het verdwijnen. Voor
de overlevenden van die generatie, nu zeventigers of Iets ouder, is de tijd van
herinneren, herdeni<en, overdenken, aangebroken. Voorde na hen komende
generaties - de kinderen en de kleinkinderen - is het nuttig en nodig te weten
in weike sfeer en mentaliteit de voorgangers leefden.

F

De regionale vu-krant

Vlaamse beweging en volksunie
In 1930 was Vlaanderen in België al
honderd jaar lang een achtergesteld
landsgedeelte, en vele Vlaamse volksmensen wisten het niet eens. Men wou
Vlaanderen denationaliseren, het verfransen. En velen pasten zich aan. Maar een
deel van de Vlaamse bevolking verzette
zich tegen die verfransing; tenminste dat
deel dat men dan officieel zijn flamingantisme verweet als iets onvaderlands.
Dat verzet was aanvankelijk alleen een
taal- en cultuurverzet. Door de gebeurtenissen tijdens de eerste wereldoorlog,
aan het front enerzijds, in het bezette
gebied anderzijds, werd dat verzet van de
frontsoldaten en van de activisten, de
basis van een nu ook pohtiek Vlaamsnationalisme. En zoals in elke politieke
stroming heb je lauwe en ijverige partijmensen, heb je extremisten aan beide
uitersten, overdrijvers en lastigaards; laffen en lauwen; en onverschilligen; en
onderdanige kruipers.

VALSE PROBLEMEN?
Maar hoe dan ook: door de politieke
vleugel verruimde het taai- en cultuurflamingantisme tot nu ook sociaal en
economische groeiend flamingantisme.
Reeds Julius Vuylsteke had berekend dat
Arm Vlaanderen meer belastmgen betaalde dan het welvarende Wallonië. Die
berekeningen werden door Lodewijk De
Raet hernomen, hij kwam tot het besluit
dat „taaibelang ook stoffelijk belang"
was.
De flaminganten van alle slag ondervonden dat het Belgische patriottisme
samenging met het bewust en opzetteli)k
overtreden en negeren van in generatieslange strijd verworven taalwetten.
Die Belgisch-patriottische wetsovertredingen dreven heel wat Vlaamsgezinden
in een anti-Belgicistische richting die het
activisme hielp uitlokken en zelfs mee aan

de basis lag van wat een tweede activisme
werd.
Hadden de Belgicisten de taalwetten loyaal toegepast en gerespecteerd dan waren
vele flaminganten niet anti-Belgisch geworden. Want vóór de eerste wereldoorlog ging de Vlaamse beweging niet die
richting uit, zelfs niet gedeeltelijk. Zelfs
Staf De Clercq schreef in 1914 nog de
leuze „Leve België" onder sommige van
zijn soldatenbrieven.
Belgicisme ging samen met franskiljonisme: alle onderwijs, ook in Vlaanderen,
gebeurde in het Frans vanaf het secundair
onderwijs, vanaf het 12de jaar, en zonder
faciliteiten. En op school verplicht Frans
spreken, ook tijdens de speeltijden; op
straf van boete en strafschrijven. De strijd
om de vernederlandsing van het onderwijs, tot en met de universiteit, is illustratief voor de verfransingpogingen,
die het Vlaming-zijn in België wilden
klasseren als onvaderlands.
Reeds minister Rogier zei in 1856 dat het
aanbrengen van Vlaamse grieven onvaderlands was. Meer zelfs: dat er geen
Vlaamse grieven bestonden. En eersteminister Theo Lefevre zei honderd jaar
later dat al dat communautair gedoe „des
faux probièmes" waren.
Het Belgisch-francofone patriottisme
dreef vele Vlaamsgezinden in het extreme
dat collaboratie met de bezetter uitlokte:
de gelegenheid was er om veel te veranderen. Gnjpt men die gelegenheid te
baat, of niet? Dezelfde probleemstelling
was er in 1916 met de vernederlandsing
van de Gentse universiteit: aanvaarden
we de vernederlandsing nu of niet? In
'40-'44 herhaalde zich die vraag: doen we
het nu, of wachten we op de invulling van
beloften die toch niet gehouden worden?
Voor de meesten hadden vraag en antwoord niets met nazisme te maken.

HEROPLEVING
Vanuit de keimis van de afloop van dat
stuk geschiedenis is het gemakkelijk en
veilig te oordelen over schuld en boete.
Trouwens, na WO II begon die poging tot
verfransing opnieuw en lokte ze een
nieuwe generatie tot verzet. Het Vlaamsnationalisme, dat men meende doodgetrapt te hebben, herleefde in een
nieuwe mentaliteit en in nieuwe verhoudingen.
Het is voor de jonge generatie nuttig en
nodig de geschiedenis van de Vlaams
beweging te kennen, zowel de niet-politieke als de politieke, zowel de lauwten
als de leemten, de
slapten als de
overdrijvingen;
met de fouten en
Inde
de gaven, de neverwerving
derlagen en de
Met van het
successen,
Borms en Van
Cauwelaert, met
De Clercq, Elias
en Van de Wiele,
met de Frontbe-

u. n

federalisme
h e e f t d e VU
een zeer

grote rol
gespeeld.

wegmg, het Dinaso, het VNV,
De Vlag, met verzetslieden en Oostfronters, met flaminganten links en rechts;
met de macht van de traditionele partijen
en met hun onmacht en verwaarlozing,
hun miskenning van de problemen omdat
ze Waals beheerd werden of onder franskiljonse druk werkten. Met de gaven en
de gebreken en de tekortkomingen. Met
de collaboratie pro en contra. Want dat
hoort er allemaal bij. Wit en zwart, en
vooral veel grijs in vele tinten, aan beide
kanten.
De geschiedenis van de Vlaamse beweging is al dikwijls geschreven. Het begon
kort na 1900 met Paul Fredencq, voort-

gezet tot kort na 1930 door Maurice
Basse. Nadien door Leo Picard, Hendrik
Elias, Lode Wils, Arie WiUemsen en vele
anderen.
Eigenlijk herschrijft elke generatie de
geschiedenis omdat men telkens vanuit
een andere sfeer de mentaliteit en de
feiten van toen wil verklaren en interpreteren, met andere, tijdsgebonden, accenten wil beschrijven, beoordelen, veroordelen, en omdat de afstand tot de
gevoeligheden en gevoelerigheden van de
actoren van toen steeds groter wordt.

VU-ROL
Sommige geschiedschrijvers willen ook
rechter spelen; andere rechtvaardigen of
klagen aan; of verwachten dat hun opvattingen-van-nu ook toen al zouden gegolden hebben.
Het is alsof men Guido Gezelle zou
verwijten dat hij met per auto kon rijden,
zelfs niet per fiets, of dat men hem zou
kwalijk nemen dat hij nooit een PC heeft
gebruikt. Hij schreef zelfs zijn gedichten
niet in het Engels en kon ze niet op gitaar
begeleiden. Hij kende nochtans zeer goed
Engels en dat in een tijd waarin men „een
hete patat in de mond moest hebben" om
Engels te kunnen spreken (een zegswijze
die de jonge generatie allicht niet meer
kent).
Oordeel niet, opdat ge niet zoudt veroordeeld worden! Oordeel zeker niet
zonder kennis van het dossier, van het
volledige dossier. Kennis is nodig; kennis
is macht (dixit Francis Bacon).
In de geschiedenis van de Vlaamse beweging heeft de VU een rol gespeeld. In
de verwerving van het federalisme heeft
de VU een grote rol gespeeld. Maar ook
naast en buiten de VU zijn er vele facetten
van wat „des mensen" is.
Herman Maes
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Nationale trefdag
lokale
mandatarissen
^

Op zaterdag 27 september e.k. is het
Kempische Dessel even het centrum van
politiek Vlaanderen. Vanaf 9u.30 organiseert de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen er haar derde nationale ontmoetingsdag in de legislatuur 1995-

2000. Vlaams volksvertegenwoordiger
en burgemeester Kris Van Dijck is de
gastheer.
Twee thema's staan centraal op deze
kaderdag.
Hoe is de verstandhoudmg tussen het

Vlaamse identiteit:
tussen mythe
en wericeiUlcheicl
In een polemiek met Mare Reyenebeau
verdedigt prof. Eric Defoort het bestaan
van een Vlaamse identiteit en bepleit hij
bij de Vlaamse intelligentsia de Vlaamse
zaak. Die Vlaamse zaak mag z;i. inderdaad niet overgelaten worden aan
bovenvermelde kringen. De jurist Roel
Jacobs neemt een positie tussen beiden in.
Hij is niet wars van een vorm van Vlaamse
identiteit, maar kant zich tegen valse
romantiek, een gefrustreerde defensieve
houding. Zijn beeld op Vlaanderen is dat
va néén van de meest verstedelijkte gebieden in het Middeleeuws Europa, een
Vlaanderen dat open stond voor vreemde
handelars, gezanten en kunstenaars en

waarvan de meestal kunstzinnige luxeproducten op haast elke toendertijd bereikbare markt te vinden waren. Zijn
stelling is dat Vlaanderen zich niet defensief-afwerend moet opstellen, maar
aantonen dat interesse in Vlaamse cultuur
en eigenheid de buitenstaander wel degelijk een meerwaarde biedt.
Op uitnodiging van het Masereelfonds
dialogeren Eric Defoort en Roel Jacobs
met elkaar over Vlaamse identiteit. Het
gesprek wordt geleid door Jean-Pierre
Rondas, producer bij Radio 3.
Dit gesprek heeft plaats op vrijdag 19
september, om 20u. in De Markten, Oude
Graanmarkt 5 te 1000 Brussel.

Neen aan
de hoogteciinoiogische
wapenhandel
Op 28, 29 en 50 oktober 1997 vindt in het
Congressenpaieis te Brussel de AFCEA-wapenbeurs plaats met als thema de uitbreiding van
de NAVO en de impact hiervan op de verkoop
van hoogtechnologische wapens. De Armeó
Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) is een Internationale lobbygroep voor wapenproducenten en wapenhandelaars bij politici en militairen. Jaarlijks
organiseert AFCEA de hoogtechnologische
wapenbeurs als een ontmoetingsplaats voor
de internationale wapenhandel. Ondanks de
massale protesten van de vorige jaren én de
goedkeunng - onder impuls van de VU - van
een motie in Kamer en Senaat waarin dit soort
wapenbeurzen als 'politiek en ethisch ongewenst' werden beschouwd, verleent minister
Ylieff (PS), verantwoordelijk voor het Congressenpaieis, opnieuw zijn toestemming om de

wapenbeurs te laten doorgaan in een overheidsgebouw. Dit kan met' Wat is de waarde
van een parlementaire motie? Senator en algemeen voorzitter Bert Anciaux interpelleerde aIvast de minister Ylieff helpt actief de
wapenlobby om de wapenbeurzen te organiseren Wapenbeurzen, zoals de AFCEA-wapenbeurs, spelen een belangrijke rol in soms
jarenlange voorbereidende onderhandelingen over contracten voor de levering van
hoog-technologische wapensystemen
Op woensdag 29 oktoöer Is er om 16U30
opnieuw een 'Geweldloze manifestatie
tegen de wapenbeurs' aan Itet Congressenpaieis In Brussel (Koudenberg, naast
het Centraal Station). Meerlnfo-. Forum
voor Vredesaktle, van Elewijckstraat 35,
1050 Brussel, 02/648.75.83. VU en VUjongeren zuilen alvast aanwezig zi]n., -JM.

U I T DE R E G I O

afdelingsbestuur en de mandatarissen? In
sommige afdelingen is die opperbest. In
andere bestaan er wrijvingen omdat de
afdeling zich onvoldoende of te laat ingehcht voelt over een aantal belangrijke
lokale beleidsbeslissingen of omdat mandatarissen zich misbegrepen voelen in
hun inzet en engagement.
Halfweg de gemeentelijke legislatuur is
het tijd om een stand van zaken op te
maken. Daarom ook worden alle afdelingsbestuursleden opgeroepen om samen met hun lokale mandatarissendeel te nemen aan deze trefdag.

BELCOPROCESS
Een hele reeks gemeenten, verspreid over
het Vlaamse land, zijn mogelijke ber-

^

gingsplaatsen voor laag radio-actief afval.
Op evenveel plaatsen zijn er actie-comités, betogingen en petities tegen de
mogelijke inplanting van zo'n bunker.
Dessel heeft momenteel de dubieuze eer
om de ganse voorraad op haar grondgebied te vinden. Tijdens de namiddag
wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Isotopolis en de infrastructuur van Belgoprocess.
Deze trefdag gaat door m Dessel op zaterdag 27 september vanaf 9u.30 tot
IJu.OO en staat open voor alle VU-mandatarissen en -kaderleden en andere geinteresseerden. Voor meer informatie en
inschrijvingen: WM-secretariaat, Barrikadenplein 12,1000 Brussel - tel. 02/219
49 30 - fax 021217 35 10.

(per bus). Samenkomst om I3u.45 op de
hoekvan de land van Rhodelaan/Brusselsestwg, onder ei7-viaduct Centbrugge.Terug rond I7u.30. Deelname: 200 fr. info en
inschrijving: Leo d'Hondt (09/228.46.30).

