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D e Ruwanda-commissie van de 

senaat heeft een lijvig eindrapport 

opgesteld. Om dat te bereiken 

werden heel wat woelige waters 

doorzwommen. Eerst verzette de CVP zich 

tegen de toekenning van gerechtelijke 

bevoegdheden aan de senaatscommissie, nadien 

deed minister van Landsverdediging/ean-Po/ 

Poncelet (PSC) bijzonder moeilijk over 

inzagerecht van vertrouweÜjke militaire 

documenten. Vergeten we ook niet dat VU-

commissiehd Bert Anciaux er terecht op 

aandrong om tevens de rol van de monarchie 

te onderzoeken. Na een tendentieus en snel 

klaargestoomd advies van "eminente juristen" 

weigerden de andere partijen daarop in te 

gaan. Het bewijst nogmaals dat een volgens de 

grondwet "neutraal" staatshoofd wel degelijk 

een ideologisch gekleurde buitenlandse politiek 

heeft gevoerd. Dat binnen de commissie naar 

een consensus moest worden gestreefd, is ook 

een belemmering om de volledige waarheid te 

achterhalen. Het is duidelijk dat 

commissievoorzitter Guy Verhofstadt per se een 

algemeen vergelijk wou bereiken. Dat is hem 

gegund, maar brengt weinig zoden aan de dijk. 

Eerst en vooral viel men urenlang over het 

"juiste woord" wanneer de disfuncties, fouten 

en verantwoordelijkheden onder de loup 

werden genomen. Bovendien zal iedere partij 

op haar manier de besluiten interpreteren, wat 

in een democratie niet meer dan normaal en 

bovendien noodzakelijk is. Toch is de 

Ruwanda-commissie erin geslaagd de oorzaken 

van de moord op de tien para's en de nadien 

waanzinnige genocide in kaart te brengen. 

Militaire gezagsdragers, internationale 

organisaties en verantwoordelijkheden binnen 

de vorige en huidige regering worden niet 

ontzien. Ergerlijk is dat toenmalig minister van 

Landsverdediging Leo Delcroix (CVP) het niet 

nodig achtte om het dossier tijdens enkele 

cruciale maanden op de agenda van de 

ministerraad te brengen. Naast ex-

Buitenlandminister Wtlly Claes, die 

onvoldoende aandrong op een sterke VN-

mandaat, wordt ook de naam van voormalig 

stafchef Charlier genoemd. Deze excellenties 

kan nog weinig in de weg worden gelegd. Wat 

moet echter met de huidige regeringsleden 

worden aangevangen? Premier Dehaene 

verklaarde aan de commissie dat hij in dezelfde 

omstandigheden dezelfde beslissing zou nemen. 

Dat is niet erg fijn, getuigt eigenlijk van te 

weinig respect voor de overledenen en is 

bovenal een uiting van politieke arrogantie. 

Dat laatste kan ook beweerd worden van de 

minister van Buitenlandse Zaken Eric Derycke 

(SP) en van Jean-Pol Poncelet. Zij hebben „het 

parlement op een onvolledige en 

onnauwkeurige manier over het Ruanda-

dossier ingelicht." 

VU-kamerlid Fons Borginon stelt zich 

ook „ernstige vragen over de positie van de 

drie zetelende ministers." 

(evdc) 

Kennis is macht. 

De nniljarcien van Vlaanderen. 
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Gel<ken of slaven? 

De hoeders van het vuur 

Gaston Burssens 

Wat moeten wij met het Rwanda-rap-
port aanvangen ? Het ontslag van een 

of meerdere ministers eisen? Nog eens 
zeggen hoe erg het allemaal is geweest? 
Na woord en wederwoord deze bladzijde 
omdraaien en de lichtjes op de kerstboom 
aansteken? 
Dit is geen cynisme, maar je zou er wel 
cynisch van worden. Nauwelijks is de com
missie met haar rapport klaar (900 blad
zijden!) en reeds staan velen 
klaar om verregaande politieke 
conclusies te trekken. De on
gewone snelheid waarmee dit 
gebeurt lokt bij de partijen van 
de gewijsde politici reacties uit 
die niet bevorderlijk zijn voor 
een sereen en nuttig debat. 
Want uit het rapport moeten 
conclusies getrokken worden, 
anders is dit land niet waard dat 
het op de landkaart ligt. 
Zeker, de gedode mannen zullen niet 
weer levend worden En meer dan de 
getroffen families nog eens sterkte toe
wensen kunnen wij niet, maar de politici 
en de legerleiding kunnen niet voorbij aan 
het drama waarvan zij mee aan de basis 
liggen 

Een paar weken geleden hebben wij hier 
commentaar geleverd bij de vraag van 
Landsverdediging om haar budgetten aan 
haar noden aan te passen. Verouderd 
materiaal moet vernieuwd worden, vooral 

wanneer de veiligheid van de manschap
pen in het gedrang is. Met het voorbeeld 
van Rusland voor ogen, waar door gebrek 
aan middelen vliegtuigen vallen, atoom
duikboten liggen te roesten, kernkoppen 
versjacherd worden, ruimteschepen bot
sen, moet België ook maar eens gaan 
beslissen wat het met zijn geldverslin
dende krijgsmachine voor ogen heeft. 
Bovendien is het aanvaarden van inter-

Waarin een 
klein land 

klein kan zijn! 
nationale opdrachten mooi, maar men 
moet ze ook aankunnen, financieel en op 
het terrein. 
In De Standaard van dinsdag j.1. velt Cuy 
Tegenbos een vernietigend oordeel.,,Bel
gië wou een belangrijke Internationale rol 
spelen of voelde ziet) daartoe verplicht. 
Het gedroeg zich als een grootmacht, 
maar was niet meer dan een kmo'tle dat 
niet eens het professionalisme, de ca
paciteit of de organisatie had om bin
nenkomende informatie ernstig te ana
lyseren en te verwerken." 

Wanneer we dit oordeel enten op de 
figuren van de heren Dehaene, Delcroix 
en Claes, hun opgeblazen taalgebruik in
begrepen, dan klinkt de vergelijking met 
,,een kmo'tje" wel als een belediging. 
Want een kmo'tje dat zich niet bekwaam 
acht om op de internationale markt een 
rol te spelen, begint daar niet aan En als 
het toch avonturiert, doet het dat op 
eigen risico en met eigen middelen. 
Wij gaan hier niet het ontslag van die of 
gene minister of generaal eisen, dat laten 
we aan onze politici over wanneer ze na 
lezing zicht hebben op de verantwoor
delijkheden die In het rapport beschreven 
staan. Bovendien moet wie fouten heeft 
gemaakt of In wiens naam ze werden 
bedreven de moed hebben om zelf op te 
stappen. Maar onze vrees is groot dat het 
daan/oor reeds te laat is. Debat, zelfs het 
gewone van gedachten wisselen, is niet 
meer bestemd voor het parlementaire 
halfrond, maar begint reeds voor de ca
mera's. Egelreactles leiden tot stellingen 
dié niet meer verlaten worden en die de 
afwikkeling van het rapport voorspelbaar 
maken De kans is zeer groot dat alle 
beleldspartijen rond de eerste minister de 
rangen sluiten. SP-voorzitter Tobback gaf 
reeds de eerste aanzet. Van Peel volgde 
De CVP-voorzltter speelde het zelfs klaar 
om ,,de aanbevelingen" het belangrijkste 
hoofdstuk van het verslag te vinden' De
haene wacht de zitting af, maar veel moet 

hij niet vrezen. Partners in het gedrang 
steunen mekaar, daar kan de PS van mee
spreken. Bovendien spelen Claes en Del
croix nog nauwelijks mee, ze wachten 
allebei de afhandeling van hun persoon
lijke dossiers af. Hen opofferen zou nog zo 
geen groot verlies zijn! 
Maar wie zet dan wel de eerste stap? Het 
ligt niet In de aard van onze politici om 
schuld te bekennen en omdat zij geen 
mea culpa slaan zullen ook de militaire 
verantwoordelijken geen stap zetten. Ten
slotte zal de meerderheid haar vertrou
wen in het kabinet bevestigen na eerst 
grootmoedig de 59 aanbevelingen, die de 
regering plechtig belooft te zullen uit
voeren, te hebben aanvaard. De rol van 
monarchie en van christelijke semi-po-
lltieke organisaties in Rwanda-drama blijft 
wat ze was. duister en niet uitgeklaard. Uit 
dit alles blijkt nog maar eens een groot 
misprijzen voor het parlement en voor de 
nabestaanden van de gedoden. 

Elk land wil graag op internationale schaal 
een rol spelen, liefst met militaire gran
deur omgeven. Dat staat mooi en geeft 
aanzien tot in het Witte Huis Maar als de 
zaak mislukt, wil niemand de verantwoor
delijkheid dragen. Of waarin een klein land 
klein kan zijn! 

Maurits van Liedekerke 



SpUt van Spitaels 
Guy Spitaels, de gewezen voorzitter van 
de PS, is goed op weg om van 'claesen' een 
werkwoord te maken. Dat moet dan zoiets 
zijn als 'het enige dat ik zeker weet, is dat 
ik niets meer wil weten'. De VS,'er gaf 
vorige week in een persconferentie toe dat 
hi] zijn persoonlijke secretaris had 
toegestaan om een rekening te openen in 
Luxemburg waarop de PS 'het niet-

geboekt geld' van de Waalse socialisten 
kwijt kon. Maar van corruptie kon geen 
sprake zijn, want dat gebeurde allemaal 
'achter mijn rug' zo verklaarde de oud-
voorzitter. Die gaf ook toe dat zijn 
opvolger Busquin wel wist van de 
'oorlogsschat' (25 miljoen - let ook op de 
term!), maar niet van de rekening waarop 
die stond. 

