
DONDERDAG 6 NOVEMBER 1997 

42"'̂  JAARGANG - Nr. 45 - 35 Fr. 

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

U it verschillende vertrouwelijke 

bronnen kon VU-voorzitter Bert 

Anciaux vernemen dat tussen de 

Waalse ministers Di Rupo (PS) en Maystadt 

(PSC) een constructie was opgezet om voor het 

aangeslagen AFCEA-materiaal de nodige 

exportvergunningen te versieren. Economische 

Zaken omschreef het materiaal als „militair 

strategisch". Daarom was het nodig om de 

minister van Buitenlandse Handel Maystadt, 

die de bevoegdheid heeft om 

exportvergunningen voor wapens af te leveren, 

in het scenario te betrekken. Het is duidelijk 

dat met het afleveren van exportvergunningen 

via wapenbeurzen de geest van de 

parlementaire besluitvorming over 

wapenhandel geweld wordt aangedaan. 

De uitvoervergunningen moesten snel 

geregeld worden opdat de bedrijven hun 

„strategisch militair materieel" zouden 

terugkrijgen. Maar er waren ook geen invoer

en doorvoervergunningen. De laattijdige inval 

van douane en Economische Inspectie op de 

wapenbeurs kan dit alles alleen maar bewijzen. 

De inval was laattijdig omdat 'een ambtenaar' 

op Internationale Economische Betrekkingen, 

dienst Vergunningen, woensdag 29 oktober het 

rapport over de bedrijven die niet in orde 

waren met hun vergunningen een tijdlang 

'verloren' had gelegd. Hoogstwaarschijnlijk 

gebeurde dit onder druk van minister Di Rupo. 

VU-kamerlid Pons Borginon wil de minister 

daarover interpelleren. Het Waalse 

'wapenhandelonderonsje' zat goed in elkaar, 

maar werd o.a. gedwarsboomd door 

aandachtige en plichtsbewuste ambtenaren. 

Voorzitter Anciaux die het hele verhaal 

aan het licht bracht werd achteraf door een 

topambtenaar van de Economische Inspectie 

bijgetreden. De man verklaarde dat het 

lobbyisten (gepensioneerde generaals) waren die 

de deuren van de betrokken kabinetten hadden 

platgelopen om de uitvoervergunningen te 

regelen. De ambtenaren van de Economische 

Inspectie vonden in de heisa die rond de 

wapenbeurs werd gemaakt weer wat meer zin 

in hun werk. Het was de eerste keer in achttien 

jaar dat ze iets ondernamen tegen wat zij „een 

volstrekt illegale wapenbeurs" noemen. Ze 

beloofden volgend jaar opnieuw even 

krachtdadig op te treden. Als de beurs er dan 

nog is natuurlijk! 

De beurs viel en stond weer op. 
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V olgende week zullen opnieuw miljoe
nen mensen In de hele wereld een 

ogenblik stil staan bij de kwaadste aller 
kwalen: de oorlog. Ook bij ons In Vlaanderen 
zal tot In de kleinste dorpen herinnerd 
worden aan twee oorlogen die het leven 
van zoveel families In deze of gene zin heeft 
beïnvloed. Tegen het leed van deze in
ferno's kunnen wij weinig méér zetten dan 
een bloemenkrans of een moment van 
stilte, zo wordt ons geweten weer even 
bijgesteld. En daar gaan we dan, voor een 
jaartje 
Dit kan een karikatuur lijken, maar benadert 
de werkelijkheid. Wij staan zo machteloos 
tegenover gewapende conflicten, tegen
over machtige lobbyisten die wapenbeur
zen organiseren tegen de wil van de volks
vertegenwoordiging in, machteloos tegen 
regeringen die de kassa willen horen rin
kelen of dat nu bij de verkoop van pralines is 
of van wapens 
Het jaarlijks rapport over de wapenultvoer 
en de jongste AFCEA-wapenbeurs te Brussel 
hebben nog maar eens het hypocriete 
gelaat van dit land getoond. 
Wat het eerste betreft voldoet het rapport 
met aan de belangrijke vraag welke wapens 
aan wie werden verkocht. Een regering die 
dergelijk onvolledig rapport aflevert, speelt 
in de kaart van de vele duistere figuren van 
wie de namen het licht niet mogen zien. 
Hoe kan het geïnteresseerde publiek ook 
maar enig Inzicht krijgen in de transacties als 

de meest noodzakelijke gegevens ontbre
ken? Cehelmhouderij ontneemt het jaar
rapport over de wapenultvoer elke reden 
van bestaan. 
De AFCEA-wapenbeurs is een ander verhaal. 
Deze is geen Stock Amerlcain waar oude 
rommei wordt aangeboden, maar de splts-
technologle-van-de-dood. Gewapende 
conflicten zullen steeds minder met tra
ditionele schietijzers uitgevochten worden, 

Pralines of 
wapens? 

maar middels dit hoogtechnologisch ver
nuft in mini-verpakking. Handig om, zoals 
deze week bewezen werd, de douane om 
de tuin te lelden. Te Brussel werd niet alleen 
geshowd, maar ook verhandeld en waar 
wapens zijn rolt de poen Het was dus goed 
dat VU-voorzitter Bert Anciaux de stoute 
schoenen aan had om de publieke opinie 
met de neus op de feiten te drukken. AFCEA 
is een wapenbeurs waar ook verkocht wordt 
en geen klein beetje. Ook ai poogden de 
organisatoren, veelal oud-generaais en an
dere ijzervreters, Anciaux met leugens af te 
schepen. Op AFCEA kan gewinkeld worden è 
volonté! Daarbij gaat het niet om jacht

geweren of tentoonstellingsnep, maar om 
hoogtechnologisch militair strategisch ge
rief dat zo kan meegenomen worden en 
onmiddellijk Ingezet In omstandigheden 
waarvoor het gemaakt werd!: mensen do
den! Dat het door douane en Economische 
Inspectie aangeslagen werd Is terecht. Dat 
de Waalse ministers Di Rupo (Economische 
Zaken) en fviaystadt (Financiën en Buiten
landse Handel) bereid waren om aanstonds 
uitvoervergunningen af te leveren toont 
nogmaals dat deze regering slechts ge
ïnteresseerd Is In het rinkelen van de kassa. 
Of het daarbij om pralines gaat of om 
wapens maakt de dames en de henen niets 
uit! 
Dit land, en zeker Vlaanderen, Is herhaal
delijk het terrein geweest waarop militaire 
conflicten werden beslecht. Wij weten wat 
oorlogsellende is, daarom ook leven we 
onder de paraplu van een Atlantisch bond
genootschap Wij sturen onder de vlag van 
de Verenigde Naties troepen naar alle con
tinenten om vrede te brengen of om haar te 
handhaven. Dit land geniet daarvoor waar
dering en sympathie, iviaar conflicten be
heersen heeft geen zin als wij de kansen op 
conflicten niet heipen verkleinen Door 
gastvrijheid te verlenen aan de ongecon
troleerde Internationale wapenhandel ver
nietigt dit land zijn vredelievend Imago 
De legeroverheld wil de uitrusting van haar 
troepen moderniseren, een niet onterechte 
vraag wil zij dat haar manschappen in

ternationaal meekunnen. Met wapens die 
nog uit het vroege Koude oorlog-tijdperk 
stammen slaat men een belachelijk figuur. 
Als partij die het pacifisme in het vaandel 
voert, dringt de Volksunie er op aan dat, 
vooraleer ook maar één nieuw stuk aan
gekocht wondt, een nauwgezette taakom
schrijving voor dit beroepsleger wordt uit
getekend. Zo moet nagegaan wonden welke 
opdrachten dit land aankan en welke niet, In 
welke mate kan samengewerkt worden met 
Nederland en andere landen van de West-
Eunopese Unie. Nieuwe aankopen mogen 
slechts in dat perspectief worden gedaan. 
En daar bovenop moet, gezien de kwalijke 
ervanngen bij legeraankopen - want er Is 
meer dan Agustal - bijzonder behoedzaam 
met overheidsgelden worden omgespron
gen. Bovendien moeten de aankopen in 
functie staan van de vredesacties waarin dit 
leger zich de jongste jaren heeft gespe
cialiseerd 
Voor de Volksunie, die als uiteindelijk doel 
het totale bannen van elk gewapend con
flict beoogt, is ontwapening, ook in eigen 
huls, de eerste regel. Nooit brengt een 
oorlog vrede, vrede daarentegen voorkomt 
oorlog. 
Is het niet tergend Jiang Zemin nu te honen 
verklaren dat het bloedige Ingrijpen op het 
Tienanmenpiein in 1989 een vergissing 
was? De geschiedenis hangt aan mekaar 
van dergelijke vengissingen... 

MaurKs van Liedekerke 



MiUAArcie. millAArde! 
Het nieuws staat bol van de non-eventen. 
Daaronder valt ook de uitschuiver van de 
Mercedes A. Het kleine en relatief dure 
wagentje is gekanteld. 'Dat is dan dat', zou 
je denken. Maar nee: het 'nieuws' haalde 
alle voorpagina's. Het vormde zelfs het 
onderwerp van 'commentaren'. 'Of het 
publiek zijn vertrouwen in het wagentje 
nog terug zou krijgen?' De 

maatschappelijke relevantie, waarop toch 
zo graag prat gegaan wordt, van deze vraag 
is nul. Als het publiek geen AAtjes koopt, 
dan wel een andere wagen. Wel jammer is 
het natuurlijk als de Mercedes A wordt 
afgevoerd. Datzelfde zou dan immers ook 
gebeuren met de inkomsten van de 
megacampagne die Mercedes al zowat een 
half jaar voert... 

Dolce Ben? 
„Het allerstrafste vind ik: Paoia is l<oningin van een land met bijna 
zes miljoen Vlamingen en spreekt geen gebenedijd woord Ne
derlands. En dat wordt allemaal getolereerd. Meer zelfs: in dit land 
waar de vrije meningsuiting zogenaamd een recht is, moet je 
uitkijken datje je niet te hard tegen de monarchie uitspreekt of 
men gaatje als een paria behandelen (. .) Ja, dat irriteert me 
mateloos. En ik ben geen Vlaams-nationalist of zo Absoluut niet. 
Want of België nu barst of met, het zal mij een zorg zijn. Alleen vind 
ik dat mensen zelf zouden mogen bepalen wie er aan het hoofd 
van hun natiestaat." 
Ben Crabbé, BV-presentator, in Dag Allemaal van 28 oktober 
1997. 

4^ DOORDEWEEKS ^ 

Door een foutje in een com
puterprogramma kregen meerdere 
duizenden landgenoten een verl<eerde 
- en te lioge - belastingaanslag in hun 
bus. 

Vorig jaar werden er iets meer 
dan 28.000 echtsclieltlfngen uitge
sproken. Dat zijn er minder dan in 1995 
toen de echtscheidingswet versoepeld 
werd. Ongeveer 50.000 mensen stap
ten in het huwelijk. 

De milieuvergunning voor dé 
werken aan het Beriaymontgebouw 
wordt ingetrokken. Het gebouw moet 
van asbest ontdaan worden en dat 
gebeurt op een alles behalve veilige 
manier Het gebouw is verzegeld. 

Het Antwerpse Vlaams Blok-se-
cretariaat kreeg een brandbom tegen 
de gevel. TWee verdachten zijn op
gepakt. Ze zouden geen VB-lid zijn. 

'™ Niet alleen bij ons is het erg 
koud, ook in Italië leidt de koude tot 
problemen voor de slachtoffers van 
aardbevingen. Ongeveer 40.000 men
sen leven er in tentjes en caravans. 

f^ Damien Wigny, de topman van 
KB-Lux, is aangehouden. Hij wordt 
verdacht van o.a. bendevorming en 
medeplichtigheid aan fiscale fraude. 

r Gingen de omgekeerde weg: 
Jan De Clerck en zijn echtgenote. Beide 
echtelieden konden terug naar hun 
kinderen en hun bedrijf. Zij werden 
vrijgeraten voor de ronde som van 
100 miljoen fr borg. 

Ook België heeft sinds kort zijn 
eerste gekke koe. Het beest werd aan
getroffen op een boerderij in de Cond-
roz. Het beest kwam niet in de voed
selketen. 

" Buitenlanders zullen voortaan 
dezelfde boeten moeten betalen voor 
verkeersovertredingen als inwoners 
van België. Gerechtigheid geschiedt in 
dit land altijd net iets later 

Na Valentijn komt Bompy. Op 
het strand van Raversijde spoelde een 
een baardwalvis aan. Het dier zorgde 
voor een toeloop van naar schatting 
30.000 toeristen. Daar kan 'Tien om te 
zien' een puntje aan zuigen. 

ËRIEF 

Naar aanleiding van de beslissing van de 
Vlaamse regering om het "eeuwigdurend" 
karakter van de faciliteiten in de rand- en 
taalgrensgemeenten om te buigen tot een 
"tijdelijke" tegemoetkoming aan de Frans-
taligen, heeft minister-president Luc Van 

den Brande in een interview met de Gazet 

Van Antwerpen bekendgemaakt dat de 
Vlaamse regering een eerste "omzend
brief' verstuurd heeft. Deze is aan de 
Vlaamse administraties en instellingen 
gericht. Daarin staat dat de faciliteiten 
niet-herhalend zijn, waardoor de Frans-
aligen ieder jaar hun documenten bij de 
Vlaamse administraties en instellingen 
moeten aanvragen. Een tweede omzend
brief zal naar de gemeenten en OCMWs 
met faciliteiten gezonden worden. Daar
door zullen ook de lokale besturen met 
het tijdelijk karakter van de faciliteiten 
rekening moeten houden. Hoe dat in de 
praktijk moet worden toegepast en door 
de Vlaamse regering zal worden gecon
troleerd, is nog niet duidelijk. Van den 
Brande maakt zich wel sterk dat ge
meenten die de richtlijnen in de om
zendbrief weigeren toe te passen, zich aan 
sancties mogen verwachten. 
In het interview liet de minister-president 
zijn communautaire spierballen zien. Met 
betrekking tot de faciliteitengemeenten 
zei hij dat de „Vlaamse administratie 
nadrukkelijker zal nagaan of alle erken-
nings- en subsidiëringsdossiers conform 
de taalwetgeving zijn en de rechten van de 
Nederlandstahgen zijn verzekerd." Van 
den Brande sloot een toepassing van de 
Conventie van de Raad van Europa in
zake minderheden - een eis van de Frans-
taligen - in België uit, omdat „de ver
houding tussen Vlamingen, Franstaligen 
en Duitstaligen institutioneel zijn gere

geld." Voorts herhaalde hij dat de over
heveling van de gehele taalwetgeving 
naar de deelstaten in de Schrikkelnota 

staat vermeld. 

REACTIES 

De Franstaligen zijn, zoals voorzien, niet 
opgezet met de maatregelen van de 
Vlaamse regering. PS-voorzitter Philippe 

Busquin wil er liever niet al te veel 
woorden aan vuil maken, „want er zijn 
andere problemen." Toch is hij ervan 
overtuigd dat de „faciliteiten krachtens 
de taalwetten en de grondwet een ver
worven recht zijn." Daarin verschilt Bus
quin van mening met zijn Nederlanstalige 
collega Louis Tobback (SP). Die steunt de 
initiatieven van de Vlaamse regering. Te
gelijk beweert de SP-voorzitter bij hoog 
en bij laag dat hij „geen regering zonder 
de PS wil vormen en bovendien gekant is 
tegen assymetrische coalities." Tobback 
wil blijkbaar het resultaat van de ver
kiezingen niet afwachten, noch het fe
derale model - waarbij assymetrische 
coalities eerder tot de regel dan tot de 
uitzondering behoren - eerbiedigen. 
Hoe dan ook, dat de Vlaamse regering 
bevoegd is voor de toepassing van de 
taalwetten op Vlaams grondgebied willen 
de Franstalige burgemeesters niet erken
nen. De Francofone burgervader van 
Kraainem, Léon Maricq, voorspelt dat hij 
de richtlijnen in de omzendbrieven zal 
negeren. Frangois van Hoobrouck, bur
gemeester in Wezembeek-Oppem, is van 
mening dat de maatregel niet tegen de 
letter, maar wel tegen de geest van de wet 
indruist. Ook hij zal weerstand bieden. 
Bovendien willen de burgemeesters van 
de faciliteitengemeenten de koppen bij 
elkaar steken om de vernietiging van de 
omzendbrief bij de Raad van State te 

wii De Decker 

slagje slaan? 

bepleiten. Dat zal allicht weinig zin heb
ben. Eertijds hebben zowel de Neder
landstalige als Franstalige kamer van de 
Raad van State het tijdelijk karakter van 
de faciliteiten bevestigd. De uitspraak 
maakte duidelijk hoe het rechtscollege 
over "de geest" van de wet dacht. Ove
rigens kunnen, volgens prof. Senelle, de 
Franstaligen de vernietiging niet aanvra
gen, daar de Raad van State enkel over 
verordenende omzendbrieven en niet 
over interpretatieve omzendbrieven oor
deelt. 

PAPIEREN 

De recente initiatieven van de Vlaamse 
regering kunnen tot op zekere hoogte 
vergeleken worden met wat in 1977-
1978 tijdens de Egmontbesprekingen on
derhandeld werd. Toen voorzag men dat 
de Franstaligen telkens naar Brussel 
moesten om hun benodigde documenten 
op te halen. Hugo De Ridder, de toen
malige journalist van De Standaard sprak 
dan ook van "rugzakfranstaligen". Precies 
twintig jaar na het Egmontpact is de term 
papieren-FTunstuligen toepasbaar. 
Overigens valt er ook een constante waar 
te nemen ten aanzien van de wijze waarop 
het FDF de eisen van de Vlamingen poogt 
te omzeilen. Opdat eertijds de Frans
taligen hun reiskosten naar Brussel zou
den kunnen besparen, stelde het FDF 
voor in de randgemeenten "loketten" op 
te richten. Vandaag belooft het FDF dat 
ze de Franstaligen een "typebrief zal 
bezorgen waarmee ze bij de Vlaamse 
overheid een aanvraag kunnen indienen. 
Het toont enkel aan hoe weinig "de 
geesten" zijn geëvolueerd. 

VICANCIAUX 

Dat dit ook voor Brussel geldt, kan nau
welijks betwijfeld worden. In een opi
niestuk in de krant De Standaard heeft Vic 

Anciaux, VU-staatssecretaris in het Brus
sels Hoofdstedelijk gebied, zwaar naar de 
"taalimperialistische" toon van sommige 
Franstaligen uitgehaald. 
Anciaux heeft steeds het Brussels pa
cificatiemodel onderschreven en in de 
praktijk willen toepassen. Juist daarom 
verwijst hij naar de besluiten van het 
vierde congres van de Brusselse Vla
mingen (1994). Toen werd voorzien in 
Brussel naar „verdraagzaamheid, weder
zijds respect voor eikaars eigenheid en 
een harmonieus samenleven van alle 
mensen, gemeenschappen en culturen" te 
streven. De Vlaamse Brusselaars stelden 
ook voor om zoveel mogelijk naar „mo
gelijkheden te zoeken om bicommunau-
tair samen te werken op het vlak van 
kunst en cultuur." 
Dat kan toegepast worden via het project 

6 november 1997 



Se non è vero... 
Het zal ook u niet ontgaan zijn dat de razend populaire 
Spice Girls het erg goed doen in de nabijheid van 
politici. Of is het andersom ? Hoe het ook zij: afgelopen 
weekeind waren ze te gast in Zuid-Afrika alwaar zij 
Nelson Mandela en Prins Charles eens in de wangen 
mochten knijpen. Publiciteit voor beiden, want de 
beelden gingen de wereld rond. Het doet ons ver
onderstellen dat zulke 'ons-kent-ons'-situaties ook in 
Vlaanderen voor nogal wat BV's erg voordelig zouden 
kunnen zijn. 
H Voor Johan Van Hecke en Paul Severs zien wij iets 

moois weggelegd. 'Ik ben verliefd op jou' is een 
onverwoestbaar nummer dat alvast voor Van Hecke het 
leven nog wat mooier zal maken. 
H Begrotingsconclaven in Brusselse paleizen zullen 
binnenkort worden opgevrolijkt door De Havenzan-
gers. Hun hit "s Nachts na tweeën' kan in het voor
uitzicht van carnaval een opfrissing gebruiken. Voor de 
ministers zal het lied een aangename afwisseling zijn 
met het meer bekende "t Zijn zotten die werken'. 
I Bruno Tobback, Joachim Coens, Bert Anciaux, 
Mark Eyskens, Marijke Dillen,... kunnen dan weer een 
beroep doen op Stef Bos. Zijn 'Papa' zal ongetwijfeld 

een succesnummer blijven. 
B De PS-top zou dan weer een beroep kunnen doen op 
Jo Lemaire. Haar 'Non, je ne regrette rien' is een topper 
op de Proms-concerten in Antwerpen. De SP heeft haar 
dan weer uitgenodigd om daarvan een licht gewijzigde 
versie te brengen: ,Non, je ne me souviens rien'. 
B Freek Dejonghe heeft dan weer het voorrecht om in 
het gezelschap van Willy Buijs door Vlaanderen te gaan. 
'Ben je van de CVP, en lig je plotseling in de goot: er is 
leven, er is leven na de dood!' is in christen-de
mocratische middens een klassieker aan het worden. 
Begint u nu maar weer gewoon opnieuw te lezen. 

4' DOORDEWEEKS ^ 

Brussel 2000. Maar, wat blijkt? In het 
september-oktober nummer van Francité, 

tijdschrift van La Maison de la Francité 

wordt het project niet enkel belachelijk 
gemaakt, maar ook in een, zoals Vic 
Anciaux het noemt, "provincialistische 
hyperfrancofone" richting geïnterpre
teerd. In de bijdrage wordt immers be
weerd dat Brussel in het jaar 2000, net 
zoals vandaag, uit 90% Franstaligen be
staat. Als men rekening houdt met het 
aantal Brusselse inwoners van buiten
landse afkomst en met de Brusselse Ne-
derlandstaligen, dan zijn er in Brussel, 
aldus Anciaux, „niet meer dan 40% 
Franstaligen. Zij zijn dus een minderheid 
onder de 123 minderheden. Brussel is een 
stad van minderheden." 
Dat de "pretentie" van sommige Frans
taligen niet zelden alle verbeelding tart, 
wordt nog maar eens in de bijdrage 
bewezen: „la ville deveneu internationale 
parce que francophone." De Nederlands-
taligen zijn aldus achterlijke boeren, ter
wijl het blad er ook van uitgaat dat Brussel 
steeds een Franstalige stad is geweest. 
Overigens wordt uitdagend beschreven 
hoe bicommunautaire projecten als Kun

sten-Festival des Arts door de Fransta
ligen beheerst wordt. 
Het artikel komt op zijn tijd, want toont 
aan dat de Brusselse Nederlandstaligen 
op hun hoede moeten zijn. Het volgend 
congres van de Brusselse Vlamingen zou 
wat meer aandacht mogen schenken aan 
communautaure eisen: de liefde komt 
blijkbaar niet van twee kanten. Op de 
inbreng van de Nederlandstaligen, door 
sommigen als "nieuwe Belgen" bekriti
seerd, binnen het project Kunsten-Fes
tival de Arts is al meerdere malen kritiek 
geuit. 

PSC 

Onlangs dreigde gewezen PSC-voorzitter 
GérardDeprez ermee de partij te verlaten 
en bij de PRL-FDF aan te sluiten om op 
die manier de Waalse socialisten van de 
macht te verwijderen. Deprez is niet 
opgezet met de conservatieve koers die 
huidig PSC-voorzitter Charles- Ferdinand 

Nothomb \aart. Om de vernieuwing door 
te drukken steunde Deprez eertijds de 
tegenkandidate van Nothomb,/oè7/e Mil-

quet. 

Danzij intens overleg door kamervoor
zitter Raymond Langendries werd een 
breuk binnen de PSC vermeden. No-
thomb heeft moeten inbinden. Hij wordt 
voortaan "geflankeerd" door senator Mil-
quet die de functie van ondervoorzitter 
van Jean-Jacques Viseur overneemt. Op 
die manier blijft Deprez bij de PSC. Hij 
heeft de liefde voor PRL-voorzitter Louis 

Michel opgegeven. Hij krijgt wel de kans 
om met "enkele vrienden" verder te wer

ken aan "een manifest voor een nieuwe 
politieke beweging". 

RENAULT 

Een slag in het gezicht van de intussen 
3100 werkloze werknemers van Renault-
Vilvoorde. Zo kan men de beslissing van 
de Franse autobouwer Renault om van 
Vilvoorde naar Moskou te verhuizen, 
beschouwen. Fier als een gieter onder
tekende Renault-baas Schweitzer de 
"joint venture" tussen de stad Moskou en 
Renault. De Franse piemïtr Lionel Jospin, 

die als oppositielid tegen de sluiting van 
Renault in Vilvoorde betoogde, stond er 
deze keer lachend bij. 

Nieuw Wereld 

Tijdschrift 

sterft stille 
dood. 

I 

Verleden week donderdag heeft de VU de teksten met 
betrekking tot haar nakende congres "Laat de 

democratie nooit meer zwijgen" aan de pers voorgesteld. 
Voorzitter Bert Anciaux en congresvoorzitter Herman 

l^uwers verduidelijkten de talrijk gewijzigde 
en zelfs nieuwe resoluties. 