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
Za. 20 sept. CENT: Bezoek met gids
aan de tentoonstelling ,,Parijs Brussel/Paris
BruxeHes'. Om I2u. in het Museum van
Schone Kunsten Citadelpark te Cent. Afspraak om 11 u.45 aan de hoofdingang. Deelnameprijs: 200 fn, ter plaatse te betalen.
Info: 09/225.38.85. Org.: FVV-Gent.
Vr. 26 sept. DEINZE: 15de Familiefeest in de Volkskring, Markt te Deinze.
Vanaf I9u.50. Org.: vu-Delnze. Inschrijven
bij Maurits Waelkens en andere bestuursleden.
za. 27 sept. DiSTELBERCEN: Uit
Stap naar Tongeren en de Voerstreek. Vertrek om 7 u. aan de busstelplaats; 7u.l0
Destelbergen Kerk, 7u.15 neusden Tramstatie. Terug tussen 2iu.30 en 22u. Deelname: 1000 fr. (alles inbegrepen, uitgenomen drank bij middagmaal). Info en inschrijven voor 4/9 bij J.R Roosen (228.99.12)
of A. De Smet (228.21.95). Org.: VU-Destetbergen-Heusden l.s.m. VTB en dr. coossenaertskring.
zo. 5 Okt. ERPE-MERE: Eetfestijn
van llu.50 tot I9u. In St.-Janshof, Keerstraat 218 te Ottergem. Keuze uit verschillende menu's aan 400 fr.; kinderschotel aan
200fr. Org.: VU-Erpe-Mere.
za. 11 oirt. CENT: Debatavond over
,,Onderzoekcommissies en de hervormingen in Justitie" met Geert Bourgeois (VU) en
Tony Van Parys (CVP). Moderator mr. Frans
Baert. Om 20u. in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 te Cent. Gratis toegang, info:
09/226.41.91. org.: VU-Cent-Brugsepoort.
WO. 15 Okt. DEINZE: Je ziek lachen
is gezond. Voordracht door Firmin Debusseré. Om 20u. in de Kelder van de Bibliotheek, Markt, Deinze. Org.: FW-Deinze.
15 okt. CENT: Senoirenacademie
Gent bezoekt graannstokerij te Oudenaarde
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Do. 18 sept. BRUCCE: Chris Vandenbroeke spreekt over „Vlaamse troeven.
Gisteren, vandaag en morgen ". Om 20u. in
De Gulden Spoor 't zand 22. Org.: Informativa.
Dl. 23 sept. IZECEM: Vervlogen tijden, een terugblik op het dagelijkse leven
van de jaren 5-40 tot 50 met videobeelden
en muziekfragmenten, door Ingrid Scherrens. Om 15u. In De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: WVC.
WO. 24 sept. BRUCCE: Dtavoorstelling over ,.Italië: Venetië. Pisa, Florence,
Rome en het eiland Elba" door Roger Beelen. Om I4u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Na de activiteit is er koffietafel voor
wie dit wenst. Deelname: met koffie 100 fr,
zonder 50 fr Org.: WVG-Brugge-Noord.
Vr. 26 sept. BRUCCE: VUJO-JD
weekend op 26,27 en 28/9 in Jeugdherberg
Europa, Baron Ruzettelaan 143. inlichtingen
en inschrijvingen: Christine De Winter of
Kate (VUJO - 02/217.63.28 of 219.49.30).
vr. 26 sept. ROESELARE: Bert An
ciaux komt naar Roeselare. Om 20u.30 in
café Bozart, Grote Markt. Infkom: -25j. gratis; -^25j. 50 fr Org.: VUJO-Roeselare.
Do. 2 okt. IZECEM: Congo - Zaire Congo, met prof. Jef Maton (UC) en dr. Zana
A. Etambala (HIVA). Om 20u. in de bar van de

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord,
Kruisstraat 15. Toegangsprij 80 fr abo's gra- i
tis. Org.: VSVK.
Vr. 3 okt. IZECEM: VUJO-Zuidwest
(K.R.t). nodigt haar leden uit naar een Arrondissmentele Congresvergadertng n.a.v.
het komende vu-congres „Laat de democratie nooit meer zwijgen". Om 20u. in he
tVlaamse Huis op de Grote Markt te izegem.
Do. 16 okt. BRUCCE: Wllly Kuijpers
spreekt over,.Humor uit mijn politieke loopbaan". Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand
22. Org.: Informativa vzw.
zo. 19 Okt. ZWEVEGEM: Jaariijks
ledenfeest (Beenhesp met fijne groenten,
aardappelen in roomsaus of koude schotel
met frietjes op inschrijving). Vanaf 12u. in
zaal Boldershof, Harelbeekstraat 25. Gastspreker: Paul Van Grembergen. Deelname
400fr (1 cons, inbegr), -I0j. gratis. Org.: VUZwevegem en Vlaamse Klub Groot Zwevegem. inschrijven bij bestuursleden.

Het partijbestuur
deelt mee
stad in
Brusselvoud
^

DOORDEWEEKS

De nieuwe reeks van vier lunchdebatten
over het Brussels stedelijk beleid op initiatief van Vic Anciaux volgt op de vier
middagen die vorig jaar onder het motto
Brussel en één stad werden georganiseerd.
Zij mondden uit in het Tweede Brussels
Migrantencolloquium dat plaatsvond op
30 november 1996 in de Vlekho.
Het succes van de eerste middagenreeks
heeft geleid tot deze tweede serie. Stad in
Brusselvoud vormt op zijn beurt een aanloop naar een groot evenement, nl. een
volkse happening over de sociale ontwikkeling van onze hoofdstad.
De eerste middag vindt plaats woensdag
24 september vanaf 12 u. in het charmante Beurscafé (hartje Brussel, vlakbij
de Beurs). Thema: 'De stad vernieuwt'.

VLAAMS-BRABANT
Do. 18 sept. DtLBiEK: Zie vrijdag 10
oktober Dllbeek.
W. 25 sept. ASSi: Prof. Femand
Vandamme stelt een alternatieve financiering van de SZ voor. Om 20u. in jeugdhuis 't
Bronneken (zaaltje). Bergestraat 2 (tegenover station). Org.: De Wekker-Rodenöachfonds.
Za. 27 sept. LAAKDAL: Bal van de
Burgemeester in de sporthal te veerle-Laakdal. Aanvang 20u. T.v.v. Laakdalse jeugdverenigingen. Toegang: 120 fr. WK: 100 fr.
Ma. 29 sept. WiMMEL: „Vlaming
zijn ïn Brussel". gespreksavond met Sven
Gatz. Om 20U.50 in CC De Zandloper, Kaasmarkt 75, Org.: FVK-RodenbaclTfondsVlaams-Brabant.
za. 4 okt. LiNNIK: Jaarlijks eetfestijn in de feestzaal Jo Baetens, A. Algoetstraat 77. ook op zondag 5/10 vanaf
12u. Org.: Lennik 2000.
za. 4 Okt. WEMMEL-. Haantjesfeest
van vu-Wemmel. Van 16 tot 22u. in zaal
Croenvink, Dorpstraat 35 te Relegem. ook
op 5/10 van 12 tot 16u. Iedereen welkom.
Vr. 10 oict. OiLBEEK: Arrondissementele voorronde ter bespreking van congresteksten in het arr. Halle-Vilvoorde. Om
20u. in het arr. secretariaat. Nlnoofsesteenweg 230, iste verdieping.
WO. 29 Okt. BRUSSEL: Actie van
VUJO aan de AFCA-Wapenbeurs. Om 16u.30
aan het Congressenpaieis, Coudenberg
(Brussel-Centraal). Meer info: vuJO (Kate 02/217.63.28 Of 219.49.30) of Forum voor
Vredesaktie (02/648.75.83).

LIMBURG
WO. 24 sept. TESSENDERLO: Bezoek aan Beringen met FW-Tessenderlo. Samenkomst om 13U.40 op de Vismarkt of in
Engsbergen. Met om 14u. ontvangst op het
stadhuis, gevolgd door diavoorstelling en
stadswandeling. Deelname 100 fr. inschrijven bij FW-bestuur

ANTWERPEN
za. 20 sept. EDECEM: Om 20U.15
eerste kaartavond in ,,Het Heem". Inschrijven op voorhand. Inrichters: VNSE.
ZO. 21 sept. BORCERHOUT: Bezoek
aan huidetentoonstelling van kunstschilder
Jules van Ae. Om 14u.30 sopt, Districtshuis,
Moorkensplein i te Borgerhout. Info en
inschrijving voor deelname: Jan DeScheerder (03/236.45.40). Org.: Kring voor
Vlaamse Volksontwikkellng-Borgerhout.
WO. 24 sept. TURNHOUT: LudO
«Jicht over „De Palestijns-Joodse problemen. Vrede in het Midden-Oosten?". Om

^

De vragen zijn legio. Is er een plan tot
vernieuwing? Hebben plannen nut? Hoe
samenwerken? Enz.
Gastspreker is Evert Lagrou die verbonden is aan het Departement Architectuur van Sint-Lukas. In het panel zetelen professor G. De Brabander van
UFSIA, C. Goyens van de Busselse Raad
voor het Leefmilieu (BRAL), architectstedebouwkundige M. Rijdams en projectontwikkelaar L .Vanhassel. Moderator is Peter Lombaert van TV-Brussel.
Iedereen van harte welkom! Inkom gratis.
CS» Folders met alle concrete info over de
vier middagen kan men aanvragen op
het kabinet van Vic Anciaux: 02/646
33 50 of op de VGC: 02/548 05 81.

20u. in de Warande, Keldercafé. Org.:
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD.
Do. 25 sept. EDECEM: Bezoek aan
het Hessenhuis. Falconrui 53 te Antwerpen
o.l.v. gids. Tentoonstelling Rubenstextlel.
Samenkomst lOu. aldaar. Deelname 75 fr.
Inrichters FW-Edegem.
Vr. 26 sept. BERCHEM: Driedaagse
reins van FW-Berchem naar Siegen. Met
bezoek oude stad, Za. 27/9 bezoek aan
Ginsbeurg, Bad Berteburg, Zon. 28/9: Freudenburg. Deelname ca. 7.500 fr. inschrijven
door betalen van voorschot (3.000 fr.) bij
FW-Berchem. Deelname voor max. 30 personen. Wees dus vlug!
00. 2 Okt. BORCERHOUT: Bezoek
aan het Postsorteercentrum Berchem-Antwerpen X. Bijeenkomst om 14u. Wegens
bepericte deelname vooraf inschrijven bij
Jan De Scheerder (03/236.45.40). org.:
Kring voor Vlaamse Volksontwikkellng-Borgerhout.
Vr. S okt. WOMMELCEM: Kteinkunstavond ter hefidenking van Jan Puimège „Standbeeld voor Jan". Inzaai Familia,
A. Mortelmansstraat. Org.: KK Jan Puimège
enDF
Zo. S okt. DESSEL: Mosseldag van
VU-Dessel. Doortopend van I1u.30 tot 20u.
in de Christoffelzaal te Heide. Keuze uit:
mosselen/friet of brood (350 fr), kip met
appelmoes of curry (250 fr.) of curryworst/friet (100 fr). Ook om af te halen.
Inschrijven en info: Kris Van Dijck, Blezenstraat
28,
2480
Dessel. Tel/fax:
014/37.24.54.
DO. 9 Okt. ANTWERPEN: Feestconcert van het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen dOO jaar). Met een opvoering van De Schelde, oratorium voor
solisten, koor en orkest van Peter Benoit.
Om 20u. In de Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein te Antwerpen. Org. en
kaarten (1000, 750 en 500 fr.): Coremanskring, Paleistraat 133 te 2018 Antwerpen
(03/238.82.08).
DO. 16 Okt. KAPELLEN: De Vrouw
met de billen bloot! Debatavond over de
vrouw in de reclame en de media. M.m.v.
Marijke Coomaert (UIA-ZORRA), Johan Hellemans (RUCA) en Christel De Jonghe
(WL/BBDO). Om 20u. in Jeugdcentrum „Den
Biz", Eikendreef 3 te Kapellen. Bijdrage: 100
fr. Org.: FW-Kapellen. Mannen en jongeren
ook welkom.
Dl. 21 Okt. TURNHOUT: Jan Caudron
over „De Sodale Zekerheid In een nieuwe
medische cultuur". Om 20u. in Warande,
Keldercafé. Org.: Vlaamse Kring Tlimhout
i.s.m. VCLD.

Na afloop van het VU-partIjbestuur van
maandag jl. werd volgende persmededeling
verspreid.

CVP- TEWERKSTELLINGSPLAN:
TE WEINIG, TE LAAT
Het tewerkstelllngsoffenslef waar de CVP nu
, na afloop van de volmachtenperlode, mee
op de proppen komt, komt er veel te laat. De
werkgelegenheid was terecht prioriteit nummer één van deze regering. De CVP draagt
echter de verpletterende verantwoordelijkheid voorjaren van n o n - b e l e l d ^ d l t vlak.
Ook de recente periode van regeren bij
volmacht-heeft geen resultaten opgeleverd.
De'tewerkstellingsplannen van de Vlaamse
regering werden zelfs geboycot. De vele
werklozen, vooral laaggeschoolden, bleven
In de kou staan. Het Is dan ook ondenkbaar
dat de federale regering aanspraak kan maken op dotaties van de deelregeringen om
haar zogenaamde beleid In de toekomst mee
te financieren. Een suggestie van unltarlste
Bea Cantillon, die niet in de eerste plaats de
werkgelegenheid dient, maar de unitaire
krachten In dit land ondersteunt.
De geloofwaardigheid van de CVP is bij-

zonder klein. Het sleutelplan van premier
Dehaene werd destijds ook positief onthaald,
maar de uitvoering ervan Is volledig achterwege gebleven. Het huidige plan, wat op
het eerste gezicht een aantal goede elementen Inhoudt, zou wel eens niet meer dan
het begin kunnen zijn van een charmeoffensief met het oog op de verkiezingen
van 1999. Een charme-offensief met woorden In plaats van met daden.
We willen de CVP dan ook waarschuwen. De
bevolking wil Ingrijpende en doeltreffende
maatregelen. De bevolking wil werk en zekerheid. Politieke spelletjes of boerenbedrog, zoals de herindexering van de belastlngsschalen voorstellen als een belastlngveriaglng, zijn uit den boze.
De VU wil constructief meewerken aan een
gedurfd werkgelegenheidsbeleid. De VU zal
de CVP-voorstellen In het pariement, als die
er komen op hun waarde beoordelen. Positieve voorstellen die voor meer werk zorgen
en tegelijk de sociale bescherming van de
zwaksten op verzekeren, zullen op onze
steun kunnen rekenen. Het verleden heeft
echter geleerd dat er een grote kloof is
tussen grote, propagandistische plannen en
beleid. Het magere resultaat van jarenlang
CVP-beleld Is het bewijs. De VU hoopt oprecht
op verandering. Het Is hoog tijd!