Viespeuken? 
„Maar het is normaal dat de VU probeert haar electorale basis te 
verbreden Ik doe dat ook Ik kleef daar echternlet de boodschap 
aan vast dat politieke partijen iets vies zijn Dat neemt niet weg 
dat hun slechte kanten - bijvoorbeeld duistere partijfinanciering 
en politieke benoemingen - weg moeten Voor het ene schoten 
we al verder op dan voor het andere ik kom uit waarvoor Ik sta. 
( ) Het moet voor een beleldspartij overigens veel meer mo
gelijk worden om een idee naar voor te brengen zonder dat 
meteen de dag daarop de vraag komt waarom het nog niet Is 
gerealiseerd " 
CVP-voorzltter Mare Van Peel In De Standaard van 8 december 
1997 
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De Arme Klaren worden waar
schijnlijk nog wat armer: het Hof van 
Cassatie verwierp hun verzoek om de 
zaak tegen Ronny Crab, hun gewezen 
vertrouwensman, te heropenen. De 
zusters moeten nog 681.000 fr ge
rechtskosten betalen. 

Eric Antonis, de gewezen in
tendant van Antwerpen '93, heeft zich 
een partUkaart van de CVP aange
schaft, Antonis was één van de on-
afhankelijken in het kartel 'Antwerpen 
'94'. Ook Luc Beaucourt, vooral bekend 
o.w.v. zijn campagnes tegen weekein-
dongevallen, zou dezelfde weg gaan. 

I Op de middenberm van de E19 
komt dan toch een wit kinderbos. Dit 
keer wordt de beplanting gedaan door 
een gespecialiseerde onderneming. De 
bomen die er een goed jaar geleden 
door vrijwilligers geplant werden, zijn 
dood. 

Er is een Europees verbod op 
tabaksreclame in de maak. Het is min
der streng dan dat van België, maar 
voorziet op termijn ook in een to
taalverbod. Om de Formule 1 in Spa te 
houden is de Waalse regering naar het 
Arbitragehof gestapt. Wereldwijd be
zwijken jaarlijks 3,5 miljoen mensen 
aan de gevolgen van roken. 

Een nieuwe test maakt het mo
gelijk om reeds bij pasgeborenen na te 
gaan of ze doof zijn. 

De federale ombudsmannen 
krijgen vooral klachten en vragen over 
belastingen en pensioenen voorge
legd. 

Vlaams minister Leo Peeters 
heeft de loonsopslag voor de Lim
burgse gedeputeerden vernietigd. 

Wijlen koning Boudewijn krijgt 
een museum gewijd aan zijn leven en 
werk. De expo, die vijfjaar na zijn dood 
zal geopend worden, zal een hulde-
betoon zijn. 

Jan Peeters, staatssecretaris 
voor Maatschappelijke Integratie, wil 
bestaansmintma verplichten om po
gingen te doen 'om uit hun situatie te 
geraken'. 

UITZICHTLOOS 

Nadat Vic Anciaux zijn ontslag indiende, 
is in de Brusselse regering nog steeds geen 
meerderheid aan Vlaamse kant gevon
den. Eerst belette het Brussels samen-
werkingsfront tussen VLD en VU dat de 
crisis werd opgelost. Verleden week werd 
het front om strategische redenen op
geblazen. De VLD liet uitschijnen Brus
selse regeringsonderhandelmgen te wil
len aanknopen, de VU stuurt op een 
dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap aan. 

Even zag het ernaar uit dat de VLD in de 
Brusselse regering zou stappen. Het was 
VLD-raadslid Leo Goovaerts die zonder 
voorwaarden op een ministerpost aasde. 
Goovaerts had echter geen mandaat op 
zak en werd verleden week maandag door 
het VLD-partijbestuur teruggefloten. 
Diezelfde avond onderhandelden VLD-
voorzitter Guy Verhofstadt en zijn Brus
selse collega Guy Vanhengel met senator 
Bert Anciaux en Brussels VU-raadslid 
Sven Gatz. Verhofstadt wou dat VLD en 
VU samen Brusselse besprekingen zouden 
voeren. De VU'ers wilden daar niet op 
ingaan. 

Sindsdien blijft de situatie in Brussel uit
zichtloos. Guy Verhofstadt wil te allen 
prijze vermijden dat zijn partij gezichts
verlies zou oplopen. Meer dan Vanhengel 
wil hij dan ook sluitende waarborgen van 
de Franstaligen verkrijgen. Net als de VU, 
eist de VLD een minimumvertegenwoor-
diging voor de Vlaamse Brusselaars in de 
Brusselse Hoofdstedelijke raad. Om het 
Vlaams Blok bij volgende verkiezingen de 
pas af te snijden, wil de VLD meer dan 
tien Vlaams-Brusselse parlementsleden. 
De Franstaligen weigeren op deze vraag 

in te gaan. Overigens vereist een der
gelijke aanpassing federale onderhande
lingen. Indien de VLD de Brusselse crisis 
via hoofdstedelijke onderhandelingen wil 
oplossen, zal ze dan ook deze eis moeten 
laten vallen. Intussen heeft het ontbreken 
van een Vlaamse meerderheid in de Brus
selse raad drastische gevolgen. Zo kon 
vorige vrijdag de lijst van plaatsvervan
gende Nederlandstalige raadsheren voor 
het Hof van Beroep in Brussel niet wor
den goedgekeurd. 

VERNIEUWING 

Donderdag 4 december kondigde Bert 

Anciaux in theater Vaudeville in Brussel 
de eerste stap van de VU-vernieuwings-
operatie aan. Twee jonge politieke or
ganisaties Triangel en het Centrum voor 

Politieke Vernieuwing (GPV) sluiten zich 
bij Anciaux aan. De woordvoerders van 
deze organisaties beklemtoonden dat 
eerst intern overleg werd gepleegd en dat 
een grote meerderheid van hun leden aan 
de vernieuwing zal deelnemen. Opval
lend wel was de aanwezigheid van Pteter 

Vandekerckhove en Angelo Gallant, bei
den woordvoerders van het GPV én ver
bonden met Agalev. Vandekerckhove is 
gewezen jongeren-coördinator van deze 
partij. Gallant zetelt in het partijbestuur. 
Deze laatste zei geen mandaat van zijn 
partij te hebben gekregen. Samen met 
andere aanwezige Agalev-jongeren stoort 
Gallant zich evenwel aan het vasthouden 
van de partijstructuren. „Agalev zal over 
deze vernieuwing moeten praten, mo
menteel is het debat van belang, er moet 
nagegaan worden of het ecologisch pro
gramma in het vernieuwingsproject kan 
gebracht worden. Misschien kan de partij 

Top

bijeenkomst 

in Kyoto: sneu 

voor het 

mileu? 

bij de verkiezingsalliantie aansluiten. In
dien Agalev geen debat toelaat, zullen 
Agalev-jongeren ontslag uit de partij ne
men." 

Bert Anciaux zei dat heel wat individuen 
en groepen interesse voor de vernieu
wingsoperatie vertonen. Alleszins wordt 
uitgekeken naar de groene- en de chris
telijke beweging en naar bedrijfsleiders 
die op een "kwaliteitsvolle en gezonde 
manier willen ondernemen." De redactie 
vernam ook d^t Mare Platel op termijn de 
Vlaamse beweging zal aanspreken. An
ciaux benadrukte dat de „vernieuwing 
uitgaat van de VU, maar geen VU-plus-
operatie wordt." Het gaat om een ho
rizontale vernieuwing en niet om een 
verticale verruiming onder de koepel van 
de VU. Anciaux zei dat „daarover binnen 
de partij zal worden nagedacht en dat er 
geen sprake zal zijn van geheimdoenerij." 
Hij gelooft sterk in „de wil binnen de VU 
om het grote gelijk van de eigen or
ganisatie opzij te schuiven." Nadat met 
alle partners overleg is gepleegd, zal het 
inhoudelijk programma aan de bevolking 
worden duidelijk gemaakt. 

ANTWOORD 

Verleden week vermeldden we dat de 
Algemene Vergadering (AV) van het //-
zerbedevaartcomité een uitnodiging heeft 
verstuurd naar de in 1995 weggestemde 
of uitgetreden leden van het Gomité. Hen 
werd gevraagd de rangen te sluiten om na 
reglementaire verkiezingen terug in het 
Gomité te worden opgenomen. Indien de 
weggestemde of uitgetreden leden, waar
van de meesten deel uitmaken van de 
Groep van Gent (GvG) en sommigen van 
het IJzerbedevaardersforum of de Werk

groep Radicalisering (WR), naar het Go
mité zouden stappen, moet volgens de AV 
wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Zo zouden ze geen lid meer 
mogen zijn van andere organisaties en 
moeten ze ook de beginselverklaring on
dertekenen. Via een stemming onder
steunden 21 leden van de AV de uit
nodiging, 15 stemden tegen. Belangrijk 
was dat de stemming ook inhield dat 
Michiel Debackere bij het Gomité kan 
aansluiten. 