Diepgaande 
democratisering 

De resoluties over het "Leuvense" VU-con-
gres van 22 en 25 novemberl997 werden 
In september in het ledenblad De Toe
komst voorgesteld. De partijraad koos 
voor het thema „ Laat de democratie nooit 
meer zwijgen". In vier thematische hoofd-
stul<l<en - Administratie Justitie, Economie 
en Politiële - worden tell<ens noodzakelijke 
hervormingen opgesomd die het demo
cratisch gehalte van de maatschappij 
moeten opvijzelen. Bert Anciaux: „Wij zijn 
tot nu toe de enige partij die een jaar na 
de Witte Mars haar programma aanpast en 
vernieuwt en dit op basis van de be-
zorgdheden die bij de mensen leven." 
De oorspronkelijke congresresoluttes wer
den tijdens "arrondissementele voorron
den" toegelicht en door de leden be
sproken. Daaruit bleek dat een aantal 
voorstellen aanleiding gaf tot discussie. 
Vooral het toekennen van migranten
stemrecht en de al dan niet invoering van 
een Vlaamse en onafhankelijke republiek 
deden de gemoederen bij wijlen verhit
ten, Bijna de helft van de meer dan 1000 
ingediende amendementen handelde 
dan ook over het hoofdstuk "democratie 
en politiek". Met sommige van de in
gediende amendementen heeft de con
grescommissie in haar nieuwe en aan de 

pers voorgestelde tekst - het "Congres-
ontwerp" - ter dege rekening gehouden. 
De leden krijgen bovendien de kans om 
ook dit ontwerp in Leuven te amenderen. 
Overigens benadrukte Bert Anciaux dat 
tevens belang werd gehecht aan de ad
viezen en opmerkingen van een resem 
niet-leden, al dan niet behorend tot één 
of andere organisatie. 
De arrondissementele voorronden maak
ten duidelijk dat heel wat leden compleet 
nieuwe resoluties zouden indienen. Dat 
werd bewaarheid, want niet minder dan 
138 nieuwe resoluties werden naar het 
Barrikadenplein gestuurd. De congres
commissie heeft ze niet In de ontwerp
teksten geïntegreerd. Indien ze verband 
houden met bestaande resoluties en/of 
amendementen kunnen ze op zaterdag 
22 november wel in de werkgroepen be
handeld worden. Of er tijdens het congres 
- zoals gebruikelijk - actualiteitsresoluties 
ter stemming zullen voorgelegd worden, 
is nog niet volledig uitgeklaard. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal wel op de actualiteit 
worden ingespeeld en dit via resoluties 
handelend over de communautaire the
matiek. Fi'lip Roglers van de krant De 
Morgen vroeg aan Bert Anciaux of er 
tijdens het congres ook gepraat zal wor

den over het VU-plus-project. „Nee", ant
woordde de VU-voorzitter, „voor het mo
ment en tijdens het congres staat het 
inhoudelijke aspect op de voorgrond." 
Toen de journalist zijn nieuwsgierigheid 
over het VU-plus-project niet onder stoe
len of banken stak, bleef de VU-voorzitter 
de vragen afwimpelen. Anciaux wil niet 
voorbarig in zijn kaarten laten kijken, wat 
een redacteur van het Belang van Limburg 
deed opmerken dat het misschien een 
„VU-plus-mlnus-operatie wordt." 
Dat de partij zich niet wil laten vangen 
door het trekken van voorbarige beslui
ten, noch door een overbekiemtoning 
van mediagevoelige en populaire aan
dachtspunten, moge duidelijk zijn. Toen 
tijdens de Nationale Conventie senator 
Jan Loones de afschaffing van de mo
narchie bepleitte, smeerden de media dit 
thema breedvoerig uit. Naar aanleiding 
van een congres dat meerdere aspecten 
van een diepgaande democratisering be
klemtoont, wil de partij een dergelijke 
thematische "marginalisering" vermijden. 
Bovendien wou de congrescommissie 
komaf maken met een aantal hiaten of 
onduidelijkheden. Zo stond in de oor
spronkelijke resolutie 4.1. vermeid dat de 
VU „voor een pariementaire democratie 
met een republikeinse bestuursvorm 
pleit." Rekening houdend met het debat 
over het koningshuis, gaf dit aanleiding 
tot meerdere interpretaties. Dat is nu van 
de baan, de partij spreekt van een „Vlaan
deren met een democratie naar repu
blikeins model met een machtig parie-
ment en een rechtstreeks verkozen re
geringscoalitie." In het confederate België 
Is voor de monarchie nog een plaats 
voorbehouden, zij het dat de VU niet 
langer een staatkundige rol voor deze 
erfelijke Instelling weggelegd ziet. De mo
narch moet zich beperken tot een louter 
protocollaire en ceremoniële taak, wat, 
aldus Anciaux, „in Laken niet op applaus 
zal worden onthaald." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
De ontwikkelingen van de jongste jaren 
doen vermoeden dat de 'vaste benoeming' 
de 21ste eeuw niet zal overleven. 
Daarmee zal een baan bij een of andere 
overheid een stuk minder aantrekkelijk 
worden. De privé-sector betaalt immers 
meer en geeft toch maar dezelfde vaste -
of losse - vooruitzichten. Ervan uitgaand 

dat de 'betere elementen' vaak meer 
kunnen verdienen, lijken de perspectieven 
voor de overheidsadministratie op het 
vlak van 'kwaliteit' dan ook niet erg 

gunstig. Kamerlid Fons Borginon vroeg 
zich af of dat verschil in loon wel te 
handhaven is, temeer daar een 
'nieuwkomer' in de administratie, welke 
ervaring hij ook met zich meedraagt, vaak 
niet meer kan verdienen dan een pas 
afgestudeerd groentje. Het antwoord van 
de minister van Ambtenarenzaken was 
niet meer dan een verhuld 'njet'. 

I 

• WETSTRAAT ^ 

O p 14 Oktober 1997 interpelleerde Vlaams 
volksvertegenwoordiger Chris 

Vandenbroeke (VU) Vlaams ministervan Financiën 
en Begroting Wivina Demeester (CVP) over de 

regionalisering van de nalatigheids- en 
verwij lintresten en de boeten. 

Lessen trekken 
Bij de bespreking van de iiervorming van 
de successierechten in 1996, stootten de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers op het 
gegeven dat de verwijl- en nalatigheids-
intresten niet aan de gewesten werden 
doorgestort. Daardoor verliest Vlaande
ren een flinke som aan middelen. De 
interpellatie van Chris Vandenbroeke was 
dan ook niet onbelangrijk. De media 
schonken er geen aandacht aan. Nochtans 
hjkt de storting van de intresten en boeten 
naar de gewesten de logica zelve. Vlaams 
minister van Financiën en Begroting Wi

vina Demeester drukte het als volgt uit: 

„Behoudens andersluidende bepalingen -
die er in dit geval niet zijn - volgt normaal 
gezien de bijzaak de hoofdzaak. Hier is de 
hoofdzaak het successierecht en de bijzaak 
de boete, de nalatigheids- en verwijlin-
tresten. Bijgevolg moeten ook deze be
dragen aan de gewesten worden over
gemaakt." 

MAYSTADT 

Reeds in het verleden had Chris Van
denbroeke, gebruik makend van zijn man
daat als gemeenschapssenator, de federale 
minister van Financiën Philippe Maystadt 

Vlaams VU-volksvertegenwoordlger 
en gemeenschapssenator Chris 

Vandenbroeke ontdekte dat 
Vlaanderen te weinig middelen krijgt 

(PSC) dienaangaande vragen gesteld. 
Maystadt was echter minder duidelijk. Zo 
kon niet eens vernomen worden over welk 
bedrag het hier ging, ook niet bij be
nadering. Voorts stelde de PSC'er dat de 
boeten zeker niet dienden overgeheveld te 
worden naar de gewesten. Over de ver-
wijlintresten kon gepraat worden, maar 

In de Kamer heeft VU-volksvertegenwoor-
diger Geert Bourgeois een drieledige mo
tie Ingediend. Aanleiding vormde de door 
de Belgische regering voorgedragen be
noeming van de besproken gewezen mi
nister van Justitie Melchior Wathelet IPSO 
tot Europees rechter. Recent heeft de 
commissie Grondrechten van het Euro
pees parlement zich daartegen verzet. 
Noch de Belgische regering, noch Wa-
thelet trekken zich daarvan aan. Bourgeois 
veroordeelt dit met scherp. Hij meent dat 
Wathelet zijn verloren eer zou kunnen 
henwlnnnen Indien hij zelf ontslag neemt 
als Europees rechter. Indien niet, dan 
moet de Belgische regering het Europees 
Hof van Justitie vragen de benoemings
procedure terug op gang te brengen, 
zodat Wathelet uit zijn ambt kan ontzet 
worden. 
Geert Bourgeois: „Ik maak mij weinig 
illusies. Deze regeringsmeerderheid 
draagt verantwoordelijkheid hoog in het 
vaandei en iedereen in dit land - politie, 
rijkswacht, substituten, onderzoeksrech
ters - wordt opgeroepen zijn verantwoor
delijkheid op te nemen. Maar, wanneer 
het gezagsdragers, In casu ministers, be
treft, dan bestaat het woord verantwoor
delijkheid niet meer Voor ons en de pu
blieke opinie Is het geen afgehandelde 
zaak. Het zou wel eens kunnen dat de 
federale regering vroeger dan verwacht 
op haar beslissing moet terugkomen." 

De besluiten van de onderzoekscom
missie naar de Bende van NIjvel worden In 
de media als pover omschreven. Na 133 
commissievergaderingen met vele getui
genissen, gerechtelijke dossiers en ad-
vlezen van professoren zou de Bende-

Indianenverhalen 
commissle-bis vooral aangetoond hebben 
dat eertijds heel wat "Indianenverhalen" 
werden verspreid. Daarmee doelt men op 
allerlei verbanden tussen de aanslagen en 
de betrokkenheid van extreem-rechtse 
kringen. VU-kamerlld en lid van de com
missie Karel van Hoorebeke heeft zo zijn 
eigen mening over de (vermeende) In
dianenverhalen. ,,Inzake het onderzoek 
naar bindingen met extreem-rechts zijn er 
Inderdaad geen bewijzen gevonden. Toch 

Volgens VU-kamerlld Fons Borginon bestaat 
het gevaar erin dat de Belgische hulp aan 

Congo het regime van Kabila bestendigt en 
zelfs legitimeert. 

had men dit onderzoek verder moeten 
uitdiepen, onder meer Inzake het dossier 
De Bolnvolsin en de banden met CEPIC. 
Het is niet toevallig dat In heel wat dossiers 
de namen De Bonvolsin en Vanden Boe-
ynants telkens terugkwamen. Het is dan 
ook niet mogelijk thans te poneren dat er 
geen extreem-rechtse bindingen wa
ren. " 

In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers vroeg VU-parlementslld Fons Bor
ginon aan minister van Ontwikkelingssa
menwerking Reginals Moreels (CVP) uitleg 
over de Belgische hervatting van samen
werking met de centraal-AfrIkaanse lan
den Rwanda en Congo. 

Fons Borginon: ,,De vraag is of je hulp 
kan weigeren aan een bevolking omwille 
van een regering die niet aan de voor
opgestelde voorwaarden voor hulp vol
doet ik denk datje toch minstens streng 
moet zijn bij het verlenen van hulp aan de 
Congolese regering, omdat het gevaar 
bestaat dat onze hulp het regime van 
Kabila bestendigt en zelfs legitimeert. De 
regering van Kabila heeft meer legitimiteit 
nodig dan diegene die zij met de wapens 
heeft verwon/en. In dit stadium kunnen 
wij nog druk uitoefenen op Kabila, maar 
als hij te vlug te veel steun krijgt niet meer 
We moeten bovendien toezien dat de 
Amerikaanse politiek "Trade, not aid" er 
niet toe leidt dat "trade" voor de VS is en 
"aid" voor ons." 

enkel in het kader van „een globale re
geling omtrent de gewestbelastingen." 
Wat met dit vage antwoord eigelijk be
doeld werd bleef een raadsel. Maar, geen 
nood. Elke maand is er immers een Over-
legcomité waar de verschillende ministers 
van Financiën interpretatieproblemen als 
deze trachten op te lossen. Chris Van
denbroeke stelde zijn vragen dus opnieuw, 
deze keer in het Vlaams Parlement. In haar 
antwoord diende minister Demeester toe 
te geven dat ook zij geen kennis had van de 
orde van grootte van deze sommen die 
volgens haar nochtans de deelstaten toe
komen. Nieuw was wel dat ze daarvoor 
een verklaring had. „Zeer recent hebben 
we zelf ontdekt dat sedert 1990-1991 alle 
verwijlintresten en boeten gezamenlijk -
dus door de gewesten en de federale 
regering - worden geïnd, waardoor het 
bijna niet meer mogelijk is deze nog uit te 
splitsen." 

De vraag is waarom al deze sommen pas 
sinds het begin van de jaren negentig op 
een gezamenlijke rekening geplaatst wor
den ? Druist dat niet volkomen in tegen de 
logica van de staatshervorming? Jawel, als 
we de woorden van minister Demeester 
interpreteren: „Ik wil geen slechte ge
dachten hebben, maar sommigen in mijn 
omgeving stellen duidelijk dat die gelden 
één rekening toekomen, precies om ze niet 
te moeten opsplitsen." 

VOOGDIJ 

De minister beloofde dit onderwerp voor 
de derde maal op de agenda van het 
Overlegcomité te plaatsen. Maar, het lijkt 
duidelijk dat het niet evident wordt een 
doorbraak te forceren. Op het federale 
vlak leeft er onwil om deze logische over
heveling te realiseren. Hoe anders valt te 
verklaren dat eerste minister Dehaene in 
informele contacten grif toegeeft dat de 
gewesten recht hebben op de boeten en de 
verwijl- en nalatigheidsintresten? 
Er zijn bovendien grondige klachten in 
andere gerelateerde dossiers. Zo beves
tigde minister Demeester het vermoeden 
dat sommige gewestbelastingen, zoals bij
voorbeeld de belasting op spelen en wed
denschappen, niet meer of bijzonder wei
nig worden gecontroleerd. Met als gevolg 
dat deze belastingen dan ook veel lager 
liggen dan de opbrengst die ze zouden 
moeten opleveren. Eén en ander ver
wondert Chris Vandenbroeke al lang niet 
meer. De praktijk toont andermaal aan dat 
wiens brood men eet, diens woord men 
spreekt: dat van de federale ambtenaren. 
Zij staan onder voogdij van een federale 
minister. Van hen kan blijkbaar moeilijk 
verwacht worden dat ze voldoende loyaal 
zouden zijn ten opzichte van de deelstaten. 
Daaruit moeten lessen • getrokken wor
den. 

Karl CoUaerts 
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B, 
eleggen op de beurs leek afgelopen jaar vrij 

' eenvoudig. Deze leek immers enkel maar te 

kunnen stijgen. Hoge rendementen lokten heel wat 

mensen voor het eerst naar de beurs, wat de koersen 

op een nog hoger niveau bracht. Plots kwam 

blijkbaar de ontgoocheling. Er kwam die ene dag dat 

de koersen op Wall Street in elkaar stortten. Paniek 

brak uit. De beleggers hadden blijkbaar geen lessen 

getrokken uit de beurscrash van oktober 1987. 

^ ECONOMIE ^ 

Dalende rentevoeten en een historisch 
lage inflatie (inflatie = stijging van het 
prijspeil), gekruid met een conjuncturele 
verbetering: dit waren de belangrijkste 
ingrediënten van de aanhoudende beurs
stijging die we de afgelopen jaren hebben 
gekend. De beleggers waren verwend 
door de hoge rendementen. Dit lokte heel 
wat mensen die nog nooit enig aandeel 
hadden gekocht naar de beurs. Waar
nemers waarschuwden toen reeds dat bij 
de minste paniek deze beleggers de grote 
verliezers zouden zijn en onmiddellijk 
hun kapitaal te gelde zouden maken, wat 
een eventuele crash alleen maar zou be
vorderen. 

Naargelang het niveau van de beurs bo
ven haar trendwaarde bleef stijgen of de 
waarde die door de onderliggende eco
nomische fundamentals wordt verant
woord, begonnen financiële analisten 
reeds gedurende anderhalf jaar rekening 
te houden met een eventuele crash. Uit
eindelijk werden grote delen van de voor
heen opgebouwde winsten van tafel ge
veegd. Bijhorende grafiek toont aan dat 
de neerwaartse correctie van de koersen 
reeds in juli begon, waarna iedereen ver
wachtte dat het gevaar geweken was tot 
het onheil onverwachts in oktober toch 
nog de kop opstak. De grafiek toont 
tevens het gelijkaardig verloop van de 
Brusselse beurs met deze van New York. 
Als barometer voor de beurs van Brussel 
werd de Bel 20 genomen (linkerschaal op 
de grafiek), de index van de 20 meest 
verhandelde Belgische aandelen op deze 
beurs. Voor New York werd niet de 
vertrouwde Dow Jones Index genomen 
maar de Standard & Poors 500 Index 

(rechter schaal). Deze S&P 500 omvat de 
500 grootste aandelen van de beurs van 
New York en wordt onder analisten al
gemeen beschouwd als beste barometer 
voor deze beurs. 

DE AANLEIDING 
Iedereen zat te wachten op de lang ver
wachte correctie van de hoge aande
lenkoersen, maar weinigen durfden ver
kopen om geen verdere koersstijgingen te 
missen. Het was alsof wielrenners de 
spurt met elkaar niet durfden aangaan uit 
vrees vanuit het wiel gecounterd te wor
den. Uiteindelijk gebeurde dit dan toch. 
Zoals gewoonlijk is het steeds een externe 
factor die tot een beurscrash aanleiding 
geeft. Een rentestijging in het Verre Oos
ten deed de beurs van Hong Kong kel
deren. Deze crash zette het vuur aan het 
lont in New York. Ook daar brak paniek 
uit. De Dow Jones verloor in absolute 
termen het grootste aantal punten ooit. 
Zoals de hele wereld economisch als één 
dorp met elkaar is verweven, zette deze 
crash zich de volgende dag door op de 

Europese beurzen. Bij de opening van de 
beurs van New York in de namiddag 
(Europese tijd) leek deze opnieuw af te 
stevenen op verlies. Dit lokte op haar 
beurt peptalk uit van Clinton en andere 
vooraanstaanden, wat opnieuw tot een 
spectaculair herstel leidde. Vele beleggers 
dachten immers door de fel gedaalde 
aandelenkoersen koopjes te kunnen doen 
waardoor deze koopwoede de koersen 
opnieuw spectaculair de hoogte injoeg. 
Bij het horen van dit nieuws volgde 
Europa onmiddellijk. 

De ups 
op de 

Evolutie van de Bei 20 en de S&P 500 in liet jaar 1997 

De huidige schommelingen op de ver
schillende beurzen hebben nog weinig te 
maken met de onderliggende economi
sche variabelen. Deze zijn immers puur 
psychologisch van aard. Geen enkel fi
nancieel analist kan immers een sluitende 
economische verklaring bieden voor deze 
beweeglijkheid op de financiële markten. 
De ene dag maakten we een recorddaling 
mee, de volgende dag een recordstijging. 
De beurs begon meer en meer op een 
goktent te lijken. 

DE GEVOLGEN 
Gelukkig begon deze hoge vluchtigheid 

langzaam maar zeker af te nemen. De 
aandelenkoersen zijn intussen wat naar 
beneden toe gecorrigeerd wat hun 
waarde opnieuw dichter bij hun trendlijn 
brengt. Het besef dat koersen op fi
nanciële markten ook kunnen dalen 
brengt de beleggers immers opnieuw met 
hun beide voeten op de grond. Daardoor 
zullen deze eerder opnieuw met de on
derliggende economische variabelen gaan 
rekening houden vooraleer aandelen te 
kopen, in plaats van puur onwetend op 
koersstijgingen te gaan speculeren. Dit 
kan alleen maar de economie ten goede 
komen. 

In absolute termen was de crash op Wall 
Street, de beurs van New York, de groot
ste ooit. Gelukkig kon men in relatieve 
termen maar van een minicrash spreken. 
Van een grote crash in relatieve termen 
kon immers meer dan ooit een negatieve 
invloed zijn uitgegaan op de economie. 
Indien vele brave huisvaders hun ge
ïnvesteerd kapitaaltje als sneeuw onder 
de zon hadden zien wegsmelten, had dit 
zeker een negative invloed gehad op de 
consumptie wat de economische groei 
alleen maar kon vertragen. Gelukkig 
kwam het niet zover. Integendeel, deze 

correctie (zonder een grote crash te zijn) 
was immers wat de beurs nodig had en 
kan in dit geval zelfs gezond worden 
genoemd voor onze economie. Velen 
dachten immers dat de beurs een casino 
was geworden waar alleen kon gewonnen 
worden. Intussen is de primaire rol die de 
beurs voor onze economie vervult in ere 
hersteld: zorgen voor een optimale al
locatie van het kapitaal naar de meest 

en clowns 
financiële 

maricten 
efficiënte ondernemingen, rekening hou
dende met allerhande economische va
riabelen. De psychologische storm gaat 
langzaam liggen en er wordt traag naar de 
economische fundamentals terugge
keerd. Mensen gaan in de toekomst op
nieuw aandelen van een bepaald bedrijf 
kopen omdat ze in dat bedrijf geloven. 

Tot voor kort waren er immers heel wat 
lieden die puur speculatief om het even 
welke aandelen kochten zonder te weten 
wat het bedrjif in kwestie produceerde. 
Analisten omschreven dit fenomeen va
ker als spelen met vuur en waarschuwden 
reeds lang dat deze beleggers hun vingers 
wel eens zouden kunnen verbranden, wat 
intussen gebeurde. 

DE TOEKOMST 
Wat de toekomst zal brengen is moeilijk te 
voorspellen. Financiële analisten ver
wachten niet echt dat een nieuwe aan
houdende beursstijging vlug zal worden 
ingezet. Integendeel, de verdere beurs-
dahngen zouden nog wel enige weken 
kunnen aanhouden. Toch is men op lange 
termijn nog steeds positief inzake aan
delen. Er lijkt immers nog geen con
juncturele verslechtering op komst. 
De komende jaren verwacht men zeker 
dat de beurzen nog een verder groei
potentieel hebben. Superrendementen 
zoals de afgelopen jaren zijn wel uit den 
boze. 

Kristof Agache 
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Het wordt tijd 
dat de Britse 

eerste 
minister Tony 

Blair de 
mensen

rechten en de 
rechten van 
verdediging 
eerbiedigt. 
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De Gentse advocaat Piet de Pauw is geen 
onbekende in de Vlaamse beweging. Hij 
is de populaire stichter van het TaalAktie 

Komitee (TAK). In 1976 nam hij ontslag 
als TAK-leider, om privéredenen, maar 
ook omdat een gerechtelijke veroorde
ling zijn loopbaan kon fnuiken. De Pauw 
stichtte de Vlaams Republikeinse Bewe

ging (VRB), maar zijn voornemen om een 
nieuwe politieke partij op te richten, 
strandde door de opkomst van het 
Vlaams Blok. Even kon deze partij hem 
bekoren, maar het kwam algauw tot een 
breuk, omdat De Pauw zich niet in het 
extreem-rechtse gedachtengoed kon vin
den. Tijdens de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1994 stond hij als "onafhan
kelijke" op de Gentse VU-lijst. Hij werd 
niet verkozen. Zijn recent, omstandig en 
puik gedocumenteerd rapport over de 
Ierse politieke gevangenen doet vermoe
den dat hij - opnieuw - een vooraan
staande rol in de Vlaamse beweging wil 
opnemen. De Pauw neemt het op voor de 
rechten van actievoerders binnen auto-
nomistische bewegingen. Daarmee komt 
hij aan een traditie in de Vlaamse be
weging tegemoet. Interessant daarbij is 
dat hij de volle steun krijgt van Guido 

Schoeters, voorzitter van de Lawyers 

Group of Amnesty International Vlaan

deren. 

KITSONISME 
Ten gronde heeft De Pauw het niet over 
de aanslagen van de IRA {Irish Republican 

Army) waarvoor al dan niet vermeende 
leden worden opgesloten. „Ik spreek mij 
niet uit over de geweldpleging, noch over 
de grond van veroordeling. Ik kan mij 
bovendien niet met het politieke aspect 
inlaten. Ik ben geen woordvoerder van 
Sinn Fein (de politieke vleugel van IRA, 
red.). Dat hebben we afgesproken zowel 
met de mensen uit Ierland als met de 
Vlaamse parlementsleden. Wij klagen im
mers de schending van mensenrechten en 
de rechten van verdediging aan. Wij wil
len een zo breed mogelijke steun om druk 
op de Britse regering uit te oefenen." 
Naar Anton van Wilderode "geen ander 
wapen voerend dan het woord" verdedigt 
de Gentse advocaat met recht én rede de 
democratische belangen van Ierse ge
vangenen en hun familie. Hun angst
aanjagende levenswandel - dat meer weg 
heeft van een dodelijke lijdensweg - vangt 
steevast in het door de Britten bezette 
Noord-Ierland aan. In de zes graafschap
pen houdt de Britse generaal Frank Kitson 

zich onledig met het verwezenlijken van 
de theorie van het "Kitsonisme". Daarmee 
wil de generaal de bestaande en toe
komstige Ierse volksbewegingen - vaak 

D e Iers-republikeinse politieke gevangenen 

worden op verbijsterende en mensonterende 

wijze behandeld. Noch de mensenrechten, noch de 

rechten van verdediging worden gerespecteerd. Dat 

maakte Piet de Pauw in een onthutsend rapport 

bekend. 