Koerdlsch-viaamse
info- en animatie
te Assenede
In Vlaanderen kunnen Koerden als politieke vluchtelingen niet aan de deur van
hun respectieve ambassades aankloppen.
Meer dan andere vluchtelingen wensen
zij zich te integreren in de Vlaamse samenleving. Voorbeeldig is het Koerdisch
Instituut te Brussel dat consequent het
Nederlands hanteert omdat het zich als
een sociaal-culturele organisatie in Vlaanderen beschouwt.
Zaterdag 18 oktober organiseert de
Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke-Assenede een Koerdisch-Vlaamse info- en
animatie-avond in 't Leeuwke, Diederikplein, 9960 Assenede (vanaf 20u.).
Derwich Ferho, voorzitter van het Koerdisch Instituut, beÜcht „De ontvoogdingsstrijd en cultuurgeschiedenis van het
Koerdische volk" (met dia's) en de Koerdisch-Vlaamse banden.
Verder vertolkt zanger-dichter JeanPierre Roosen enkele Koerdische gedichten van Cigerxwin en Medeni Ferho in
vertaling (waarvan enkele op muziek). De
dichtbundel „Lied der aarde" van Ferho
werd ingeleid door Anton van Wilderode.
Muzikanten van het Koerdisch Instituut
luisteren de avond op met een optreden.
Koerdische muziek maakt gebruik van de
tambur (Koerdisch snaarinstrument) en
de trompetachtige derboka.
De Vlaamse Vriendenkring 't LeeuwkeAssenede biedt alle aanwezigen graris koffie of Koerdische thee met Koerdisch
gebak aan.
Gratis toegang.

gebruikte kledij in 't Leeuwke af te zetten
ten behoeve van de Koerden.
c»Info: Etienne Van de Veire, tel.
373.83.16 of Lucienne Sieitack, tel.
373.64.59.

vrouwendag '97:
vrouwen en geld
Op 11 november 1997 gaat de jaarlijkse vrouwendag,
georganiseerd door het Vrouwen Overleg Komitee
(VOK), doorte Roeselare met als centraal thema „Vrouwen en geld".
Daar de organisatie van deze dag grotendeels steunt op
de inzet van vrijwilligers wil het VOK een oproep doen
tot de vrouwelijke lezers van WU om zKh bij één van de
werkgroepen te voegen.
c» Geinteresseerden nemen cmOact op met bet VOKsecretariaat, Middaglijnstraat 10 te 1210 Brussel of op het
telefoonnummer
02I229.3S.73
of
faxnummer
02/229.38.06.

n:

ROUW in Lombeek
Op 14 september overleed mevrouw Eveline De Neef.
weduwe van Remi Kiesekoms en moeder van VU-provincieraadslld Staf Kiesekoms.
Eveline werd op 16 februari 1918 te St-Katharina-Lombeek geboren en was „een vrouw uit de duizend". Ze
bracht in moeilijke ooriogsomstandigheden haar drie
kinderen groot, werkte dag en nacht en stak ook voor de
anderen de handen uit de mouwen. Naast echtgenote en
moeder was ze ook een vrouw van het volk, dat zij
beminde en door wie zij bemind werd. Ze hield van
Vlaanderen en daarom is ze de VU steeds trouw gebleven.
Vele nachtelijke plaktochten begonnen of eindigden bij
haar in de keuken, bij een tas koffie of een jenever.
Eveline wordt zaterdag 20 september begraven. De
plechtige uitvaartmis om llu.30 gaat door In de St.Jozefskeric (Bosstraat) te st.-Katharina-Lombeek. Begroeting in de kerk vanaf 11u.
Wij zullen ons moeder Eveline blijven herinneren als een
lieve, vriendelijke en kordate vrouw. Wij bieden Staf,
Colette en Lucienne en de hele familie ons medeleven
aan.

De Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwke
roept verder allen op om op 18 oktober
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Ons e-mailadres

reclactie@vprti.be
Ons weekblad is ook vla e-mail bereikbaar. Hebt u
vragen, wilt u Iets kwijt (een lezersbrlef of een opinie,
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...)
Alles kan op ons electronisch adres: redactie@vprti.be.
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Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde
TeL 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Tweede Ketjesdag
op komst
VLAAMS-NATIONAAL
WEEKBLAD

Het succes van de VU-Ketjesdag '96, vroeg om een
vervolg Al wordt het dit jaar geen exacte kopie van de
vorig editie (Vlaken we alvast een afspraak op zaterdag 4
oktober. In de voormiddag kan u in het Vlaams parlement, hét Vlaams-Brussels huis bij uitstek, deelnemen
aan een colloquium over de vraag hoe meer Vlamingen
kunnen overtuigd worden naar Brussel te verhuizen.
Tijdens dit debat krijgt u een duidelijk beeld van de hele
Brusselse woonproblematiek en de rol van het splinternieuwe Vlaams onthaal- en huisvestingsbureau
"Wonen in Brussel". Een uiterst belangrijk vraagstuk
voor iedereen die begaan is met het wel en wee van
de Brusselse Vlamingen én met de toe komst van de
Vlaamse hoofdstad. Als alternatief kan u ook een bezoekje brengen
aan een museum of tentoonstelling.
's Middags wordt de innerlijke VU'er ver sterkt in De Schelp, de grootste
zaal van het Vlaams parlement. Daarna kan u kiezen uit een rondleiding in
het Vlaams parlement met aansluitend een korte trip door Brussel. Indien
u dat minder mocht Interesseren dan kan u deelnemen aan het
programma 'Brussel: zien én zoenen'. Dit is een stadstoer met de bus,
gegidst door 'Brukseibinnenstebuiten'. Het is een unieke en veelzijdige
kennismaking met de aantrekkings- en afstotingskracht van een stad.
Voor meer avontuur kan u een durverstocht maken met enkel een
stadsplan als gids.
Opnieuw toont de Volksunie haar hart voor Brussel. Opnieuw mobiliseert
zij In en voor Brussel Op 4 oktober verhuizen we dus met z'n allen naar
onze Vlaamse hoofdstad
o» Info: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Omwentelingsstraat 13,1000 te
Brussel. Tel: 02/219.25.00 of fax: 02/217.35.10.
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WEEK MET WEEKEND

KNACK,

TELE KNACK

EN

VACATURE

en hoek dat vier bladzijden bedenkingen in
telegramstijl oplevert is moeilijk bondig
samen te vatten. Dit zegt iets over zijn belang, ook
over zijn betwistbaarheid. Zo'n hoek is „Wij waren
hier het eerst" dat handelt over etnische
minderheden in Centraal- en Oost-Europa, maar dat
ook naar toestanden in België verwijst.

E

BOEKEN
Dat het Davidsfonds zich met nationaliteitenproblemen inlaat, zij het in
Midden- en Oost-Europa, ligt in de lijn
van zijn doelstellingen. Dat Pax ChristiVlaanderen daaraan meewerkt is minder
vanzelfsprekend. Het is te waarderen dat
deze instelling ook eens aan dit aspect van
het al dan niet vreedzam samenleven van
mensen aandacht besteedt. Zoals ver-

#

delijk behandeld door Robert Aspeslagh,
onderzoeker bij het Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekkingen
Clingendael in Den Haag. Van hem vernemen we o.a. dat aanbeveling 1201 van
de Raad van Europa, dat groepsrechten
en territoriale autonomie voor etnische
minderheden met opneemt, in deze vorm
tot stand kon komen „doordat ook wes-

Verkeken kans
wacht, gebeurt dit vanuit een heel andere
dan nationale, laat staan nationalistische,
invalshoek.
Na een inleiding door Daniel van Dael,
algemeen secretaris van Pax ChristiVlaanderen, volgen zeven zeer ongelijke
uiteenzettingen.

UHSCHUIVERS
Goedele De Keersmaecker, directeur van
de Internationale Vredesinformatiedienst
(IPIS) te Antwerpen, bijt de spits af met
een denkkader en historisch overzicht
van „minderheden in Centraal en OostEuropa". Zij lijkt op de hoogte te zijn van
de behandelde vraagstukken maar staat
sceptisch tot afwijzend tegenover bewegingen die met de Vlaamse vergelijkbaar
zijn. Hoe ver ze hiervan af staat wordt
duidelijk met één citaat: „Mensen moeten het recht blijven hebben hun kinderen
op te voeden in de taal die zij willen, zich
te vestigen waar zij willen en er handel te
drijven, ook als het toevallig om Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel
gaat of om Vlamingen in Komen. Het
enige alternatief zijn praktijken van sociale druk en discriminatie - om van erger
maar te zwijgen - die we in Oost-Europa
ten zeerste zouden afkeuren".
Van Axel Buyse, redacteur buitenland bij
De Standaard, zijn we rustige, zakelijke,
soms spitse betogen gewoon. Met een
klaar overzicht van feiten en verbanden
over Joegoslavië, het gemanipuleerde
model" doet hij zijn goede faam alle eer
aan.

terse staten, waaronder Nederland", zo
ver niet wilden gaan. En België?
Severinas Vaitiekus is onderdirecteur van
het ministerie Regionale Problemen en
Nationale Minderheden van de republiek
Litouwen. Hij schetst de ontwikkeling
van ,^itouwen: van sovjetrepubliek naar
multi-etntsche staat". Zijn uiteenzetting
komt zakelijk tot droog over. Het is ons
niet duidelijk of hij, in zijn officiële
functie, vrij heeft kunnen schrijven dan
wel zich heeft moeten houden aan de
officiële lijn van zijn land. De Litouwse
behandeling van minderheden én vreemdelbgen schijnt uiterst tegemoetkomend
te zijn, om niet te zeggen laks. Het begrip
„minderheid" werkt hier verwarrend.
Soms geldt het volksgroepen die er inheems zijn op hun gebied (Polen, Witrussen), soms verspreid wonenden die vrij
onlangs ingeweken zijn (Russen, Oekraieners). Toch bestaat ook in die uitgesproken multiculturele staat geen
stemrcht noch recht op openbare ambten
voor vreemdehngen. Het lijkt een maatschappij te zijn met veel aandacht voor
alle samenstellende delen zonder evenwel
gericht te zijn op versmelting.

BLOED EN BODEM?

Dr. Bart Kerremans, politicoloog en docent aan de KUL, zoekt naar „internationale antwoorden op de minderhedenproblematiek". Hij behandelt zijn onderwerp vrij academisch en schijnt het
vooral vanuit zijn bibliotheek te kennen.
Wij maken uit zijn uiteenzetting op dat de
Dr. Katlijn Malfliet, prof te Leuven en
internationale bescherming van nationale
voorzitter van Pax Christi-Vlaanderen, is
minderheden nog steeds weinig voorstelt.
duidelijk beslagen op het door haar beDe grootste druk bestaat uit het stellen
handelde terrein: ,flet minderhedenbevan voorwaarden om toegang tot de
leid van het huidige Rusland". Zij verfelbegeerde NAVO of EU te verschaffen.
schaft kostbare informatie. Haar uiteenHierbij is dan nog geenszins een beter lot
zetting is ernstig, leerrijk en objectief. Af
voor de minderheden bedoeld, wel geen toe schuift ze toch uit. „Kiesrecht,
opolitieke „stabiliteit"; wat leidt tot wesrecht op arbeid, recht op deelname aan de
terse
welwillendheid tegenover de... Rusprivatisering" (voor Russen in de Balsen in het Balticum. Er is weliswaar over 't
tische staten) voorstellen als een „(menalgemeen een hchte vooruitgang te melsen)recht" is niet ernstig.
,JV[inderheden in Hongarije en Hongaarse den maar groepsrechten worden nog
steeds schoorvoetend erkend en niet afminderheden in de buurtstaten" worden
dwingbaar beschermd.
uitvoerig, deskundig, begrijpend en re-

Ook deze auteur kent de Belgische nationaliteitenvraagstukken slecht en staat
onverschilhg tegenover het bijna wanhopige afweergevecht dat de Vlamingen
rond Brussel voeren. Ten bewijze: „De
emotionele geladenheid omtrent de faciliteiten voor Franstaligen is in feite ook
de uiting van een angst om een minderheid te erkennen als minderheidsgroep met de daarbij horende rechten".
Tenslotte is daar Mon Detrez, „Balkankenner en producer bij de BRTN". Hij
heeft het over - of liever tégen - „nationalisme". Zonder zich af te vragen of
de nationalisten zelf met „nationalisme"
wel dat bedoelen wat hij er doet voor
doorgaan (zij noemen dat eerder chauvinisme of imperialisme), gaat hij er tegen
te keer.
Hij herneemt de rode draad uit zijn boek
De sloop van Joegoslavië en vindt dat „de

multi-nationale federale staat vooralsnog
de meest beschaafde oplossing is voor de
echte en vermeende problemen die etnoculturele diversiteit stelt."
Als uitgsproken anti-nationalist brengt hij
de voorstellen om de faciliteiten voor
Franstaligen in de rand af te schaffen in
verband met etnische zuivering. Het territorialiteitsprincipe (om het afknagen
aan onze taalgrens te stoppen) en „het
discours over eigenheid" noemt hij „moderne verwoordingen van het oude bloed
en bodem"...

Wij besluiten. De titel van het boek geeft
zijn strekking aan: de ernst van de gevaren en van het leed dat nationaliteitsvraagstukken (kunnen) berokkenen
staat niet in verhouding tot de inzet.
Hoeveel belang heeft het wie waar het
eerst was?

Pax christi
schreef een
boek over het
nationaliteitenvraagstuk in
Oost-Europa.
Dat gebeurde
vanzelfsprekend niet
vanuit een
nationalistische
visie.

De nationaliteitsvraagstukken worden
hier behandeld door mensen die weinig
of geen voeling hebben met het nationalisme, het niet van binnenuit kennen, er geen sympathie voor voelen, in
enkele gevallen zelfs antipathie. De kans
om, naast nuttige informatie, ook dieper
inzicht te bieden in een inderdaad ingewikkeld problemengebied was dus
vooraf verkeken.