Maandag jl. vergaderden de uitgetreden 
en weggestemde leden samen met nog 
anderen zoals Jan Jambon van het Forum. 
Na een moeizame discussie werd besloten 
op het verzoek van het Gomité in te gaan. 
Maar, de volgens deze groep "strenge" 
voorwaarden kunnen niet volledig wor
den ingelost. Dat neemt niet weg dat er 
geen wil zou zijn tot samenwerking. Er 
werd een tekst opgesteld waarin staat dat 
de groep bereid is „loyaal mee te werken 
volgens de principes van de beginsel
verklaring en de politieke boodschappen 
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Se non è vero... 

Waarde Heer Hoofdredacteur, 

Ik ben er danig van onder de indruk geweest dat u vorige week 

op uw eerste bladzijde reclame maakte voor zo'ne vo-

gelschrik. Onder het motto 'Haal meer uit WIJ' bood u uw 

lezers immers aan om naar Brussel af te zakken voor een 

namiddagje Willem Vermandere. Ik deel u hierbij alvast mede 

dat ik en mijn vrouw Ludwina bereid zijn om binnen 

afzienbare tijd door een onschuldige kinderhand getrokken te 

worden. 

Maar er is meer, vriend Vlaams-democraat. U beweert wel dat 

ik 'meer uit WIJ' moet halen, maar u zet er al geruime tijd 

minder in. Ik wijs hierbij op de fel gesmaakte avonturen van 

ene R. Asmus en zijn - toegegeven: soms melige - rubriekje 

'Ach Zo'. R. Asmus was een kerel naar mijn hart: hij wist mij 

telkens weer op een bijzonder aangename manier te verrassen 

met zijn bijdrage over de kleine dingen des levens. R. Asmus 

leek er mij zo eentje die wel van het leven hield en die de 

wereld graag eens bij zijn pietje nam. Gesteld dat er een te 

vinden was natuurlijk! 

Mijn eega heeft mij ook doen zeggen dat zij niet meer wil dat 

er zoveel bloot in uw blaadje staat want dat u het anders maar 

onder band moet leveren. Dat Jaak Vandemeulebroucke en 

zijn vriend Bart Stasi een leuk dossier hebben met Europese 

douches, tot daar aan toe, maar moet daar nu echt een 

lachende blote tiet bij ? En bent u nog niet uitgekeken op de 

plasticine van Pamela? Als dat 'Haal meer uit WIJ' moet zijn! 

Dan lees ik liever de informatieve uitgave van Hunkemöller! 

Ik zal dan ook glunderen van contentement wanneer Mare E 

- voor het eerst - en Asmus R. - opnieuw - bijdragen zullen 

leveren in uw toch wel gewaardeerde courant. 

Met hooggeachte groet, 

De Gele Geeraerts 
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van de jongste bedevaart." Daartegen
over wordt in de brief naar de "geest van 
het Testament" verwezen. Voorts wordt 
vermeld dat niemand "de duizenden Fo
rum-leden die enkel op een strijdbare 
bedevaart hopen, zal verloochen." Daar 
wordt aan toegevoegd dat er „ook onder 
de WR zeer velen zijn die het met de 
bedevaart goed menen." 
De groep wil de statutaire vergadering 
van het Comité in februari afwachten. Als 
blijkt dat de ontslagnemenden en te
ruggetreden in het Comité worden op
genomen, zijn alvast sommigen bereid uit 
het Forum en de WR te treden. De kans 
bestaat erin dat deze organisaties uit
eindelijk zouden verdwijnen. 

ACTIEF 

Uit het jaarverslag van het Vlaams par
lement, handelend over de periode juni 
1995 tot september 1997, blijkt dat de 
kleinere fracties als VU en Agalev het 
actiefst optreden. Deze fracties nemen 
niet enkel evenveel initiatieven als de 
grotere partijen, ze wonen ook opvallend 
vgel de commissievergaderingen bij. Dat 
kan niet van het Vlaams Blok worden 
beweerd. Bij gezamenlijk initiatieven 
wordt deze partij ook meestal uitgesloten, 
zodat het "cordon-sanitaire" blijft gel
den. 

De voorzitter van het Vlaams parlement 
Norbert De Batselier (SP) maakte bekend 
dat naar de leden van de Vlaamse re
gering, de Vlaamse leden van de federale 
regering en het federale parlement, de 
Vlaamse ministers in Brussel, de Vlaamse 
Europarlementsleden, alle Vlaamse ge
deputeerden, provincieraadsleden, ge
meenteraadsleden en OCMW-raadsleden 
een individuele oproep werd verstuurd 
om de "Deontologische Code" goed te 
keuren. Begin juni zal het Vlaams par
lement meedelen wat het resultaat van de 
optoep is. Voor de Vlaamse parlements
leden treedt de Code op 1 januari 1998 in 
werking. Zij legt het politiek dienstbe
toon aan banden en vermeldt welke vor
men van dienstverlening aan de bevol
king toegestaan zijn. 

NM^CASSATfÈ 

Met 95 stemmen voor en 49 stemmen 
tegen heeft de Kamer van Volksverte
genwoordigers oud PS-minister Guy Co-

eme wegens aanwijzingen van corruptie 
in de Dassault-zaak naar het Hof van 
Cassatie doorverwezen. Naast de soci
alistische fractie stemde een tiental leden 
tegen de inbeschuldigingstelling van Co-
eme. 

De VU-kamerleden Geert Bourgeois en 
Annemie van de Casteele wijzen erop „dat 
de onverkwikkelijke gebeurtenissen rond 

de commissie-Coëme nog eens hebben 
aangetoond dat de federale kamer niet 
geschikt is om als een soort onderzoeks
gerecht bij strafvervolging van ministers 
op te treden." Eigenlijk moet de Kamer 
zich enkel beraden over de vraag of er 
voldoende bezwaren zijn om de ver
dachte naar het vonnisgerecht te vei-
wijzen. Daaraan is volgens de VU-ka
merleden geenszins voldaan. ,J)e speciale 

commissie was een aanfluiting van wat 

een onderzoeksgerecht hoort te zijn. Er 

verdwenen stukken uit het dossier, er werd 

gelekt, en bezwaren, schuld en onschuld 

werden met elkaar verward. Bovendien 

krijgt de buitenwereld opnieuw het beeld 

van een partijpolitieke besluitvorming, 

waarbij de socialisten de indruk wekken 

hun minister te steunen." 

Rwanda 

terug? 

V rerleden week werden de resultaten van het ISPO-
onderzoek naar de kennis van de Vlamingen en 

hun houding tegenover de Vlaamse overheid aan de pers 
bekendgemaakt. WIJ keek het rapport in. 

Kennis is maclit 
De bevindingen van het iSPO-onderzoek 
(interuniverstair Steunpunt voor Politiek 
Opinie-onderzoek) o.l.v. Jaak Bittiet Wggen 
reeds een jaar in de lade van de op
drachtgever minister-president Luc Van 
den Brande (CVP). Het onderzoek werd 
door middel van een representatieve 
steekproef gedurende de penode april-
september 1996 bij Vlamingen én 
Vlaamse Brusselaars van 18 tot 75 jaar 
afgenomen. In die periode brak de Du-
troux-affaire uit, maar was er nog geen 
sprake van de Witte Mars. Waarom de 
resultaten pas verleden week werden vrij
gegeven, blijft een open vraag. Wel weten 
we dat de wetenschappers onderling be
slisten het rapport een paar maanden op 
het kabinet "te laten rusten" omdat de 
opdrachtgever "ongerust zou zijn over de 
resultaten." Tevens wou de minister-pre
sident de conclusies eerst grondig door
nemen om nadien nieuwe beleidsiniti
atieven aan te kondigen. 
De onderzoeksresultaten zijn Immers niet 
erg vleiend voor het informatiebeleid van 
de Vlaamse overheid. Een jaar na een 
eerste soortgelijke peiling en na een In
formatiecampagne in kranten en week
bladen is de kennis van de Vlamingen over 
hun overheid nauwelijks toegenomen. 
Het aantal Vlamingen dat een voldoende 
begrip heeft van de politieke instellingen 
schommelt tussen één derde en één 
vijfde Sommige cijfers zijn onthutsend. 