> LANDUIT ^ 

letterlijk - de kop indrukken. Merk
waardig is dat finaal de militaire en 
politieke wereld samensmelten. Dat ge
beurt procesmatig, waarbij eerst infor
matie wordt "verzameld" door micro
foons te plaatsen via inbraken en huis
zoekingen of door de installatie van on
bemande camera's die de verplaatsing van 
de bevolking in kaart brengen. Een ver-
deel-en-heers-pohtiek vereenvoudigt 
deze methode, want wie als katholiek 
staat geregistreerd kan enkel in bepaalde 
wijken of beter "getto's" wonen. Dat 
daarmee het leger elke katholieke burger 
tot de republikeinse beweging rekent, is 

BETONNEN DOODSKISTEN 
Tijdens de lijdensweg van arrestatie, on
dervraging, bestraffing en uitzichtloze ge
vangenisstraffen kan de verdachte nau
welijks aanspraak maken op contact met 
de advocaat, laat staan op een recht
matige inbreng van de verdediging. Meer 
nog, deze - aldus De Pauw - "fascistoïde" 
wetgeving, overigens kenmerkend voor 
een politiestaat, krijgt een vervaarlijk 
staartje door de systematische en ge
organiseerde aanvallen op advocaten. In 
hun kantoren wordt ingebroken, tele
foons worden afgetapt, doodsbedreigin
gen zijn niet van de lucht en kunnen niet 

Britse 
concentratiekampen 

een weinig logisch, maar onvermijdelijk 
gevolg. Om de gemoederen tussen de 
bevolking te verhitten en opdat de Ieren 
aan het beleven van hun identiteit zouden 
verzaken, wordt het toekennen van so
ciale rechten afhankelijk gemaakt van 
medewerking met de Britten. Uiteindelijk 
wordt door middel van terreur een open
lijke repressie gevoerd. Op basis van de 
zogenaamde Prevention of Terrorism Act 

(1989) en de Emergency Provisions Act 

(1991) - en ondanks veroordelingen door 
het Europees Hof - schendt de Ulsterse 
politie en justitie de fundamentele de
mocratische rechten en de rechten van 
verdediging. Het aantal overtredingen is 
niet te tellen. Verwoestende huiszoekin
gen gebeuren zonder gerechtelijk bevel. 
Wie wordt opgepakt, wordt naar speciaal 
ingerichte ondervragingscentra overge
bracht, waarna hij of zij schuldig wordt 
bevonden en dit op basis van met geweld 
afgedwongen bekentenissen. Wie lange 
tijd zonder vorm van proces in hechtenis 
wordt geplaatst, heeft dit al te vaak aan 
een vermeend lidmaatschap van de IRA te 
"danken". Dat daar nauwelijks iets kan in 
tegengebracht worden, verwondert niet 
als men rekening houdt met het feit dat 
getuigen ten onlaste niet worden ge
hoord. De gevangenen worden zowaar 
door "uitzonderingsrechtbanken" veroor
deeld, zonder jury en met speciaal voor 
hen gecreëerde regels van bewijsvoering. 
De rechter spreekt meestal een levens
lange gevangenisstraf uit, zonder dat hij 
daarbij vermeldt wanneer de veroordeel
den voor vrijlating in aanmerking komen. 
Achteraf wordt dit - eventueel - uit
geklaard, op basis van politieke en geens
zins van juridische overwegingen. Want 
het is een in het geheim zetelende com
missie die daarover zonder enige uitleg of 
motivatie beslist. 

anders dan ernstig genomen worden. In 
februari 1989 werd Mr. Patrick Finucane, 

de raadsman van menig Ierse politieke 
gevangene, door Engelsgezinde parami
litairen genadeloos neergeschoten. De 
Orde van Advocaten brengt niets tegen 
deze meedogenloze intimitadie in. De 
Pauw: „Over de objectiviteit van deze 
uitgesproken Engelsgezinde Orde zouden 
de andere Europese balies en orden zich 
eens terdege mogen beraden." 
Daartegenover laat de Gentse advocaat 
niet na de Britse regering met de vinger te 
wijzen. Zijn doorgedreven onderzoek, 
waarbij talrijke getuigen werden ge
hoord, leidde tot opzienbarende vast
stellingen. „Doorheen alle onderzochte 
feiten en aangehaalde verhalen lopen de 
constante gegevens van wreedheid, on
rechtvaardigheid, miskenning van ele
mentaire rechten, fysische en psycho
logische foltering. Een vloek van onrecht 
in een zogezegd democratisch land, lid 
van de Europese gemeenschap, dat inzake 
mensenrechten andere staten de les zou 
willen lezen en er inmiddels nog con
centratiekampen op nahoudt." Met de 
"kampen" doelt De Pauw op een aantal 
Britse gevangenissen, de spreekwoorde
lijke S.S.-Units, waar de Ierse activisten, 
die niet als politieke gevangenen erkend 
worden, verkommeren. Gevangenen zien 
er geen daglicht, klagen over een gebrek 
aan voedsel, worden tijdens "hurkzit"-
onderzoeken mishandeld. Als er al fa
miliebezoek wordt toegelaten, vaak na 
treiterend oponthoud in havens en lucht
havens en daarbovenop onderworpen 
aan niet minder dan 12 verschillende 
onderzoeksprocedures, is lichamelijk 
contact verboden. In de piepkleine en 
onhygiënische S.S-Units, door de Engelse 
advocate Gareth Pierce vergeleken met 
"betonnen doodskisten", is de mentale en 

lichamelijke achteruitgang van de ge

vangene dermate schrijnend dat een 

vrouw de dood vond. 

BLAIR 
Europese gevangenisregels bepalen dat 
gevangenen zo dicht mogelijk bij hun 
familie moeten geplaatst worden. De 
Britse regering verschuilt zich achter tal 
van uitvluchten om zich niet naar deze 
regels te voegen. De eigenlijke reden ligt 
voor de hand. Ierse gevangen worden niet 
naar Ierland overgeplaatst omdat daar -
in tegenstelling tot in Groot-Britannië -
de beslissing tot vervroegde vrijlating op 
basis van juridische overwegingen wordt 
genomen. Overigens zit in Engeland een 
levenslang veroordeelde twintig jaar uit, 
in Noord-Ierland is dat momenteel 17,5 
jaar, in de toekomst wordt dat 15 jaar. In 
Ierland aangehouden Britse militairen 
daarentegen, niet zelden veroordeeld 
voor moord op ongewapende katholieke 
burgers, worden meteen naar Engeland 
overgeplaatst, waar ze in de kortste tijd 
op vrije voeten worden gesteld... 
Eigenaardig is dat het recente staakt-het-
vuren geen versoepeling van het Britse 
gevangenisregime heeft teweeggebracht. 
Integendeel, tijdens de vredesonderhan
delingen tussen protestanten en katho
lieke Ieren wordt het regime harder. De 
Britse regering wil daarmee de Ierse po
litieke gevangenen als gijzelaars misbrui
ken ten einde Sinij Fein tot toegevingen te 
dwingen. De Pauw: „Nee, de verkiezing 
van de nieuwe Britse eerste minister Tony 

Blair heeft tot nu toe geen verandering 
gebracht in de onmenselijke situatie van 
de Ierse republikeinen. Wij grijpen het 
staakt-het-vuren aan om de Britse re
gering tot toegevingen te dwingen." 
Naar Europees recht eist de Lawyers 
Group of Amnesty International Vlaan
deren de onmiddellijke overplaatsing van 
alle in Engeland opgesloten republikeinse 
gevangen naar Ierland. Dat bovendien de 
mensenrechten en de rechten van ver
dediging gewaarborgd moeten worden, 
ligt voor de hand. Via bemiddeling van 
VU-kamerlid Geert Bourgeois, heeft een 
parlementslid van elke Vlaamse demo
cratische partij de eisenbundel onder
schreven. De bundel werd aan talrijke 
overheidsinstanties overhandigd. Zal mi
nister van Buitenlandse Zaken Erick De-

rycke (SP) de moed hebben om Tony Blair 
op de naleving van de mensenrechten te 
wijzen? Ten aanzien van de Afrikaanse 
machthebbers gebeurt dat wel. Ook en 
zeker het - bezette - Ierse volk, behorend 
tot de Europese gemeenschap, heeft recht 
op een democratische behandeling. 

(evdc) 
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Jacques de Decker vertelt deze anekdote in 
het Vlaamse literaire tijdschrift Deus ex 

Machina. Maar hij voegt er onmiddellijk 
aan toe dat een Franstalige auteur niet 
meer aandacht krijgt en haalt het voor
beeld aan van de enkele dagen later over
leden schrijfster Louise Debrau die in de 
grootste Franstalige krant van België goed 
was voor... enkele regels. Maar De Decker 
vertelt nog sterker verhaal. 
„De huidige Franstalige letteren uit België 

betekenen sociologisch gezien heel weinig 

voor het publiek waarvoor ze toch in de 

eerste plaats bestemd zijn. Ze dragen he

lemaal niet bij tot een eventuele gemeen

schapsbewustwording. Het enorme succes 

van Het Groot Beschrijf dat op een zonnige 

lentedag bijna tienduizend mensen naar 

Brussel lokte alleen maar om naar Vlaamse 

schrijvers te gaan luisteren, is jammer ge

noeg ondenkbaar aan de Franse kant. Ten

zij die schrijvers uit Parijs zouden komen, 

met een paar Belgen onder hen die door de 

Fransen zijn geannexeerd..." 

Dit staat te lezen in de open brief (De 
literaire schizofrenie van België) waarmee 
Jacques de Decker het themanummer van 
Deus ex Machina opent, het is volledig aan 
de huidige literatuur in Franstalig België 
gewijd. Wij raden het onze lezers aan. 

GEMINI 

Tot eind jaren 60 verschenen in België 
bloemlezingen met Vlaamse en Franstalige 
poëzie onder één band. Bekend zijn o.m. 
de anthologieën van Roger Bodart en 
Karel Jonckheere. Beide ambtenaren, zich 
bewust van de tweeledigheid van dit land, 
gaven hun bloemlezing dan ook de titel 
Gemini mee. Hun ministerie van Cultuur 
had wehswaar twee administraties, maar 
was nog unitair. Gemini (tweeling) stond 
al een eind verder dan samenstellers die 
het in de jaren 70 nog over „Belgische 
poëzie" hadden. Zekere Pierre Bourgeois 
en Fernand Verhesen durfden toen nog 
uitpakken met een titel als Un quart de 

siècle de poésie beige... 

Maar goed, dit is het verleden. De cul-
tuurautonomie zou als eerste de fede
ralisering van dit land inluiden en de 
ontplooiing van de schone letteren hielp 
de Nederlandse identiteit van Vlaanderen 
beklemtonen. Iets wat, volgens De Decker, 
aan Franstalige kant niet gebeurde. 
Jacques de Decker: „Als je de mensen op 

straat zou vragen wie de belangrijkste 

Belgische auteurs van vandaag zijn, zouden 

ze iets weten te zeggen over Simenon, die 

inderdaad onsterfelijk is, over Pierre Mer-

tens omdat hij door een prinses werd 

aangeklaagd en dan zouden ze het na

tuurlijk hebben over Hergé, Franquin of 

Brei. Onze grote kunstenaars van bet 

woord hebben het beeld en de melodie 

nodig gehad om het brede publiek te be

reiken. Is dit an sich niet het bewijs dat de 

N aar aanleiding van de plotse dood van Herman 

de Coninck stelde Jacques de Decker aan de 

redactie van zijn krant (Le Soir) voor om een stukje 

te schrijven over deze Vlaamse dichter. Maar 

niemand had er ooit over de man gehoord, laat 

staan over zijn werk; dus was zelfs een bericht over 

de grote aandacht die zijn overlijden in de Vlaamse 

media had gekregen bij Le Soir niet nodig. 

^ A C T U E E L ^ 

literatuur in Franstalig België heel weinig 

mensen aanspreekt?" 

Dat Franstaligen daar moeite mee hebben 
blijkt uit een opmerking die De Decker 
over Hugo Claus maakt. „Claus, om alleen 

maar hem te noemen, wordt zelfs door 

degenen die hem niet kunnen uitstaan als 

een allegorie van het Vlaamszijn be

schouwd, maar ook van het verdriet dat 

ermee gepaard gaat. In het niet-Vlaamse 

België is niets vergelijkbaars te bespeu

ren..." 

uitgeverijen brengen. „Alleen wie m een 
Parijse boekhandel ligt, wordt besproken, 
verkoopt, krijgt erkenning via Hteraire 
prijzen." 

Een vastelling die door de Luikse hoog
leraar Jean-Marie Klinkenberg bevestigd 
wordt. Volgens hem noopt dit de auteurs 
in de perifere regio's tot twee moge
lijkheden: „De volledige identificering 
met Frankrijk, of de afwijzing, de koppige 
beklemtoning van de eigen specifiteit." 
Dit geldt niet alleen de Franstalige schrij-

Queeste naar 
Waalse identiteit 

raadseiachtig 
PARIJS DICTEERT 
Brusselaar De Decker kent de verschillen 
die (ook) op het literaire vlak tussen 
Vlaanderen en Wallonië bestaan. Hij is een 
van de weinige Franstalige auteurs van wie 
werk haast systematisch in het Nederlands 
wordt vertaald. Zijn roman De buik van de 

walvis (1996), waarin de zaak-Cools op de 
achtergrond speelt, werd door Ernst van 
Altena vertaald en mocht enig succes ge
nieten. De Decker studeerde Germaanse 
talen, vertaalt werk van Hugo Claus en 
publiceert regelmatig in De Morgen. 

Het belang van de letterkundigen i.v.m. 
met culturele identiteit is in Wallonië veel 
geringer dan in Vlaanderen. Het is De 
Decker zelf die de vraag stelt of het 
daarom is dat in het tijdschrift „evenveel 
auteurs verzameld zijn die in Frankrijk 
publiceren als anderen van wie boeken in 
België of in ieder geval buiten Frankrijk 
verschijnen?" 

De Vlaamse auteurs die in Nederland 
publiceren zijn zo wijs niet „op z'n Hol
lands" te schrijven. Nederlandse uitgevers 
koesteren „de Vlaamse pen" van onze 
auteurs. Een beetje couleur local vindt men 
boven de Moerdijk mooi meegenomen. 
Louis-Paul Boon kon niet Vlaams genoeg 
klinken en de keren dat Boontje te Hol
lands was werd het zelfs gênant, om niet te 
zeggen lachwekkend. Hugo Claus moet op 
dat vlak niets worden geleerd, wie De 

Geruchten (100.000 exemplaren) heeft 
gelezen zal vastgesteld hebben dat Claus 
hier Vlaamser is dan ooit, zowel in verhaal 
als in taal. 

Is er enige vergelijking mogelijk met de 
verhouding Wallonië en Frankrijk? In de 
bijdrage „In Frankrijk is één auteur op 
twee een Belg" gaat Jacqueline Caen-
berghs daar op in. En daaruit blijkt dat 
„het Frans van Frankrijk de wet is", dat de 
Franse uitgeverijen in Parijs gevestigd zijn 
en dat de Parijse kritiek bekrachtigt wat de 

vers in België, maar ook deze in Zwit
serland. Daarmee wordt een onderwerp 
aangeraakt dat ook Vlamingen interes
seert. In welke mate wil Wallonië de 
banden met Brussel aangehaald zien of 
verkiest het een confederatievorm met 
Frankrijk? 

REPLI WALLON 

De Franstalige auteurs in België hebben 
het moeilijk met dat soort dingen. Ook 
voor Jacques de Decker „blijft de hele 
queeste naar een Waalse identiteit bij
zonder raadselachtig. Belgische Fransta
ligen weten niet hoe ze zich moeten de
finiëren." En verder:,. De Walen keren 
zich van Brussel af, zoeken naar hun eigen 
navel." Vooral na de voorstellen om de 
Waalse identiteit te bevorderen spreken 
Brusselse politici over een „reph Wal-
lon"... 

De ongemakkelijke politieke verhouding 
tussen Wallonië en Brussel is o.i. het gevolg 
van een culturele kloof, inwoners van deze 
„gewesten" beschouwen zichzelf niet als 
behorend tot dezelfde natie. Want ook al is 
Brussel een overwegend Franstalige stad, 
voor de Waal is ze te weinig Waals. De 
Franstalige Brusselaar zou ook nauwelijks 
in Wallonië geïnteresseerd zijn, hij gaat b.v. 
liever naar de Vlaamse kust op vakantie 
gaan dan naar de Ardennen. 

HEFBOOM EN MOTOR 

Dat het tussen Walen en Franstalige Brus
selaars niet botert bewijzen de aanvallen 
tegen Charles Piqué die tegelijk minister 
president van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is én gemeenschapsminister van 
Franse Cultuur. Eind september liep de 
ruzie zo hoog op dat Piqué met ontslag 
dreigde, hem werd verweten zich nau
welijks op het Waalse culturele veld te 
bewegen. Waals gewestminister Jean-
Claude van Cauwenberghe gebruikte ter

men als „de maat is vol", wat Piqué dan 
weer de kans gaf om de „repli Wallon" 
boven te halen. Eens over de te volgen weg 
is men dus niet. Brussel en Wallonië één 
Franse Gemeenschap? Gaat Brussel als 
Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen weg? 
Komt er een Communauté Wallonie-
Bruxelles, zoals Ecolo hoopt of gaat het 
naar een Wallobrux dat het handvol UCL-
profs in hun manifest Choisir l'Avenir 

voorstelt? 

En hoe invloedrijk is Le Mouvement Wal

lon pour le retour d la France dat in zijn 
tijdschrift Wallonië France vooraanstaande 
Walen (Eerdekens, Defraigne) voor een 
terugkeer naar Frankrijk laat pleiten? 
Het debat over identiteit, dat Vlamingen 
grotendeels achter de rug hebben, blijkt in 
Wallonië pas goed begonnen. Waalse po
litici maakten plannen (het decreet-Bur-
geon) bekend om wat aan de Waalse 
identiteit te doen. Nationale hymne, vlag, 
een algemene datum voor een feestdag, 
een grondwet, zelfs het invoeren van het 
Waals wordt overwogen. Op de vraag in 
Le Soir (20 sept. '97) waarom een eigen 
identiteit zo nodig moet, antwoordde Van 
Cau dat „deze een hefboom en motor voor 
regionale ontwikkeling is" en verwees 
daarbij naar Vlaanderen. 

(mvl) 

Jacques de 
Decker: „De 
walen keren 
zich van 
Brussel af en 
zoeken hun 
eigen navel!" 
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De taalgrens voorbij 
Nieuwe literatuur un Franstalig België 

In Deus Ex Machina 
De redactie van Deus ex Machina stelde een themanummer 
samen over de hedendaagse literatuur uit Franstalig België. 
Naast enkele beschouwende artikelen bevat deze boei
ende uitgave tal van romanfragmenten, gedichten en 
bibliografieën van hedendaagse schrijvers uit Wallonië en 
Brussel. Het nummer wordt besloten met vier in het Frans 
vertaalde gedichten van Herman de Coninck. 
Voor 25 wiJ-lezers ligt een exemplaar van deze Deus ex 
Mactiina klaar! 

JA, stuur mij Deus Ex Machina 
Naam: 
Adres: 

Handtekening 

Bovenstaande bon sturen naar Redactie WIJ, 
Barrikadenpleln 12 te Brussel 
Faxen kan ook: 02/219.97.25 
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WÊ 

De Internationale Boekenbeurs in Frankfurt trekt ieder jaar 

opnieuw massa's mensen, die er meestal voor meerdere dagen op 

hotel zitten. Na een vermoeiende dag moeten die geamuseerd 

worden. Eén bioscoopuitbater wist alvast het literair publiek te 

bereiken met Wilde', een film van Brian Gilbert, naar de biografie 

'Oscar Wilde' van Richard Ellman. }e moet maar hopen dat ie zo 

snel mogelijk onze richting uitkomt, want zelden werd een Wilde

biografie zo knap gemaakt en zo knap geacteerd. Deze film opent 

in de USA, waar Wilde lezingen houdt. Wtlde (Stephen Fry) trouwt 

met Constance (Jennifer Ehle) en ze krijgen twee zonen. Wanneer 

op een dag de op bezoek zijnde homofiele Canadees Robbie Ross 

NIEUW IN DE BIOS 

(Michael Sheen) z'n broek laat zakken als Constance de kinderen 

naar bed brengt, is het gebeurd met Oscar. 

Wilde's carrière gaat een gang en daarmee komen ook de homofiele 

vrienden als bijen om de honingpot. Maar het Victoriaanse 

Engeland gaat z'n mond roeren over de wilde feestjes van Wilde. 

Z'n moeder (een zoals altijd schitterende Vanessa Redgrave) echter, 

die nog veel wildere feestjes houdt (als we de biograaf van Bram 

Stoker mogen geloven), blijft hem steunen, en omdat ze nogal wat 

belangrijke heerschappen over de vloer krijgt, blijft Wtlde on

gemoeid. Maar op de opening van zijn stuk 'Lady Wmdermere's 

Fan' ontmoet hij Alfred (Bosie) Douglas, dit tot groot ongenoegen 

van zijn andere vriendjes. Wilde is tot over de oren verliefd op deze 

jonge dichter, die erop staat dat iedereen kan zien dat zij een paar 

zijn. Dat gebeurt niet tot ieders genoegen ... 

De bekende uitspraken van Wilde vloeien uit Stephen Fry's mond, 

alsof ze van hemzelf waren, en ook de soms arrogante houding van 

Wilde - waarover we in alle biografieën lezen - wordt door hem op 

het scherm gebracht alsof hij een reïncarnatie is van de schrijver 

Sterke muziek, sterk camerawerk (wat helemaal niet doet ver

moeden dat voor de BBC televisie werd gewerkt) en mooie 

kostuums. In één woord, het is weer 'Engels'! (****) 

Willem Sneer 

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

Hardy Krüger 

Inde 

spionagethriller 

„inside Man", zat. 

8 november. TVl 

om 23U.20 

'ife=# Indecent Proposal Amerikaanse zeden
schets. David en Diana Murphy vormen een voor
beeldig echtpaar, iviaar ze raicen in geldnood en 
dreigen hun viiia te verliezen. Ze trekken naar Las 
Vegas in de hoop daar in een van de goktenten een 
smak geld te winnen. Diana wordt er opgemerkt door 
John Cage, een excentrieke miljardair die haar 1 
miljoen dollar aanbiedt in ruil voor een nachtje seks. 
zon. 9 nov., Kanaal 2 om 2lu. 

- J Bezoekers eerst melden! Documentaire 
over een typisch Amerikaans beroep, dat van „door
man". De functie laat zich het best omschrijven als 
een combinatie van portier, llftjongen en butler. Zij 
spelen de rol van vader, broer, vriend of zelfs minnaar 
in het leven van duizenden bewoners van appar
tementsgebouwen In New York. Maan. 10 nov., Ned. 
3 om 20U.30 

O Suddenly, last summer Amerikaanse flim 
van Joseph Mankiewlcz uit 1959, naar de gelijknamige 
eenakter van Tennessee Williams. Met Elizabeth Taylor, 
Montgomery Cllft en Katherlne Hepburn. Violet Ve-
nable, een rijke weduwe, wil een aanzienlijk bedrag 
schenken aan een psychiatrisch ziekenhuis, ter na
gedachtenis van haar overleden zoon. Op één voor
waarde evenwel.. Bevreemdende film waarin de 
waanzin hoogtij viert. Critici hadden het in 1959 over 
„goor, afstotelijk, decadent en sensationeel". Dins. 
11 nov.. Arte om 23u.io 

C Z I The commitments De 21-jarige Dubtlner 
Jlmmy Rabbitte vat het plan op een soulgroep op te 
richten. Hij plaatst een advertentie In een plaatselijk 
krantje en houdt audities In z'n woonkamer, zonder 
veei succes. Het zwarte souigeluid waarnaar hij op 
zoek Is, ontdekt hij per toeval op een trouwfeest, In de 
verzopen stem van Deco. Ierse muziekfilm van Alan 
Parker. Woens. 12 nov., TV2 om 20u.30 

t J * Casanova Franse stomme film van Alexandre 
Volkoff uit 1927 over de legendarische grote ver
sierder, met ivan Mosjouklne in de titelrol. Somp
tueuze film, met grandioze decors en massa's fi
guranten om het Rusland van Katharina 11 en het 
carnaval in Venetië te evoceren. De originele kopie 
werd gerestaureerd door de Clnémathlque frangalse 
en van nieuwe muziek voorzien door George Delerue. 
Dond. 13 nov.. Arte om 24u. 

t J Corrina, Corrina Amerikaanse film van Jessie 
Nelson uit 1994 met Whoopi Coidberg, Ray Llotta en 
Tlna Majorlno. Charmant Hollywoodverhaal over een 
weduwnaar die valt voor zijn zwarte meld. Meteen de 
laatste film van Don Ameche. VrU. 14 nov.. TVl om 
21U.25 

Vogelvrij verklaard 

i 

In een zeldzaam geval willen wij wel eens 
wakker blijven om naar 'Panorama' te 
kijken. Het is een programma dat eigenlijk 
thuishoort op TV2, maar om één of andere 
duistere reden toch op het eerste net blijft 
hangen. Het krijgt daardoor niet meer de 
aandacht die het verdient en dat is jammer. 
Temeer omdat er van tijd tot tijd bijzonder 
boeiende onderwerpen in aan bod komen. 
Vanavond had de redactie voor ons een 
naar eigen zeggen 'onthutsende' reportage 
in de aanbieding. Het betrof het verhaal 
van 'specialisten in opleiding' (SIO) die op 
o.a. de dienst 'Spoedgevallen' van zie
kenhuizen levensreddende operaties moe
ten uitvoeren. Sommigen onder hen wor
den daarbij niet door meer geholpen dan 
hun theoretische kennis. En dat leidt, zo 
werkt dat nu eenmaal, van tijd tot tijd tot 
levensbedreigende operaties. Vergelijk het 
voor ons part, met iemand die middels zijn 
onderhoudsboekje meedoet aan de rally 
van Spa. 

SCHRIJNEND 

Omdat we de problemen van zo'n 'SIO' 
van iets meer nabij kennen, waren we niet 
'onthutst' door de reportage. Integendeel: 
we waren blij dat 'Panorama' er uitgebreid 
- een half uur is een eeuw in TV-tijd -
aandacht aan besteedde. We waren ook blij 
dat dit programma mogelijk was. Getuigen 
vinden voor dit soort problematiek is 
immers niet gemakkelijk. Zeker niet wan
neer dat mensen zijn die open en bloot 
voor de camera's moeten verschijnen. Het 
viel daarom enigszins te betreuren dat niet 
altijd even duidelijk was of de mensen die 
het woord voerden ook daadwerkelijk 
'SIO' waren. 