Katlijn Malfliet, voorzitster Pax Christi
Vlaanderen.

Heeft Pax Christi hier het Davidsfonds
verschalkt?
Karel Jansegers
cs> Wij waren hier het eerst. Etnische
minderheden in Centraal- en OostEuropa. Uitg. Davidsfonds, Leuven I
Pax Christi-Vlaanderen, Antwerpen.
1996, 204 blz., 695 fr.
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I

n juni van dit jaar haalden de Vlaamse
Europarlementsleden Jaak Vandemeulebroucke (VU) en Philippe De Coene (SP) de
pers met hun voorstel om te besparen op de royale
toelagen. Het op die manier bespaarde geld kon dan
worden aangewend ten gunste van de
vertaaldiensten. Het voorstel werd weggestemd.

Meertaligheid
inde
Europese
insteliingen
biUftter
discussie
staan.

Alle Europese Verdragen waarborgen het
gelijkheidsbeginsel van alle talen die worden gesproken in de Europese Unie, maar
worden er uit technokratische overwegingen voorstellen geformuleerd om het
aantal werktalen te beperken. Vooral financiële redenen worden hier aangevoerd, maar ook praktische, zoals bijvoorbeeld een gebrek aan tolkencabines
in sommige vergaderzalen.

DEMOCRATIE MAC KOSTEN
Wanneer men een ranglijst opgestelt van
de talen die als moedertaal van het grootst
aantal EU-burgers kunnen worden beschouwd, komt het Nederlands met 21
miljoen sprekers op de zesde plaats, na

„Het essay is als een proefhuwelljk tussen
Bnstein en Marilyn Monroe, met de geheime bedoeling een kind te verwekken
dat én schoonheid én Intellect zal bezitten, maar met het serieuze risico dat
het kind én dom én leiijk zal zijn." (Patricia
De Martelaere „Verrassingen", biz. 94)
We slenteren tussen boeken, opgewonden en vaak ven*ast, laten de wereld van
de roman even opzij en kiezen voor het
risico van essay en autobiografie De
drempel lijkt soms hoog maar is het niet
altijd. Ik heb enkele tips voor de kille
herfstavonden.

reeks „Privé-domein" is een echte
goudmijn. In De wereld van gisteren
schetst Stefan Zwelg de geborgenheid
van zijn jeugdjaren, zijn zwerftochten,
zijn Europa dat hij humanistisch en verdraagzaam ziet, zijn vertwijfeling bij de
opkomst van het nazisme en de doodsstrijd van de vrede. Zijn persoonlijk leven
is verweven met dat van zijn generatie en
de wereld rondom hem. in 1942 zal de
Oostenrijkse Jood samen met zijn vrouw
zelfmoord plegen. Zjn boeken worden
verbrand. (Privé-domein, Arbeiderspers,
Amsterdam, 419 bIz., 1.300 fr.)
KLAUS MANN
In dezelfde sfeer moeten we Het keerpuntMan Klaus Mann situeren. De oudste
zoon van de alomgevierde Thomas Mann
had zoals zijn andere broers en zusters een ambivalente relatie met zijn vader.
Geëngageerd, zoekend en tastend
dwaalde hij door Europa, vechtend tegen
het opkomend fascisme. Zijn autobiografie is een neerslag van zijn ontmoetingen met kunstenaars en Ideeën, maar
vooral met zichzelf en het vaderbeeld.
Ook Manns leven eindigt op tragische
Wijze met zelfmoord in 1948. (Prlvé-domein Arbelderspres Amsterdam, 588 blz,
1.400 fr.)
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respectievelijk het Duits, Engels, Frans,
Italiaans en Spaans. Daarachter volgen
nog de kleine talen van de Unie, het
Grieks, Portugees, Zweeds, Deens en

Spanje, het Sami en Russisch in Finland,
het Gaelic in Ierland en Schotland, enz...
die niet als werktalen worden erkend.
Op initiatief van het Griekse socialistische Europarlementslid Irini Lambraki,
vond vorige week in het Europees Parlement een bijeenkomst rond dit thema

De minder
gesproken talen in
de Europese unie
Fins. Daarnaast kent de Europese Unie
echter ook nog een aantal minderheidstalen zoals bijvoorbeeld het Baskisch in
Frankrijk en Spanje, het Catalaans in

plaats met vertegenwoordigers uit de
kleinere taalgroepen. Zij ondervond veel
bijval voor haar initiatief, maar voor het
gemak vergaten de meeste aanwezigen

DE CONCOURT

gankelijk te maken. De bestseller De wereld van Sofie van de Noor Jostein GaarVan een heel andere aard is God, geld en der werd om zijn klaarheid afgedaan als
seksvBn de gebroeders de Goncourt, een simplistisch. Zo ook het werk van de
roddelkrant, een schandaalkroniek van
Italiaanse journalist Luciano de Crescenzo
verfijnd literair niveau waarin hooggeover de eerste Griekse filosofen. Die
waardeerde heren als Dumas, Daudet en
slaagt er ni in de bizarre figuur van
Flaubert mild, scherp of venijnig worden
Pythagoras („£r zijn goden en mensen en
geportretteerd. Diners, clubs en literaire
wezens als ik"), de duistere Herakleitos en
kringen vormen het kader waarin de nede steekvlieg Socrates te tekenen als
gentiende eeuw aan onze ogen voorievende wezens met zin voor relativeren
bijgaat. Een lapidaire uitspraak, een
en ironie. Zijn port:retten worden afgepointe of een toevallige losse opmerking
wisseld met bespiegelingen van de Nazijn de toetsen die het beeld vormen (of
politaan Peppino Russo, een gefantavervormen), (Privé-domein, Arbeidersseerde eigentijdse filosoof van nature die
pers Amsterdam, 268 blz., 1.000 fr.)
ver staatvan alle mogelijke denkpatronen
en schema's. De Crescenzo zoekt de
anekdote die via de verwondering en de
CYÖRGY KONRAD
lach aan het denken zet. Toch de uiteindelijke bedoeling van de filosofie? (L.
„Ik wil een verdachte kosmopoliet zijn",
zegt de Hongaars-Joodse auteur György
Konrad, een kwetsbare EInzelganger met
een sterke afkeer voor slogans en -ismen,
een zachtaardige man met een scherpe
pen, zwervend tussen de Idylle van het
de Crescenso Geschiedenis van de
Hongaarse platteland, het schrijverschap
dat hem daaruit weglokt en het enGriekse filosofie, ultg. Bert Bakker, Amgagement van de dissident Konrad is sterdam, 350 fr.)
zoals Heinrich Bolt - het geweten van zijn
volk Zijn laatste boek De oude brug (titel PATRICIA DE MARTELAERE
die verwijst naar de beroemde brug van
Mostar en de verscheurdheid van Bosnië)
Verrassingen is het Jongste essaybundel
bevat Illusie en wrange kritiek op de
van de Vlaamse Patricia De Martelaere.
sociale hervormers die dromen van een
Haar Invalshoek is vaak ongewoon, haar
vlerkante cirkel, maar ook op de banaliteit
stijl helder, haar ideeën bevattelijk. Wat
van het westen en op zijn eigen landverroest is, wrikt ze los, wat vaststaat,
genoten en buren die alleen denken in
trekt ze in twijfel. De paradox („Wonen is
termen van nationaal belang. Toch is
geen kunst maar een sleur" en ,,De
hoop de grondtoon van dit Indringend
wetenschap stelt ons gerust en verontessay. (Van Gennep, Amsterdam, 278
rust ons") Is een van haar wapens die de
blz,99fr)
lezer alert houden De auteur mijmert
over begnppen als reizen en taboes, verrassing en filosofie, ruimte en tIJd, natuur
JOSTEIN GAARDER
en ehtlek. Ze doet dat bijzonder scherpzinnig en zoekt daarbij het boelend geFilosofen schrijven voor filosofen, hoor Je
zelschap van mensen als Nietzsche, Wittvaak Dit heeft veelal te maken met het
genstein en Borges (Uitg. Meulenhoff,
jargon dat ze hanteren, een soort geAmsterdam, 181 btz„ 700 fr.)
heimtaal bestemd voor ingewijden, zeker
(wdb)
niet van aard om hun heiligdom toe-

Letterwijs

wel dat ze in juli tégen het voorstel van
Vandemeulebroucke en De Coene
stemde.
Algemene teneur van de bijeenkomst was
dat het recht op gebruik van de eigen
moedertaal een voorwaarde is voor het in
praktijk brengen van de gelijkheid van
alle burgers van de Europese Unie en ook
van de lidstaten onderling. Terecht
merkte een Deense vertegenwoordigster
op dat democratie iets mag kosten. „Men
gaat toch ook uit besparingsoverwegingen niet het aantal parlementsleden tot
10 reduceren", stelde zij.
Het Finse parlementslid Paasio bekloeg
zich over het gebrek aan respect voor de
kleine talen. Sprekers van grotere taalgroepen gaan er volgens hem te snel van
uit dat iedereen hen wel kan en wil
begrijpen. De meeste mensen kennen
inderdaad wel Duits, Frans of Engels,
maar uiteraard gaat het hier om het
principe. Wie in een vreemde taal zijn
rechten moet verdedigen, argumenten
aanvoeren of zelfs gewoon maar zijn
ideeën verwoorden, heeft altijd een handicap. Paasio waarschuwde ervoor dat er
dringend een oplossing gezocht dient te
worden. Over enkele jaren immers zal de
Europese Unie hoogstwaarschijnlijk uitbreiden naar het oosten toe met alle
gevolgen vandien.

BIJVAL
De Griekse universiteitsprofessor Couloumbaritsis, die aan de ULB doceert,
wees er op dat veel kleine landen en
taalgroepen zichzelf de das omdoen door
het Engels als onderwijstaal in het hoger
onderwijs te ondersteunen en zelfs te
verkiezen boven de eigen moedertaal. Iets
wat we ook kunnen terugvinden in het
aanbod van de Vlaamse universiteiten, en
vooral dan met betrekking tot diploma's
van de derde cyclus. Hier ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de academische overheden die er alles voor over
hebben om hun universiteit een internationale uitstraling te geven, maar ook
bij de politieke overheid die alle onderwijs in de moedertaal moet garanderen.
Zoals gezegd oogstte mevrouw Lambraki
veel bijval met haar initiatief om de
kleinere taalgroepen eens rond de tafel te
brengen. Maar iemand merkte toch terecht op dat het niet de kleine taalgroepen zijn die moeten worden overtuigd van het nut van de meertaligheid
van de Europese Instellingen. Het zijn
juist de afwezigen op deze bijeenkomst,
de grote taalgroepen, die het nut en de
noodzaak van de meertaligheid moeten
beginnen inzien en deze meertaligheid
moeten blijven waarborgen.
Klaas Van Audenhove

Friestalig
iiefdesiieci
bestormt
de hitlijsten
Een van de best bekeken in Nederland
gemaakte speelfilms van 1996 heette De
Gouden Swipe. Deze Friestalige rolprent
draaide in niet één reguliere bioscoop,
maar trok in dorpshuizen, rokerige cafézaaltjes en alternatieve filmhuizen vele
tienduizenden mensen. De Gouden
Swipe was vooral het werk van hoofdrolspeler-producent-regisseur Steven de
Jong, die jarenlang streed, bad, lobbyde
en bedelde om zijn low-budget bij elkaar
te sprokkelen. Voor de titelsong van de
film benaderde De Jong de toen nog
onbekende popgroep De Kast uit De
Westerein.
Deze titelsong heet In nije dei en wordt
momenteel zelfs bij Kast-optredens in
Noord-Brabant uit volle borst door het
publiek meegezongen. In nije dei is namelijk het eerste Friestalige lied uit de
geschiedenis dat bovenaan de diverse
hitlijsten staat en dag-in dag-uit wordt
gedraaid door de verschillende publieke
en commerciële radiozenders. „Ik versta
er niets van, maar ik vind het zo mooi",
zei een jongedame onlangs tegen een DJ
die zijn hitlijst door luisteraars laat samenstellen.
IDEALE SCHOONZOON
In nije dei betekent Een nieuwe dag. De
titel wordt in Hilversum uitgesproken als
„len nije deej", maar in Fryslan als „Un
nije dai" en kent inmiddels een opmerkelijke geschiedenis. De hznd De Kast
bestaat al een jaar of twaalf. De groep
besloot twee jaar geleden „commercieel"
te worden en schreef verschillende gemakkelijk in het gehoor liggende liedjes
in het Nederlands, want vooral in die taal
lagen volgens de platenbazen kansen op
succes. De band met „ideale schoonzoon" Sieb van der Ploeg als boegbeeld
scoorde enkele bescheiden hitjes en was
verder vooral actief op zoveel mogelijk
dorpsfeesten.
Maar na winderige tenten en krakende
toneelvloertjes van 12 vierkante meter
wilde De Kast iets groters en organiseerde
dit voorjaar op eigen risico een megaconcert in het Abe Lenstra-voetbalstadion van Sportclub Heerenveen. Het
stadion liep lekker vol. Het publiek zong
massaal mee bij In nije Dei. De ingehuurde TV-ploeg schoot zulke mooie
beelden dat de band later besloot om het
lied alsnog uit te brengen als live-single
met videoclip. Platenmaatschappij CNR
zag zelfs niets in „dat Friese gedoe", maar
ging uiteindeÜjk zuchtend akkoord.