Zo weet slechts één op vijf dat een de
creet een wet van het Vlaams parlement is 
of dat het Vlaams parlement de wet
gevende vergadering van de Vlaams ge
meenschap is. Meer, veel meer dan op
komstplicht bij verkiezingen is kennis 
macht en doet kennis de Invloed op de 
politieke besluitvorming toenemen. Ken
nis is bovendien een belangrijke voor
waarde opdat de samenleving democra
tisch kan functioneren. De ISPO-onder-
zoekers:,, Kennis is een cruciale sctiakel in 
de relatie tussen overheid en burger Een 
voldoende kennis laat toe om terecht heet 
kritisch te zijn over wat misloopt maar om 
tegelijk ook de waardevolle politieke be
slissingen te onderkennen en naar waarde 
te schatten. Dit zijn voorwaarden voor 
bewust burgerschap." 
Vooral een gebrek aan belangstelling voor 
de overheidsinstellingen hangt ofwel sa
men met a-polltleke gevoelens of ver
oorzaakt het toenemend wantrouwen in 
de politiek. Juist daarom stak professor 
Bllllet een waarschuwende vinger uit „We 
zijn op een minimaal punt van vertrouwen 
beland." Allicht was deze waarschuwing 
ook een verdoken sneer naar het ge
voerde informatiebeleid van alle over
heden. ,, Het ontbreken van informatie en 
kennis In verband met de nieuwe staats
structuren en de nieuwe wijze van be
leidsvoering en bevoegdheidsverdeling 
zat vlugger tot de indruk telden dat het in 

de samenleving allemaal zeer ingewikkeld 
is en dat de sociale omgeving veel te 
complex IS geworden om er nog zijn weg 
In te vinden. Dit gevoel wekt dan weer 
politiek wantrouwen in het algemeen op 
en dit straalt af op het negatief beeld dat 
deze burgers van de (Vlaamse) overheid 
hebben." 
Of hoofdzakelijk een beter informatie
beleid de kennis van het politieke ge
beuren, de belangstelling voor en het 
vertrouwen In de politieke Instellingen kan 
verhogen, Is zeer de vraag Op tal van 
domeinen vraagt het gevoerde beleid om 
een grondige aanpassing. Zo moet de 
toegankelijkheid van de administratie en 
liefst op lokaal niveau - denk aan het 
"sociaal huls" - een prioritair aandachts
punt zijn. Overigens leiden we uit het 
rapport af dat liefst 47% van de res
pondenten geen diploma van het hoger 
secundair onderwijs bezit. Kennis wordt 
nochtans voor het grootste deel verklaard 
door de genoten hogere opleiding, maar 
ook door het lezen van kranten Het Is dan 
ook betreurenswaardig dat jongeren al
maar minder kranten lezen. Dat ouderen 
nog wel het geschreven woord liefheb
ben, verklaart waarom de hogere leeftijd 
met kennis samengaat. Opvallend ook is 
het blijvende onderscheid tussen mannen 
en vrouwen. Zo vertonen vrouwen minder 
belangstelling voor het volgen van politiek 
nieuws en Is hun kennis daarover ook 
gennger. 

Tot slot dit: In het politieke milieu wordt 
vaak uitgegaan van de stelling dat beloven 
meer stemmen oplevert dan het beloofde 
waar te maken. Liefst 70% van de res
pondenten oordeelt dat beloften niet na
gekomen worden, terwijl dit het politiek 
wantrouwen In belangrijke mate beïn
vloed. Nee, de kiezer kan men niet straf
feloos om de tuin leiden. 

(evdG) 
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stof tot spreken 
„ Uit verschillende hoeken bereiken ons 
berichten dat er ziekte en 
ongevalsuitkeringen of renten uitbetaald 
worden aan Belgische SS-collaborateurs. 
(...) Belgische gewezen SS-ers die in 
Duitsland wonen of die de Duitse 
nationaliteit verkregen hebben, krijgen 
van de Duitse Staat een 'Kriegsrente'. 
Hiervan wordt niets afgehouden. (...)" 

Uit een vraag van Dirk Van der Maelen 
(SP). 
„Ik heb de eer het geacht lid ter kennis 
te brengen dat de Dienst voor de 

oorlogsslachtoffers nooit tussenkwam in 
de uitbetaling van vergoedingen aan 
Belgische SS-collaborateurs. Anderzijds 
ben ik niet op de hoogte van 
uitbetalingen aan Belgische gewezen SS-
ers door de Duitse Staat of via het 
Belgische Rode Kruis, waaromtrent ik 
trouwens over geen bevoegdheid 
beschik." Uit het antwoord van de 
minister van Ambtenarenzaken. 

• WETSTRAAT ^ 

D "e VU staat de jongste tijd gedurig in de 
belangsteiiiing. Ool<de 

pariementsleden van de partij staan niet stil. Zij 
pii<i<en gevat op de actualiteit in. Een overzicht. 

Verzoening 
blijft uit 

In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers diende Geert Bourgeois een wets
voorstel m.b.t. overheidsopdrachten in. 
Het Izegemse VU-kamerlid wil daarmee 
de herhaling van een zaak als Van Hooi 
onmogelijk maken. In de wet op over
heidsopdrachten wil Bourgeois een 
wacht- of bevriezinsgsperiode invoeren 
tussen het nemen van de beslissing om
trent de toekenning van een overheids
opdracht en de feitelijke sluiting van het 

contract. Ondanks een schorsing van een 
vergunningsbeslissing door de Raad van 
State kan een bestuur dat ter kwader 
trouw is toch nog vlug een contract met 
de indiener van het onregelmatig bod 
sluiten. Dat is niet enkel een amoreel 
systeem, ook de gemeenschap is daarvan 
het slachtoffer. Er is vooreerst de veel te 
dure prijs van de onregelmatige ver
gunning. Bovendien moet achteraf aan de 
gedupeerde inschrijver een schadever-

zaventem 
en voimachten 

De federale regering heeft een nieuwe be
heersstructuur voor de luchthaven van Za
ventem vastgelegd. Deze rationalisering 
werd "bij hoogdringendheid" en "zonder 
ruchtbaarheid" met nieuwe volmachten 
doorgevoerd Wie dacht dat volmachten en
kel dienen om de levensbelangrijke Muntunie 
te halen of om de Sociale Zekerheid veilig te 
stellen, vergist zich. De "verdoken" wetten 
worden ook gebruikt om uit te maken wie de 
parkeerplaatsen op de luchthaven mag uit
baten... 

De vu, bij monde van kamerild Annemie van 
de Casteele. vertrekt hoe dan ook van het 
principe dat de Infrastructuur van de lucht
haven in overheidshanden moet blijven en 
de uitbating vla concessies en op een door
zichtige en eeriijke wijze aan private groepen 
mag toevertrouwd worden. De federale zegt 
wel dit pnncipe te ondersteunen, maar wei
gert daaraan logische beslissingen te kop
pelen. Zo Is de oprichting en de werking van 
de Belgian international Airport Compagny 
(BATC) een punt van kritiek. Het Is een publiek 
geheim dat heel wat nevenbedrijven van de 
privé-partners In BATC veel geld hebben ver
diend met overmatig hoge facturen bij de 
bouw van een nieuwe luchthaventermlnal. 
Overigens Is de indruk onstaan dat de lasten 
al te veel op de overheid worden afgewend. 

terwijl de lusten voor de privé-groepen zijn 
weggelegd. 
De nieuwe beheersstructuur brengt boven
dien risico's van herpolltlsering met zich 
mee. Laatst, maar niet in het minst Is er de 
gewijzigde taaitoestand. Momenteel zijn er 
zo' 1100 Nederlandstalige en 400 Frans
talige personeelsleden. De Vlamingen staan 
vooral voor de uitvoerende taken zoals 
schoonmaak In. Bil de topfuncties Is er sprake 
van pariteit. Vermoed wordt dat de nieuwe 
beheersstructuur vooral een ingrijpende 
hertekening van de taalkaders tot doel heeft. 
Met volmachten en vla Zaventem zou an
dermaal de verfransingsdruk in de Rand rond 
Brussel toenemen. 

Annemie van de Casteele: ,.Nlet enkel de 
poging tot verandering van de taalkaders, 
noopt ons tot het besluit dat het beheer van 
de luchthaven van Zaventem aan de ge
westen overgedragen moet worden. De dis
cussie over de ontsluiting van de luchthaven 
is een politieke kwestie die rechtstreeks met 
de bevoegdheden van het Vlaams gewest te 
maken heeft Het beheer moet dan ook aan 
Vlaanderen overgedragen worden zodat de 
inwoners van Vlaams-Brabant zelf kunnen 
beslissen over de lusten en de lasten, ver
bonden aan de luchthaven." 

Eaenne van Vaerenberg: „Het mag 
duidelijk zijn dat de onbegrijpelijke 

houding van de Franse gemeenschap 
geenszins de besluitvorming in het Vlaams 

parlement mag beïnvloeden." 

goeding betaald worden. Juist daarom 
voldoet het voorstel van Bourgeois aan 
het algemeen belang en kan daardoor 
zowel de staatskas als de belastingsbetaler 
op een correcte aanwending van over
heidsgeld rekenen. 

Overigens wordt de visie van Bourgeois 
door meerdere Nederlandstalige en 
Franstalige rechtsgeleerden onderschre
ven. Zelfs premier Dehaene verklaarde 
dat de regering achter de algemene fi
losofie van het wetsvoorstel staat. Dat 
belette niet dat de Franstalige socialisten 
het voorstel van Bourgeois afwezen. Hun 
"filosofie" m.b.t. overheidsopdrachten 
strookt blijkbaar niet met volstrekt mo
rele en rationele reglementen. Nog erger 
IS dat de Vlaamse meerderheidspartijen 
zich daarbij onvoorwaardelijk neerleg
den. In de Kamer werd het voorstel van 
Bourgeois meerderheid tegen minderheid 
afgewezen. Indien één enkele meerder
heidspartij op de rem staat, moeten ook 
de andere partijen volgen. Of hoe in dit 
land een minderheid schaamteloos een 
weliswaar deemoedige meerderheid de 
hoek in drumt. 

ONBEGRIJPELIJK 

Er wordt vaak en niet onterecht ge
schreven dat in dit land "het onverwerkt 
verleden" een nefaste rol blijft spelen. 
Niet voor niets riepen het vorige en 
huidige staatshoofd op "tot verzoening 
tussen de gemeenschappen." De monar
chie beseft dat het uitblijven van ver
zoening de gemeenschappen uit elkaar 
doet groeien. Dat is eertijds tot in den 
treure bewezen. 