De verhalen blijven hoe dan ook 'schrij
nend' te noemen. Zo moet een 'SIO' 
regelmatig wacht lopen. Dat houdt in dat 
hij - of in een zeldzaam geval 'zij' - zeer 
geregeld in een ziekenhuis moet verblij
ven, want 'wonen' is teveel gezegd. Een 
weekeind (van vrijdag t.e.m. maandag) 
van meer dan 80 uur vormt daarbij geen 
uitzondering. Hij dient bovendien een 
woonst te zoeken in de nabijheid van het 
ziekenhuis, wat geregeld verhuiskosten 
met zich meebrengt en het voor zijn 
partner haast onmogelijk maakt een vaste 
job aan te nemen. Dat laatste is nochtans in 
veel gevallen nodig want de 'SIO' verdient 
maandelijks ongeveer 45.000 fr. netto en 
zit in een zeer wankel sociaal statuut. Vrije 
beroepen mogen dan wel 'vrij' zijn, 'veilig' 
zijn ze niet. Wie uit de boot valt, maakt 
geen kans op werkloosheidsvergoeding, 
wie oud wordt en niet voldoende verdiend 
heeft, moet het doen met een pensioen van 

Panorama, donderdag 30 oMober 1997. TV1 

rond de 20.000 fr. Om een en ander echt 
tot u te laten doordringen, achten we het 
nuttig dat u deze gegevens even vergelijkt 
met de eis van pakweg de harde kern van 
het ABW voor een vierdagenwerkweek 
mét loonbehoud. Reken daar ook bij dat 
de 'SIO' een opleiding van zeven jaar met 
goed gevolg heeft volbracht. 

VRIEND BEERNAERTS 

Daar staat officieel tegenover dat de 'SIO' 

een goede opleiding krijgt van zijn sta

gemeester. Ook dat klopt meestal niet. 

Nogal wat van die stagemeesters zien in 

hun 'SIO' een goedkope arbeidskracht. Op 

'normale' uren helpt hij hen met de vieze 

klusjes, 's nachts doet hij de vieze klusjes 

alleen, of, als hij meer geluk heeft, wordt 

hij telefonisch geassisteerd. De erelonen 

gaan haast onverminderd naar de sta

gemeester. Ook dat is een fundamentele 

scheeftrekking binnen het systeem, 

waarop 'Panorama' helaas niet dieper in

ging-

Eén man had geluk dat het beeldscherm 
hem van ons scheidde. Het was ene Beer-

naerts, secretaris-generaal van het Ko
ninklijk Belgisch Genootschap voor Heel
kunde. Van mensen met zo'n naamkaartje 
verwachten wij al jaren vergeefs dat ze 
Nederlands spreken. De gevlinderdaste 
Beernaerts vormde geen uitzondering op 
de regel en sprak dan ook Frans. „In mijn 
tijd ging dat zo niet. Wie fouten maakt is 
niet geschikt voor het vak. De eisen van de 
assistenten bedroeven mij. De geest van 
het beroep gaat verloren. Een assistent 
moet intelligent, solide, karaktervol, han
dig en werklustig zijn." En Melchior Wa-

thelet heten waarschijnlijk. 
Tegen deze gang van zaken gaan weinig 
assistenten in. Omdat ze als het ware 
vogelvrij verklaard zijn. Doen ze niet mee 
aan het systeem, dan hoeven ze later niet te 
gaan solliciteren. Vriend Beernaert vond 
het bovendien niet nodig om regels op te 

leggen, in het slechtste geval aanbeve
lingen. „Want anders gaan de assistenten 
de rechten voor de plichten stellen." En 
zouden ze wel eens kunnen genieten van 
een echte - en ook voor de patiënt veiligere 
- nachtrust. Veel verder reiken de 'uit
zinnige' eisen van de assistenten, die ter 
herinnering ongeveer 100 fr. per uur ver
dienen, immers niet. 

VOOR DE VU 1? 

'Panorama' zette het allemaal mooi op een 
rijtje en vertelde er bovendien bij dat deze 
mistoestanden vooral in kleine zieken
huizen voorkomen. Dat mag niet ver
hinderen dat er een einde aan moet ko
men. Want wat voor mensen kweek je 
hiermee? Is het nog vreemd te vinden dat 
chirurgen veel willen verdienen eens ze 
een 'echte' carrière maken? Is het nog 
vreemd te vinden dat zij redeneren van 'Ik 
heb dat ook moeten doen'. Is het nog 
vreemd te vinden dat ook zij binnenkort 
goedkope assistenten het werk zullen laten 
doen om zelf met de poen te gaan strij
ken? 

Het is aan de politiek om dit probleem 
'heet' te houden. En om in te grijpen als 
dat nodig is. Met name voor de VU, naar 
eigen zeggen 'ongebonden' en 'sociaal' 
lijkt hier een opdracht weggelegd. Er kan 
al een begin gemaakt worden op het 
aanstaande ledencongres. Daar zal o.a. 
gestemd worden over de mogelijkheid om 
pro Deo's tableau-advocaten aan te wij
zen. Nu gaan die allen naar stagiair-ad
vocaten. Hun lonen gaan van maandelijks 
15.000 in het eerste tot 35.000 fr. in het 
laatste jaar stage. Bruto. Als er geen kan
toorkosten van hun stagemeester af moe
ten. Ook zij moeten ter eer en glorie van 
hun 'patroons' werken. Minder wehswaar 
dan de 'SIO', maar ook voor nog veel 
minder loon. Wordt het niet eens tijd om 
ook hier de misbruiken aan te pakken? 

Krik 
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uich supporters, juich! De kans dat de Rode 

Duivels alsnog naar de eindronde van het 

wereldkampioenschap mogen is in Dublin 

aanzienlijk toegenomen. De 1-1 opent inderdaad 

ruime perspectieven. Misschien trekt de nationale 

ploeg volgende zomer een streep onder vier donkere 

jaren. Misschien. Alhoewel het eigenlijk niet meer 

zou mogen misgaan. 

^ SPORT 4 

In de Ierse hoofdstad is gebleken dat de 
Rode Duivels uiteindelijk nog veel meer 
talent bezitten dan hun van goede wil 
overlopende tegenstanders. De Ierse na
tionale ploeg van vorige week was zeker 
niet de beste ooit. Het was een heel 
middelmatig team dat op geen enkel 
ogenblik de wedstrijd kon beheersen. 
Vanzelfsprekend zullen de Irishmen hun 
huid duur verkopen in Brussel. Ze zullen 
pas berusten na het eindsignaal. Maar als 
de Rode Duivels deze hindernis niet kun
nen nemen zijn ze ook niet op hun plaats 
in Frankrijk. 

NAAR DE VITRINE? 

Inmiddels kan niet worden ontkend dat 
Georges Leekens van de aarzelende en 
zonder zelfvertrouwen voetballende 
ploeg van voor een goed jaar een hecht 
team heeft gemaakt. Van de eerste tot de 
laatste gingen ze ervoor. Twee Duivels 
groeiden naar ons gevoel, ver boven de 
middelmaat uit: Luc Nilis en Franky van 
der Eist. De aanvoerder van Club Brugge 
is een onvolprezen kerel. Hij staat er altijd 
en overal. Hij geeft onveranderlijk het 
beste van zichzelf. Hij leeft met beide 
voeten op de grond en spreekt nooit 
ondoordachte taal. Hij is één van die 
zeldzame voetballers die een carrière lang 
het maximum uit hun mogelijkheden 
halen. Eigenlijk was Hugo Broos zijn 
voorganger. Luc Nilis schitterde in Du
blin. Hij maakte een doelpunt om in te 
lijsten. Een wereldgoal. Hij woog op de 
Ierse verdediging. Hij was een voorhoede 
op zichzelf. Nilis werd bovendien voor
treffelijk bijgestaan door de jonge Mi
chael Goossens die, bedrijvig als geen 
ander, meerdere verdedigers aan de klap 
hield. Voor de terugmatch worstelt Lee
kens met luxeproblemen. Oliveira zal dan 
weer beschikbaar zijn en achterin zal de 
bondscoach niet naast Lorenzo Staelens 
kunnen kijken. Kiezen wordt moeilijk. 
Maar Leekens, wiens prestige met de dag 
groeit, zal zijn ploeg wel scherp zetten. 
Hij weet beter dan wie ook dat zijn spelers 
bewust zijn van het commercieel belang 
van de wereldbeker. Wie volgende zomer 
in „de vitrine" van het wereldvoetbal 
opvalt ziet zijn handelswaarde verme
nigvuldigen. Daar zullen zijn Duivels niet 
ongevoelig voor zijn. Want tellen kunen 
ze, onze internationals. Zelfs in de dagen 
dat ze op figuranten lijken. 
Toch doet de voetbalbond er goed aan 
realistisch tegen de onverhoopt goede 
gang van zaken aan te kijken. Na Frank
rijk zullen meerdere Rode Duivels voor
goed terugtreden. Van der Eist, Scifo, 
mogelijk ook Nilis, Oliveira, Staelens, 
Boffin. Allemaal dertigers die in 2000 
meer dan waarschijnlijk niet meer het 
verschil zullen kunnen maken. Nochtans 
zou het dan moeten gebeuren. Wanneer 

de Europese elite naar de Lage Landen 

afzakt voor het landenakmpioenschap. 

DE VISIE ONTBREEKT 

De voorbije dagen werden twee zoge
heten toptrainers ontslagen. Zoals voor
speld stuurde Standard Aad de Mos de 
laan uit. De Luikse club kon gewoon niet 
anders. In Rotterdam sneuvelde Arie 
Haan. De ex-speler van Anderlecht en 
Standard kon Feyenoord dit seizoen niet 
vlot krijgen en de gevolgen bleven niet 
uit. „Het product is niet goed genoeg, 
zegde grote baas Van Herik". Een taaltje 
waar voetballiefhebbers kippenvlees van 
krijgen. 

schouwers naar binnen. Het financiële 
potentieel van de vereniging is per de
finitie enorm. Desondanks tuimelde de 
club in de vroege jaren zeventig naar 
tweede klasse. Na Matt Busby was het 
twintig jaar wachten op een nieuwe grote 
inspirator: Alex Ferugons, de van Aberd
een overgekomen Schotse trainer. Hij 
stelde orde op zaken, zette structuren 
neer en houdt in alle omstandigheden 
vast aan zijn eigen principes. Voor twee 
weken zegde men in de studio van Match 

of the day: „Eigenlijk is het om wanhopig 
te worden. Onze clubs kopen zich te plet
ter in het buitenland, schuimen het caldio 
af en bevoorraden zich ongegeneerd in 

Het mag niet meer 
misgaan 

Naar aanleiding van het ontslag van Haan 
blokletterde de Nieuwe Rotterdamse 

Courant: „Feyenoord club zonder visie". 
Daarmee situeerde de kwaliteitskrant de 
kwaal van het hedendaagse voetbal. Het 
ontbreken van visie is een nagenoeg al
gemeen verschijnsel. Het onderscheidt 
Feyenoord niet van andere clubs. In
tegendeel. 

Welke club in Nederland voeren een 
beleid met visie? Ajax zeker en PSV 
misschien. In België durven we niemand 
met zekerheid aanwijzen. Anderlecht en 
Standard in geen geval. Lierse en Club 
Brugge misschienf. Over de rest zwijgen 
we. 

In Engeland bouwt Manchester United 
zijn successen uit op een duidelijke visie. 
We dureven geen andere Britse club naar 
voor schuiven. In Frankrijk willen we 
naar Auxerre en Guy Roux verwijzen. 
Laatstgenoemde is al meer dan dertig jaar 
trainer van de club. Hij bereikte in de 
lengte van jaren alles wat een provin
cieclubje zich kan dromen. Tot het lands
kampioenschap toe. Bovendien bevoor-
raade Auxerre vele topclubs in en buiten 
Frankrijk. 

HETAJAX-MODEL 

Voor de meesten is visie, bij ons en elders, 
synoniem van geld. Daar begint en ein
digt het verhaal. Maar wat is visie dan 
wel? Hoe mag men het omschrijven? 
Voor ons is visie de verzekering van een 
voetbalopvatting in de beleidsstructuren 
van een club. Zo'n visie kan ontwikkeld 
worden door bestuurders en door trai
ners. De enen kunnen de anderen sti
muleren. 

Enkele sprekende voorbeelden. Man
chester United was altijd een machtige 
club. Wanneer de poorten van Old Traf-
ford worden opengezet stromen de toe-

Frankrijk en Duitsland. Maar bij United 
verschijnen om de haverklap jongeren 
van eigen kweek in de eerste ploeg. Het 
blijken daar keer voor keer potentiële 
topvoetballers te zijn." 
Hoe is zoiets mogelijk? De vraag stellen is 
ze beantwoorden. Visie. Het zien en het 
doen. United zwemt in deze tijden in het 
geld maar het springt er zuinig mee om. 
Ferguson is een voorbeeld van een trainer 
met visie. Er zijn ook clubs met een visie. 
Ajax geldt dan als model. Jaren na elkaar 
stromen toptalenten in en uit de club. 
Goede trainers komen en gaan. In deze 
dagen maakt Morten Olsen de dienst uit. 
Omdat hij past binnen het concept, bin
nen de te ontwikkelen visie. Van Gaal 
paste daar ook in. 

Twee eigenschappen kenmerken een be
leid met visie: de aanvoer van bekwame 
jongeren van eigen kweek valt nooit stil 
en op het veld wordt in nagenoeg alle 
omstandigheden uitgegaan van de eigen 
kracht, van de eigen mogelijkheden. Het 
vertrouwde spelsysteem wordt hooguit 
bijgesteld, het wordt nooit opgeofferd 
aan een tegenstander. Hoe sterk die ook 
mag zijn. Of juister, verondersteld wordt 
te zijn. 

ENKELE SPROOKJES 

Voorbeelden van bij ons ? Wellicht is Eric 
Gerets een trainer met visie. Wat de man 
eerst bij Lierse en nu bij Club Brugge 
klaarmaakt mag gezien worden. Vraag is 
of zijn opvattingen tot in de beleidskamer 
kunnen worden doorgetrokken. In 
Brugge verloopt dit duidelijk moeilijker 
dan in Lier. In het Jan Breydelstadion 
zetelt een vaak onwrikbaar bestuur dat 
men, de vele kritiek ten spijt, op de lange 
termijn geen gebrek aan resultaten ken 
verwijten. Ooit gingen de bazen van Club 
in de clinch met de onvolprezen Ernst 

Happel die nochtans de gouden blad
zijden van de vereniging hielp volschrij
ven. Vandaar dat het wellicht te vroeg is 
om nu al en oordeel te vellen over de 
samenwerking tussen Eric Gerets en zijn 
bazen. 

Eind jaren zeventig begin jaar tachtig 
vierde het bescheiden SK Beveren on
mogelijk gewaande triomfen. Het werd 
tweemaal landskampioen. Die successen 
waren minder te wijten aan de trainers 
Braems en Robert Goethals dan aan de 
kennis van de bestuurders die al in de 
jaren zestig de fundamenten legden voor 
het sprookje van een dorpsploeg die 
landskampioen werd en de halve finale 
van een Europacup haalde. 
Ook Standard beleefde onvergetelijke 
ogenblikken. Nadat de eigenzinnige Ro
ger Petit naar wie vandaag in Luik met 
heimwee wordt omgekeken de Fransman 
René Hauss als trainer had aangetrokken, 
stonden de Rouches eind jaren zestig 
begin jaren zeventig hoog boven de Bel
gische concurrentie. 

De bestuurder met de grootste visie was 
ongetwijfeld Albert Roosens, de man die 
eerst Anderlecht en nadien de nationale 
ploeg „maakte". Door zijn toedoen werd 
de Brusselse club een monument. In de 
jaren zestig werd Sporting vijf keer op rij 
kampioen met een elftal dat voornamelijk 
bestond uit spelers van eigen kweek en 
met een trainer, de Corsicaan Sinibaldi, 
die rotsvast geloofde in de juistheid van 
zijn eigen opvattingen en dat geloof op 
zijn spelers vermocht over te dragen. Die 
Sinibaldi werd door voorzitter Roosens 
met ongewone zorg „gerecruteerd". Na
dat Roosens bij Anderlecht plaats had 
gemaakt voor Vanden Stock begon hij aan 
zijn werk bij de nationale ploeg. Hij 
organiseerde de centrale trainingen voor 
jongeren, zette een nationaal recrute-
ringssysteem op poten en inspireerde 
bondscoach Guy Thijs bij diens succes
rijke ondernemingen. 
Wat er van Anderlecht en de nationale 
ploeg op termijn is geworden nadat de 
betreurde Albert Roosens uit het circuit 
verdween weet inmiddels iedereen. In het 
Astridpark weet momenteel niemand van 
welk hout pijlen maken en in en rond het 
glazen huis van de bond organiseert Ge
orges Leekens ijverig de herstelwerk
zaamheden. Hopelijk slaagt de Limbur
ger uit Brugge in zijn ambitieuze opzet en 
kan hij de voetbalwereld overtuigen van 
zijn inzichten, van zijn visie. 

Interim 

Leekens in 
een van zijn 
strategische 
lessen. 

9 
6 november 1997 



De regionale vu-krant 

Help, de dokter 
verzuipt 

Tijdens de Panorama-uitzending „Help, de dokter ver
zuipt" van donderdag 30 ol<tober kreeg kijkend Vlaan
deren een schokkend beeid van enkele van onze 
ziekenhuizen, rsiiet zeer geruststellend. In sommige 
gespecialiseerde klinieken, waar 's nachts de slacht
offers van verkeersongevallen en andere spoedge
vallen binnengebracht worden, is soms geen sta
gemeester of patron aanwezig en moeten de stagiairs 
maar hun plan trekken. De dokter supervisor mag 
slechts voor zeer dringende gevallen „lastig" gevallen 
worden. Het gebeurt zelden dat hij of zij naar het 
ziekenhuis komt. Men verkiest vanuit het bed via de 
telefoon instructies te geven aan de onvervaren, 
onderbetaalde en soms uitgeputte beginnelingen. „U 
doet maar!" Werkweken van tachtig tot honderd uren 
zijn courant. 

Een van de ondervraagden stond zelfs eens vier
entachtig (84) uur onafgebroken in het medisch ge
touw met vijfenzestig ingrepen en in het totaal vijftien 
(15) uur onderbroken slaap met de telefoon naast het 
bed! Dit betekent dus een permanentie van maan
dagmorgen acht uur tot vrijdagmorgen acht uuri Dit 
waanzinnig systeem smeekt dus om ongevallen. De 
oververmoeidheid leidt tot fouten. 
Wanneer in onze hospitalen één op honderd doden 
aan een medische blunder te wijten is, kan men dit 
bezwaarlijk vergoelijken met de dooddoener dat mis
sen menselijk is. Wanneer het een familielid betreft, 
wordt de braafste mens opstandig. 
Getulgen-assistenten met verborgen aangezicht en 
vervormde stem bekenden voor de camera dat pa
tiënten stierven na het toedienen van een verkeerde 
Inspuiting of andere onkunde wegens gebrek aan 
ervaring. Deze onnodige lijken worden professioneel 
toegedekt met de mantel van het medisch geheim, 
een variant op de Siciiiaanse „omerta". Dit wil zeggen: 
„Mond dicht of bulten'". En dat allemaal omwille van 
de poen. 

De vraag kan gesteld worden hoeveel van deze ge
neesheren specialisten in opleiding die momenteel 
uitgebuit worden later, op hun beurt, hun stagiairs 
zullen uitzuigen en verkeerd opleiden. 
Een wetsvoorstel om een eind te maken aan deze oude 
medische cultuur of slavendrljverlj ligt al een tijd voor 
advies bij de Raad van State. Is het teveel gevraagd aan 
dit hoogste administratief gerechtshof om spoed te 
maken? Het gaat tenslotte om menselevens. 

Jan Caudron 

11 november 
in Vlaanderen 

Piksmuide 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 11 
november te DIksmuide aan de IJzer-
toren wapenstilstanddag herdacht. 
Hier het programma. 
Om 14u. verwelkoming door Lionel 
Vandenberghe, voorzitter van het IJ-
zerbedevaartcomité, in de volledig ge
restaureerde panoramazaal. 
Aanbrengen van namen op de treden 
(vanaf de panoramazaal naar het bui
tenterras). Toespraak door Urbain 
Claeys, administrateur-generaal Toe
risme Vlaanderen. 
Voorstelling van de nieuwe oriënta-
tietafel op het buitenterras. 
Om 15u. Eucharistieviering met als 
voorganger pater Aernouts (gelijk
vloerse verdieping IJzertoren). 
16u. 15: Alfred den Ouden en Wim Chie-
lens brengen muziek en poëzie op pas
sende videobeelden. 
Toespraken door Hugo Thibaut, voor
zitter Verbond VOS en Lionel Vanden
berghe. 
Kransneerlegging in de kapel door een 
delegatie van het Verbond VOS en het 
IJzerbedevaartcomité. 

Leuven 
Het bestuur van VOS-Leuven-Vredes-
beweging en IJzerstichting willen alle 
oorlogsslachtoffers gedenken en bid
den om vrede en gerechtigheid, tij
dens de eucharistieviering op de 
Vlaamse vredesdag, zondag 9 novem
ber 1997 om 11 u. In de Sint-Pieters
kerk te Leuven. 
Hier het programma. 
11u.: Eucharistieviering in de Sint-Pie
terskerk te Leuven. E.h. pater Windey 
S.J., de nieuwe voorzitter van IJzer-
tichting zal de homilie houden. Het 
Cappella Phalesiana-koor zingt! 
12U.15: Ontvangst van de deelnemers 
aan de maaltijd. 
13u.: Welkomstwoord door voorzitter 
Paul Clljsters. Tafelrede door pater Win
dey. Slotwoord door ere-voorzltter 
VOS-Leuven, L. Vandersijpen. 
Tijdens de maaltijd zal ook de brochure 
De Achttlendaagse Veldtocht voorge
steld worden door de auteur, ere-voor-
zitter VOS-Leuven, Louis Vandersypen. 
De brochure kost 115 fr. of 165 fr bij 
verzending onder gesloten omslag 
door overschrijving op rek.: 979-
5221016-93 van VOS-Leuven met ver
melding ,,De achttlendaagse veld
tocht". 

^ UIT DE REGIO ^ 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 7 nov. OOSTAKKER: Cespreks-

avond met Paul Van Crembergen over de 
noodzaak van een onafhankelijk Vlaande
ren en de rol van de VU daarin. Om 20u. in 
Café de Spiegel, Oostaktcerdorp 8. org.: Vli-
St.-Amandsberg/Oostakker. 

Vr. 7 nov CENTBRUCCi: Voor
dracht: ,,Een misleide generatie; bestraf
fing van de jeugdkollaboratie tijens de re-
presssie" door Eva Kongs. Om 20u. In het 
Dienstencentrum Centbrugge, Braemkas-
teelstraat 45. Toegang kosteloos. Org.: 
vos-üzerbedevaartwerkgroep Gent-
brugge-Ledeberg. 

Za. 8 nov. HERZELE: Eetfestijn van 
VU-Herzele. Vanaf 19u. in zaal Da Vinci te 
Ressegem. Ook op 9/11 van llu.30 tot 
14U.30. 

Dl. 11 nov. CENT: 11 november-
herdenking Cent. Om 14u.30 samenkomst 
kerkhof Campo Santo, Verkortingstraat St-
Amandsberg. I5u.30 eucharistieviering 
inde H. Amanduskerk. I6u.30 koffietafel in 
centrum Ten Berg, Haivemaanstraat. in
schrijving (200fr.p.p.) door storting op rek. 
442-7000641-84 van VOS-Cent of tel. Dries 
De Mulder (09/222.71.56). Org.: VOS-IJ-
zerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Le-
deberg. 

DO. 13 nov. AALST: Cespreksavond 
met Jan Caudron over,,Misbruiken In de 
geneeskunde". Om 20u. in de Trouwzaal, 
stadhuls. Grote Markt te Aalst. Vrije toe
gang. Org.: DF-Aalst. 

Za. 15 nov. TEMSE: Vlaamse Zan
gavond o.l.v. Dolf Peeters. Om 20u. in huize 
De Wal, SInt-Jorisstraat 67. Toegang gratis. 
Org.: A.Verbruggenkring, aangesloten bij 
Rodenbachfonds. 

zo. 16 nov. GENT: Koud visbuffet. 
Om 12u. aperitief vanaf 13u. aanschuiven 
voor het buffet. Om I5u. volgt de be
kendmaking van de uitslag van de wan
delzoektocht. In de Basissschool Sint-Pau-
lus. Smidsestraat 76 te 9000 Cent. Deel
name buffet 495 fr., -I2j. 195 fr. (inschrij
ven vóór 7/11, rek.nr. 068-2077640-24). 
Org.: vu-Cent-Centrum-Zuid l.s.m. Dr. 
Coossenaertskring. 

Vr. 21 nov. DEINZE: Afffches-ten-
toonsteltlng. Opening en voordracht om 
19U.30 in de kelder van de Bibliotheek, 
Markt. Open op 21, 22 en 25 nov. Org.: 
Rodenbachfonds-Goossenaertskring. 

Vr. 28 nov. NEVELE: Optreden van 
troubadour Johan Vandenberghe. In zaal 
Kameleon te Nevete-Landegem. Gastspre
ker is Chris vandenbroeke. inkom 180 fr., 
wk 150 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Croot-Nevele. Kaarten b|j Hugo Verhaeghe 
(09/371.65.93), Olaf Evrard (09/371.94.26 
of Michel Roelants (09/371.62.68). 

Za. 28 nov. TEMSE: Cespreksavond 
met Jaak Vandemeuiebroucke. Om 20u.3O 
In taverne „Old Temse", Kasteeldreef 22. 
Org.:VU-Temse. 

Za. 29 nov. EEKLO: Bezoek aan de 
dubbeltentoonstellinng „Jules Lagae en 
tijdgenoten" en ,,K.L. Ledeganck en zijn 
tijd". In het CC De Herbakker en de Sted. 
Acad. voor Schone Kusnten, Pastoor De 
Nevestraat te Eeklo. Afspraak om 14u.15 
aan CC De Herbakker. Bezoek om 14u.30. 
Deelname: 130 fr Info: Hllde Van grem-
tiergen (378.39.44) of Jo Van de Woestijne 
(377.49.18). Org.: Dr. J. Coossenaertskring 
Eeklo. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. e nov. BRUGGE: Jan Loones 

over „België en het vorstenhuis". Om 20u. 
in De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Org.: Informatlva. En niet op 20/11 zoals 
eerst vernield! 