het in alle kroegen mee en dat is wel
grappig. len nije Deej heet het". De
reactie was enorm. In nije dei is in platenzaken nog steeds niet aan te slepen en
dankzij de tekst op de hoes wordt de
tekst, begrepen of niet, in het hele land
meegezongen. „Jou my dyn han, hou my
dyn hert, asto it doarst mei my" (Geef me
je hand, geefme je hart, als je het durft met
mij.) Het succes van De Kast is trouwens
mede te danken aan Omrop Fryslan, dat
„In nije dei" als sinds de première van De
Gouden Swipe draait en zo het lied
bekend maakte.
Een Friestalig lied boven in de hitlijst is
een unicum, evenals het massaal meebruUen van Friese teksten in Brabant. De
Kast profiteert mee van de herwaardering
van de regionale muziekcultuur. Populaire en altijd in de streektaal zingende
bands als Normaal uit de Achterhoek,
Rouwen Hèze uit Limburg en Skik uit
Drenthe hebben Nederlandse oren rijp
gemaakt voor afwijkende klanken. Dat
juist De Kast nu met haar eerste Friestalige lied zo enorm scoort mag ironisch
worden genoemd. Voor de PR van het
Fries, een onderwerp waar provinciale
ambtenaren en Friese bewegers lange
vergaderingen over beleggen en dikke
rapporten over schrijven, is In nije dei

enorm belangrijk. Het is goed voor het
zelfvertrouwen van de Friestahge (plattelands-)jeugd, die hoort en ziet dat je in
het Fries kunt doorbreken en geld verdienen.
Het imago van de taal in Holland wordt
er ook niet slechter van. Het vaak als
„boers, lelijk, knauwerig en onverstaanbaar" geafficheerde Fries, wordt nu meens „mooi en zangerig" gevonden. Het
had het provinciale bestuur en het Stipepunt Frysk vele miljoenen aan reclameguldens gekost om hetzelfde effect te
bereiken, wat dan nog niet gelukt zou
zijn. Friezen weten trouwens al lang dat
het Fries een mooie zangtaai is, vooral
dankzij de vele twee- en drieklanken die
de taal rijk is. En daarmee dringt zich
meteen een oplossing op voor het jaarlijks
terugkerende probleem wie Nederland
moet vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

Oma's - zo slecht dat Nederland zich
slechts als laatste land kwalificeerde voor
Engeland in 1998. Een belangrijke factor
daarbij is de omstandigheid dat de Nederlandse taal, en dan vooral het Nederlands van boven de grote rivieren,
door zeer veel Europeanen erg lelijk
wordt gevonden en als zangtaai net zo
wordt geapprecieerd als pakweg het
Deens en het Zwitser-Duits, dat bij een
eerste kennismaking vooral associaties
met hevige kiespijn oproept. De martelgang van Mrs. Einstein indachtig Ügt
het voor de hand dat Nederland zich in
1998 voor het eerst in de geschiedenis in
het Fries presenteert op het Eurovisie
Songfestival. Frankrijk, normaliter toch
niet de grootste promotor van minderheidstalen, gaf eerder het goede voorbeeld met inzendingen in het Bretoens en
het Corsicaans. Na In nije dei is de tijd rijp
voor een Friese Eurovisie-act De Kast en
Siep van der Ploeg lopen zich al warm.

Groepen ais
Normaal
hebben de
Nederlandse
oren rUp
gemaakt voor
'afwUkende'
klanken

SPICE OMA'S
Dit jaar scoorde de damesgroep Mrs.
Einstein - ook wel bekend als de Spice

Daniel Barenboim Is een duizendpoot.
Van vorming is hij pianist. De jongste tijd
is liij dml< doende als dirigent aan de
opera's van Parijs en Bayreutli en aan het
hoofd van de Staatsl<apelle Berlin die ooit
hof hield aan de legendarische „Unter
den Linden".
Voor de opening van het Festival van
Vlaanderen keert hij terug naar zijn eerste
liefde, het klavier, in zijn derde pianoconcert stapt Beethoven af van de Spielerei. Het orkest wordt meer dan een
gezellige gesprekspartner en de emoties
komen los. Barenboim zet alles netjes op
een rijtje maar zijn Stelnway klinkt te koud
en te kil. We zijn immers de warmte van
de pianoforte gewend Alleen het poëtische largo raakt ons, even dromerig als
Van Ostayens Melopee. Beethovens zevende symfoie zit als een roes tussen de
pastorale zesde en de geestige achtste
Hier dansen de wij god Dionysos en zijn
gevolg van saters. Barenboims contrasten zijn wat te fel en soms lijkt een
windhoos door het orkest te razen. Geef
ons maar het lieflijke allegretto dat de
stomri bedaart.
KLANKEN ZONDER GRENZEN
Zowat twintig jaar geleden startte het
Festival met een happening. Maar al snel

werden de Sint-Pietersabdij en de BIjloke
te klein. Nu loodst de paarse loper de
mensen van theater naar stadhuis of
kathedraal waar hen een menu wacht van
exotische en klassieke klanken, een eigenzinnig en ongewoon menu. We kiezen eerst voor Pleter WIspelwey die zich
zowel bij Bach als In de twintigste eeuw
thuis voelt en elke noot In goud ver-

Onno F. Falkena

Lusthof van Jakob van Eyck. We zouden
ons In een Arcadisch landschap kunnen
wanen of aan he thof van Mantua. Zo
ragfijn klinkt alles en zo sensueel van
ondertoon.
Het NTG is Spaans gekleurd. Eerst met de
oerkracht en het vuur van de flamencoartieste Aurora Vargas die ons met haar
temperament voert naar een surrealis-

De roes
van Beethoven
andert. Hij speelt Schuberts Arpegglone
sonate. Schubert en de cello zingen,
klagend als een vogel of vrolijk als een
volkswijsje. Dan volgt Pouienc, de „gamin
parislen", niet onder één hoed te vangen, schalks, parodiërendd, revue-achtig
of weemoedig, maar altijd verrassend.
In de Pacificatiezaal van het stadhuis
tussen de wapenschilden van Grave Robrecht van Bethune en Keyser Kaerie musiceert Florlan Heyerick met zijn ensemble Ex tempore. Ze brengen muzikale
schertsen van Schein en Monteverdi, omkaderd door kussen van Janus Secundus
en de virtuoze blokfluit uit Der Fluyten

tisch dorpsbeeld uit de hand van Marquez. Dan met The Harp Consort, gitaren,
gamba," pecussie, zang en dans, die een
evocatie brengen van het I7de-eeuwse
Spanje en de Nieuwe Wereld Verfijnde en
anstocratlsche tafereeltjes met de penseeltrekken van Velazquez. Zo indroef de
gamba klinkt, zo suggestief is de fanfare
en de beschrijving van een veldslag. De
avond eindigt in verstilling.
Het Gentse Sint-Baafsplein lijkt een amalgaam van kleuren en talen. En vreedzaam
maakt muziek de mensen.
(wdb)

„Ik heb hier iets niets van De Kast", zei
videoclip-jockey Eric de Zwart op het
muziekkanaal TME „Ik versta er geen
hol van, maar in Friesland zingt iedereen
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Morgen, 19 september 1997 komt Mary
Blackmar Brussel. Mary Black Is de meest
succesvolle Ierse zangeres. In en bulten
Ierland staat ze bekend om haar vocale
wereldklasse. Ze Is bovendien een befaamd songschrijver en laat zich steeds
door uitstekende muzikanten begeleiden. Aanvankelijk onderging haar werk
vooral de Invoed van Ierse volksmuziek.
In haar meest recente album Shine komen meerdere stijlen als country, folk,
jazz en rock aan bod
Een week later, op vrijdag 26 september.

^

BOEKEN

doet de Cubaanse pianist Ruben Gonzales üe hoofdstad aan. Gonzales brengt
zijn Internationaal gerenommeeerde begeleidingsgroep de Afro-Cuban All Stars
mee. De 77-jarlge Ruben Conzales wordt
nu reeds als een pianolegende beschouwd Onlangs werd hij door Ry Cooder aangesproken om samen met zijn
band de album Bueno Vista Social Club
op te nemen. De samenwerking met
Cooder leidde tot een meesterwerk.
Cooder over Ruben Conzales. „Hij Is de
beste pianist met wie Ik ooit heb gewerkt.

In concert
Ik ben vaak een muzikale schatgraver
genoemd. Conzales Is één van de grootste schatten die ik ooit heb opgegraven."
- Mary Black, vrijdag 19 september 1997,
20 u. 30, Koninklijk Circus Brussel.
tel: 02/218.20.15.
- Ruben Gonzales & band, vrijdag 26 september 1997, 20 u. 30, Ancienne Belgique
Brussel, tel: 02/548.24.24.
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spelen, doen ze een prettige ontdekking
die voor iieel wat spelvreugde zal zorgen.
Totdat vader en moeder bloemen gaan
planten ...
c» De hoed van Simon. Trish Flannery.
Uitg. Clavis - Hasselt, 1997, 32 blz.,
495 fr.
Veel bijbelse verhalen spreken dermate
tot de verbeelding dat ook kinderen er
veel plezier aan kunnen beleven. Eén van
die verhalen is dat van 'De ark van
Noach'. Bij Leopold verscheen onlangs
een prentenboek over het verhaal van de
overstroming en van de redding van de
familie van Noach en de dieren. Eenvoudige tekenmgen en felle kleuren maken dat kinderen dit boek ongetwijfels
zullen kunnen waarderen.

de nek gebogen wordt. Een en ander zal
de kinderen zeker tot nabootsen aanzetten. In dit boek is ook een groeimeter
bijgevoegd.
c» Van kop tot teen. Eric Carle. Uitg.
Gottmer - Bloemendaal, 1997, 490
fr.
'Hoe zit je in je vel' vertelt op speelse
wijze over het functioneren van de zintuigen, de ledematen, spieren en lichaamsbouw van dieren- en mensenkinderen. Telkens is één blz. voorbehouden
voor de dieren, de tegenoverliggende
voor de mensen. Vrolijke tekeningen en
heldere tekst maken van deze uitgave een
aangenaam lees- en leerboek,
c* Hoe zit je in je vel. Mick Manning 6c
Brita Granström. Uitg. Ploegsma -

Kijken, lezen en
laten lezen
lé

Men neme een origineel verteller, koppele daar een uitstekend tekenaar aan vast
en men geve een boekje uit dat 'Dit is het
huis bij de kromme boom' heet. Bij Querido verscheen dit leuke stapelverhaal van
Imme Dros met tekeningen van Harrie
Geelen. Over verhuizen en gele eendjes
die verweesd achterblijven. Aandoenlijk!

c» Dit is het huis bij de kromme boom.
Imme Dros 8c Harrie Geelen. Uitg.
Querido - Antwerpen, 1997, 500 fr.
Trish Flannery vond bij haar eigen zoontje
inspiratie voor het tekenen en schrijven
van 'De hoed van Simon', een verhaal
over een wel zeer vreemde hoed. Wanneer Simon en zijn hondje in de tuin gaan

Voor toekomstige
veellezers
„ Vandaag heeft ze vier kinderen geslagen •belijdenis tekst en uitleg te verschaffen.
,,De evangeliën zijn geschreven om zoveel
twee draalen om de oren, twee stompen
tegen de bovenarm. Een gewone dag. Ze mogelijk mensen ervan te overtuigen dat
begon pas laat Bij de eerste klap dacht ik hè, Jezus een fantastls.che kerel was. Daarbij
nam de schrijver het met de feiten niet altijd
hè. Ik kan weer in mijn dagboek schrijven."
zo nauw. Als de boodschap maar oi^erAan het woord is een schooljongen over
/(rn/a/77. "Met zeer toegankelijke voorbeelden
juffrouw Kachel. Het mens slaat de kinderen
weten Kolet Janssen en Klaas Verpiancke
en dat vindt de protagnonist alles behalve
voor kinderen moeilijk begrijpbare onderleuk Hij houdt er een dagboek over bij
werpen uitte leggen. Voor wie erin gelooft,
waarvan hij hoopt dat hij ermee kan stoppen
natuurlijk
als juffrouw Kachel weg is, 'dood of levend'
o» Ik geloof dat Ik geloof. Kolet Janssen
Het boekje 'Juffrouw Kachel', van de hand
van Toon Teilegen is inmiddels aan zijn ze& Klaas Verpiancke. Uitg. Aitlora vende druk toe en is meermaals bekroond
Averbode, 1997.64 blz., 395 fr.
Met tekeningen van Harrie Geelen
'Spellenderwijs' kondigt zichzelf aan als een
a» Juffrouw Kachel. Toon Teilegen. uitg.
'WIJS boekje om spelenderwijs te leren spellen'
In de nieuwe spelling welteverstaan. Dit
Querido-Amsterdam. 1997,110 blz.,
aangenaam
geïllustreerd boekje is een uit299 f r.
gave
van
Scoop
en maakt het zeker ook
„Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon,
volwassenen,
die
voldoende
menen te hebonze Heer, die ontvangen Is van de heilige
Geest en geboren uit de Maagd Maria." ben aan een elementaire kennis van de
nieuwe spelling, gemakkelijk Met veel prakKinderen die met hun ouders ter kerke gaan
tische oefeningen en aan een zeer vrienhoren hen vaak haast onverklaarbare dingen
delijke prijs
zeggen.
c» Spellenderwijs. Ludo Permentler.
Het boekje 'Ik geloof dat ik geloof' wil alvast
Uitg. Scoop - croot-Bijgaarden. 1996,
een aantal misverstanden uit de wereld
48blz., iSOfr.
helpen door aan de hand van de geloofs-
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c» De ark van Noach. Lucy Cousins.
Uitg. Leopold - Amsterdam, 1997,
499 blz.
Dat leeuwenkoningen het niet altijd voor
de wind hebben, mochten we al vernemen uit het gelijknamige Disneyverhaal. Ook in 'Jij groot, ik klein' komt een
leeuwenkoning onzacht in aanraking met
de werkelijkheid. Gelukkig wordt hij gered door een dier dat niet alleen groter,
maar ook grootmoediger is dan de andere
dieren. Mooie prenten!
c» Jij groot, ik klein. Grégoire Solotareff.
Uitg. Lannoo - Tielt, 1997, 33 blz.,
425 fr.
Met het binnenhalen van de rechten op
de boeken van Babette Cole deed het
Davidsfonds zeker geen slechte zaak. In
het jongste boek van haar dat in het
Nederlands vertaald is, leren kinderen
aan de hand van 'stoute' tekeningen
goede manieren. Coles fantasie werkt
aanstekelijk.
c» Het stoute boek voor goede manieren.
Babette Cole. Uitg. Davidsfonds/Infodok - Leuven, 1997,32 blz., 280 fr.
Hoe een relatief ongevaarlijke boodschap
toch een heel oerwoud in rep en roer kan
zetten, leren kinderen uit 'Help, hij wil
me pakken'. /Ules begint wanneer de
kleine muis zich druk maakt over een
'grote griezel'. De geruchtenmolen komt
al snel op gang en verstomt pas wanneer
de griezel zich laat zien.
c5> Help, hij wil me pakken. Jez Alborough. Uitg. Gottmer - Bloemendaal, 1997,450 fr.
In 'Van top tot teen' passeren zowat alle
lichaamsbewegingen de revu. Tekeningen
laten zien hoe de heupen wiegen en hoe