Nooit slaagde de federale regering erin de 
gemeenschappen op dezelfde lijn te krij
gen. In het Vlaams parlement werden 
bemoedigende, geduldige en serene stap

pen ondernomen om toch enigszins met 
het onverwerkt verleden komaf te ma
ken. Ons weekblad getuigde hoe niet 
enkel Herman Suykerbuyk (CVP), maar 
ook Etienne van Vaerenbergh (VU) een 
diplomatische lange rit aflegden om alle 
Vlaamse partijen over de streep te halen. 
Dat is slechts ten dele gelukt. 
Na meerdere adviezen van de Raad van 
State over vermeende bevoegdheidsover-
tredingen en na zorgvuldige aanpassing 
van de voorstellen, keurden VU, VLD, 
CVP en Vlaams Blok het decreet-Suy-
kerbuyk in de commissie Welzijn goed. 
Nadat ze oorspronkelijk hun steun had
den toegezegd, weigerden Agalev en SP 
uiteindelijk het voorstel te onderschrij
ven. 

Dat de Hoge Raad voor Oorlogsslacht

offers zich aan de goedgekeurde maat
regel ergert, kan voor deze partijen toch 
geen argument zijn. Deze Raad mag dan 
al begrijpelijke emotionele argumenten 
opwerpen en de toepassing van het de
creet op de slachtoffers van de Spaanse 
burgeroorlog als een schending van haar 
waardigheid beschouwen, het decreet 
verplicht niemand van de voorziene ver
goedingen gebruik te maken. En laat ons 
duidelijk wezen: de jaarlijkse vergoeding 
van 20.000 fr., vermeerderd met 5000 fr. 
per persoon, wordt niet aan misdadigers 
of criminelen besteed, maar wel aan hen 
die eerherstel verkregen, maar nog steeds 
financiële gevolgen van "fouten" uit het 
verleden ondervinden. Vaak gaat het zelfs 
om de nabestaanden, in geen geval gaat 
het over schuld, noch boete, laat staan 
over de vergoelijking van de collabo
ratie. 

KERSTDAG 

Zo heeft ook de Franse gemeenschap het 
niet willen begrijpen. In de Franse ge
meenschapsraad - niet de Waalse ge
westraad - gewaagden de Franstalige par
tijen geheel onterecht van "amnestie voor 
incivieken". Daarom werd tegen het de
creet een belangenconflict ingeleid. Daar
door kan de plenaire vergadering van het 
Vlaams parlement het decreet niet meer 
voor de dag van de vrede, met name 
kerstdag, goedkeuren. 
Etienne van Vaerenbergh: „De Franse 

gemeenschap verzet zich met alle mid

delen tegen een genuanceerd Vlaams voor

stel dat streeft naar verzoening vanuit het 

besef dat het verleden een samenleving 

niet langer mag belasten. Door het Frans

talig verzet verliezen de deelstaten een 

uitgelezen kans om te bewijzen dat zij 

beter dan het federale niveau in staat zijn 

om de gemeenschappen samen te hou

den." 

(evdc) 
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Meester Jerome Sohier werd bereid ge
vonden om op de eerste Vlaamse staats
rechtconferentie een lezing te houden. 
Het was een belangwekkende en oor
spronkelijke bijdrage. Daarom blijven wij 
er graag even bij stil staan. Zijn on
derwerp luidde: Forumshopping bij de 

Raad van State. Aan de hand van teksten, 
cijfers en arresten bewees hij overtuigend 
dat de rechtsspraak van de Nederlandse 
en de Franse Kamer van genoemde Raad 
steeds verder uiteengroeit. 

Meester Sohier gaf drie elkaar verster

kende verklaringen voor deze gang van 

zaken. 

Een eerste is van eerder technische aard. 
Het (onvermijdelijke) indelen van de 
Raad in verschillende Kamers bevat in 
zich al de kiem van een mogelijk ver
schillende ontwikkeling. 
Waarbij komt dat de arresten slechts met 
aanzienlijke vertraging vertaald worden, 
zodat Nederlandse en Franse rechters van 
eikaars interpretatie niet vaak meer ken
nis nemen. 

De tweede verklaring graaft dieper: ver

schil in cultuur. Uiteraard worden de 
Waalse juristen eerder door (het lezen 
van) Franse rechtsspraak en rechtsleer 
beïnvloed, en de Vlaamse door die van 
Nederland. Tot zelfs in de vorm van de 
arresten zag de spreker een cultuurver
schil. 

De voortschrijdende federalisering van de 
Staat België kan deze ontwikkeling niet 
anders dan versterken. 
Het spreekt vanzelf dat, voor die aan
gelegenheden die onder de bevoegdheid 
van Gewesten en Gemeenschappen val
len, de rechters alleen nog de teksten, 
beslissingen en rechtsgeleerde commen
taren raadplegen van de eigen Gemeen
schap. Dit geldt zeer in het biezonder 
voor ruimte-ordening en onderwijs. 
Er is meer. Ook Belgische wetteksten, 
zelfs die van de grondwet, worden hoe 
langer hoe meer verschillend geïnter
preteerd. Uiteraard komen hierdoor de 
meeste teksten i.v.m. de staatshervorming 
op de tocht te staan. 

ONVOORZIENBARE GEVOLGEN 

De gevolgen van dit uiteengroeien zijn 
nog niet helemaal te overzien. 
Voor de afdeling wetgeving zijn ze niet al 
te groot. Daar mag de Raad van State niet 
méér dan adviezen verstrekken. Die zijn 
niet bindend; de wetgever doet er mee 
wat hij wil. Maar de afdeling admi
nistratie velt arresten. Het is daar dat het 
schoentje nijpt: ongelijke behandeling 
van Walen en Vlamingen op grond van 
dezelfde wetteksten, interessante keuze
mogelijkheden voor Brusselaars en pien
tere advokaten. 

"y^ en Waal die op een Vlaamse bijeenkomst wordt 

JUI uitgenodigd en daar gerust zijn eigen taal kan 

spreken, breekt geen potten. Het tegenovergestelde is 

nauwelijks denkbaar, omdat een groot deel van het 

gehoor er niet veel van zou verstaan. De eerste 

Vlaamse staatsrechtconferentie die door de Vlaamse 

juristenvereniging op woensdag 26 november jl. te 

Brussel werd georganiseerd, had meester Jerome 

Sohier, verbonden aan de ULB, uitgenodigd. 

^ A C T U E E L ^^ 

Er ontstaan ook gevolgen voor niet-Bel-
gen. Meester Sohier wees met nogal veel 
nadruk op het verschil in behandeling van 
asielzoeking. Door een verschil in in
terpretatie van wat een „risico" is om een 
„zwaar en moeilijk te herstellen nadeel" 
te ondervinden, heeft een in eerste in
stantie afgewezen asielzoeker voor een 
Franse Kamer 1 kans op 10 om in he tland 
te mogen blijven. Komt hij voor een 

procedure een tegenovergesteld gevolg 
zou kunnen hebben: een stemming per 
taalblok. Dit zou tot bewegingloosheid 
kunnen leiden. In de politiek kan dat; 
hoewel ook niet eindeloos. In gerechts
zaken kan dit niet: een rechtzoekende 
heeft recht op een rechterlijke uitspraak. 
Een ander voorstel luidt, de voorzitter 
een doorslaggevende stem toe te kennen. 
Daar speel timmers een taalbeurtrol. 

Een barst in 
de Raad van State 

Nederlandse, dan zakken zijn kansen tot 

1 op 200. 

NOG TE LIJMEN? 

Meester Sohier suggereerde enkele voor
stellen om dit uiteengroeien te stoppen. 
Zijn eerste voorstel komt er op neer, dat 
de eerste voorzitter van de Raad een zaak 
in algemene vergadering zou doen be
handelen, telkens de eenheid van recht
spraak in gevaar komt. 
Hij ziet zelf in dat deze weinig gebruikte 

Ook zouden de Franse en de Nederlandse 
voorzitter telkens samen kunnen zetelen 
in beide Kamers en zodoende de eenheid 
van rechtspraak behoeden. 
Tenslotte zou men een beroep kumien 
mogelijk maken voor elke eiser die zich 
door het verschil in rechtspraak bena
deeld acht. 

Meester Sohier zoekt dus ijverig naar 
middelen om de rechtspraak van de Raad 
van State unitair te houden. Eerlijkheids
halve moeten wij er aan toevoegen dat hij 

de uiteengroeiing logisch vindt: als de 
tegenstellingen tussen de twee Gemeen
schappen zo duidelijk aan het licht komen 
op wetgevend en op uitvoerend vlak, wat 
is er dan abnormaal aan dat ze ook op 
gerechtelijk vlak opduiken? 
Verschillen kunnen verrijken. Hij stelt 
wel een drempel: zij mogen de burger niet 

schaden. 
• * • 

Binnen het raam van de Staat België zijn 
deze overwegingen redelijk en logisch. 
Moet echter het verder uiteengroeien van 
Vlamingen en Walen, ook op juridisch 
gebied, niet gezien worden als het even 
redelijk en logisch gevolg van het feit dat 
België in alle opzichten uit twee volkeren 
bestaat, die steeds duidelijker hun eigen 
leven wensen te leiden? Misschien zullen 
zij uiteindelijk meer behoefte hebben aan 
een eigen staat dan aan België. 