Do. 6 nov. IZECEM: De Vlaamse 
onafhankelijkheid en de Belgische staats
schuld, door Johan Sauwens. Om 20u. in de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegang 80fr.; abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

vr. 7 nov. OOSTENDE: Johan Sau
wens over de Vlaamse Staatshervorming. 
Om 20U. In De Vlasschaard, Oud strijders-
pieln 5 te Stene/Oostende. Org.: VU-Groot-
Oostende i.s.m. VCLD. 

Ma. 10 nov. KORTRIJK: 18U.30 mis 
in Sint-Michielskerk . I9u. Optocht met 
kransneeriegging. Org.: vos-Kortrijk. 

WO. 12 nov. ROESEURE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Het maken van 
een adventskalender Van 13u.50 tot 
16U.30 in zaal 't Laag Plafond, Gaaipers-
straat 2. Deelname 100 fr. Org.: Vlanajo 
West-Vlaanderen. 

WO. 12 nov. BRUGGE: Prof John 
Everaert (RUG) over,,Vlaamse soldaten en 
matrozen in dienst van de Hollanders in 
Zuid-Oost-Azië in de I7de eeuw". Om I5u. 
in de Magdalenazaal, Viotlerstraat 7. iMa de 
activiteit is er koffie voor wie dit wenst. 
Org.; VWC-Brugge-Centrum. 

Do. IS nov. iZEGEM: Parijs-Brussel 
/ 1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vor
ming". Eerste les. Om 20u. in de Plan-
tijnzaal van de Stadsbibliotheek. Info; J. 
Bogaert (tel. 30.10.39) of E. Vandewalle 
(tel. 30.26.70). Org.; VSVK. 

Do. 13 nov. TIEUT: De machtigste 
mythe van Europa. Dia-voordracht door Vic 
De Donder Om 20u. In Keldertheater Mal-
pertuis, Stnt-Mlchielstraat 5. Toegang 80 fr. 
abo's, gratis. Org.: A. Vander Plaetsekring 
Tielt. 

WO. 19 nov. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen van 6 tot 12j. Wolfestijn. Van 
13U.30 tot 16U.30 in zaal 't Laag Plafond, 
Caaipersstraat 2. Deelname: 100 fr Org.: 
Vlanjo West-Vlaanderen. 

Do. 20 nov. IZEGEM: Parijs-Brussel 
/ 1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur In de reeks „Kunstzinnige vor
ming". TWeede les. Om 20u. in de Pian-
tijnzaal van de Stadsbibliotheek, info: J. 
Bogaert (tel. 30.10.39) of E. vandewalle 
(tel. 30.26.70). Org.: VSVK. 

WO. 26 nov. IZEGEM: V-Club voor 
kinderen van 6 tot I2j. Het maken van een 
brievenhouder. van I3u.30tot I6u.30 in De 
3 Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

WO. 26 nov. BRUGGE: Diamontage 
door Daniël Vangroenweghe over,,Bewo
ners van het Afrikaanse evenaarswoud". 
Om 15u. In de Magdalenazaal, Violierstraat 
7. Na de activiteit is er koffie voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Centrum. 

DO. 27 nov. IZEGEM: : Parijs-Brus-
sel/1848-1914. Een cursus door lic. Patrick 
Monsieur in de reeks ,,Kunstzinnige vor
ming". Derde les. Om 20u. indePlantljnzaal 
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van de Stadsbibliotheek, info: J. Bogaert 
(tel. 30.10.39) of E. Vandewalle (tel. 
30.26.70). Org.: VSVK. 

Za. 29 nov. IZECEM: Bezoek aan de 
tentoonstelling „Parijs-Brussel / 
1848J914", om 14U.30 in het Gentse Mu
seum voor Schone Kunsten. Info: J. Bo
gaert (30.10.39) of E. vandewalle 
(30.26.70). Org.: VSVK. 

WO. 3 dec. IZECEM: V-Ctub voor 
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een 
spaarpot. Van I3u.30 tot 16u.30 in De 3 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

Wo. 10 dec. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Kerstver
siering. Van 13U.30 tot 16U.30 in zaal 't Laag 
Plafond. Caaipersstraat 2. Deelname: 100 
fr Org.: Vlanajo West-Vlaanderen 

DO. 18 dec. -BRUGGE: Nele BOC-
kaert over haar grootvader: Leon Elaut. Om 
I5u, in de Gulden Spoor, 't zand 22. Org. 
Informativa. 

VLAAMS-BRABANT 
Ma. 10 nov. BRUSSEL: Vredes-

wake. Om 19u.30 in de Flnesterrae-kerk 
(halverwege het Brouckereplein en het 
Rogierplein). Bezinningsavond over „Nooit 
brengt een oorlog vrede". Gelegenheids
rede door prof.dr. Katlljn Malfliet (Pax 
Christi-viaanderen). Toegang gratis. 

Dl. 11 nov. DIEST: 11 november-
herdenking. Om 11u. eucharistieviering in 
de parochiekerk Sint-Martha. Na de mis, 
feestmaal in de „Lamme Goedzak", Grote 
Markt 9. Statutaire vergadering om 15u. 
Deelneming 600 fr.p.p. Inschrijven vóór 
6/11 bij Paul Maes (015/31.24.93), André 
Peeters (013/31.14.86) of Maurits sels 
(013/31.23.66). Org.: Plaatselijk IJzerbe-
devaartkomitee Diest. 

Vr. 14 nov. MACHELEN: „Berdel-
dig". Ierse avond met drankjes en knab-
beltjes van de streek met muziek, sfeer en 
gezellige babbel. Vanaf 20u.30 in Bovenzaal 
Nova, Machelen. ledereen welkom. Org.: 
vu- en Dosfelkrtng Machelen-Diegem. 

Za. 15 nov. GRIMBERGEN: VU-
Croot-Grimbergen nodigt iedereen van 
harte uit op zijn jaarlijkse Kaas- en wijn-
avond. Afspraak om 20u. in het boven-
zaaltje van het Fenikshof. 

I za. 15 nov. NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: Vlaamse stoverij of Balletjes in To
matensaus, van 18 tot 23u. In zaal Familia, 
Frans Vekemansstraat 131. Ook op 16/11 
van ilu.30 tot 15u. Org.: VU-Heembeek-
Mutsaard-Haren. 

ANTWERPEN 
Vr. 7 nov. MORTSEL: Jaarlijkse quiz 

van FW-Mortsel o.l.v. Bob Bolssens. Om 
20u. in zaal Atrium (Hof Van Rieth). Deel
name: 100 fr.p.p. 

za. 8 nov. WOMMELCEM: Hobby-
tentoonstelling met actieve medewerking 
van oude ambacht-beoefenaars, van I3u. 
tot 18U.30 in zaal Familia, A. Mortelmans-
straat. Inkom gratis. Ook op zondag 9/11 
van 11 tot 18u. Org.: K.K. Jan Puimège. 
Info: Sonja Hertjosch-Maldoy (353.68.94). 

Zo. 9 nov. MORTSEL: Wandeling. 
Vertrek om 14u. aan het Morstels gemeen
tehuis met de wagen richting Zandhoven. 
Om I4u,30 start wandeling Hof van Lier-
repad (± 2u.). Ingekorte wandeling (± 
lu.30). info: Miei Croes (03/449.12.20). 
Org.: VU-Mortsel. 

Wo. 12 nov. BERCHEM: Bezoek aan 
de tentoonstelling ,,Brussel-parijs" te 
Cent. Afspraak om 9u.15 aan Berchem-
station voor de trein van 9u.27. leder 
neemt eigen ticket, inkomkaarten (200 fr. -
max. 20 pers.) te verkrijgen bij de voor-

^ Zo. 16 nov. HOVE: vu-Hove nodigt 
iedereen uit op de feestmaaltijd ter ere van 
Griet Verhulst-Latomme (70) en Mla 
Brouns-Dujardin (80). Twee vrouwen die op 
eigen wijze hun leven In het teken stelden 
van het Vlaams-nattonalisme. Wie graag 
meeviert stort l .500 fr.p.p. op rek. nr. 408-
2093149-51 van feestcomité GVMB, Britse 
Lei 7 bus 9, 2000 Antwerpen of tel. nr. 
449.01.03. 

Ma. 17 nov. KALMTHOUT: Heb je 
even tijd? Regine De Vreese over omgaan 
met de tijd. Wat is dringend en voor wie? 
Waarom genieten wij zo weinig? Om 
20U.15 In salon Monida, StJozeflaan 1, 
Heide. Inkom leden 150 fr, niet-leden 250 
fr (consumptie inbegrepen). Org.: FW-
Kalmthout. 

WO. 19 nov. BERCHEM: Dr Hugo 
Stuer over „Humor in de geneeskunde". 
Om 20u. Plaats informeren bij voorzitster 
(321.73.60). Org.: FW-Berchem. 

Ma. 24 nov. MECHELEN: Opvoe
ring musical „De Witte". Om 20u. in MMT, 
Hanswijkstraat 63. Plaatselijk VU-bestuurs-
lid en hoofdacteur Roger Van Dijck speelt 
pastoor Munte. Ook op 26/11 om 15u. Info: 
015/24.80.86. Reservaties: 015/42.25.44. 

WO. 26 nov. TURNHOUT: Kris Van 
Dijck spreekt voor Vlaamse Kring Turnhout 
in Keldercafé om 20u. over „Heeft politiek 
nog een toekomst. Org.:Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. VCLD. 

Vr. 28 nov. BERCHEM: Kwls van 
Vlaamse Kring Berchem. O.l.v Bob Bolsens. 
Om 20u. In Cultureel Centrum Berchem, 
Driekoningenstraat 126. Deelname 100 fr. 
p.p., ploegen van max. 6 pers. inschrijven 
bij Thea Van Gelder (321.19.86) tot 25/11. 

Ma. 1 dec. KALMTHOUT: Sinter
klaas, meer dan een kindervriend.Voor-
dracht met dia's door Lieven De Hand-
schutter Zoals het past zorg de heilige man 
voor een verrassing. Om 20u.15 in Salon 
Monida, St.Jozeflaan l , Heide. Inkom leden 
150 fr., niet-leden 250 fr. (consumptie in
begrepen). Org.: FW-Kalmthout. 

WO. 3 dec. WOMMELCEM: Voor
dracht ,,Sinteri<laas, meer dan een kin
dervriend". Om 20u. in de Bibliotheek, 
Wekomstrraat 32. inkomt 50 fr. Org.: KK Jan 
Puimège. 

Za. 13 dec. WOMMELCEM: Kerst
markt op de Kerkplaats te Wommelgem 
met levende kerststal door K.K. Jan Pui
mège. 

Vr. 19 dec. MECHELEN: Irma Lap-
lasse-avond. Om 20u. in zaal Diependael, 't 
Plein 1 (Zoutwerf) te Mechelen. M.m.v. 
Hugo Andries, Angela Laplasse en Herman 
Waegemans. Deuren 19u.30. Org.: Gul-
densporenkomitee Mechelen. 

vr. 19 dec. WOMMELGEM : Kerst
zangavond i.s.m. Oekraïns kwintet „Lou-
bisjok". Om 20u. in home St.Jozef, Kal-
lement l . Org.: KK. Jan Puimège. 

LIMBURG 

Vr. 14 nov. GENK: Debatavond 
'Vlaanderen onafhankelijk? Ja, maar wat 
met Brussel en onze financiën?' Sprekers: 
Johan Sauwens (Vlaams partementslid), 
Frans Crols (Trends) en Bernard Daelemans 
(Meervoud). Om 20u. in Zaal 2 van het 
Cultureel Centrum van Genk. Org. VUJO-
ümburg i.s.m. VCLD. Meer info: Frank lls-
broux (011/23.54.99) Of Romain Martin 
(014/41.05.56). 

Reeds in de tijd toen Jean-Luc Dehaene 
minister van Verkeerswezen was, werd 
gesuggereerd, de autonummerplaten per 
provincie uit te delen en te nummeren. 
De Grote Belg veegde deze suggestie 
meteen van tafel als onpraktisch. Noch
tans ging de vraagsteller uit van een bij 
uitstek praktisch standpunt. Hoe minder 
cijfers en letters op zo'n plaat, hoe vlugger 
ze door de politiek en rijkswacht (en 
belanghebbende burger) kunnen geno
teerd worden. 

LIEVER BRUSSELS 
DAN LEESBAAR 

Het schijnargument hiertegen luidde dat 
de meeste auto's toch in Brabant in
geschreven stonden, zodat de gesugge
reerde maatregel weinig nut zou hebben. 
Het ware argument was natuurlijk de 
weigering om van het Brussels-Belgische 
centralisme af te stappen en de weerstand 
van de bij bepaling behoudsgezinde ad
ministratie. 

Het ware zinvol dat, na zovele jaren, een 
parlementslid die vraag opnieuw zou stel
len. Niet alleen is de provincie Brabant 
inmiddels gesplitst, het aantal auto's is 
ook in andere provincies toegenomen. 
Autoplaten per provincie zouden niet 
alleen leesbaarder zijn, zij zouden het 
straatbeeld herkenbaarder maken: 
A(ntwerpen) - 8701 ziet er heel wat 
vertrouwder uit dan S.570.B4. -'~""-' .-
Voortgaande op Kafka zijn velen geneigd, 
bureaucratie met het Duitse volkskarak
ter te verbinden. Nochtans vindt men 
precies in Duitsland, Oostenrijk en Zwit
serland gedecentraliseerde autonummer
platen die verwijzen naar streek, deelstaat 
of kanton; in tegenstelling tot... Frank
rijk, Groot-Brittannië en Nederland. 
Zwitserland drijft het zover, op de platen 
de kleurige schildjes van het kanton aan te 
brengen. Dat zal wel te maken hebben 
met wie de betrokken belasting int. Toch 
versterkt het hoe dan ook het samen-
horigheidsgevoel. Kunnen wij ons een 
ogenblik voorstellen dat België's fiscale 

bevoegdheden op zulke wijze naar de 
Gewesten zouden overgeheveld worden 
dat de Belgische autonummerplaten ver
sierd zouden geraken met Vlaamse 
leeuwtjes of Waalse haantjes? De vraag 
stellen is ze beantwoorden. Er zouden 
trouwens Vlamingen genoeg zijn om dit 
te weigeren. De naamsverandering 
BRTN-VRT heeft al zoveel moeite ge
kost! 

EUROPEES GEPRUTS 

Inmiddels bemerken wij een andere kaper 
op de kust: Europa, voor de verandering. 
Uit het antwoord van minister van Ver
voer Daerden (PS) op een vraag van PRL-
volksvertegenwoordiger Duquesnes ma
ken wij op dat wij binnenkort een Eu
ropees autonummerplaatmodel opge
drongen krijgen. 

Sommige lidstaten hebben dat nieuwe 
model al aangenomen. In België worden 
ze overgenomen voor zg. handelsplaten 
(ten behoeve van handelaars en proef
ritten). „Waarschijnlijk zullen ze binnen

kort ook toegepast worden voor de ge

wone platen". 

Bedoeld zijn vermoedelijk afmeting en 
uitzicht, niet de letters en cijfers die op de 
plaat moeten staan; nog niet. Want heel 
die Europese eenmaking blijft bewegen. 
Eerst ging het over Kolen & Staal, dan 
over een Economische Gemeenschap. 
Totdat we in Maastricht een politieke 

Unie in de maag gesplitst kregen, allemaal 
zonder enige democratische raadpleging 
of instemming. 

Men zou meewarig het hoofd kunnen 
schudden over het feit dat „regerings-
experts onder voorzitterschap van de 
diensten der Europese Commissie" zich 
met zo'n prul als de eenmaking van 
autonummerplaten onledig houden. 
Wij vrezen dat er veel meer achter schuilt; 
het ook visueel vervlakken van Europa's 
verscheidenheid, een doorn in het oog 
van de Eurolobby. 

Karel Jansegers 

De 
vertrouwde 
autopiaten 
worden 
eerlang 
nietszeggend 
Europees! 
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Pol Viert 15 jaar Vlaams Huls 
Tij(dens het weekein(je van 1 en 2 november 15 jaar gastvrijheid en inzet. Het Vlaams Huls 
gonsde het Izegemse Vlaams Huis van de 
activiteiten! Pol Heldenbergh is al 15 jaar 
uitbater van het Vlaams Huls en dat werd 
gevierd. 
WIJ willen vla deze weg Pol bedanken voor de 

Is hét huls geworden voor heel wat Izegemse 
Vlaams-natlonale verenigingen. 
Proficiat Pol! 

Namens de izegemse 
Volksunle(Jongeren) 
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Ons e-mailadres 
reclactie@vprti.be 
Ons weekblad is ool< via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbhef of een obinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons electronisch adres: redac-
tie@vprti.be. 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoseiijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
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TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz.. 

DE REUS IN TEGELS 

Vredesmars in 
het Pajottenland 

De VOS-afdelingen van Roosdaal 
en Okegem-Denderleeuw organi
seren l.s.m. de gouw Brabant en 
de afdeling Brussel, op zondag 9 
novennber een Vredesmars door 
het Pajottenland. 
Tijdens een voettocht iangsheen 
de oorlogsmonumenten in 
Borchtiombeek, de graven van 
Edmond Van Den Bosch en Hen
drik Borginon en het monument 
in Pamel worden vier bezinnings-
plechtigheden gehouden. 
Met Edmond Van Den Bosch 
wordt niet alleen de laatste 
Vlaamse Oud-Strijder van Roos-
daal herdacht, maar tevens de 
,,kleine" Vlaamse piot. in de video 
Uzerkinderen brengt hij o.m. voor 
het eerst het onthutsende ge
tuigenis van executies in het Bel
gische leger tijdens de Grote Oor
log. Met Hendrik Borginon wordt 
de grote Vlaamse voorman her
dacht die symbool staat voor de 
democratische Vlaamse ontvoog
dingsbeweging en haar interna
tionale dimensie. 

PROGRAMMA 
13u.; samenkomst in kafee De 
Club (Weverstraat te Borchtiom

beek) - video Uzerkinderen, 
13U.30: oorlogsmonument 
Borchtiombeek: sobere plechtig
heid met bloemenhulde, samen
zang, vredespoëzie door Peter 
Piatel en toelichting door Hugo 
Van Hemeiryck, voorzitter van 
VOS-Brabant. 
15U.45: Met auto's naar het kerk
hof op de Rustheuvei in Borcht
iombeek (graf Edmond Van Den 
Bosch). 
14U.15: vertrek van de Vredes
mars naar het Kerkhof in Lede-
berg-Pamel (Lostraat). 
15U.30- bloemenhulde aan het 
graf van mr. Hendrik Borginon. 
Toespraak door w. Van Stappen, 
algemeen ondervoorzitter van 
VOS. 
16U.30: oorlogsmonument Pa-
mei: bloemenhulde. 
I7u.: koffietafel in cafee Bij Mon-
sken (centrum Roosdaal). Gele
genheid tot het bezichtigen van 
de tentoonstelling ,,75 jaar VOS" 
Voor de koffietafel kan men in
schrijven door 250 fr. per persoon 
te storten op rekening 001-
1898694-92 van VOS-Brabant 
met vermelding ,,Vredesmars 
1997" en het aantal personen. 

DEZE WEEK IN Knack 

WERK VOOR VIER 
DAGEN 
Wie wil er voortaan nog maar vier dagen 
werken ? En moeten die mensen dan toch 
even veel blijven verdienen ? En zo ja, wie 
gaat dat betalen ? Overheid en vakbonden 
dringen aan op de vierdaagse werkweek. 
De werkgevers zijn woest • zo was dat niet 
afgesproken. "Waarom moet de kleine verdie
ner het eerst solidair zijn met de werkloze '"'" 

OMSLAGVERHAAL 

*ii.''.i: !•"' 
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ZO SPRAK TOBBACK 
"Maar potverdomme, moet ik dat nu dui
zend keer uitleggen !" Louis Tobback 
toonde zich de gelijke van zijn boxer 
Tina. Hij blafte en beet zich een weg 
door de vragen van Knack. Met straffe 
uitspraken als gevolg, zoals : "Als ik het 
ontslag van Wathelet vraag, ben ik een 
held. Maar als jonge kadee keek ik nog 
naar ouwe cowboysfilms De goeie cow
boy deed nooit mee aan lynchpartijen." 
En nog : "Ik ben bedreigd. Ja, meneer." 

BELGIË 

DE GEVANGENIS VAN 
BELFAST 
Hekkens, deuren, sloten. Wachten in een 
smerige gang. Eén voor één worden de 
bezoekers gefouilleerd. Ook de kinderen. 
Een zuigfles kan een wapen zijn : mis
schien zit er wel gif in. Knack ging op 
bezoek in de gevangenis van Belfast en 
sprak met gevangen IRA-terroristen 
"Wij zijn normale mensen in een abnor
male situatie." 

BUITENLAND 
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Ignacio Agüero, een geniale bioloog, 
schiet in een vlaag van verstandsver
bijstering tijdens een ontdekkingstocht 
zijn bloedmooie vrouw Bianca neer. Hij 
draagt haar 17 mijl ver, naar het dichtst
bijzijnde dorp en vertelt aan zijn dochters 
dat hun moeder verdronken is in het 
moeras. Leugens die later, nog decennia 
lang, verstrekkende gevolgen zullen heb
ben voor de inmiddels volwassen ge
worden zusters Aguëro. 
De gezusters Agüero is een harstochtelijke 
roman over de verbondenheid tussen 
twee zusters, hun teleurstellingen, passies 
en intense, onvervulde verlangens, met 
als rode draad doorheen het boek, het 
levensverhaal van hun vader. De uitgave 
bevat tal van Spaanse woorden, wat het 
lezen misschien bemoeilijkt maar waar
van de essentie zou verloren gaan indien 
ze vertaald zouden zijn. Voor de vol
ledigheid bevindt zich achteraan het werk 
een verklarende woordenlijst, 
c» De zusters Agüero. Christina Garcia. 

Uitg. Arena, Amsterdam, 298 blz., 

898 fr. 

Een ander verhaal over twee gezusters is 
Chocola bij Hanselmann. Als de ras
senhaat in Italië steeds groter wordt, 
slaagt Isabella erin voor haar minnaar 
(een joodse professor en vriend van de 
familie) een Zwitsers visum te bemach
tigen. Isabella brengt Arturo onder in 
haar moeders elegante villa in Zwitser
land. Niet lang daarna ontstaat er een 
gepassioneerde relatie tussen Arturo en 
Isabella's jongere zuster, Margot, die ook 
in de villa woont. Op een dag zijn ze 
verdwenen... 

c» Chocola bij Hanselmann Rosetta Loy. 

Uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 200 

blz., 798 fr. 

Een boreling wordt achtergelaten in een 
herentoilet van een busstation. Het meisje 
wordt gevonden door een jonge bankier, 
die de baby meeneemt naar zijn zus Molly, 
met de idee het kind 's anderendaags bij te 
politie aan te geven. Maar de verleiding is 
groot. Molly, somber en depressief, ziet in 
de baby een droom die werkelijkheid 
geworden is. Ze weigert het kind af te 
staan. Ondertussen zoekt de echte moe
der, radeloos van verdriet, naar haar 
„verloren" baby. 

In Molly's baby laat Margot Livesey zien 
hoe één enkele misstap mensen kan op
jagen, door elkaar schudden, ruïneren... 
Een boek dat laat zien dat er maar weinig 
nodig is om van een iemand een mis
dadiger te maken, een boek waar je niet 
van loskomt... 

c» Molly's baby. Margot Livesey. Uitg. 

Anthos, Amsterdam/Houtekiet, Ant

werpen, 1997. 240 blz., 595 fr. 

Beth Cappadora staat aan de balie van een 
hotel in Chicago met haar twee zoontjes, 
Vincent en Ben. Ze geeft aan Vincent de 

' assie, drama, humor, noodlot, diepe 

zieleroerselen ... Nogal wat romans 

bevatten deze mix van ingrediënten. Het is aan de 

lezers om er hun favoriete dosering uit te kiezen. 

WIJ stelt er enkele aan u voor. 

• B O E K E N B E U R S ^ 

opdracht op zijn broertje van drie te 
passen, maar dan is Ben al verdwenen. En 
niemand kan hem vinden. Een opspo
ringsactie levert niets op. Uren worden 
dagen, weken, dan maanden. Beth wan-
dek als een zombie door het huis, ze lijkt 
vergeten te zijn dat ze nog meer kinderen 
heeft. Ondertussen groeit Vincent op tot 
een jeugdige crimineel. Negen jaar later 
gebeurt er iets totaal onverwachts. Mis
schien krijgt zij terug wat zij voor altijd 
verloren waande... Diep als de zee is een 
spannend, krachtig debuut van Jacuelyn 

Mitchard, over het ergste wat een moeder 
kan tegenkomen: ze draait zich even om 
en plotseling is haar kind verdwenen... 
Spannender dan welke thriller ook. 
o» Diep als de zee. Jacquelyn Mitchard. 

Uitg. Anthos, Amsterdam/Houtekiet, 

Antwerpen, 1997. Gebonden, 368 

blz., 750 fr. 

Hoog Spel is de nieuwste misdaadroman 
van Aster Berkhof Derek Hellman is een 
succesrijk „moneymaker". In korte tijd 
bouwt hij een wereldconcern op, com
pleet met voetbalelftal. Zijn vriendin Va
lentine Holm laat voor hem haar jour-
nalistenbaan staan. Na een tijd komt 
Hellman in opspraak. Waar komt zijn 
startkapitaal vandaan? Ook Valentine be
gint te twijfelen en neemt haar job op
nieuw op. Onderzoeksrechter Dalle spitst 
zich toe op het dossier Hellman. Leonard 
Blockx, ex- en nieuwe vriend van Va
lentine en tevens vakbondsman, waagt 
zich in de politiek en heeft zo zijn eigen 
reden om naar Hellmans daden te kij
ken. 