Amsterdam, 1996,31 blz., 500 fr.
Marita De Sterck heeft zich met o.a. haar
indianenverhalen al in de positieve zin
doen opvallen als schrijfster voor de
jeugd. Nu verscheen er ook van haar hand
'Alle dagen feest - Godsdiensten van de
wereld.' Dit boek dat het midden houdt
tussen een prentenboek en een minijeugdencyclopedie geeft op een heldere
wijze een overzicht van een aantal wereldgodsdiensten. Met een verklarende
woordenlijst en vrolijke tekeningen van
Klaas Verpiancke.
c» Alle dagen feest. Godsdiensten van de
wereld. Uitg. Lannoo -Tielt, 1997,32
blz., 375 fr.
„Otjan Dikkie probeert de spijker in de
kast te slaan. Het lukt. Met één klap slaat
hij de spijker midden in het deurtje. Trots
kijkt hij naar zijn timmerwerk." Of ook
zijn vader het timmerwerk van Ot Jan
Dikkie op prijs kan stellen is maar twijfelachtig. Hij had de kast immers zoeven
netjes in elkaar getimmerd. In dit vertelboek van Burny Bos staan een 15-tal
verhaaltjes van Ot Jan Dikkie. Vader Bos
vond daarvoor genoeg inspiratie bij zijn
eigen kroost.
c» Ot Jan Dikkie! Burny Bos. Uitg. Leopold - Amsterdam, 1997,299 fr.
'Twee vrienden' moeten het altijd en
overal met elkaar kunnen vinden, maar
daarom hoeven ze eikaars woonplaats
nog niet op prijs te stellen. Dat is de
moraal van het verhaal in een origineel
prentenboek over een vogel die vinnen
krijgt en een vis die gaat vÜegen.
CS» Twee vrienden. Paz Rodero & Jozef
Wilkon. Uitg. Davidsfonds/Infodok,
1997,27 blz., 495 fr.
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Joris Helleputte:
van DF-voorzitter
tot minister
De Vlaamse beweging herbergt zeer uiteenlopende figuren. Een van hen is ongetwijfeld Joris Helleputte, architect,
hoogleraar, politicus, minister en... voorzitter van het Davidsfonds. In Leuven
loopt een tentoonstelling rond zijn architecturale loopbaan, zij geeft ons echter
de gelegenheid om de veelzijdigheid van
de man te tekenen.

GILDEMAN
Georges (later Joris) Augustinus Helleputte werd geboren te Gent op 31 augustus 1852 als vijfde en laatste kind van
bakker Petrus Helleputte en Florentina
Josepha Detemmerman, afkomstig uit het
Waalse Anvaing.
Joris deed schitterende studies aan het
Koninklijk Atheneum en de Rijksuniversiteit te Gent. Reeds op 21-jarige leeftijd
kwam hij als ingenieur in dienst bij het
hoofdbestuur van de spoorwegen te Brussel. In 1874 werd hij aan de Leuvense
universiteit benoemd tot toegevoegd
hoogleraar, belast met de organisatie van
de afdeling Bouwkunde in het derde en
vierde jaar specialisatie.
In de periode 1889-1924 was Helleputte
volksvertegenwoordiger en tussen 190718 minister respectievelijk van Spoorwegen en PTT, Landbouw en Openbare
Werken. In 1912 werd hij minister van
Staat.
Met de bouw van het Justus Lipsiusstudentenhome affirmeerde hij zich als
een overtuigend bouwmeester van de neogotische stijlrichting. Zijn medewerkers
organiseerde hi] op corporatieve basis in
de Gilde van Ambachten en Neringen
(Leuven, 1879). Hij verwierp immers de
klassenstrijd en streefde naar wederzijds
begrip en samenwerking tussen werknemer en werkgever. Als voertaal binnen
deze Gilde introduceerde Helleputte het
Nederlands, een ware gedurfde innovatie
voor die tijd! De bloei van de Gilde werd
verzekerd door vele bouwopdrachten.
Als hoogleraar was Joris Helleputte automatisch ondervoorzitter van het studentengenootschap Met Tijd en Vlijt.
Niettegenstaande hij zelf in zijn vroege
jeugd|aren franstalig opgeleid werd,
steunde hij vastberaden de integrale vervlaamsing van het vrij onderwijs, onder
andere via dr. A. Laporta met zijn blad De
Student. Helleputte bevorderde verder de
stichting van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (1890), waarvan hij trouwens erevoorzitter werd. In het jaar 1891

regeld zijn invloed gelden ten bate van de
Vlaamse Ijzersoldaten.
Bovendien valt te noteren, dat Joris Helleputte ook een getalenteerd redenaar was
en aldus een veel gevraagd feestredenaar
op uitgesproken Vlaamse manifestaties,
zoals bij voorbeeld ter gelegenheid van de
plechtige inhuldiging van het Boerenkrijgmonument te Hasselt.
Joris Helleputte overleed te Leuven op 22
februari 1925.

werd hij dan medestichter van de Katholieke Vlaams Landsbond.

BOERENBOND
In 1889 had hij samen met Schollaert te
Leuven de Volksbank (de latere Kredietbank) opgericht, toen startend als tweetalige instelling, maar op zich reeds een
unicum voor die tijd!
Toen Joris Helleputte in 1889 als volksvertegenwoordiger voor Maaseik zijn intrede deed in de Kamer, legde hij zijn eed
in het Nederlands af. In dit halfrond sprak
hij vaak Nederlands en hij hield er belangrijke tussenkomsten in verband met
de doorzetting van de Vlaamse belangen.
Zo bevorderde onder andere zijn in het
Nederlands gesteld wetsvoorstel op de
arbeidsduur (1895) de goedkeuring van
de belangrijke gelijkheidswet De VriendtCoremans.
In 1890 kwam het dan tot de stichting van
de Belgische Boerenbond, met Joris Helleputte als hoofddeken.
In het jaar 1898 werd Helleputte voor-

Joris Helleputte, een voorzichtige
flamingant

zitter van het Davidsfonds. Zes jaar later
werd hij benoemd tot werkend lid van de
Vlaamse Academie.

FEESTREDENAAR
Ook in zijn ministeriële departementen
gedroeg Joris Helleputte zich als een consequent flamingant en wist hij telkens
betekenisvolle en ingrijpende taaihervormingen door te voeren, in weerwil van de
sabotage en tegenstribbelingen van de
verfranste hogere ambtenaren.
Toen de Belgische regering tijdens de
Eerste Wereldoorlog naar Le Havre in
Frankrijk was uitgeweken, liet hij er ge-

Aan deze zeer verdienstelijke Vlaamse
figuur wordt thans een mteresssante tentoonstelling gewijd in de galerij van de
ABB te Leuven, vooral toegespitst op zijn
belangrijke bedrijvigheid als architect. Dit
aspect van zijn persoonlijkheid wordt rijkelijk toegelicht aan de hand van architectuurfoto's en prachtige oorspronkelijke tekeningen. Deze manifestatie
werpt dan ook een licht op de stijlpluriforme en uitgesproken eclectische architectuur in de tweede helft van de 19de
eeuw.
Alleszins een verdienstelijke tentoonstelling.
Dirk Stappaerts
o» Joris Helleputte. Architectuurfoto's en
tekeningen. Tentoonstelling in de
ABB-Galerij, hoekgebouw Diestsesvest-Diestsestraat te 3000 Leuven. Tot
7 november 1997. Vrij toegankelijk:
werkdagen van 9 tot 16u., za. van 14
tot 17u. Gesloten op zondag.
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pak, 18 eerstesteen, 19 bom, 20
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21 Smalle straten die eertijds om- vuist, 21 slok
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taling i (8)
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OPGAVE 95

Uit de juiste inzendingen trok
een onschuldige hand deze
van Paul oehoperé, uit de Ninoofsesteenweg 548 te 1070
Anderlecht. i>aul mag blnnenkort zi|n prijs thuis verwachten.

De briefkaart met de oplossing van opgave 95 verwachten wil ten laatste op maandag 29 september a.s. op ons
adres:
Barrikadenpiein 12 te 1000
Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

HIGH SCHOOL HIGH
"Victoria, ben jij nog steeds maagdf"
"Neen, Richard. Ik heb mijn panty's nog aan."
Hou je van dit soort humor dan is deze hogeschool iets voor jou.
Wel voor mij hoeft het niet. Jammer, want mede-auteur David
Zucker heeft zich reeds bewezen met 'Airplane' en 'Naked Gun'.
En daarbij is het verhaaltje dan nog afgekeken van enkele veel
betere films, waarvan 'Stand and deliver'er eentje is. Naïeve leraar
probeert onverschillige leerlingen in een school die zelfs die naam
niet meer verdient, enthousiast te krijgen. Maar hoe kan dat als je
op een school zit waar misdaad hoogtij viert, drugdealers vrij spel

•

hebben, verkrachting niet veraf is, en als je zelf in het getto leeft,
probeer dan maar eens te lachen, en erom lachen is al even
moeilijk. (*1I2)

GOLD COMFORT FARM
Weerzo'n film die langonderweg was, weerzo'n film die het waard
is om gezien te worden. Wat is dat tegenwoordig toch f Deze
samenwerking tussen BBC/Thames Television (een eerste tussen

MEDIALANDSCHAP

I ^ P The Magnlflceiit Ambersons Briljant drama
van Orson Welles uit 1942 over een Amerikaanse
familie (in de jaren zeventig van de vorige eeuw) die
niet met de tijd meegaat. Dit vervolg op Citizen Kane
is net even opwindend, ook al werden er buiten
Welles' weten om door montageman Robert Wise
veranderingen aangebracht. Zat. 20 sept., Kanaal 2
om 23U.40

1 ^ ^ Back In the U.S.S.R. Archer Sloan is een
Amerikaanse toerist In Moskou die betrokken raakt bij
de diefstal van een icoon. De mafia zit hem op de
hielen en hij kan niemand meer vertrouwen. Amerikaanse thrtiler uit 1992. Maan. 22 sept., VT4 om
22U.30
i 8 P Antonia Antonia, bijna 90 jaar oud, is stervende. Zij kijkt terug op haar leven en op de tijd - vlak
na WO II - toen zij samen met haar dochter Danielle
terugkeerde naar haar geboortedorp om haar moeder Aiiegonde te begraven. Geïllustreerd aan de hand
van Antonia en de mensen die haar omringen, verschijnen veertig jaar leven in beeld, aaneengevlochten door de stem van de verteller. Nederlandse
oscarwinnende film van Marleen Goris, met Wllleke
van Ammelrooy, Els Dottemians, Jan Decleir en Dora
van der Groen. DIns. 23 sept., Ned. 3 om 20U.04
^ H ^ Lost In Yonkers Amerikaanse film van Martha
Coolidge uit 1993 met Richard Dreyfuss en Mercedes
Rhuel. Geslaagde adaptle van het met de Pulitzerprljs
bekroonde stuk van Neil Simon, over twee joodse
tieners die opgroeien bij hun grootmoeder die een
snoepwinkeltje uitbaat. Woens. 24 sept., TV 2 om
20U.30

Lolita Davidovich
en John LIthgow in
„Raising Cain",
dond. 25 sept. om
20U.30 op Kanaal 2.