Karel Jansegers 

Het verder 

ulteengroelen 

van 

Vlamingen en 

walen uit zich 

ook op 

Juridisch vlak. 
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Vlaanderen laat EU-miljarden liggen 
Verleden week debatteerde het Europees 
Parlement over het gebruik van de Eu
ropese Structuurfondsen In België. Deze 
Europese subsidies werden In het leven 
geroepen om de grote verschillen tussen 
de Europese regio's achteruit te dringen. 
De landen In het zuiden van de Unie 
kennen Immers een duidelijke ontwik
kelingsachterstand ten opzichte van de 
rijkere landen. 

FRAUDE? 
België Is één van die rijkere landen, maar 
kan voor de periode 1994-1999 toch re
kenen op een bedrag dat 5 maal hoger ligt 
dan tijdens de vorige periode, In totaal 
ongeveer 80 miljard fr. Dat komt omdat 
de Europese steun wordt berekend per 
regio, en het Is bekend dat er In België 
sterke regionale verschillen bestaan 
De provincie Henegouwen krijgt ruim
schoots het grootste deel van de Eu
ropese steun; andere gebieden waar de 
kassa rinkelt zijn o.m. de regio Maas/Ves-
der en de regio Zuld-West-Wallonië. in 
Vlaanderen rijven het arrondissement 
Turnhout, de provincie Limburg, het 
Meetjesland en de Westhoek eveneens 
een deel van de Europese subsidies bin
nen. 
Een recent rapport bracht aan het licht 
dat het met de besteding van al dat 
Europees geld niet zo goed gaat. Op dit 

ogenblik, 3 jaar na de toekenning van de 
subsidies, heeft de Waalse overheid nog 
maar 17% van het totaalbedrag uitge
keerd, en Vlaanderen doet het zelfs nog 
slechter. Daar bovenop komt dan nog dat 
de steun aan Vlaamse of Waalse projecten 
minder resultaat blijkt te hebben dan In 
andere regio's van de Europese Unie. 
Anne van Lancker, socialistisch Europar
lementslid, was van oordeel dat het rap
port betreffende de onderbesteding van 
de Europese subsidies verplichte lectuur 
zou moeten zijn voor alle overheden In 
België. Jaak Vandemeulebroucke, Euro
parlementslid voor de VU, kon haar stel
ling bijtreden en betreurde het dat men 
de Europese steun zo maar laat liggen. 
Volgens hem was dit vooral te wijten aan 
de enorme administratieve rompslomp 
die met deze subsidies gepaard gaat. Een 
andere oorzaak situeerde hij binnen de 
machtsstrijd die zo typisch Is op gemeen
telijk en bovengemeentelijk niveau. Elke 
gemeente wil zijn deel van de koek terwijl 
er echt nood is aan Initiatieven die de hele 
regio In haar totaliteit ten goede kmen. 
Betreurenswaardig ook noemde hij het 
vermeende misbruik van de Europese 
subsidies. De UCU\R de antl-fraudecel van 
de Europese Commissie, heeft namelijk 
een onderzoek gestart naar fraude met 
Europees geld In de provincie Henegou
wen. 

DELOKALISATIE BINNEN EU 
Een laatste onderwerp In de tussenkomst 
van Vandemeulebroucke handelde over 
de delokalisatle van bedrijven. We zijn 
allemaal bekend met het fenomeen van 
bedrijven die om financiële redenen naar 
zogenaamde lage-loonlanden verhulzen. 
Maar ongewild veroorzaakt de Europese 
Commissie een dergelijkfenomeen op het 
regionale vlak. 
Het is geen uitzondering meer dat be
drijven uit een regio die geen Europese 
steun krijgt, verhuizen naar een regio waar 
men wel van een aanzienlijke subsidie 
geniet. Vooral In West-Vlaanderen heeft 
recent een aantal bedrijven vestigingen 
gesloten, om dan meteen weer andere, 
gesubsidieerde, vestigingen over de 
(taal)grens op te starten, soms zelfs op 
niet meer dan 20 kilometer afstand. Het 
spreekt dat dit ten allen prijze moet wor
den vermeden: de dure Europese sub
sidies schieten hier hun doel voorbij. Ar
beidsplaatsen creëren in de ene regio 
door ze In een andere regio te schrappen 
Is geen kwestie meer van solidariteit. Van
demeulebroucke vroeg dan ook aan de 
Europese Commissie deze delokalisatle 
grondig te bestuderen en er 
voor te zorgen dat de Europese steun 
voor echt nieuwe banen zorgt. 

Klaas van Audenhove 
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De recente ongevallenreeks waarbij tel
kens vrachtwagens waren betrokken leg
gen volgens senator Bert Anciaux de 
verantwoordelijkheid van de transport
firma's bloot, zij zijn het die door het 
opstellen van overvolle werkschema's 
hun chauffeurs verplichten de rij-en rust
tijden te negeren. De tachograaf is bo
vendien veel te gemakkelijk manipuleer
baar en dus onbetrouwbaar als controle
instrument. 

ONTOEREIKENDE COIVTROLES 

Heel wat bedrijven schrijven ook re
gelmatig 'valse verlofbrieven' uit. Zo 
wordt vermeden dat chauffeur én firma 
bij controles door de mand vallen. Ta-
chograafschijven en vrachtbrieven waar
over Anciaux beschikt bewijzen dat de 
chauffeur tijdens zijn 'verlof' wel voor 
zijn werkgever werkte. Een West-Vlaams 
transportbedrijf maakte het helemaal 
bont door in een boze brief aan een 
chauffeur te suggereren dat de regle
mentaire rust slechts 8 uur, in plaats van 
de voorziene 11 uur, bedraagt. 

De controles blijken een lachertje. Dat 
deze door vier verschillende instanties 
(rijkswacht, douane, sociale inspectie, Be
stuur van het vervoer te Land) worden 
uitgevoerd bemoeilijkt een efficiënte wer
king. Ander punt van kritiek is dat de 
huidige controles vooral uit wegcontroles 
bestaan. Hierdoor viseert men in de eer
ste plaats de chauffeurs, terwijl de werk
gevers buiten schot blijven. Volgens An
ciaux controleert de overheid onvol
doende de transportondernemingen zelf. 
Nochtans bepaalt EU-richtlijn 88/599 dat 
'niet minder dan 25% van het totaal 

aantal gecontroleerde dagen ter plaatse in 

de ondernemingen moet gebeuren'. En 
hier wringt het schoentje. Er zijn op dit 
ogenblik slechts 10 (!) inspecteurs bij het 
Bestuur van het vervoer te Land die 
dergelijke controles uitvoeren, wat on
voldoende is om de meer dan 10.000 
transportondernemingen te controleren. 
Andere vaststelling is dat bij controles van 
de sociale inspectie bijna één op twee van 
de vastgestelde inbreuken niet eens aan
leiding geeft tot het opstellen van een 
proces-verbaal. Ook de belachelijk lage 
strafrechtelijke boetes en het feit dat heel 
wat van de PV's door het parket worden 
geseponeerd zorgen ervoor dat de con
troles onvoldoende ontradend werken. 

T ijdens een persconferentie vorige week pleitte 

VU-senator Bert Anciaux voor een radicale en 

globale aanpak van de problematiek in de 

wegvervoersector. De maatregelen die door 

staatssecretaris Jan Peeters als reactie op de zware 

ongevallen met vrachtwagens werden aangekondigd 

blijven blind voor de werkelijke oorzaak, volgens 

Anciaux: de steeds toenemende werkdruk op de 

nachtvervoerders.. 

^ ACTUEEL ^ 

ONDERBETAALD 
Ook het huidige loonsysteem in de trans
portsector zit volgens Anciaux goed fout. 
Op dit ogenblik wordt een onderscheid 
gemaakt tussen arbeidstijd en overbrug

gingstijd. Onder arbeidstijd verstaat men 
de werkelijk gereden uren en de tijd die 
de chauffeur zelf heeft moeten laden en 
lossen. Bij overbruggingstijd dient de 
chauffeur enkel toe te zien op het laden en 
lossen. De huidige minimumlonen be
dragen 307,8 fr. voor de arbeidstijd en 
258,35 fr. voor de overbruggingstijd. 

Alhoewel chauffeurs arbeid verrichten 
worden ze door hun werkgever gedwon
gen een C 3.2 formulier te ondertekenen. 
De controle hierop is onbestaande. Het 
reeds hoger aangehaalde West-Vlaams be
drijf de;insde er zelfs niet voor terug om, 
op hetzelfde ogenblik dat chauffeurs 'eco
nomisch werkloos' werden geplaatst, via 
de WIS-computer (VDAB) een vacature te 
melden. Een chauffeur die dit spelletje 
niet wou meespelen werd door zijn baas 
buitengepest, hij moest de baan op met 
'de wrakken van het bedrijf'. Op deze 

wegpiraten 
of slaven? 

In de praktijk stelt men echter vast dat er 
vaak discussies ontstaan omtrent dit on
derscheid. Omdat de chauffeurs hier vaak 
aan het kortste eind trekken meent An
ciaux dan ook dat de chauffeur voor elk 
'werkuur' volledig dient betaald te wor
den, zonder dat daarbij een onderscheid 
gemaakt wordt tussen arbeidstijd en over
bruggingstijd. Daarnaast ligt ook het 'da
gelijks prestatieblad' onder vuur. 
Anciaux: ,flet wordt door de werkgevers 

vaak misbruikt als chantagemiddel: wie 

niet tekent ontvangt geen loon. De chauf

feur wordt dus verplicht te aanvaarden 

wat zijn werkgever hem voorstelt." 