Het boek speelt zich af in de wereld van 
het grote geld, het beschrijft hoe ex-
kolonies in de luren gelegd worden, hoe 
rijken geld witwassen, hoe ze verduis-

Boven de waarheid 
ÓfTTA 
Enek Verpale, bekend van zijn met de 
NCR-prijs bekroonde roman Alles in het 

klein, heeft met zijn nieuwste roman 
Gitta opnieuw een schot in de roos. Eriek 
is hopeloos verliefd. Niet op zijn vrouw 
maar op Gitta, een meisje van veertien, 
het nichtje van zijn vrouw. In zijn roman 
wisselt het decor razendsnel: van kasteel 
naar soldatenkamp over een roeitocht op 
een meer, om zo in Bologna te belanden. 
In zijn bekende stijl verhaalt Verpale zijn 
ontroerende maar verboden liefde, een 
goed bewaard geheim. 
c& Gitta. Eriek Verpale. Uitg. Arbeiders

pers, Amsterdam/Antwerpen, 1997. 

150 blz., 599 fr. 

Tulp, een meisje van 12, woont in de 
Drentse justitiekolonie Veenhuizen. Zij is 
de dochter van de gevangenisdirecteur. 
Op een dag gaat ze voor het eerst stiekem 
de post van de gedetineerden nalezen die 
haar vader moet censureren. Een brief 
van een zekere Danilo intrigeert haar. Hij 
dreigt ermee zich te verdrinken in de 
gevangenisgracht. Tulp beslist hem te 
redden en hem op het goede pad te 
brengen. Dit is pas het begin van een 
spannende periode, waarin ze steeds 
meer verboden dingen doet, met ver
regaande gevolgen. Mariët Meester, die 
opgroeide in Veenhuizen, geeft ons met 
De eerste zonde een sprankelend verhaal, 
waarin onschuld, raffinement en dreiging 
elkaar afwisselen. Hiermee bewijst ze 
haar talent en eist ze een vaste plaats op in 
de hedendaagse Nederlandse literatuur. 
c3> De eerste zonde. Mariët Meester. Uitg. 

Meulenhoff, Amsterdam/Kritak, Ant

werpen, 1997.194 blz., 698 fr. 

teren en frauderen... Waar hebben wij dat 
nog gehoord?... 

c» Hoog Spel. Aster Berkhof Uitg. Hou-

tekiet, Antwerpen/Baarn, 1997. 419 

blz. 790 fr. 

OPNIEUW 

Van John Irving verscheen een nieuwe, 
goedkope heruitgave van Een zoon van 

het circus. Over dokter Farrokh Daroe-
wella, geboren in Bombay, in Wenen 
gestudeerd, 59 jaar, othopeed en Ca
nadees staatsburger, woonachtig in To
ronto. Van tijd tot tijd keerd de dokter 
terug naar Bombay, waar zijn meeste 
patiënten invalide kinderen zijn. 
20 jaar geleden heeft Daroewella in Goa 
twee slachtoffers van moord onderzocht. 
Nu zal hij, na al die jaren, opnieuw 
kennismaken met de moordenaar. Eén 
turf van een boek, aan een zacht prijsje! 
c& Een zoon van het circus. John Irving. 

Uitg. Anthos, Amsterdam/Houtekiet, 

Antwerpen, 1997. 744 blz., 498 fr. 

In De Messias heeft Marek Halter het over 
David Rubeni, de broer van de koning 
van Khaibar. In 1524 komt David in 
Venetië aan. Hij reist door naar Rome om 
de steun van paus Clemens te vragen bij 
de vorming van een joods leger, dat 
Palestina van de Turken moet bevrijden 
en de in de richting van Europa op
rukkende islam een halt moet toeroepen. 
In Rome krijgt hij de pest, waar hij op 
wonderbaarlijke wijze van geneest, redt 
hij Machiavelli het leven en poseert voor 
Michelangelo als model voor Mozes. Een 
half jaar later vertrekt David naar Por
tugal waar de koning hem in staat stelt 
zijn bevrijdingsleger te vormen. Een paar 

dagen voor zijn vertrek krijgt David be
zoek van de naaste raadsheer van de 
koning. De dweepzieke jongeman ver
beeldt zich in David de Messias te her
kennen; hij heeft zich eigenhandig be
sneden en wil zich bij David aansluiten. 
David stuurt hem weg, waarop de jon
geman naar Italië en het Midden-Oosten 
reist om overal te verkondigen dat de 
Messias op komst is... 
De auteur heeft gedurende meer dan 
zeven jaar het spoor gevolgd van deze 
„Messias van Khaibar", bracht een be
zoek aan de landen waar hij geweest is en 
de steden waar hij verbleef. Daarbij is hij 
van de ene verbazing in de andere ge
vallen. Een prachtboek, meeslepend, be
zielend en leerrijk. Voor wie van his
torische romans houdt, is dit een pa
reltje. 

c» De Messias. Marek Halter. Uitg. de 

From, Baarn / Houtekiet, Antwerpen, 

1997. 396 blz., 990 fr. 

We blijven in Venetië, maar dan in de 
Napoleontische tijd. Het roerige Italië 
van de negentiende eeuw. De legers van 
Garibaldi strijden tegen de machten die 
zich tegen de Italiaanse eenwordig ver
zetten. Een straatarme boerenzoon be
landt in de Vaticaanse kerkers. Kolonel 
Vitelle, een edelman aan wie hij meer dan 
een jaar zit vastgeketend, brengt hem 
manieren en regels van het kaartspel bij. 
Na zijn bevrijding trekt hij onder de valse 
naam Gabriele del Campo de wereld in. 
Het Paleis is een spannende schelmen
roman die zich afspeelt tegen de kleurige 
achtergronden van Venetië in een veel
bewogen en decadente tijd, waarin het 
Italië, zoals wij het nu kennen, vorm 
kreeg. Meesterlijk geschreven door Lisa 

St Aubin de Terdn. 

c» Het paleis. Lisa St Aubin de Terdn. 

Uitg. Meulenhoff, Amsterdam / Kri

tak, Leuven, 1997. 270 blz., 798 fr. 

Verpaele 

M. Meester 

A. Berkhof 

J. Irving 
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J ong geleerd is oud gedaan. Misschien is het onder 

dat motto dat uitgeverijen nog steeds geld en tijd 

steken in (prenten)boeken voor jonge kinderen. WIJ 

maakte een selectie binnen zeer uitgebreide aanbod. 

4' BOEKENBEURS 4̂  

M 

Het koninklijk hof van Parijs houdt een 
grote kunstwedstrijd waarop ook ene 
Felix Clousseau zijn schilderijen wil ko
men tonen. De jury kan zijn inzending 
niet zo smaken, maar dan gebeurt er iets 
vreemds; het schilderij zegt „Kwak!" en 
alle mensen vinden Felix een 'wónder-
kunstenaar'. De roem is evenwel van 
korte duur ... Prettig verhaal van Jon 

Agee. 

c» Dewonderkunstenaar.JonAgee. Uitg. 

Lannoo - Tielt. 1997. 398 fr. 

Als Laura weer eens niet kan slapen kijkt 
ze naar de sterren. Ze ziet dat een van de 
sterren valt en gaat naar buiten om haar te 
zoeken. Het wordt haar persoonlijke ster
retje. Mooi prentenboek van Klaus 

Baumgart met bijzondere aandacht voor 
de illustraties en druk. 

c& Laura's ster. Klaus Baumgart. Uitg. C. 

de Vries-Brouwers - Antwerpen. 

1997. 475 fr. 

„Weet jij wat ik zag op die grasgroene 
dag ? Ik zat op m'n gat en ik at. . . Er was 
in 't begin maar een enkele spin die me 

Chichester Clark. Uitg. Leopold -

Amsterdam. 1997. 530 fr. 

Voor volwassenen is het verwerken van 
een sterfgeval al erg moeilijk, voor kleine 
kinderen is het vaak nog erger, niet in het 
minst omdat ze nauwelijks beseffen wat 
er gebeurd is. Het prenten- en voor
leesboek De gouden bal van Kristien Diel-

tiens kan een helpende hand zijn bij het 
rouwproces van kinderen. Het handelt 
over een hemelkind dat op een goede dag 

Om te kUken 
en te lezen 

vroeg of ik eventjes had." Een klein 

meisje zit in een park en krijgt daar het 
gezelschap van steeds meer vriendjes. 

Telboek met rijmpjes en een 'spannende' 

afloop. 

c» Op een grasgroene dag ... Emma 

Sant en de spiegel 
Uitgeverij Davidsfonds/lnfodok pakt dit na
jaar uit met Sant en de spiegel, een voor-
ieesboek gebaseerd op Uet toneelstui< 
'Blokjerond' De uitgave is niet echt te ver-
geiijken met andere, 'gewone' kinderboe
ken. In de eerste piaats omdat de prenten 
niet vroiijk Ingekleurd zijn, maar zich be
perken tot zwart-wit. De illustraties, van de 
hand van Erika Cotteleer, ogen niettemin 
fris en beweeglijk en appeleren bovendien 
op een aangename manier aan de fantasie 
en het voorstellingsvermogen van kleuters. 
Voorts is het boek vergezeld van een ver
halende geluidscassette met de stem van 
o.m. S/en van Sesamstraat. 
Dit verhaal van Luc W.L Janssen, die o.a. ook 
borg staat voor nogal wat materiaal voor 
Sesamstraat, is het eerste in een nieuwe 
reeks voorleesboeken van het Davidsfonds. 
Het sober, maar grappig, onvoorspelbaar, 
maar toch vol kinderlijke logica. De uit
geverij start met dit initiatief omdat ze naar 
eigen zeggen van ouders nogal wat signalen 
opvangt die wijzen op de waarde die nog 
steeds gehecht wordt aan het verhaaltje 
voor het slapengaan. Tegelijk blijken de kleu
ters ook 'mondig en veeleisend' te zijn. Tot 
slot zouden de ouders ook het gevoel heb
ben dat het aanbod voor drie- tot vijfjarigen 
eerder beperkt is. Met haar nieuwe voor
leesboeken wenst het Davidsfonds die vraag 
in te spelen. In de nieuwe reeks zullen 
aantrekkelijke boeken met 'gedurfde, ex
pressieve illustraties'de toon uitmaken. „De 
heldere, suggestieve teksten zijn meer dan 
simpele verhaaltjes. Ze zetten de kinderen 

aan om mee te denken en mee te voelen, 
om verwonderd te zijn. Kleuters worden nu 
eens niet bij het handje genomen." 
'Sant en de spiegel' bijt dus de spits af. Het 
boek doet het verhaal van mevrouw Sant die 
op zoek gaat naar een eigen plekje. Eens ze 
dat gevonden heeft, blijkt ze ook daar niet 
alleen te zijn. An met de contrabas is er, 
maar ook Toon en zijn knuffel, die beiden in 
de spiegel wonen. En laat Sant nou eens net 
niet gesteld zijn op de aanwezigheid van 
kinderen ... Hoe een en ander verder ver
loopt moeten de kinderen maar zelf ont
dekken. Door te lezen, te luisteren en te 
kijken. 

c» Sant en de spiegel. Luc w.L. Janssen, 
uitg. Davidsfonds - Leuven. 1997.32 
biz. PrIjs boek en cassette: 495 fr. 

zijn gouden bal op aarde laat vallen. Het 
krijgt de kans om hem daar te gaan 
zoeken, maar eens het hem gevonden 
heeft, zal het onherroepelijk terug naar de 
hemel moeten. Fraai boek dat erin slaagt 
om een somber onderwerp op een op
timistische manier te brengen. 
c^De gouden bal. Kristien Dieltiens. 

Uitg. Clavis - Hasselt. 1997. 550 fr. 

„Blote billetjes in bad. Lieve lijfjes, lekker 
nat. Wel wat glibberig en glad. Zusje, 
broertje - zie je dat?" - gekoppeld aan 
een doodbrave tekening van twee kleine 
kinderen in de badkuip. Alexandra Celen 

mag zich beginnen voor te bereiden op 
een nieuwe kruistocht tegen het zeden
verval. Nochtans zou dat in dit geval 
helemaal onterecht zijn. Kiekeboe daar 

ben ik weer is immers een speels kijk- en 
voorleesboek over kinderen en hun leef
wereld. Tekst van Hannie Kuiper en te
keningen van Thé Tjong-Khing, beiden 
respectievelijk winnaar van de 'Gouden 
Griffel' en de 'Gouden Penseel'. 
cs> Kiekeboe daar ben ik weer. Nannie 

Kuiper & Thé Tjong-Khing. Uitg. Le

opold-Amsterdam. 1997.26 blz. 499 

fr. 

ALLEMAAL BEESTJES 

Ruitenbig is één van de nieuwe pren
tenboeken waarin de nieuwe spelling zich 
duidelijk manifesteert. Het varken Rui
tenbig heeft namelijk beloofd aan zijn 
vriendinnetje BoUebig dat hij pannen
koeken zal maken. Maar dat is gemak
kelijker gezegd dan gedaan ... En zoals 
dat nogal eens gaat, moet het stout
moedige varken beroep doen op, jawel, 
zijn vriendinnetje. Kinderen die dat wen
sen kunnen middels het bijgevoegde re
cept bovendien zelf pannenkoeken ma
ken. 

o» Ruitenbig. Dinie Akkerman & Da

nielle Schothorst. Uitg. Clavis - Has

selt. 1997. 495 fr. 

„Ja, Spin: wie slechts kruimels zaait, zal 
geen taarten oogsten!" In Onder water, 

boven water laat Annemarie van Hae-

ringen de schildpad op een originele 
manier wraak nemen op de spin omdat 
die zo gulzig is. Een vernieuwde versie 
van 'De krekel en de mier' en een lesje in 
behulpzaamheid en vriendschap, 
c» Onder water, boven water. Annema

rie van Haeringen. Uitg. Leopold -

Amsterdam. 1997. 499 fr. 

BAF dat is de korte titel van een boek dat 
handelt over het grote dierenbos waarin 
een monster met hele grote poten is 
gesignaleerd. Bij iedere voetstap die het 
zet klinkt het 'BAF! BAF!'. De dieren 
willen dat het monster verdwijnt, maar 
elk dier vindt wel een uitvlucht om het 
niet zelf te moeten doen. Gerrit, de kleine 
galago, doet het dan maar helemaal zelf. 
c» BAF! Nick Butterworth. Uitg. Gott-

mer-Haarlem. 1997. 490 fr. 

Sommige thema's keren telkens weer in 
kinderboeken. Ontwerpers vinden nogal 
eens hun inspiratie in bekende sprookjes, 
in het alfabet, de getallen of de die
renwereld. Ik wou dat ik groot was is 
gebaseerd op het overbekende verhaal 
van de Japanse steenhouwer. Beer is klein 
en wil almaar groter worden. Maar dat 
blijkt niet enkel voordelen te hebben ... 
Erg mooie tekeningen! 
c» Ik wou dat ik groot was. Peter Bow

man. Uitg. C. de Vries-Brouwers -

Antwerpen. 1997. 445 fr. 

Bram is een egel. Hij is uitgenodigd voor 
een verjaardagsfeestje en moet daar al 
snel vaststellen dat zijn stekels noch voor 
hemzelf, noch voor zijn gastheren erg 
aangenaam zijn. Even lijkt het erop dat 
zijn nieuwe kennissen hem niet meer 
willen zien, maar dan moet er opgeruimd 
worden. En daar blijkt Bram een kei in te 
zijn! 

CS» O, die stekels. Guy Daniels & Elsbeth 

Fontein. Uitg. C. de Vries-Brouwers -

Antwerpen. 1997. 495 fr. 

In Potje! geen pies- en kaktoestanden 
maar wel een verhaal over een piaspotje 
dat midden in het oerwoud is neergezet. 
Alle dieren van woud menen dat het voor 
hen bestemd is, maar dat blijkt een se
rieuze misrekening te zijn. Allen de billen 
van een jong mensenkind blijken erop te 
passen. 

c& Potje! Mylo Freeman. Uitg. Gottmer-

Haarlem. 1997. 450 fr. 

WAF WAF 

Eddie de pup beleeft twee avonturen. Het 
eerste heet Ik ben bang in het donker. 

Eddie probeert op alle mogelijk manieren 
de slaap te vatten, maar het lukt hem niet. 
Een winterslaap zoals de schildpad, een 
rechtopstaande slaap zoals een paard,... 
Slechts als hij doodmoe is, valt hij in slaap. 
Wanneer het donker wordt, krijgt hij 
angst. Maar de uil leidt hem terug naar 
huis. In Dat eet ik niet weigert Eddie zijn 
bord leeg te eten. Zijn ouders laten hem 
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Wat doet de juf op zondag? 

maar doen. Eddie krijgt natuurlijk honger 

en begint dan te snoepen. En dat bekomt 

hem niet zo goed. Beide boekjes van de 

hand van Jacqueline East zijn erg grap

pig-

cï> Ik ben bang in het donker. &Dat eet ik 

niet. Jacqueline East. In de reeks van 

Eddie de pup. Uitg. C. de Vries-

Brouwers - Antwerpen. 1997. 445 fr. 

per deel. 

Een bijzonder plezierig boek, tot slot, is 
Wat Faust zag van Matt Ottley. Faust de 
hond kijkt op een nacht uit het raam en 
ziet daar een UFO. Het waakzame dier 
tracht vergeefs zijn baasjes wakker te 

maken. Wanneer de griezels voor Fausts 
raam komen zitten, jankt hij zo hard dat 
zijn baasje toch wakker wordt. Die is 
kwaad, gaat buiten kijken en ziet... niets! 
Faust voelt zich in zijn eer gekrenkt en 
trekt er alleen op uit. Hij wordt gevangen 
en in een asiel gezet. 

Wanneer zijn baasjes hem daaruit komen 
halen staat zijn besluit vast: wat er ook 
gebeurt, hij zal nooit meer iets zien. Met 
de perikelen van o.a. Vermeulen en 
Druyts in het achterhoofd een bijzonder 
leerrijk boekje... 

c» Wat Faust zag. Matt Ottley. Uitg. 

Gottmer - Haarlem. 1997. 499 fr. 

Uitgeverij Clavis uit Hasselt pakte afgelopen 
zomer uit met de twee eerste delen van een 
nieuwe reeks kinderboeken. Wat doet de juf 
op zondag ? van Dirk Musschoot en Waarom 
was Je Je handen Tyan Brigitte Minne. Belde 
boeken zijn verschenen bij /Mozaïek, de 
nieuwe non-fictie imprint van Clavis en gaan 
onder de noemer 'vragen van en voor kin
deren over...'. 
Ingewijden weten dat Clavis is onstaan en 
uitgebouwd als een uitgever van fictie: pren
tenboeken, eerste lezers, leesboeken voor 
alle leeftijden tot en met adolescenten. Bij 
tijd en wijlen werden buitenlandse titels 
overgenomen en vertaald. Hetzelfde ge
beurde met de prentenboeken: eerst ver
talingen, later eigen producties. Met de Mo
zaïekreeks wil Clavis die methode verder
zetten. De non-fictlon voor kinderen die 
vandaag bij ons op de markt komt, bestaat 
immers hoofdzakelijk uit vertalingen vanuit 
het Engels. „Zo worden kinderen van hier 
echter opgezadeld met een Engelse ziens
wijze op de wereld." luidt het bij Clavis. „Niet 
dat we zo chauvinistisch willen zijn, maar het 
lijkt ons toch dat die vertalingen een zekere 
afstand hebben ten opzichte van onze kin
deren." 
Clavis hoopt met haar Mozaïekreeks te zullen 
bereiken dat kinderen inzicht verwerven in 
zichzelf en In hun omgeving. „De boeken 
reiken verschillende thema's en onderwer
pen aan. Ze zijn niet in de eerste plaats 
bedoeld om kinderen daadwerkelijk iets bij te 
leren, maar wel om interesses te wekken, om 
kinderen aan te zetten meer te lezen over 
wat hen interesseert en bezighoudt." 
in 'Wat doet de juf op zondag?' gaat Dirk 
Musschoot in op de vraag of kinderen wel 
naar school moeten gaan en waarom som
mige kinderen blijven zitten. En waarom het 
huiswerk niet gewoon op school gemaakt 
kan worden of waarom woorden niet ge
woon geschreven kunnen worden zoals je ze 
uitspreekt, in 'Waarom was je je handen?' 
van Brigitte Minne wordt op zoek gegaan 
naar alles wat met hygiëne en lichaams

verzorging te maken heeft. Illustrator Leo 
Timmers heeft de hand in beide werkjes en 
wordt In dat van Musschoot bijgestaan door 
Marja Meijer 

BROOD 
Clavis tekent ook voor de verspreiding van 
Lekker brood: liet iioe, wat en waarom van 
brood. Dit boekje wordt ook In de Mo
zaïekreeks ondergebracht, maar verschilt in 
stijl toch wel van belde bovenstaande. Mo
gelijk komt dat omdat de l/M/W, het Vlaams 
Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmar-
keting vzw, mee aan het uitgeven van dit 
boekje stond. 'Lekker brood' is een initiatief 
van de werkgroep 'Brood en banket' binnen 
diezelfde VLAM. Het boekje is uitsluitend 
verkrijgbaar in het Nederlands. 
Het boekje is thematisch opgebouwd. Het 
begint - uiteraard - met de samenstelling van 
brood en eindigt met recepten die op basis 
van brood gemaakt worden. Het boekje is 
bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar. 
c» wat doet de Juf op zondag? Dirk Mus

schoot / Waarom was Je Je handen? 
Brigitte Minne. Uitg. Clavis - Hasselt. 
In de Mozaïek-reeks. 1997.48 biz. 695 
fr. per deel. 

c®̂  Lekker brood: het hoe, wat en 
waarom van brood. uitg. Clavis - Has
selt I.S.m. de VLAM. 1997. 32 bIZ. 450 
fr. 

Prinsen in bailingschap 
De Amerikaanse auteur Mark Schrelber 
schreef op z'n twintigste Prinsen in bal
lingschap, het werd reeds in 27 landen 
vertaald. Het werd in 1995 bekroond met 
een Zilveren Veder door de Duitse bond 
van vrouwelijke artsen. 
Het Is een verhelderend en relativerend 
boek over een l6-jarlge kankerpatiënt. 
De uitgever beweert op het omslag dat 
het boek een kuur is, en gelijk heeft hij. 
Dit verhaal over een zomerkamp voor 
kankerpatiënten - van 8 tot 18 jaar - heeft 
Ryan als hoofdpersonage. Gedurende 
drie weken zal hij, net als de anderen, een 
normaal leven kunnen leiden, buiten de 
sfeer van het ziekenhuis en los van de 
overbezorgde ouders en familie, „Wij zijn 
voortdurend in ballingschap, of ons dat 
nu opgedrongen wordt of dat we ons dat 
zelf aandoen. We worden behandeld als 
blinden en kreupelen, en ze begrijpen 
minder van ons dan van geestelijk ge
handicapten - al lijden we aan geen van 
belde kwalen." schrijft Ryan. 
Dat de jongens en meisjes in verschil
lende kampen zijn ondergebracht, moe-. 
ten we waarschijnlijk op rekening van de 
preutse Amerikaanse origine schrijven. 

Uit de groep van Ryans lotgenoten, wor
den er enkele dieper uitgelicht. Louis, een 
idealist en vechter, een jongen met 
ideeën, die dan ook het groepslogo en de 
-vlag ontwerpt. Robert, met lymfatische 
leukemie, die een persoonlijke strijd voert 
en minstens éénmaal per dag zijn leven in 
de waagschaal stelt met de ene of andere 
halsbrekende toer, omdat hij op die ma
nier de kanker in zijn lijf wil verslaan. Er Is 
de mediterende GabrIël, die de ziekte van 
Hodgkin heeft, en er is Peter die weg
vlucht in softdrugs. 

EENZAAT 
Ryan Is een eenzaat, een vreemde eend In 
de bijt, een buitengewoon begaafde en 
belezen jongen, die een briljante toe
komst verloren ziet gaan, door de na
bijheid van de dood, die iedere dag een 
stukje meer van zijn lichaam eist. Hij Is 
nuchter en cynisch en zijn angst voor 
ontgoocheling is zo groot, dat hij nau
welijks vriendschap kan sluiten. Zijn 
droom om dokter te worden is verwoest 
door een ongeneeslijke hersentumor. 
Zonder echt flashbacks te gebruiken, 
slaagt de auteur erin om de verschillende 

PRINSEN 
IN 

BALLINGSCHAP 

stadia die een ongeneeslijk zieke door
gaat, te schilderen; ongeloof, ontken
ning, woede. 
Ryan heeft echter nog verlangens: hij wil 

zijn maagdelijkheid verliezen en zijn dag
boek publiceren. „Er is overal kanker, niet 
alleen in de kampgangers. Er Is hier veel 
schoonheid, maar hoe meer schoonheid, 
hoe meer kans op verval - en dat Is precies 
mijn dilemma." noteert hij de eerste 
dag 
Voor de liefde kiest hij een mooie ver
pleegster uit, wier begrijpende houding 
hy verkeerd uitlegt en als al zijn pogingen 
op een mislukking uitlopen, besluit hij 
Mariene - een medepatiënt te versleren. 
Of is zij het die hem versiert, die zijn harde 
schild doorboort en hem onzeker 
maakt? 
Een kankerboek vol vitaliteit, grijpen naar 
het leven, humor? Het kan. Prinsen in 
ballingschap is er zo eentje Het is goed 
vertaald door Mariska Hammerstein, en 
heeft een sterke omslagillustratie van 
Michel Gruyters die jonge mensen sterk 
zal aanspreken. Het zou leuk zijn moest de 
BRTN de prachtige film die naar dit boek 
werd gedraaid In zijn actie 'Kom op tegen 
kanker' opnemen. 

ZoHus 
c» Prinsen in ballingschap. Mark Schreiber. 