^S^ Pale Rider Amerlkaans-Australische western
van en met Cllnt Eastwood uit 1985. Callfornië, 19de
|.eeuw. Een groepje goudzoekers wordt het leven
' onmogelijk gemaakt door de tirannieke l^Hood, die
iedereen wil verjagen om de goudmijn alleen te
exploiteren. De goudzoekers krijgen echter onverwacht steun van een predikant, die er niet voor
terugschrikt In zijn eentje ten strijde te trekken tegen
£ LaHoods trawanten. vrU- 26 sept.. VT4 om 2ltt.40
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Willem Sneer
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„Kan u ons een stukje naakt laten zien?"
Het valt enigszins te verwonderen dat
Wilfried Bertels - ooit de stem van 'Terloops' - niet enkele keren de naakte vuist
in het gezicht heeft gekregen. Was hij ons
tegen het geklede lijf gelopen, het ware
gebeurd.
TANTE TESSA

^ ^ Edipo Re Na een noodlottig orakel werd Oedipus door zijn vader te vondeling gelegd. HIJ wordt
geadopteerd door de koning van Corintlie. Op 16Jarlge leeftijd hoort Oedipus de voorspelling dat hij zijn
vader zal doden en met zijn moeder zal trouwen.
Pasolini's persoonlijke interpretatie (uit 1967) van
Sofokles' tragedie. Franco Citti gaf Oedipus een primitieve, maar bijzonder krachtige uitstraling. Zon. 21
Sept.. Ned. 3 om 22u.a6

beide reuzen) in een regie van meester John Schlesinger, is de
verfilming van een roman uit 1932 van Stella Gibbons. De jaren
dertig. Flora Poste (Kate Beckinsale), een welopgevoede jonge
vrouw, wordt van de ene dag op de andere een arme wees. Ze
vertelt haar vriendin mevrouw Smiling (Joanna Lumley) dat ze
voor haar rechten om op Cold Comfort Farm te mogen blijven zal
vechten. Haar gevecht tegen de familie begint... Een feest voor het
oog, zowel qua beeld als qua acteer kunst van reeds genoemde Kate
en Joanna, maar ook van Sheila Burrell, Eiken Atkins, Ian
McKellen, Miriam Margolys en Stephen Fry. Maar bad je het van
de BBC anders verwacht? (***1I2)

De levensvraag van Bertels kaderde in
een straatinterview voor het programma
'Jan Publiek'. Regelmatige lezers kennen
inmiddels onze positieve vooringenomenheid met betrekking tot Jan Van
Rompaey. Het is enkel en alleen omwille
van het feit dat Van Rompaey ons in het
verleden een groot aantal prettige TVuren heeft bezorgd dat we niet hardop
zullen vragen of een praatprogramma
rond de vraag 'Mag bloot?' enige maatschappelijke functie heeft. We gaan ervan
uit dat Van Rompaey met de duimschroeven verplicht wordt om dit soort lulkoek
in elkaar te draaien, dat hij in de donkerste kelders van het Flageygebouw op
water en brood gezet wordt als hij niet
zijn stem verleent aan 'Jan PubÜek'. Het
moet niet altijd kommer en kwel zijn,
maar teveel Tessa Vermeiren maakt ons
toch ook bepaald onpasselijk. Een dame
die zich laat gebruiken om advertenties te
verkopen die men in de echte Knack niet
kwijt kan, lijkt zich ons inziens in geen
enkel geval de term 'autoriteit' te mogen
opspelden. Toch zetelt zij, samen met nog
enkele andere professionele 'meninghebbers', week na week in een praatprogramma. Om daar wat 'meningen' te
kunnen spuien. Tessa Vermeiren heeft de
steUige overtuiging dat ze over alles een
mening kan formuleren. Een deskundige
bovendien.
Dat alles staat in schril contrast met ons,
die slechts de pretentie hebben zinnige
dingen te kunnen zeggen over TV-programma's en over Racing Genk. Zo niet
Tessa of Luckas Vander Taelen, inmiddels
ook uitgegroeid tot professioneel mening-hebber. Dat hij af en toe een beroepsfout maakt, wordt hem bovendien
niet in dank afgenomen. Omdat hij zich
in een onbewaakt moment had laten
ontvallen dat de VRT beheerd wordt
door 'Mister Censydiam' werd hij immers geweerd uit 'Jan Publiek'. Wij zijn
geen fanatieke Vander Taelen-aanhangers, maar vinden het wel jammer dat hij
eruit gegooid wordt wanneer hij het eens
bij het rechte eind heeft.
HA DIE HERMAN!
De tijd lijkt ons overigens ook rijp om de
aangekondigde onbemande camera's te
gebruiken voor het opsporen van ongeoorloofde inbreuken op de privacy
Haast nergens lijk je nog veilig voor de

alle mogelijkheden open latend. Om u de
hypocrisie van dit soort mensjes te bewijzen grijpen we naar een interview dat
het Belang van Limburg had met De
Troch. ,^k heb die presentatie (van het
ontiegelijk slechte koppelprogramma
'Ideale Maten'/red.) graag gedaan, hoewel
ik geregeld van me moest afbijten. Er
waren altijd jongeren die me probeerden
vast te pakken of die onder mijn rok zaten,
en dat was niet leuk. Ik vind het alleen
jammer dat ik me niet volledig heb kunnen bewijzen. Als ik de kandidaten niet
moest voorstellen, stond mijn micro volledig dicht. Dat werd opzettelijk gedaan,
Bart Peeters maakte een leuk TVprogramma. omdat ik geregeld de smerigste dingen
naar het hoofd kreeg geslingerd. Ik moest
altijd en overal vriendelijk blijven, maar
neem van mij aan dat dit niet altijd even
gemakkelijk was." En om in de toekomst
dit soort hinderlijke toestanden te vermijden gaat la Troch met de borsten bloot
in een ytt^elezen maandblad.
Jan Publiek, donderdag
'Casino Royale' moet het volledig hebben
11 september 1997, TVl
van de bekende mensen. In die vijver
putten ook 'Medialaan 1' en 'Nieuwe
Casino Royale, zaterdag
maandag' van Ben Crabbé. Drie pro13 september 1997, VT4
gramma's over bekende Vlamingen door
Lalala Live, zaterdag
Bekende Vlamingen met Bekende Vla13 september 1997, VIM
mingen, ... Als er niet vlug iets verandert
wordt het binnenkort echt onmogelijk
om nog degelijke programma's te maken
zonder dat die bevolkt worden met om
camera's en inspiratieloze verslaggevers
God mag weten welke reden bekende
van de diverse omroepen. In het VRThoofden.
programma 'Duel' ging men zelfs zover
om Phaedra Hoste en Herman De Croo te
BRAVO BART
wapenen met een fototoestel waarmee ze
op de luchthaven argeloze voorbijgangers
Degelijke programma's zoals 'Lalala Live'
mochten lastig vallen. Het geheel werd
van Bart Peeters. Dit kunstwerkje is een
dan ook nog eens gefilmd. Als dit kadert
exacte copie van de Nederlandse versie
in het afschrikken van potentiële asieldie ook al door Peeters op het getouw
zoekers dan worden wel heel drastische
werd gezet. Peeters werd na het 'Dozen'middelen ingeschakeld. Eerst dromen
fiasco door VTM op een zijspoor gezet en
van Hoste om daarna op De Croo te
maakte van die gelegenheid gebruik om
stoten: men zou voor minder de benen
een prettig muziekprogramma in elkaar
nemen. Wij stellen ons tot slot de vraag
te knutselen. 'Lalala Live' is pretentiehoe la Vermeiren zou reageren op de
loos, maar in hoge mate beschaafd amuvraag 'Iets naakts te laten zien'.
sement. Het wordt gedragen door een
presentator die iets kan, door enkele
BRAVE BORSTEN
talentvolle muzikanten efi door een centrale gast die haar of zijn succes in hoge
Waarschijnlijk minder opgetogen dan
mate aan zichzelf heeft te danken. Bij het
Joyce De Troch. De Troch vertelt tegen
zien van zoveel talent past onze beeenieder die het horen wil dat ze beschikt
scheidenheid. Het was niet voor niets dat
over de cijfers 90-60-90, daarmee in de
mensen als Van Mol, De Coninck, De
ideale voetsporen van Marilyn Monroe
Poorter, Jaak Pijpen e.a. het Huis van
tredend. Zoals Norma Jean gaat ook De
Vertrouwen haast geruisloos mochten
Troch uit de kleren en in Playboy. Voor
verlaten, maar dat het afscheid van Peetwie het nog niet gelezen had, verkoners het avondnieuws haalde. Peeters bedigde Joyce het nog eens in 'Casino
reikt met een half uur televisie meer dan
Royale', het Vlaams mediaschaamlapje
Censydiam ooit zal doen met 5 jaar
van VT4, gepresenteerd (?) door ons aller
studies
op kosten van de gemeenschap.
Rani De Coninck. Joyce beweerde ergens
Dat
ze
daar
aan de Reyerslaan nog eens
haar principes te hebben en wenste niet te
over
nadenken.
praten over de verdiensten van de fo-

Met de billen
bloot

toreportage. „Ik word betaald per verkocht nummer", verklapte ze, daarmee

Krik

weg met de
.•Belgiscne"
eli
spelling
Ondanks de zomerse komkommertijd
kwamen er enkele beduidende reacties
binnen op mijn artikei l.v.m. de schrijfwijzevan persoonsnamen (WiJ, 17 en 24
julljIJ. Mijn lezersbrief in De Standaard \n
december 1996, over hetzelfde onderwerp, oogstte ook positieve reacties van

lezers. Bewijs dat dit probleem bij meerdere Vlamingen leeft als hun aandacht
daar op gevestigd wordt.
Het toeval wil dat de naam van de sticher
van de VU, net bij zijn afsterven, door
lezer Renaat van Beeck ais voorbeeld
gesteld werd (WiJ, 28 aug. jl.), aantonend welke verwarring er heerst door
bijna 170 jaar „Belgische burgerlijke
stand"-beleid onder Franstalige invloed.
Namelijk dat, afgezien van het dilemma
van de grote/kleine v/d's, vele meer-

ledige Vlaamse familienamen mettertijd
verbasterd werden door ze helemaal of
ten dele aan eikaar te schrijven, wat niet
strookt met de eigenheid van ons Nederlands.
Na dit zomerreces is mijn vraag of WIJ nu
voortaan de meerledige eigennamen
met kleine v/d zal schrijven. Ik heb inmiddels gezien dat de Financieel Economische Tijd dit al geruime tijd doet.
En, kan de VU In het Vlaamse Parlement
deze Belgische kater de Vlaamse bel
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Vlaamse bedriifsverankering
De zucht naar Vlaamse verankering (WIJ,
11 sept. jl.) van het bedrijfsleven belachelijk vinden? Is al lang voorbijgestreefd en niet te stoppen dat het op
enkele marginale gevallen na eenvoudig
niet kan! De tijd van de trotse eigenaar te
zijn van een zelfstandig bedrijf is voorbij.
Niemand kan dat individueel nog betalen
door de hoge loonlasten.
Wij zouden verstomd staan hoeveel van
elke frank die wij uitgeven, als winst naar
het buitenland gaat. Niet meer eigen land
ten goede komt en voor verarming zorgt.
Kettingwinkels zijn het duidelijkste bewijs van deze praktijk. Als Lernout &
Hauspie nu jubelen dat Microsoft-USA
geldt in hun bedrijf stopt, dan zal hen
later het lachen vergaan. Als Bill Gates
bedoelingen duidelijk worden.
Kapitaalkrachtige belangengroepen (aandeelhouders) geven er niets om dat hun
geld naar X, Y of Z gaat. Als het maar
opbrengt. Hoe meer fusie's en concentraties, hoe lager de onkosten.
Ruwe en simpele logica is dat wie véél
geld heeft, alles naar zich toe kan trekken.
Volgens dat principe verdwijnen onze
KMO's, om van de grootbedrijven niet te
spreken aan de lopende band.
Hier geven wij groeikansen aan beloftevolle bedrijven (Barco, Standaardboekhandels, enz.) met overheidsgeld
(GMV). Wat een vervalsing is van de
concurrentie tegenover bedrijven die
géén geld krijgen. Zou niet mogen en is
dicriminatie!
Als bedrijven bloeien, worden ze overgenomen door belangengroepen. Gaat
het niet goed, dan mag de gemeenschap

er voor opdraaien met steun. Koddige en
paradoxale situatie! Rijke aandeelhouders enerzijds en anderzijds de overheid,
die mag de armenzorg organiseren. Wat
ze trouwens al volop bezig is.
Wij beleven de ultieme strijd tussen grote
belangengroepen die elkaar proberen op
te slorpen. De aandeelhouders zullen
niets verliezen. Des te erger zullen de
gevolgen zijn voor de massa werklozen
die daar uit zullen ontstaan.
De landen waar de kleinschahgheid blijft,
lossen op de beste wijze het probleem van
de werkloosheid op. Samen met lage
loonlasten zorgen zij voor het algemeen
belang en niet voor de rijkdom van enkelingen.
Waarom zou een overheid waarvan de
leden zelf aandeelhouders zijn, of flink
meedelen in de geneugten, hier verandering aanbrengen? Het algemeen belang
van de bevolking voor ogen houden en
niet dat van de rijke belangengroepen.
Ongecontroleerde globalisering staat
haaks op de sociale menselijke behoeften,
lezen we in de ontwerptekst van het VUcongres, punt 2.1...
W. Degheldere,
Brugge

Jampol
Op 20 mei 1997 reisden Vlaamse oud
Oostfronters naar het Russische stadje
Jampol waar zij in maart 1944 gevochten
hadden tegen het Sowjedeger. Zij werden
door de bewoners hartelijk onthaald en
kregen onderdak in hun woningen.
Er werd in Jampol een groot houten kruis
als gedenkteken opgericht, vervaardigd
door de lokale schrijnwerker. Op dit kruis
staat de tekst: „Onbekende Vlamingen".
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Vlaams-radicaal en progressief maandblad

In het septembernummer:
Vlaamse beweging moet
democratie verfijnen
Dossier

WALLONIË
pleidooi voor een nieuwe
Vlaams-Waalse dialoog
Hete zomer in Euskadi
Vraag nu een proefnummer:
Zinnikstr. 10, 1000 Brussel.
Tel. 02/513.98.04

aanbinden om het gewraakte artikel
§5.3.4 van het Groene boekje bij te
sturen, plus de nodige richtlijnen voor
de Burgerlijke Stand-afdelingen In de
Vlaamse gemeenten en voor de Brusselse Vlamingen ontwerpen? Hoog tijd
dat de redactie van WIJ het voorbeeld
geeft.