Het formulier blijkt ook geen dagelijks, 
maar eerder een (twee)wekelijks docu
ment te zijn en is onvoldoende gede
tailleerd om als basis voor de loonbe-
rekening te dienen. 

OP KOSTEN 
VAN DE GEMEENSCHAP 

Heel wat transportbedrijven nemen een 
loopje met de wetgeving. De enorme 
concurrentie en de hoge loonlasten we
gen zwaar op de sector wat volgens 
Anciaux wel een verklaring geeft, maar 
zeker géén excuus mag zijn. 
Men bespaart op het loon van chauffeurs, 
mensen die vaak niet in staat zijn hun 
eigen loon te berekenen. Toch blijven ze 
in de sector werken omdat ze nergens 
anders terecht kunnen. De werkgevers 
betalen bovendien grote delen van het 
loon in het zwart waardoor het nettoloon 
in eerste instantie hoger ligt, maar bij 
pensioenberekening nadelige gevolgen 
geeft voor de werknemer. Ook het sys
teem waarbij arbeidsuren via de netto
verblijfsvergoedingen worden uitbetaald 
wordt door bepaalde werkgevers mis
bruikt. Op verblijfsvergoedingen dienen 
namelijk géén sociale lasten te worden 
betaald. 

Sommige werkgevers betalen hun chauf
feurs zelfs op kosten van de gemeenschap. 

manier wordt zowel de staat als de hele 
gemeenschap voor honderden miljoenen 
opgelicht. 

BEGRIP VOOR WERKGEVERS 

Anciaux heeft begrip voor de problemen 
van de werkgevers. „De huidige eco

nomische toestand en de torenhoge loon

lasten zorgen er voor dat de wegtrans

portsector het moeilijk heeft. Ook het 

probleem van de niet-kostendekkende 

prijsbepaling bezorgt tal van kleine en 

middelgrote ondernemingen hoofdbre

kens." aldus Andnux. 

Bovendien dreigt er vanuit Europa een 
nieuw gevaar wanneer vanaf 1 juli 1998 
de 'vrije cabotage' zal worden ingevoerd. 
Hierdoor zullen buitenlandse transport
firma's gemakkelijker binnenlands ver
voer kunnen doen in andere lidstaten. En 
vermits de sociale wetgeving in Europa 
nog niet geharmoniseerd is zal dit de 
concurrentiepositie van onze bedrijven 
verder verzwakken. 

Maar ook de regering gaat niet vrijuit. Zij 
heeft de toestand veel te lang laten aan
slepen en weigert nu om het probleem bij 
de wortels aan te pakken. De maatregelen 
die onlangs door staatssecretaris Peeters 
werden aangekondigd zijn dan ook niet 
meer dan lapmiddelen. 
Anciaux: „ Men wil nu met helicopters de 

SO-meterregel afdwingen. Ik vind het be

lachelijk dat men voor een dergelijke 

maatregel wel middelen en personeel kan 

inzetten terwijl men er niet aan denkt om 

de tranportfirma's zelf aan te pakken'. 

Er is dus nood aan een andere aanpak van 
de transportsector. Niet onbelangrijk is 
dat de chauffeurs beter geïnformeerd 
worden. 

Anciaux: „De huidige infobrochure van 

het Sociaal Fonds voor Vervoer dateert 

reeds uit 1990 en bevat zelfs niet eens de 

reglementaire rij- en rusttijden. Hoe kan 

men dan verwachten dat een chauffeur 

zijn rechten en plichten kent?" Daarnaast 

dringt Anciaux aan op de invoering van 
een digitaal controlesysteem dat momen
teel reeds op Europees niveau wordt 
besproken. De regering steunt de Smart
card, een systeem dat door de Christelijke 
Vervoersvakbond GVD werd opgezet, 
maar dat niet in staat is de niet-gereden 
werktijden te registreren. Voor Anciaux 
moet ook het GRS-systeem dat de Werk-

roep Veilig en Menswaardig Transport 

heeft ontwikkeld een kans krijgen. Dit 
GRS-systeem biedt immers meer mo
gelijkheden omdat het ook de niet-ge
reden werktijden registreert. Bert An
ciaux pleit dan ook voor een objectieve 
vergelijking tussen deze twee systemen. 
De invoering van een digitale tachograaf 
zal echter ten vroegste vanaf 1 juli 2000 
gebeuren. 

ROND DE TAFEL 

In afwachting daarvan dringen zich ook 
andere maatregelen op. Zo moeten er 
meer en strengere controles in de on
dernemingen komen. Dit vereist dat de 
bestaande controlediensten meer perso
neel en meer financiële armslag krijgen. 
Ook de strafrechtelijke boetes dienen 
aanzienlijk verhoogd en moeten de in
specteurs die controles in ondernemingen 
uitvoeren de mogelijkheid krijgen om 
administratieve sancties op te leggen. Er 
moet ook werk gemaakt worden van het 
invoeren van de medeverantwoordelijk
heid van de opdrachtgevers. Het invoe
ren van een écht dagelijks prestatieblad, 
dat elke dag door de chauffeur wordt 
ingevuld, moet voor een betere controle 
op de loonberekening zorgen. 
Prioritair dient ook de Wet op de Han
delspraktijken te worden uitgebreid met 
een verbod op de verkoop van diensten 
met verlies. De loonkost moet drastisch 
naar omlaag. Een maatregel die zowel 
door vakbonden als werkgevers wordt 
gesteund maar die onder de huidige re
gering weinig kans op slagen heeft. Op 
Europees vlak moet de regering pro
testeren tegen het invoeren van de vrije 
cabotage zolang de Europese arbeids
voorwaarden (minimumlonen, duur van 
de werkweek, max. toegelaten massa) 
niet geharmoniseerd worden. Hiertegen
over staat wel dat de lonen omhoog 
moeten wat in de eerste plaats kan door 
het afschaffen van het onderscheid tussen 
arbeidstijd en overbruggingstijd. 
Anciaux dringt er bovendien op aan dat 
men spoedig rond de tafel gaat zitten met 
alle betrokkenen zodat de sector in de 
toekomst leefbaar blijft voor chauffeurs, 
werkgevers en de hele maatschappij. 

Kristof Luypaert 

c» Info: WVMT,t.a.v.Julien Bauters, p/a 

Zeedijk 8317,8670 Sint-Idesbald, tel.: 

058/51.69.22. 
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D ,e weekend-ongevallen zijn voor de meesten van ons berichten in de 
maandaglcrant. Tenzij erfamiiieieden, vrienden of geilefden bij 

betroi<i<en zijn en wij opeens van ineel diclitbij geconfronteerd worden met 
deze wekeiijkse wegenooriog. Twee basis-militanten van de Voiksunie werkten 

een voorstel uit dat revolutionair lijkt, maar misschien wekelijks één of 
meerdere mensenlevens kan redden, 

Jeugd-taxi: een oplossing voor 
de weekend-ongevallen? 

Een paar jaar geleden trokken de toen
malige Oostrozebeekde burgemeester 
Lieven Demedts en zijn schepen Hans 
Verbrugghe naar het Duitse Wetter, een 
stad in Hessenland, waarmee hun ge
meente verbroederd was. „Wij reizen om 
te leren", aldus Hans Verbrugghe, en 
inderdaad zij leerden bij. Op zaterdag
avond zagen zij er enkel maar taxi's 
rondrijden. „Het leek wel Oost-Duits
land en we dachten erbij dat de jongeren 
hier wel heel rijk moesten zijn om zich 
van deze naar gene plaats te laten... 
rijden." 

JUCEND-TAXI 

Toch zat er meer achter dit alles. Ook in 
Duitsland kijkt men wekelijks tegen 
steeds hogere pieken van weekendon
gevallen aan en daar had men een dras
tische oplossing voor gezocht. 
Lieven Demedts: „De Jugend-Taxi. Noem 

het maar het ei van Colombus. Voor een 

prikje van 5 D-Mark (100 fr.) kan men 

zich, bij taxi, verplaatsen binnen een 

straal van tien kilometer. In een volzette 

taxi komt dat neer op IS fr. per persoon. 

Men mag al stoned, high of ladderzat zijn, 

de Jugend-Taxi brengt u naar de plaats van 

bestemming. Zonder gevaar, zonder pro

blemen." 

Het resultaat is gewoon verbluffend. Het 
aantal verkeersongevallen daalde dras
tisch en de Jugend-Taxi is ongemeen 
populair. 

Hans Verbrugghe: „We hebben geen kijk 

op het eindresultaat want het betrof blijk

baar een experiment. Dat we trouwens 

zelf uitgetest hebben. Het was in de pe

riode dat Johan Sauwens hier zijn „fun-

bus" - of hoe heette dat ding ook alweer? 

- uitteste. Dat was die bus die op en aan 

reed naar de Empire-dancing in Den-

tergem. Maar een bus is uiteraard geen 

taxi. Die Jugend-Taxi kwam er op één 

vingerknip." 

NOOD BREEKT WET 

Is een Jeugd-taxi haalbaar in Vlaanderen? 