Uitg. Facet, Antwerpen. 288 bh., S9S fr. 
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Bij Lannoo verscheen enige tijd geleden de 'Grote Touring 

Autoatlas', een uitgebreide gids die de pretentie heeft om een 

'alles-in-één-atlas' te zijn voor België en het Groot-Hertogdom 

Luxemburg. Touring, de 'Belgische' tegenhanger van de VTB-

VA&, en de uitgever zijn daar in de mate van het mogelijke in 

geslaagd. De atlas is een hanteerbare, overzichtelijke uitgave 

geworden. 

Het eerste deel bevat 12 overzichtskaarten, waarmee een au

totoerist zijn route in grote trekken kan bepalen. Daarna volgen 

lis meer gedetailleerde kaarten die het hem mogelijk maken zijn 

reisroute duidelijk af te bakenen. Deze 125 kaarten zijn dermate 

gedetailleerd dat zelfs het uitstippelen van een fietsroute tot de 

mogelijkheden behoort. Daarbij dient dadelijk opgemerkt te 

MET DE AUTO 

worden dat niet is aangeduid of bij de weergegeven wegen ook 

een fietspad is aangelegd. Ze duiden wel de belangrijkste 

bezienswaardigheden in de regio aan. Het derde hoofstuk bevat 

85 stadsplannen, opnieuw voorzien van nuttige informatie 

gaande van het adres van culturele centra tot dat van de 

politiekantoren. De plannen gaan gepaard van uitgebreidere 

tekstbijlagen met illustraties van de stad in kwestie. Een vierde 

deel is voorbehouden voor de echte autotoerist. Een 25-tal 

'interessante' routes met beschrijving worden hem hierin kant en 

klaar aangeboden. 

Hoofstuk 5 treedt buiten de grenzen van België en GH Luxem

burg. Het voorziet in een beschrijving van 28 grote reiswegen 

door Europa. Elk schema bevat informatie over de aansluitingen, 

de belangrijkste afritten,... Handig bij het voorbereiden van een 

reis, te meer omdat er ruim aandacht geschonken wordt aan 

aangename stopplaatsen onderweg. Kleurrijk geïllustreerd. De 

autoatlas wordt afgesloten met drie 'indexen'. Een eerste met 

daarin alle plaatsnamen, een tweede met de bezienswaar

digheden en een derde met de straatnamen. Dit is een erg handig 

en bovendien smaakvol uitgegeven boek. 

c» De Grote Touring AutoAtlas. De complete gids voor on

derweg. Uitg. Lannoo - Tielt. 1997. 648 blz. 1495 fr. 

BOEKENBEURS 
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\e Kalmthoutse Heide is Viaanderens grootste 
' natuurreservaat. Daar moet, zo dacint men 
bij liet Davidsfonds, een leui< fotoboel< van te 

mal<en zijn. En dat is geiukt. 

De Kalmthoutse 
Heide 

De Kalmthoutse Heide ligt even ten noor
den van Antwerpen en is met 2.000 ha. 
het grootse natuurreservaat van Vlaan
deren. Het is sinds enige tijd ook te 
bezoeken in boekvorm. De Kalmthoutse 

Heide heet deze ontdekkingstocht en hij 
is samengesteld door bioloog Geert De 

Blust, werkzaam voor het Instituut voor 
Natuurbehoud, en Mare Slootmaekers, 

free-lancefotograaf, gespecialiseerd in na
tuurfotografie. 

De Kalmthoutse Heide zal voor de ge
middelde Vlaming geen onbekend gebied 
zijn. Het is één van de weinige reservaten 
waar de natuur nog relatief vrij is en waar 
tal van zeldzame planten en dieren nog 
rustig kunnen (over)leven. Jaar na jaar 
verandert de heide van uitzicht, evolueert 
het natuurlijke proces van duinvorming 
en duinafbraak, van verlanding, van re

generatie na brand. Overal elders in 
Vlaanderen lijken de natuurkrachten ge
temd en aan banden gelegd. In Kalmthout 
kan de natuur - tot op zekere hoogte -
haar gang gaan. 220 soorten hogere plan
ten en 162 vogelsoorten worden regel
matig waargenomen - een zeer hoge 
diversiteit. Bochtige smele. Moerasspi
rea, Schijfkamille, Welriekende nachtor
chis. Kale jonker, Vroegeling, Tapuit, 
Sprinkhaanrietzanger, Boombieper, Riet
gors, Distelvlinder, Veldparelmoervlin-
der, Levendbarende hagedis. Gladde 
slang, ... Een greep slechts uit de vele 
planten en dieren die op de Kalmthoutse 
Heide hun biotoop gevonden hebben. De 
enen verblijven liever in de vennen en in 
de nattere heidegebieden, de andere voe
len zich meer in hun sas in de buurt van 
reizende duinen en droge heide. 

wegwUs op reis 
Bij Lannoo verschenen enige tijd geieden 
twee gidsen met daarin Vlaamse monumen-
tentoclnten. Een eerste is Wandelen langs 
Vlaamse wegen. Daarin een 20-tai wande
lingen in bel<ende en minder bekende 
Vlaamse steden en gemeenten. Zo bevat 
deze uitgave niet enkel het haast verplichte 
nummertje 'wandelen in Brugge', maar leidt 
ze de geïnteresseerden ook door Beringen of 
Tongeren, Het werk is, naast de gewone tekst 
en uitleg, voorzien van stadsplannen en van 
vele kleurrijke Illustraties De inhoud van de 
uitgave werd mede bepaald door de Stich
ting Vlaams Erfgoed. 

Eenzelfde opzet vinden we ook terug in 
Fietsen langs Vlaamse wegen. Daarin een 
aantal fietsroutes van ongeveer 35 km. Die 
leiden de sportievelingen langs de beto
verende Haspengouwse kastelen, maar ook 
door het West-Vlaamse polderiandschap. 
Vanzelfsprekend bevat deze gids uitste
kende routebeschrijvingen. Hij kwam tot 
stand met de medewerking van VTB-VAB. 
c» wandelen langs Vlaamse wegen/Fiet

sen langs Vlaamse wegen. Ultg. Lan
noo - Tieit. 1997.795 fr. per deel. 

in de categorieën 'behoeven geen verdere 
voorstelling' en 'goede wijnen behoeven 
geen krans' bevinden zich zeer zeker de 
gidsen van Dominicus Wie met een gids uit 
deze reeks op reis gaat hoeft zich verder niet 
al te veel zorgen te maken. Met twee nieuwe 
delen kunnen reisiustigen zich gaan ver
gapen aan de schoonheid van de Italiaanse 
eilanden of aan het Hart van Spanje. Alleen 
een betere overzichtskaart kan deze gidsen 
nog vollediger maken, 
o» Italiaanse eilanden/Hart van Spanje. 

Ultg. Cottmer - Haarlem, in de Do-
mlnlcus-reeks. 1997. Resp. 699 en 659 
f r. per deel. 

De Oo'KSsee-reisgldsen hoeven met onder te 
doen voor die van Dominicus. Oorspronkelijk 
in het Nederiands geschreven zijn ze bij 
uitstek geschikt voor reizigers uit dit taal
gebied. Ze bevatten bovendien veel prak
tische informatie over openbaar vervoer, 
overnachten en drinken. Voor het overige 
alle tekst en uitleg, In dit geval over hun 
nieuwste 'kind' Ierland 
o» Ierland. Bartho Hendriksen & Leo 

Platvoet. Ultg. Babylon-De Geus -Am
sterdam. 1997. 371 blz. 698 fr. 

GESCHIEDENIS 
Wie in het gebied gaat wandelen zou 
onterecht durven denken dat hij zich in 
een echt oerlandschap bevindt. Niets is 
minder waar! Heide is bijna overal in 
Europa het resultaat van eeuwenlange 
menselijke activiteiten. In onze streken 
zijn de heidegebieden ontstaan rond 
2.500 v. Chr. Tot de Middeleeuwen - op 
sommige plaatsen zelfs nog langer - zijn 
ze zich blijven uitbreiden. De boeren 
lieten er hun schapen op grazen en ge
bruikten de heidestruiken en -plaggen. 
Die laatsten werden bovendien gebruikt 
als dakbedekking en brandstof. Tijdens de 
Oostenrijkse tijd werden de heidegron
den systematisch ontgonnen en omgezet 
in bos- en akkergronden. Van de vroegere 
heideoppervlakte in Vlaanderen blijft 
slechts 10% behouden. 
5 december 1910 was voor de natuur
gebieden - en dus ook voor de Kalm
thoutse Heide - een beetje Sinterklaas. 
Die dag hield immers de 'Vereniging tot 

behoud van Natuur- en Stedenschoon' 

haar stichtingsvergadering. Het was met
een de eerste milieuvereniging van het 
land. Te vroeg kwam die stichting niet: 
doorheen de heide wilde men een kas-
seiweg aanleggen waardoor heel het ge
bied bedreigd werd. 

TEVEEL TROEVEN? 

Het duurde nog tot 1946 vooraleer de 
Kalmthoutse Heide als landschap be
schermd zou worden. Dat kon de eerste 
jaren evenwel niet voorkomen dat kam
peerders en rallypiloten de heide tot 
favoriete bestemming bleven uitroepen. 
Het duurde nog tot 1968, toen de heide 
het statuut van natuurreservaat kreeg, 
vooraleer ook deze categorieën van 'na
tuurliefhebbers' uit het gebied geweerd 
konden worden. Vanaf dan blijven de 
erkenningen voor de Kalmthoutse Heide 
elkaar opvolgen. De voorlopig laatste in 
de rij kreeg het gebied in 1996. Toen werd 
het in het kader van de zgn. Habitat

richtlijn van de Europese Gemeenschap 
aangeduid tot 'zone die omwille van haar 

bijzondere levensgemeenschappen zeker 
moet behouden blijven'. 
Een en ander heeft er niet voor gezorgd 
dat de natuur in het gebied ook tot rust 
kan komen. Het is een beetje het pro
bleem van alle toeristische trekpleisters. 
Plaatsen die adverteren met 'rust', 'na
tuur' en 'charme' hebben - Oh, Fortuna! 
- vaak dermate veel succes dat ze precies 
hun troeven vernietigd zien. Met de 
Kalmthoutse Heide is dat niet anders: 
200.000 bezoekers per jaar zorgen jam
mer genoeg voor nogal wat hinder (denk 
daarbij aan de recente heidebranden) 
voor fauna en flora in het gebied. Het is 
één van de grootste, zoniet het grootste, 
problemen die zich stellen voor de toe
komst. 

Of de uitgave van het Davidsfonds in die 
zin aan te moedigen dan wel te betreuren 
valt weten we niet. Feit is dat dit erg 
mooie boek dermate uitnodigend is, dat 
het te betwijfelen valt of lezers een en 
ander niet eens in het echt zouden willen 
zien... 
c»De Kalmthoutse Heide. Geert De 

Blust & Mare Slootmaekers. Uitg. 

Davidsfonds - Leuven. 1997. 1599 

fr-
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et wielerpeloton is momenteel aan zijn 

winterslaap toe: tot de maand maart 

van volgend jaar zullen over de Vlaamse wegen geen 

kleurrijke karavanen meer te bespeuren vallen, de 

zalige geur van massage-olie valt tijdens herfst en 

winter alleen nog op te snuiven tijdens veldritten 

langs kapellen en knotwilgen en ook in het Gentse 

Sportpaleis ofte Kuipke waar de pistiers 

aan de slag kunnen. 

Volgend jaar zullen we het moeten stellen 
zonder een Vlaamse wereldkampioen 
want ons aller Johan Museeuw werd -
zoals hijzelf heeft verklaard - tijdens de 
WK-wegkoers van het Baskische San Se
bastian in het verlies gereden door een 
lakse Italiaanse ploeg en zag ene Laurent 
Brochard met de zo begeerde regen
boogtrui aan de haal gaan. Van Museeuw 
weten we intussen al dat hij de gekste 
sprongen maakt om winst of verlies te 
verklaren: de man van Gistel stopt de ene 
dag met koersen en wordt direct daarna 
wereldkampioen of hij sukkelt met een 
mysterieuze virus om dan weer snel uit de 
doden op te staan en met veel kracht en 
panache over beton en asfalt de scheren. 
Tijd dus om wat na te mijmeren en in een 
of ander nieuw verschenen boek te dui
ken waar de wielersport centraal staat. 

BELOFTEVOL 

In Als de top in zicht komt van wie-
Ierverslaggever Kurt Titeca wordt een 
boeiend beeld geschetst van het jeugd-
wielrennen in de jaren negentig. Titeca 
doet dit aan de hand van de korte carrière 
van de beloftevolle West-Vlaming Danny 
Jonckheere die dramatisch aan zijn einde 
kwam op het moment dat hij de grote stap 
zou zetten naar het professionele wiel
rennen. 

We schrijven 28 augustus 1996. De twee-
entwintigjarige Jonckheere rijdt in de 
eerste ronde van een Roeselaarse wed
strijd van zijn gezellen weg, glijdt met 
hoge sneldheid door een bocht en wan
neer plots zijn achterwiel over een laag 
keitjes slipt. De jonge renner tracht zich 
recht te houden maar botst op de ver
hoogde rand van een vluchtheuvel. Hij 
maakt daarbij een salto en komt onder de 
achterwielen van een kamion terecht: het 
verkeer uit de tegengestelde richting 
werd niet omgeleid omdat het drukke 
Roeselaarse handelscentrum niet meer 
voor een doordeweekse wielerwedstrijd 
wordt lam gelegd. Het bekken van 
Jonckheere werd verbrijzeld, het bloeden 
blijkt niet te stelpen en Danny glijdt zacht 
weg naar de dood in de armen van zijn 
vrouw Sabine. Een week later zouden ze 
hun eerste huwelijksverjaardag vieren... 
Het wel zeer tragische verhaal van deze 
korte wielerloopbaan vormt dus de rode 
draad die door de situatieschets van wie-
lerjournalist Titeca loopt. Hij raakt de 
meest diverse aspecten van deze sport 
aan: trainingstechnieken, doping, de 
soms chaotische toestanden bij de wiel-
rijdersbond met als hoogtepunt de dit 
voorjaar doorgevoerde machtswissel tus
sen de voorzitters De Vuyst en De Backer, 
de aparte wereld van de kermiskoersen; 
alles passeert de revue. Er werden ook 
getuigenisen opgenomen van ex-kampi
oenen als Eddy Merckx en Michel Pol

lentier, dit alles overgoten met een voor
woord-saus van Johan Museeuw. De au
teur geeft een glasheldere en dus zeer 
realistische kijk op het wielergebeuren en 
hij vat de essentie van de lange en moei
lijke weg naar het kampioen-worden pas
send samen door te stellen dat je bovenal 
een ijzersterk fysiek gestel moet hebben, 
in de stijl van de onvolprezen IJzeren 
Briek Schotte dus. 

FLANDRIENS 

Van dit levend wielermonument - Briek 
kreeg trouwens al een beeld in zijn ge-

gesloten, een beetje m de stijl van de 
laatste der Mohikanen. Als wielerfanaat 
blijf je zowaar een beetje verweesd ach
ter. 

GEKKENHUIS 

Van het menselijke wielermonument dat 
de flandrien toch was en is, is het maar 
een kleine stap naar het wedstrijdmo-

Wielrennen uit 
de boelcen gedaan 

boortedorp Kanegem - is het maar een 
stap naar de nieuwe roman La dolce vita 

van journalist StefVancaeneghem waarin 
ondermeer ene Emile Buysse, bijgenaamd 
Moker, ten tonele wordt gevoerd. La 
dolce vita is echter geen zuivere wie-
Ierroman, maar door het ganse boek zie je 
het hoofdpersonage Valentin Vansteen-
brugge - gewezen journalist en voor een 
fors deel het alter ego van auteur Van-
caeneghem - als een wielerfanaat rond
fietsen. In de proloog wordt dit fiets-
fanatisme al heel duidelijk gesteld; La 

dolce vita wordt opgedragen aan een 
ganse reeks Belgische en Italiaanse wie-
Iergoden als Van Looy, Merckx, Van 
Steenbergen, Adorni, Gimondi en andere 
Motta's. En Valentin van Steenbrugge, 
die zichzelf als deskundige-in-mensen 
promoot, betuigt zonder schroom zijn 
onvolprezen vriendschap voor flandrien 
Moker in wie hij zijn eigen wensdromen 
als groot coureur weerspiegelt ziet. 
Er schuilt in de ganse romanopzet echter 
één groot gevaar: wanneer je als lezer niet 
een beetje (of veel) thuis bent in het 
wereldje van de fiets trap je zeer dikwijls 
in het luchtledige. Kortom: de spieler
eien, de finesse, de ware leef- en denk
wereld van de personages ontgaan je 
grotendeels. Je zou kunnen stellen dat dit 
boek eerder onder de rubriek sport als 
onder de vleugels van de literatuur thuis
hoort. Maar dat is dan weer niet fair 
tegenover de auteur die een soms ietwat 
chaotisch maar veelal boeiend stuk proza 
aflevert waarin regelmatig de geesten van 
flandriens Karel Van Wijnendaele en an
deren in de wielersport verankerd my
thische figuren opduiken. 
Dat auteur Van Caeneghem flandrien 
Moker, alias Emiel Buysse, aan het eind 
van zijn boek op dramatische wijze laat 
sterven, kan als louter symbolisch worden 
geïnterpreteerd: het hoofdstuk van de 
flandries wordt hiermee compleet af-

nument bij uitstek: de Tour. Over de 
Ronde van Frankrijk is reeds een ganse en 
imposante bibliotheek bijeengeschreven 
en er gaat geen jaar voorbij of er worden 
overal ter wereld nog een paar nieu
welingen aan toegevoegd. Wijzelf blijven 
nog altijd zweren bij de Tourbijbel bij 
uistek. La fabuleuse histoire du Tour de 

France door Pierre Chany, waarin een 
magistraal totaalbeeld wordt geschetst 
van het „grootste wielercircus op aarde". 
Ook in ons taalgebied zijn uiteraard al een 
ganse reeks interessante Tour-boeken ver
schenen, denken we maar aan het klei
nood Dagboek van de Ronde die Eddy 

won van de betreurde Piet Theys, een nu 
haast onvindbare Vlaamse Pocket uit 
1969. 

'Heersers van de Tour' doet het 
Rondeverhaal vanaf 1945. 

Nadat de Amsterdamse uitgeverij De Ar
beiderspers vorig jaar nog het hier be
sproken Tourkoorts van journalist Peter 
Ouwerkerk uitbracht, brengt ze nu Heer

sers van de Tour van de schrijvende wie-
Iertandem Martin Ros en Wout Koster 

Beide heren hebben hiermee een na
oorlogse Tourgeschiedenis geschreven: 
alle winnaars komen uitgebreid aan bod, 
gaande van Jean Robic - bijgenaamd tête 
de cuir - in 1947 tot Bjarne Riis - de 
eerste Deense Tourwinnaar - in 1996. 
Uiteraard laten de auteurs de meeste 
aandacht gaan naar de vier toppers die -
eveneens allen na WO II - zijn gestrand 
op het recordaantal van vijf eindover
winningen: Jacques Anquetil, Eddy 
Merckx, Bernard Hinault en Miguel In-
durain. Dit alles in een stijjl en met vaart 
dat je de 400 pagina's-dikke kanjer met 
nooit verminderde interesse leest. Het 
feit dat Ros en Koster het detail niet 
schuwen en soms meer dan gewone aan
dacht besteden an de anekdotiek en de 
randfenomenen van het grootse Tour
spektakel, draagt daar uiteraard in ruime 
mate toe bij. 

Vooral in het hoofdstuk dat aan twee
voudig winnaar (1949 en 1952) Fausto 
Coppi is gewijd worden alle petit-his-
toire-registers breed opengetrokken en 
krijg je de tragische romance van de 
campionissimo met zijn mooie Dama Bi-
anca - witte dame Giulia Locatelli - breed 
maar deskundig uitgesmeerd. De kennis 
terzake van co-auteur Marin Ros is daar 
uiteraard niet vreemd aan, hij is immers 
de auteur van het boeiende Fausto Coppi, 

een heldenleven (1994), een rennersbi
ografie met epische allures. 
Maar ook de 26 overige naoorlogse Tour
winnaars (alleen de Duitser Ulrich die dit 
jaar zegevierde, ontbreekt) krijgen de 
aandacht die ze verdienen. 
Het boek wordt geopend met een uit 
1947 daterende door de toenmalige di
recteur van Le Soir, Louis Aragon, ge
schreven tekst die 50 jaar later nog altijd 
fris klinkt: 

„De Tour! Het gekkenhuis bij de aan
komst en al die foto's, de reclame en de 
commercie, de industrie omhelsd door de 
heroïek, het enthousiasme van het volk 
dat maar nauwelijks tot bedaren wil ko
men." Zo zou je het ook vandaag nog 
kunnen zien. 

(wv) 
c» Ah de top in zicht komt. Kurt Titeca. 

Uitg. Scoop, Groot-Bijgaarden. 1997, 

127 blz., 595 fr. 

c» La dolce vita. Stef Vancaeneghem. 

JJitg. MeulenhoffIManteau, Amster

dam/Antwerpen. 1997, 158 blz., 598 

fr. 
o» Heersers van de Tour. Martin Ros en 

Wout Koster. Uitg. De Arbeiderspers, 
Amsterdam/Antwerpen. 1997, 408 
blz., 799 fr. 

Over de Ronde 
van Frankrijk 
is ai een heie 
bibilotheek 
bijeen 
geschreven. 
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zolang ze in de 
grond zitten 

• B O E K E N B E U R S • 

„Aardappelen, zolang ze in de grond zit
ten... zijn ze goed." Onder deze op
vallende titel heeft Wervel, Werkgroep 
voor Rechtvaardige en Verantwoorde 
Landbouw, een pittig boekje samenge
steld. Hoewel de hoofdbekommernis van 
deze actieve, sympathieke groep vooral 
gericht is naar een duuname landbouw, is 
dit 30 bladzijden tellend boekje wel bij
zonder lezenswaardig, zowel voor de ver
bruiker, de volkstuinder en uiteraard voor 
de landbouw, dito beleid inbegrepen. 

BINTJE 

De vier bladzijden grote inleiding door 
Tillo Behaeghe em. hoogleraar, zouden wij 
bijna letterlijk kunnen overnemen. Daarin 
trekt deze eminente schrijver van leer 
tegen al het genetisch gemanipuleer en 
krijgt het troetelkind van de gangbare 
landbouw, met name het ziekelijke aard

appelras Bintje, een verdiende veeg uit de 
pan. Uiteraard ook het drijfmestsysteem, 
waar een échte landbouwer niet mee ver
zoend raakt. Toch wil hij een en ander niet 
afbreken, wél relativeren en vooral pleiten 
voor het behoud van (bio)diversiteit. 
Wij hopen dat iedereen nog maar eens 
aandachtig leest dat Bintjes tot 15 maal per 
seizoen moéten bespoten worden, en ook 
nog dat heel wat resistente rassen soms nog 
beter zijn van smaak dan het overroepen 
Bintje, dat vooral interessant is voor pro
ducenten en verkopers van pesticiden. 
Maar, dit is enkel maar één aspect van dit 
wel zeer bijzonder boekje, zeg maar po
pulair gebracht en dan weer wetenschap
pelijk onderbouwde studie. De aardappel 
heeft nog toekomst, maar wij moeten 
daarom het milieu niet verknoeien, noch 
roofbouw doen op het genenpotentieel 
van de Derde Wereld. 

De aardappel is een van de weinige voe
dingswaren, die niet betoelaagd wordt... 
De consument moet beter geïnformeerd 
worden door de media, maar ook de 
landbouwer beseft te weinig dat het anders 
en beter, voor alle partijen dan, kan. 
Een strategie voor een alternatief beleid 
wordt duidelijk uitgestippeld. Hierbij 
moet er rekening gehouden worden dat 
Wervel het niet zo makkelijk heeft, want 
ons land hinkt hopeloos achterna inzake 
alternatief besef. En dan zeker de boe
renstand. 

RASSEN 

Ik heb met bijzondere aandacht het ge
deelte over rassenkeuze gelezen en dan 
vooral tabel 1 bekeken. De vroege rassen 
Jaerla en Ostaria komen er goed uit, maar 
dat zal wellicht ook nog iets te maken 
hebben met het vroegere rooien, waar
door de „ziekte" minder kansen krijgt. 
Het rendement van voorname resistente 
rassen als Charlotte, Santé, Escort, Nicola 
en de friet-patat Agria zijn minstens zo 

Lekker eten is van alle tijden en alle culturen. We variëren 
er maar op los. Maar weten we ook altijd wat we op 

tafel krijgen? Hoe het gemaakt wordt en in de handel komt? 
Hoe groenten en vruchten groeien, welke soorten er zijn...? 

Niet van de icoolc 
gebracht 

Vruchten zijn erom van te genieten, in alle 
geuren en kleuren. Daar is In de eerste 
plaats de bloem die bloeit, rijpende vruch
ten gevolgd door het genot ervan te 
kunnen proeven. KeesHagemanvolgt ült 
feestelijke gebeuren op de voet en laat er 
ons van meegenieten middels prachtige 
foto's. Hij doet dat tn Uit de natuur. 
Vruchten. Met verrukkelijke recepten sa
men met Eiisabetli de Lestrieux die de 
tekst voor haar rekening neemt. De uit
gave geeft informatie over allerhande 
vruchten van citroenen over abnkozen, 
langs bramen en cactusvijgen tot gra
naatappels. Na een korte uiteenzetting 
van de soorten volgen enkele recepten -
met smaak voorgesteld - met de be
schreven vruchten. Uitgeverij Lannoo 
brengt met deze uitgave een pracht van 
een geschenk-, kook- en kijkboek. Een 
uitgave om van te watertanden! 

ITALIAANS 
Bij dezelfde uitgeverij verscheen Eten in 
Itaiié van Antonio en Prisciiia Cariuccio. In 
deze uitgave beschrijven de auteurs de 
goede tradities uit het verleden In com
binatie met de culinaire behoeften van 
deze tijd. Dit Is, hoewel het meer dan 200 
recepten bevat, geen gewoon kookboek. 