Herman A.0. Wilms,
vorst-Brussel

WEDERWOORD

In het Nederlands, Duits en Russisch.
Bij de onthullig van dit christelijk symbool sprak de Russische burgemeester van
Jampol de aanwezige Vlaamse gasten en
de plaatselijke bevolking toe: „Zoals het
de traditie in een beschaafde gemeenschap wil, zijn we heden samengekomen
om de nagedachtenis te eren van hen, die
hier tijdens de tweede wereldoorlog gesneuveld zijn."
Naar schatting zijn hier vier- tot vijfhonderd jonge Vlaamse soldaten gesneuveld. Of het hoogst aantal doden op één
plaats gevallen in de geschiedenis van
België tijdens de tweede wereldoorlog.
Een gebeurtenis waarvan Louis De Lentdecker schreef dat het: „Een reëel beleefde geschiedenis is die te weinig gekend is en een aanklacht tegen de verschrikkingen van de oorlog."
De herdenking te Jampol is een gebeurtenis die alle vredesactivisten zouden
moeten toejuichen en de belangstelling
van de Vlaamse pers verdient.
A.V. Celen,
Gent

Crapuul
Als VU-voorzitter Bert Anciaux in de
kranten zegt dat hij blij is dat het crapuul
van de IJzerbedevaart is thuisgebleven
bedoelt hij natuurlijk niet de onbesproken Vlaming die om principiële redenen
wegblijft. Wat echter wel als crapuul
bestempeld moet worden zijn bv. diegenen die vinden dat ze er op los moeten
kloppen op eigen volk (eerst?), of die zo
nodig aan grafschennis moeten doen
door erop te urineren, of die hun eigen
uitbating in brand steken en zodoende het
leven van vijf mensen die erboven wonen
in gevaar brengen. Net zoals kort na de
oorlog een aantal „goede" Belgen het
gemunt had op have en goed van zogenaamde „foute" burgers. Ook diegenen die trachten hogergenoemde heldendaden goed te praten zijn aardig op
weg om het attest van crapuul te verwerven.
Paul Crutzen,
Kieldrecht

Niet drummen
Een korte reactie op uw even kort artikel
Taalgemengd (WIJ, 11 sept. jl.).
Het bruto kiezersverloop in Brussel tussen Nederiandstalige en Franstalige lijsten is zeer groot en even oud. (Het bestaat
trouwens ook al in de zes randgemeenten.)
Ik schreef u reeds mijn vaststelling hieromtrent neer in juni '95, na de verkiezingen.
Kort gezegd: de Vlamingen, en anderen
ook hadden al lang hun goed gesub-

sidieerde en flink bemande gettootjes
moeten verlaten, de boer op, in Brussel.
Er rest ons nu alleen nog maar op de bal te
spelen, keihard op de bal te spelen inzake
toepassing van de taalwetten.
En die gemeenten, deelgemeenten of wijken waar-het-nog-kan intensief te gaan
bewerken.
Tenzij men zich erbij neerlegt dat de
Vlamingen en hun pohtici de echte
vreemdelingen worden in eigen hoofdstad.
Want dat het de allerhoogste tijd wordt
lees ik in de Pajotabrief van dezelfde
WIJ.
Niet drummen aub., nu zeker niet in mijn
gemeente.
Eddie Favoreel,
1070 Brussel

Rechtzetting
Zoals steeds heb ik met heel wat aandacht
het jongste nummer van WIJ gelezen, niet
het minst het verslag van de IJzerbedevaart. Daarin mocht ik met enige verwondering mijn naam lezen. Uw redacteur schreef namelijk dat er enkele hoofdbestuur leden van de Vlaamse Volksbeweging aanwezig waren, i.e. Bernard
Daelemans, Karl Drabbe en Julien Borremans, tevens gangmakers van de progressieve actiegroep VLAKAF. Toch had
ik dit willen rechtzetten. Ten eerste waren
ook de WB-hoofdbestuursleden Dirk
Laeremans en David Vits aanwezig. En
bovendien ben ik helemaal geen gangmaker van VLAKAf. Zelfs geen medewerker, hoewel ik heel wat sympathie
heb voor het opzet en het streven van
deze jongste telg van de Vlaams-radicale
beweging.
Karl Drabbe,
Grimbergen

Frans
van der Eist
Bij de uitvaartplechtigheid van ere-senator Frans Van der Eist stelde ik, samen
met de honderden andere aanwezigen,
tot mijn genoegen en waardering vast dat
er een bloemenkrans werd aangeboden
door de Senaat.
Ergernis was er nochtans bij het tweetalig
opschrift (de Senaat - Ie Sénat) op de
tricolore begeleidende band.
Nu alle senatoren duidelijk tot de éne of
de andere taalrol behoren, durf ik suggereren om ook daar die - zeer in het oog
vallende - blijken van medeleven uitsluitend in de taal van de betrokken
overledene te willen richten.
Voor de daartoe aan te maken banden kan
wellicht ook het paarsrood van de Senaat
worden aangewend?
Jan Loones,
Senator
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achtig jaar geleden verdween boven Poelkapelle
de Franse gevechtspiloot Georges Guynemer.
Samen met die andere verdwenen vliegenier Antoine
de Saint-Exupéry behoort Guynemer tot de grootste
legenden uit de oorlogsluchtvaartgeschiedenis. Dat
de mot nog lang niet in de mythe-Guynemer zit
toont Lieven Demedts aan, hij bracht alle pistes
samen; ze lopen naar Rumbeke in West-Vlaanderen.

T

4- U I T S M I J T E R
Op 11 september 1917 verdween boven
Poelkapelle tijdens de derde slag om leper
de legendarische Franse gevechtspiloot
Georges Guynemer ("Parijs 1894). Met
zijn escadrille De Ooievaars had de nauweli|ks 21-jarige Koning der Vliegeniers
54 overwmningen geboekt en leek hij
onaantastbaar, tot hij, wellicht op bevel
van Rittmeister Freiherr Manfred von
Richthoven, uit de lucht werd gehaald.

BROODWAGEN
Oud-Beselarenaar André Vandenameele
(73), die thans te leper woont, is beslist
een autoriteit op vlak van studie naar
gecrashte vliegtuigen. Tot nu heeft hij
reeds 4287 crashes uit de periode 19391945 gelokaliseerd, maar onvermijdelijk
kwam hij ook in de ban van de mythe
rond Georges Guynemer. Dat de Franse
piloot op het kerkhof van Rumbeke begraven ligt, baseert hij op een verklaring
van de toen 91-jarige (en intussen overleden) Izegemse pater Herman (Frans
Vandewalle) die hem zijn ervaringen als
15-jarige knaap vertelde. Samen met zijn
vader bevond pater Herman zich in café
De Vijfwegen, nabij het kasteel van Rumbeke. Duitse soldaten lesten er hun dorst
en vertelden, met enig gevoel voor triomf,
dat zij een beroemde gevallen Franse
vliegenier, zekere Guynemer, naar Rumbeke vervoerden. De piloot was neergehaald boven Poelkapelle. De jonge
knaap kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en glipte naar buiten. Daar
stond een broodwagen, de jongen klom
op de wielen en keek onder het zeil. Hij
zag er een vliegenier met lederen muts
liggen, zijn beige mantel was met zwarte
pels gevoerd. De man leek hem tenger en
klein van gestalte. Later op de dag trok de
broodwagen richting Rumbeke, waar de
piloot in één van de hoeken van het
kerkhof in een massagraf zou begraven
worden.

Rumbeekplaatse brengen. Daar werden
de koeien vastgeknoopt aan een balk,
nabij de kerk. Remi Vanacker bleef nog
een tijdlang rond de kerk hangen. Bij de
kerkhofkapel bemerkte hij een broodwagen waarvan hij met zijn koestok het
zeil („de baske") optilde. Tot zijn verwondering zag de jongen het haast onherkenbaar, met aarde besmeurd, lijk van
een vliegenier. Later zou hij vernemen dat
dit wellicht Georges Guynemer was. Op
hogere leeftijd begon hij dan ook een
heuse speurtocht naar „het geheim Guy-

het transport per bakkerskar was echter
overeind gebleven...
Remi Vanacker trof wel diverse andere
getuigen aan. Grafdelver Cyriel Defraeye,
uit de Oekenestraat te Rumbeke, was als
knaap commissionaire (hulpje) werkzaam
en wist nog dat een Duitse „colonne" die
op het hof van zekere Nijs ingekwartierd
lag, het bewuste lijk naar Rumbeke had
meegebracht. Het betrof het stoffelijk
overschot van een belangrijke Franse piloot, gevonden op de grens tussen Westrozebeke en Poelkapelle, dichtbij het hof

Tachtig Jaar
Guynemer-mythe
nemer". Zijn wedervaren staat gedetailleerd beschreven in het boek Van Zilverberg naar de Kalberg (Julien
Cluyse/Lieven Demedts, uitgeverij Lannoo, Tielt, 1987, blz. 135-150).

DE BLOEDSCHIJTE
In het begin van de tachtiger jaren vernam
Remi Vanacker eerder toevallig dat er op
de pastorie van Rumbeke een document
bewaard werd omtrent de oorlogsgebeurtenissen te Rumbeke. Het boek was van de
hand van pastoor Leopold Slosse. Toen hij
het bewuste document ging inkijken ontmoette hij een lid van de Kerkfabriek van
Rumbeke dat hem vertelde dat zekere
bakker Hilaire Beke ooit hetzelfde verhaal
rond Guynemer had verteld. Remi Vanacker spoorde de famihe van de bakker
op. De afstammelingen woonden in Brussel, waar de oudste zoon op 1 maart 1974
was overleden, maar echt veel informatie
viel er niet meer te rapen, het verhaal van

EEN GEDREVEN ZOEKTOCHT
Het verhaal van pater Herman werd
bevestigd door de Oostrozebeekse burgemeester Remi Vanacker (°1907 tl987), die eveneens als kind oog in oog
stond met de mysterieuze piloot in de
broodwagen. Jaren later ondernam Vanacker een bezeten zoektocht naar Georges Guynemer.
Remi Vanacker liep in september 1917
school in de Rumbeekse Kwadestraat.
Het front was steeds dichterbij geschoven
en gezien het strategisch belang werd de
ouderlijke hoeve door de Duitsers bezet.
Zoals zovele boeren uit de streek werd
vader Vanacker verplicht een groot deel
van zijn runderen bij de Duitsers in te
leveren. De tienjarige Remi moest, samen
met de knechten Achiel Vermeersch en
Jozef Vandecasteele de runderen naar
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Guynemer werd eerst afgekeurd als
piloot, later zou hij toch de lucht
ingaan.

van zekere „Pieren Martjens". Cyriel
„Fraeye" had het lijk zelf helpen begraven
langs de Kwadestraat. Remi Vanacker vernam er zelfs de precieze locatie: het massagraf lag daar, waar zich thans de tombe
van de familie Jules Bouckaert-Vermandel
bevindt. De oude grafdelver wist voorts te
vertellen dat het massagraf er kwam omdat
er een epidemie heerste, in de volksmond
„de bloedschijte" genaamd, en men geen
tijd had voor individuele graven.
Remi Vanacker tekende ook nog andere
interessante getuigenissen op, zoals deze
van zekere Laurentius „Tenten" Blomme"
die het verhaal van Guynemer uit de mond
van bakker Beke had gehoord.

DE BRIEF UIT AUSTRALIË
Op 1 februari 1984 kreeg Remi Vanacker
een verrassende brief uit Australië. Bernard Rabouin was per toeval aan zijn adres
gekomen en wees er op dat zijn vader, die
zelf oorlogspiloot was geweest, tal van
contaaen had gehad met Guynemer. Hij
had de Franse oorlogsheld gekend in
Compiègne en Saint-Pol-sur-Mer. De Austrahër bezorgde Remi Vanacker nog meer
informatie die er op wees dat de Franse
legende wel degelijk in Rumbeke begraven
lag.
Er waren ook ontgoochelingen tijdens de
zoektocht van de Rozebeekse ere-burgemeester. Zekere Deprez uit Kortrijk
beweerde in het bezit te zijn van een foto
van het vliegtuigwrak van Guynemer en
beloofde een kopie te laten geworden.
Helaas gebeurde dit nooit.
Een reportagereeks in Het Laatste Nieuws
bracht nieuwe gegevens aan. Zekere Spillebeen uit „Sente" (Lendelede) verwees
naar een familie Nijs uit de Brielstraat te
Rumbeke. Cyriel Nijs (overleden in 1978)
had steeds volgehouden dat Guynemer op
zijn hoeve „in het voederkot" had gelegen.
Daar de ouderlijke hoeve net buiten de
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frontlinie lag, werd het gebouw door
Duitse troepen ingenomen. Vanuit die
hoeve gebeurde overigens de bevoorrading van de Duitsers aan het front. Zo
vertrok er iedere avond, rond 19 uur, een
bevoorradingscolonne, bestaande uit
paard en kar, geladen met lichte munitie en
proviand. Op een morgen in september
1917 gebeurde het volgende: Cyriel Nijs
was gewoontegetrouw vroeg uit de veren
om de dieren te voederen en de koeien te
melken. Toen hij op die bewuste septemberdag buitenkwam stond er een
Duitse wacht voor het voederhok opgesteld, die belette Cyriel de toegang. Eén
van de Duitse soldaten verklapte dat de
bevoorradingscolonne „het lijk van de
onoverwinnelijke Guynemer had meegebracht uit de streek van Poelkapelle".
Cyriel mocht even binnengluren en zag dat
in het voederhok „een lijk in leder" (Guynemer?) lag opgebaard. Merkwaardig is
wel dat tijdens de twee dagen die daar op
volgden ongeveer zeventig Duitse officieren en andere gezaghebbende militairen
het lijk kwamen groeten en inspecteren.
Tijdens de nacht van de tweede dag werd
het weggehaald en naar het Rumbeekse
kerkhof gebracht.
Journahst Julien Cluyse, die de Guynemerzoektocht van Remi Vanacker nauwkeurig
reconstrueerde, besloot: „Men kan het
tenslotte zo stellen dat de naakte waarheid,
het sluitend bewijs, nooit zal geleverd
worden, gezien de gebeurtenissen intussen
te ver af liggen." Een visie die, met alle
respect voor de journalist, kan aangevochten worden gezien er intussen
nieuwe, gelijkluidende getuigenissen opdoken.
Tot op vandaag blijft het mysterie Guynemer bestaan en zoals de journalist van
Het Laatste Nieuws, Mare Dejonckheere,
nog op 4 september 1997 neerschreef:
„Harde bewijzen zouden de fascinatie
voor de Guynemer-legende wellicht geen
goed doen".
Mythe en legende dienen nu eenmaal
gevoed te worden en wellicht is het ook
goed zo. Maar toch zijn de aangehaalde
getuigenissen, ondersteund door André
Vandenameele, zo treffend dat ze naar de
waarheid leiden. Ooit, en mischien nog,
lag Georges Guynemer begraven te Rumbeke, onder de grafsteen van Jules Bouckaert.
Lieven Demedts

Georges
Guynemer
„een lUk
In leder"...