Het Is onderverdeeld In elf specifieke pro
ductgroepen zoals vis, schaal- en schelp
dieren, eieren, wild en gevogelte, vlees en 
vleeswaren, groenten en peulvruchten, 
... en (vanzelfsprekend) pasta. Elk van de 
hoofdstukken vertelt Iets meer over de 
oorsprong, het gebruik en de teelt van alle 
soorten. Voor de echte kenners geven de 
Carlucclo's van zowat alle vermelde pro
ducten de Italiaanse term. Daarna volgen 
de recepten. Een uitgebreide en com
plete uitgave, waardoor men de gewoon
ten en tradities van Italië leert kennen, 
proeven en na wat oefenen ook ap
preciëren. Tevens is dit boek een streling 
voor het oog... Dat, zoals geweten, ook 
wat win 

IN DE WIJK 

Lombok is een typische wijk In Utrecht, 
met een druk straatleven, verschillende 
culturen en een rijkdom aan winkels. Het 
Lombok kookboek biedt de lezer een cu
linaire reis door deze stadswijk, waarin de 
Invloed van het samengaan van een groot 
aantal verschillende landen en culturen 
merkbaar Is. In dit bijzonder originele 
kookboek vindt men recepten uit o.m. 
Turkije, Marokko, Afghanistan, Armenië en 
Suriname. Daarnaast gaat men ook vla 

Italiaanse, Chinese en Griekse keukens 
langs Indonesische, Spaanse en Bulgaarse 
koks. De Idee komt van Hedwig Neggers 
en het unieke aan dit kookboek Is dat de 
makers ervan zelf de recepten noteerden 
terwijl ze over de schouders van de koks 
meekeken. Tevens Is het handig Inge
bonden met ringen zodat het mooi open
valt. Voor wie eens wat anders wil en op 
een prettige manier wil kennismaken met 
andere culturen, is dit een aangename 
uitgave. 

REPERTORIUM 

Voor wie het allemaal veel professioneler 
ziet. Is er de tweede druk van het Re
pertorium voor de keuken vzn Th. Gring-
oire & L Sauinier Alles, maar dan ook alles 
wordt hierin kort uitgelegd In 10 on
derverdelingen: basisbereldingen; garni
turen en sausen; bijgerechten of hors-
d'oeuvre; soepen; eieren; vis-, schaal- en 
schelpdieren; vlees- en orgaanvlees; sa
lades, groenten en deegwaren en tot slot 
nagerechten. Het Repertorium voor de 
keuken is wettelijk neergelegd conform 
de wetten van verschillende landen en Is 
dus een noodzakelijk kleinood voor alle 
koks of amateur-koks. 

(ndi) 
o» Uit de natuur. Vruchten. Met verruk

kelijke recepten. Kees Hagetnan en Eli
sabeth de Lestrieux. Uitg. Lannoo, Tielt, 
1997. 160 blz., 1.49S fr. 

c» Eten in Italië. Antonio & Prisciiia Car
iuccio. Uitg. Lannoo, Tielt, 1997. 320 
blz., 1.650 fr. 

G» Lombok Kookboek. Een culinair portret 
van een stadswijk. Hedwig Neggers. Uitg. 
Kwadraat, Utrecht. 1997, 120 blz., 380 

fr. 
o» Repertorium voor de keuken. Th. Gring-

oire & L. Sauinier. Uitg. C. de Vries-
Brouwers, Antwerpen. 1997, 250 blz., 
685 fr. 

hoog als bij het Bintje. De weerstand tegen 
ziekten liggen met zijn allen vrij goed. 
Het ras Charlotte, dat door Arbopel (Kam-
straat 18 te 9550 Sint-Antelinks) gepro
pageerd en gecommercialiseerd wordt in 
het alternatieve circuit, zal wellicht vol
doende renderen, hoewel hiervan geen 
gegevens beschikbaar zijn. 
Toch nog graag het volgende: Wij be
grijpen best dat Wervel zich ook moet 
richten tot (vooral) de landbouw die in
zake alternatief denken en handelen, in dit 
land bijzonder stug is. 
Daarom ook de raad om zo nodig dan toch 
maartespuiten... 
Graag even dit: 

- Geen enkel ras is 100% resistent. Om die 
reden moet dan ook zeer sober gemest 
worden, vooral dan met stikstok. Dat 
vinden wij nergens terug in dit boekje. 

- Wij vinden daar ook niets over de 
geschiktheid van bepaalde rassen voor 
lichtere tot zware en zeer zware gronden. 
Dit zou goed geweest zijn om overscha
kelende boeren niet meteen teleur te stel
len. 

- Indien er dan toch moét bespoten wor
den, dan uitsluitend met Bordelese pap, 
die trouwens door de Franse Bio-wijn-
boeren „in geval van nood" mag gebruikt 
worden. 

- Graag dan weer voor die landbouwers 
een paar modellen van teeltvvisseling. 

- Onkruiden worden gedood in voor- en 
na-opkomst bij middel van de brander. Zo 
ook het doden van loof. 

- Bloemen werden reeds lang in hybri
derassen geteeld. In alle geval veel eerder 
dan alle andere tuingewassen. 

- Wij vinden ook nergens resistenties ver
meld tegen glazigheid, weerstand tegen 
droogte, blauwe plekken en andere fy
sische euvels. 

- Het komt nonchalant over zowel li
teratuur als literatuur te lezen in dergelijk 
zeer degelijk boekje. 

- Ik wil hier nog aan toevoegen dat een 
uitgebreid gamma milieuvriendelijke ge
wasbeschermers op komst zijn. 

Ze hoeven enkel nog maar toegelaten te 
worden door het beleid... 
Wij kunnen voor de rest niet mild genoeg 
zijn met onze lof over dit degelijk werkje 
dat op zijn tijd komt. En hopelijk door 
telers aandachtig zal gelezen worden; ook 
door volkstuinders en... verbruikers. Dan 
weten deze laatste o.a. welk ras aard
appelen ze moeten vragen in het winkeltje 
om de hoek. Tenslotte worden de re
sistente rassen zelfs in de gangbare land
bouw heel wat minder bespoten dan het 
Bintje. 

Anne Willekens 

c» Aardappelen, „zolang xe in de grond 

zitten, zijn ze goed". Uitg. Wervel, 

Vinkendreef 13 te 3120 Tremelo, tel. 

016153.26.95. 30 blz., 100 fr. 
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Faciliteiten 
Naar aanleiding van de wens van de 
Viaamse regering om in de facliltei-
tengemeenten eindelijk de taalwet toe 
te passen en zeker na het horen van FDF 
burgemeester C. Van Eyken zou Ik het 
volgende willen meedelen. 
Van Eyken zegt: „Het is onze hoop de 
faciliteitengemeenten bij Brussel te 

voegen." (Ter Zake, maandag 27 ok
tober.) 
Verder schermt Van Eyken met "Europa" 
en de "multiculturele samenleving". 
Maar dit zijn enkel middelen om het 
Frans nog meer te promoten in de rand 
van Brussel! 
Zo erger ik me ook aan het feit dat de 
burgemeester van St.-Cenesius-Rode 
niet optreedt tegen winkels met enkel 

Franstalige uithangborden, enz. De 
Franstallgen spreken van "provocatie" 
langs Vlaamse zijde, maar passen zelf 
enkel de wet toe als deze In hun kraam 
past. Ais de Franstallgen "oorlog" willen, 
zoals een FDFschepen ....suggereert 
dan kunnen ze die van mij krijgen. 
Het wordt toch tijd dat wij eindelijk eens 
uit onze schelp komen en radicaal onze 
eigen weg gaan en de faciliteiten met

een volledig afschaffen! ik hoor nu al de 
Franstallgen zeggen: in 1999 gaan wij 
niet onderhandelen over communau
taire zaken en dit ondanks de gemaakte 
afspraak. Als zij hun beloften met na
komen breken ze contractbreuk, daar 
moeten wij daar dan maar onze con
clusies uit trekken. 

Wolfram Macharls, 
Oosterzele 

<y W E D E R W O O R D ^ 

WIJ is niet voiles 
Nationaal komt van natie en betekent 
volk. 

Wij zijn volks, nationaal. Het volk is de 
natie. 

Maar wij vinden ons niet terug in het 
weekblad WIJ dat veel té intellectueel is 
en niet genoeg volks. Een intellectuele 
partij is geen volkspartij en als het week
blad WJ het orgaan is van de Volksunie, 
zou men kunnen afleiden dat de VU een 
partij is voor intellectuelen, en dat is niet 
zo. 

Als basis-militanten zijn en blijven wij 
volks en niet op het peil van een weekblad 
dat (buiten de plaatselijke activiteiten) 
niet volks is. 

Wij, gewone mensen van de basis, zijn de 
toekomst; het volk. Wij zijn volks, 
waarom WIJ niet? Of zijn er geen andere 
lezers die denken zoals ik? 

Daniel Van Hecke, 

Kampenhout 

Rotte vis 
Ik moet verzet aantekenen tegen de fou
ten in het tweede gedeelte van mijn brief 
„Rotte vis" (WIJ, 16 okt. jl). 
„Mijn buren, Afrikaners, moeten hier 
vechten voor hun identiteit" moet lui
den: „Mijn volksgenoten, de Afrikaners, 
moeten vechten voor hun identiteit" en 
„Kan dat Zweeds niet vervangen worden 
door een Afrikaanse taal?" moet luiden: 
„Kan dat Zweeds niet vervangen worden 
door het Afrikaans". 
Graag deze rechtzetting omdat lezers mij 
anders volslagen verkeerd zullen begrij
pen en dat wil ik vermijden in nati
onalistische geest en in het belang van de 
Dietse gedachte. 

Naam en adres 
bij de redactie bekend 

Tï'ansaene bieten 
Op een al dan niet blauwe maandag 
konden wij in een persbijdrage lezen dat 
de totaalherbiciden Round-up (glyfosaat) 
en Basta (glyfosinaat) milieuvriendelijk 
zouden zijn. Milieuvriendelijker dan de 
meeste andere herbiciden, die meestal tot 
de zwaarst giftige pesticiden behoren, 
was al vleiend genoeg. 
Round-up dat meestal gebruikt word 
door volkstuinders en met een wachttijd 
van een tot twee weken werd, na een zeer 
grondig onderzoek door Nederlandse 
Groendiensten, afgeraden. Dit omdat de 
twee metabolieten en aanverwanten tot 
op heden niet onderzocht werden op hun 
giftigheid. Reeds eerder werd dit door 
Landbouwberichten afgeraden. 

In ontwikkelings- en ook andere landen 
wordt dit aangewend bij de teelt van soja. 
Dus ook daar waar handkracht genoeg 
voorhanden is. 

Basta kwam enkele jaren geleden in het 
nieuws omwille van de metaboliet 3-
methyl-fosfonicopropionzuur (Staats
blad, 7 sept. '94, blz. 18.151). De wacht
tijd is daar ook 1 tot 2 weken. Wordt 
aangewend bij de teelt van transgene 
rassen koolzaad, andijvie en mais. 
Intussen weet iedereen dat deze transgene 
rassen op punt werden gesteld door de
zelfde multinationale groep die reeds 
jaren Basta en Round-up aanmaakt. 
Het was dan ook gewenst dat de media 
terzake toch wat minder enthousiast zou
den zijn. Dit gedoe doet ons terugdenken 
aan de periode onzaliger gedachtenis, 
toen DDT, HC, H, enz. door voorlichters 
meer dan warm werden aanbevolen. 
En intussen, op enkele uitzonderingen na, 
allang verboden zijn... 

Anne Willekens, 
Rik Dedapper, 

Geraardsbergen 

Persoonliilc 
verantwoordeliilc 
Waarom laat men de individuele mi
nisters, gesteund door de regering, niet 
begaan als ze zo overtuigd zijn dat ze 
gelijk hebben („Le gouvernement dit 

non!", WIJ,30 okt., jl.)? Er is verwacht 
dat zij het land besturen ten voordele van 
de bevolking. Niet met hun geld, maar 
met het geld van de bevolking. Vergeten 
ze soms! 

Op voorwaarde dat zij verantwoordelijk 
gesteld worden voor de mislukking of de 
gevolgen van hun daden. Is toch nor
maal? Ieder van ons is dat. Waarom 
ministers niet? Kan niet! Waarom ? Er zou 
een tekort aan ministers ontstaan. Kun
nen zich toch laten verzekeren tegen 
risico's? Zoals wij allen doen. 
Het zou toch een kleintje zijn om re
kenschap te moeten geven van elke be
slissingsdaad. Ouders zijn verantwoor
delijk voor de schade die hun kinderen 
aanrichten en moeten voor wandaden 
betalen. Het lijkt wel alsof ministers een 
georganiseerde maffia zijn die zich boven 
alle wetten stellen en voor niets de ver
antwoordelijkheid dragen. Hun solida
riteit onder elkaar is hartverscheurend. 
Over alle partijen heen. Omdat hun aller 
postje niet zou vallen. 
Zij kunnen afgestraft worden bij de vol
gende verkiezingen ? Dat is geen rekening 
houden met de vergeetzucht van het volk. 
Denkt er nu nog iemand aan dat de 
werkloosheid door te hoge loonlasten de 
schuld is van het halsstarrig er aan vast
houden in plaats van tijdig aan te passen? 

Weet iemand nog waarom er 7.000 fail
lissementen per jaar zijn? Waarom be
perken de mensen hun uitgaven? Of 
sparen ze zo overdadig? Waarom klagen 
ze? 

Waarom niet nauwkeurig alle ministeriële 
daden registreren en met evaluatie in een 
lijstje opnemen. Vervolgens mag niet ver
geten worden dat lijstje regelmatig boven 
te halen. Zeker bij de verkiezingen. An
ders staan we even ver. 
Ministers die het goed deden zouden in 
tegenstelling een premie kunnen krijgen. 
Als ze daar al niet zelf voor gezorgd 
hebben. 

W. Degheldere, 

Brugge 

Jef Devos 
Als ik in WIJ lees wat onderwijzer Jef 
Devos en vele anderen overkomen is, stel 
ik grote gewetensdwang vanwege de ka
tholieke bisschoppen vast. Waarom zijn 
de Vlamingen niet massaal overgelopen 
naar de Hervormde Kerk? Dan hadden 
de Belgische bisschoppen geen greep 
meer op hen gehad. Vlamingen schijnen 
nogal vastgekleefd aan deze Katholieke 
Kerk! 

En de opstand van 1830. Van wie ging die 
uit? Charles Rogier en bisschop de Bro
gue waren zelfs geen zuidelijke Neder
landers, het waren Fransozen. 
Laat de huidige Anglomanie niet over
slaan in een hernieuwde Frankomanie! 
Om een voorbeeld uit de geschiedenis aan 
te halen: het is maar best dat de Frans-
Duitse oorlog van 1870 gewonnen werd 
door Duitsland, anders had Napoleon III 
zich meester gemaakt van dat België. 

A. Jacobs, 

Gent 

Asse OP de helling 
Asse ligt precies op de waterscheiding 
tussen Zenne en Dender, dus heel wat 
hoger dan Brussel. Het is ook heel wat 
ouder. Tot nu toe is het als een nog vrij 
rustige, half-landelijke residentiële ge
meente haar weg gegaan, Vlaamsbewus
ter (traditioneel rond de 20%) dan me
nige andere Brabantse gemeente en ook 
in andere opzichten nog geenszins ver-
brusseld. 

Dat zal niet lang meer duren. Op 15 
kilometer van Brussels Grote Markt en 
met een opnieuw, ditmaal Europees, uit
dijende olievlek, voor ogen, vergt het 
behoud van haar half-landelijk karakter 
een weloverwogen defensief beleid. 
Afscherming via groene ruimten tegen
over de uit het oosten opdringende be

bouwing is levensnoodzakelijk om niet 
mettertijd opgezogen te worden door het 
stedelijke weefsel van de Brusselse ag
glomeratie. 

Beperking van de huisvesting tot wie in de 
streek thuis hoort is opperste gebod. 
Men kan echter bezwaarlijk stellen dat dit 
de huidige bestuursmeerderheid (GVP 
alias CVP -I- VLD, met als drijvende 
kracht burgemeester Bert De Keersmaec-
ker) een zorg is. 

Integendeel, ze heeft een plan ontwikkeld 
om Asse te doen groeien, te verstede
lijken. Ze wil inderdaad Asse het statuut 
stad doen toekennen. Ze zal daar wel de 
ene of andere historische drogreden voor 
uitdiepen. De buitenwereld, ook het kie
zerspubliek, is geneigd dit als goedkope 
ijdelheid af te doen. 

Daar zit méér achter. Een loslippige, die 
het kan weten, heeft zich laten ontvallen 
dat steden heel andere (lees soepelere, 
ruimere) bouwvoorschriften kennen dan 
gemeenten. Als stad hoeft Asse geen re
kening meer te houden met heilige koeien 
zoals die „open ruimten". 
Wie om leefmiheu en natuurschoon geeft, 
heeft zich zonder dat al te vaak moeten 
ergeren aan de gedoogde verloedering 
van het nochtans nog mooie Assese heu
vellandschap: lozingen, varkenskweke
rijen en gebouwen zonder vergunning 
kunnen er ongestraft. Wat nu te gebeuren 
staat zal hen helemaal het hart doen 
vasthouden. 

Als Asse zelf ongeremd gaat verstede
lijken, dan betekent dit dat het zijn op
slorping door de grootstad Brussel te-
gemoetsnelt. 

Wat deert dat CVP en VLD! Zulke visie is 
hen volkomen vreemd. Ze zien alleen de 
talrijke geldeHjke voordelen die uit een 
verstedelijking te rapen vallen. Daarbij 
gaat het niet alleen om de traditioneel op 
korte-termijn-winst gerichte midden
stand. De boeren verkopen hun gronden 
liever dan ze te bewerken. De vele kleine 
grondeigenaars zullen zich in de handen 
wrijven; en bij de eerstvolgende ver
kiezingen zeker voor zo'n vooruitziend 
gemeentebestuur stemmen. 
Waar die flaminganten en groene jongens 
toch wakker van liggen! 

Karel Jansegers 

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De recfaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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De Academie van Sint-Petersburg, be
kend onder de naam Repin-Instituut naar 
de beroemde Russische naturalistische 
schilder en professor aan deze instelling, 
Ilia Repin (1844-1930), werd gesticht 
door tsarina Katharina de Grote. Aan
vankelijk was het onderricht in dit in
stituut gestoeld op de classicistische prin
cipes van Westerse voorbeelden. Nog 
steeds is de vorming er streng academisch 
opgevat, met bijzondere nadruk op de 
studie van anatomie en natuur. 
De geschiedenis van de Antwerpse Aca
demie gaat terug tot de bloeiperiode van 
de barok. Deze instelling werd gesticht in 
1663 door onze belangrijke 17de-eeuwse 
genreschilder, David Teniers de Jonge. 
Hij werd er trouwens de eerste directeur 
van. Een schare van eminente kunste
naars werd hier gevormd of nam de 
leiding waar van dit eerbiedwaardige in
stituut. Alhoewel ook te Antwerpen veel 
belang gehecht wordt aan de academische 
opleidmg, staat men er wellicht meer 
open voor artistieke vernieuwing en de 
groei van veranderende esthetische con
cepten. Recent werd de Academie van 
Antwerpen in de Karel de Grote Ho
geschool geïntegreerd. 
Deze beperkte tentoonstelling vormt een 
boeiende confrontatie, resulterend uit de 
lange traditie van beide instituten en 
uitnodigend tot de uitwisseling van aca
demische normen en het exposeren van 
hun beider visie op de teken- en schil
derkunst. 

EEN HISTORISCHE ONTMOETING 
We wezen er reeds op, dat het hier gaat 
om zeer eerbiedwaardige instellingen: op 
die van Rome en Parijs na is de Academie 
van Antwerpen de oudste en nog steeds 
één van de belangrijkste van Europa; de 
Academie van St.-Petersburg is de oudste 
en de nummer één van Rusland. Meestal 
geleid door directeurs, die zelf toon
aangevende kunstenaars waren, hebben 
ze beide een ontegensprekelijke stempel 
gedrukt op de geschiedenis van de kunst
onwikkeling in hun stad en vandaaruit op 
het hele land. 

Het onderwijs staat er nog steeds op een 
hoog kwalitatief niveau. Van de 700 stu
denten, die tot het Repin-Instituut wor
den toegelaten zijn er ook heden ten dage 
nog steeds een 200 buitenlanders uit alle 
continenten. 

In deze tentoonstelling gaat het geenszins 
om het uitspelen van de ene academie 
tegen de andere. Beide kunnen van el-
kaars opvattingen leren en door beter 
begrip van eikaars gescheiden geschie
denis hun artistieke horizont verbreden. 
Het beklemtonen van anatomische ken
nis en studie van de natuur is zeker ook nu 
niet als definitief waardeloze of nutteloze 
verworvenheden af te schrijven; dat dit 

et initiatief voor de confronterende 

tentoonstelling tussen de 

academies van Antwerpen en Sint-Petersburg komt 

van de Vlaamse beeldende kunstenaar Harold van de 

Verre, die een gewaardeerd gastdocent is aan de 

kunstacademie van Sint-Petersburg. 

Beide academies zijn gevestigd in een metropool, aan 

een belangrijke stroom en met een bijzonder rijk 

historisch en artistiek verleden. 
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niet noodzakelijk hoeft uit te monden in 
een verstard en vernieuwing-werend aca
demisme is meer dan duidelijk. Een de
gelijke brede opleidingsbasis opent ook 
op het vlak van het kunstonderwijs wegen 
naar zelfontplooiing en exploratie van 
het brede gamma van artistieke genres, 
technieken en materialen. 
Deze expositie is dan ook geen afval-
lingswedstrijd of een welles-nietes-spel. 

waarin het Repin-Instituut onderdak 
vond, samen met museumruimten en bil-
biotheken, werd een meesterstukje van de 
St.-Peterburgse classicisme. 
Tot op heden houdt men er resoluut vast 
aan het principe dat „kunst begint en 
bestaat bij een buitengewoon kunnen". Bj 
de Europese academies geldt zeker meer 
de opvatting dat „kunst begint waar 
kunde eindigt". 

Academie van 
Antwerpen 

ontmoet 
Academie van 

Sint-Petersburg 
Samen, EN-EN, kunnen deze beide in
stellingen hun ruime culturele rol blijven 
spelen en bevruchtend inwerken op de 
kunstzinnige originaliteit en vindingrijk
heid van hun respectieve landen en volks
gemeenschappen. 

HET REPIN-INSTITUUT 
De getuigenissen van de grote waarde van 
de Academie van Sint-Petersburg kan men 
bewonderen in het befaamde Russisch 

Museum (naast de Hermitage het be
langrijkste museum van deze voormalige 
Russische hoofdstad). Al de belangrijkste 
classicistische, romantische en realisti
sche kunstenaars uit het 18 de en 19de-
eeuwse Rusland zijn oud-studenten van 
de Academie. Ik denk aan de belangrijke 
kunstenaars als Brulov, Aivazovski, Tro-
pinin, Levitan, Sourikov, Serov en vooral 
Repin. 

Toen Peter de Grote deze museumstad 
stichtte in de moerassen van de Neva aan 
de Finse golf, bedoeld als een „venster op 
het Westen", kwam dit vooral onmid
dellijk tot uiting op het vlak van de schone 
kunsten. Voor de stadsbouw werd ra-
dikaal gebroken met de Byzantijnse 
bouwstijl en werd massaal beroep gedaan 
op Italiaanse en Franse architecten (Ras-
trelli, Rossi), die bouwden in de trant van 
antieke Romeinse voorbeelden of uit
gesproken renaissancistische, barokke of 
classicistische procédés toepasten. 
Ook voor de picturale kunsten werd op 
westerse voorbeelden gefocust. De na
tuurstudie gold hier als fundament. In
zake thematiek werden antieke mytho
logische of bijbelse uitbeeldingen ten 
zeerste gewaardeerd. 
Het immense gebouw aan de Neva, 

De tentoonstelling belicht precies deze 
confronterende tegenstelling in een boei
ende vraagstelling naar de toekomstige 
ontwikkeling toe! Het Repin-Instituut 
bestaat uit zes studiejaren met als finaliteit 
het diploma of eindwerk: de meester
proef. 

Het instituut bestaat uit vijf faculteiten: 
schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, 
architectuur en kunstgeschiedenis. De 
raad van de faculteitshoofden (dekanen) 
kiezen de rector. 

Binnen de vijf faculteiten zijn er twaalf 
leerstoelen, met aan het hoofd een 
„chef". Zo komen ongeveer alle grote 
artistieke disciplines van de beeldende 
kunsten aan bod. Dit wordt verder ge
combineerd met gespecialiseerde restau
ratie-ateliers. 

* * si-

Deze kleine maar degelijke tentoonstel

ling is een uitstekend initiatief en pikt 

rationeel en verruimend in op de nieuwe 

politieke constellaties van een groot en 

verenigd Europa, waarin dergelijke uit

wisselingen veel vanzelfsprekender ge

worden zijn. 

Dat een gewaardeerd Vlaams kunstenaar 

bij deze concrete realisatie zulke cruciale 

rol speelde verheugt ons uitermate. 

Het bewijst andermaal wat het beleven 

van een gezond volksnationalisme op de 

weg naar vreedzame coëxistentie en in

ternationale wereldeerbied vermag. Dat 

deze academici van Sint-Petersburg in

tussen een duidelijk begrip van Vlaan

deren hebben, was reeds te horen in de 

toespraak van rector O.A. Eremeyev. 

Doe zo voort Harold van de Perre in die 

bemiddelingstaak! 

Dirk Stappaerts 

c» Academie van Antwerpen ontmoet 

Academie van St.-Petersburg. Ten

toonstelling in de Fernand Collin-zaal 

van de KB-toren (benedenzaal), Bi

ermarkt 20 te 2000 Antwerpen. Tot 

31 december 1997. Geopend elke 

werkdag van 9 tot 16u., op donderdag 

van 9 tot 18u. (gesloten op za.l zo., op 

11 nov. en op 25 en 26 dec. 
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