Volgens Hans Verbrugghe en Lieven De

medts wel. „De federale overheid, de 

provincie, de gemeente, de verzekerings

maatschappijen, de horeca, de taxibe

drijven, de ouders en de kinderen hebben 

er hoe dan ook belang bij. Iedereen draagt 

proportioneel zijn steentje bij en het eind

resultaat is... dat er wekelijks mensen

levens gespaard worden, en dat is uit

eindelijk het belangrijkste. Is het niet 

prachtig dat men van alle Bourgondische 

geneugten kan genieten en mits een kleine 

De regionale VU-krant 

bijdrage veilig van de ene stad naar de 

andere kan gevoerd worden ?" 

Hans Verbrugghe en Lieven Demedts 
maken het voorstel hard en hopen dat er 
een experimentele fase komt in hun regio. 
„Als dit voorstel, hoe gek het vandaag 
ook moge klinken, een kans krijgt en ook 
maar één mensenleven redt, dan is het 
reeds onbetaalbaar. Al zeggen we het zelf. 
En eigenlijk mag het best uitgebreid wor
den. 

Een toevallige invite op één of ander 
trouwfeest, hoe oud of hoe jong hij ook is, 
zou van deze dienstverlening gebruik 
moeten kunnen maken. Moet kunnen!" 
Het voorstel wordt door Geert Bourgeois 
en Chris Vandenbroeke ernstig genomen, 
zij zullen het verder onderzoeken en het 
later op het parlementaire forum bren
gen. 
Wordt vervolgd. 

Vrouw (Grimbergen - °1954), in bezit 
van diploma A6/A2, met kennis van Ne
derlands, Engels en Frans, basiskennis 
Duits. Zoekt werk als secretaresse, ont
haal, telefoniste, huip In boekhouding of 
dactyio. Info; 02/269.39.15. 

Vrouw (Brussel - °1969), In bezit van 
diploma Latijn-Grieks, graduaat bedrijfs
management - optie marketing, met ken
nis van Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
Zoekt werk ais secretaresse met o.m. co
ördinatie, opstellen van verslagen, voor
bereiding vergaderingen enz. In de so
ciaal-culturele sector in het Brusselse, 
info: 02/217 60.08 

Man (Affligem - °1945), met studies 
grafische technieken en diploma drukker-
letterzetter, met zeer goede kennis van 
informatica en internet (programmeer

taai en pagina-opmaak). Met kennis van 
Nederlands en Frans, elementaire kennis 
Engels en Duits Zoekt werk. Onmiddellijk 
vrij. info: 053/68.12.68. 

Vrouw (Hombeek - °1977), diploma 
HSO, met kennis van informatica. Talen
kennis: Nederlands, Frans, Engels en 
Duits. Zoekt werk als secretaresse of aan
verwante functie, info- 015/42.27 47. 

Vrouw (Brussel-°1975), diploma Lager 
Secundair Onderwijs, Kantoor-verkoop, 
Onthaal hostess Talenkennis Nederlands, 
Frans en Engels. Zoekt werk als onthaal, 
telefoniste. Info 02/219.14.35. 

Man (Brussel - °1963), diploma LSO, 
attest informatica. Cyber-diploma voor 
navigatie en gebruik van eiectronische 
post op internet Talenkennis Neder
lands, Frans en Engels. Zoekt werk als 

Zoekertjes 
administratief bedlende, een functie bin
nen de dienst verzending of in magazijn 
Info: Flllp Deroo, Ooriogskruiseniaan 
220/1,1120 Brussel. 

Man (Brussel - °1971), diploma 
kinderverzorging, computerervaring, 
uitstekende kennis van Nederlands, 
kennis van Frans en Engels. Zoekt werk 
in de documentatlesector, bode of 
kinderverblijven- en animatie. InfO: 
02/720 69.84 

Man (Brussel - °1951), gegradueerde 
van het economisch hoger onderwijs. 
Boekhouden & Fiscaliteit. Volledig twee
talig Nederlands-Frans, met kennis van 
Engels en Duits. Zoekt werk in diverse 
sectoren o m boekhouden, secretariaat, 
documentatie, pubiicteit, verkoop info 
02/465 99,23. 
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Zij hoedden 
het vuur 

Het waren 
André 

Demedts (foto) 
en LUC verbeke 

die aan de 
basis lagen van 

het nu 
Jubilerende 

Komitee voor 
Frans-

viaanderen. 

Dit jaar is liet precies een iiaive eeuw 
geleden dat te Waregem het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen gesticht werd. 
Men stelle zich het Belgische Vlaanderen 
van 1947 voord: de repressie draaide op 
volle toeren, pas een jaar voordien was de 
IJzertoren opgeblazen, de Vlaamse be
weging lag verlamd neer, de Volksunie 
was nog niet eens geboren, duizenden 
Vlaamse boeren weken uit naar het Wa-
lenland, nog meer arbeiders pendelden er 
elke week naartoe of kwamen aan de kost 
met grens- of seizoenarbeid. Internati
onaal was het overheersende thema de 
Koude Oorlog. 

ONBEGONNEN WERK? 
In deze benarde omstandigheden sloegen 
enkele vastberaden mannen rond André 
Demedts zaliger en Luc Verbeke de hand 
aan de ploeg om het smeulende vuur van 
Vlaams leven en bewustzijn in de Franse 
Nederlanden te hoeden en aan te bla
zen. 

Het moet wel onbegonnen werk geleken 
hebben. Als de geringste uiting van 
vlaamsgezindheid zelfs in België met de 
nadrukkelijke nieuwsgierigheid van de 
BOB te maken kregen, hoe riskant, ja 
gevaarlijk was het dan al niet in het 
centralistische Frankrijk. Elk teken van 
Germaans leven (de Vlamingen golden er 
toch als „boches du Nord") werd daar 
traditioneel als (erf-)vijandig be
schouwd. 

Ook in Frankrijk had een pressie de 
tussen beide oorlogen ontluikende 
Vlaamse beweging van de kaart geveegd. 
Was het voor vele Vlamingen in België al 
niet vanzelfsprekend dat een goede Vla
ming tevens een goede Belg kon zijn (en 
dit laatste was toen het allerbelangrijk
ste), hoeveel moeilijker was het dan niet, 
bewust Vlamingschap en betrouwbare 
Franse staatsburgerlijkheid in zich te ver
enigingen. 

De pioniers moesten met sluwheid en 
omzichtigheid van bijna niets vertrekken. 
Steun van welke openbare besturen dan 
ook was ondenkbaar. 

VERBAZENDE OOGST 
Toch kon de intussen sterk aangegroeide 
schare medewerkers van het Komitee en 
van de vele door dit Komitee bezielde 
initiatieven op verheugende resultaten 
terugblikken. 

Wie het naar aanleiding van een halve 
eeuw Frans-Vlaanderenwerking uitgege
ven jubileumboek van het Komitee nog 

maar doorbladert - wij hebben het he
lemaal uitgelezen - komt onweerstaan
baar onder de indruk. Niet alleen onder 
de indruk van „het geloof dat bergen 
verzet" maar evenzeer van de vele bergen 
die met West-Vlaamse vlijt verzet werden. 
Onder de eindredactie van Dirk Verbeke 
kwam een keurig verzorgd en fraai ver
lucht werk tot stand, vrucht van vele 
helpers. Het meest beklijvend is het oog
getuigenverslag van Luc Verbeke, nog 
steeds duivel-doet-al en secretaris van het 
Komitee. De historiek die hij schetst is die 
van een mosterdboom die opschiet uit 
een onooglijk zaadje. 
De nog steeds lopende resultaten van de 
Frans-Vlaanderenwerking zijn inderdaad 
voor de oningewijde verbazingwekkend: 
cultuurdagen, tijdschriften, toneel en on
derwijs, vrije cursussen Nederlands (en 
„Vlaams"), bijscholing van lesgevers, 
reisleiders, voordrachtgevers, enzo
voort. 

Zijn 80 bladzijden welgevulde historiek 
vult Luc Verbeke aan met meer dan 30 
bladzijden documenten uit groei en ont
wikkeling van het KFV van 1947 tot 
1963. 

Dan volgt een boeiende bloemlezing uit 
het bescheiden maar uiterst leerrijke tijd
schrift KFV-Mededelingen dat in 1973 
startte. 

De eindredacteur schetst de portretten 
van de vier voorzitters (André Demedts, 
Leo Vanackere, Daniël Merlevede, Cyriel 
Moeyaert) en van de onverwoestbare 
algemeen secretaris Luc Verbeke. 
Daarna komt nog een bibhografie van 25 
jaargangen KFV-Mededelingen, een lijst 
van overleden medestanders, een uiterst 
interessante bibliografie over Frans-
Vlaanderen en de Franse Nederlanden en 
een personen- en zakenregister. 
Kortom, dit is, naast een grote brok vlot 
leesbare geschiedenis, een zeer bruikbaar 
naslagwerk. 

Luc Verbeke moet over een volmaakt 
bijgehouden en verbazend goed geordend 
archief beschikken. Al wie ooit de ge
schiedenis der wederopstanding van 
Frans-Vlaanderen wil schrijven, zal om 
deze uitgave niet heen kunnen. 

ZO VOORTDOEN 
Dat het Vlaamse en vlaamsgezinde leven 
in Frankrijk geleidelijk is kunnen uit
groeien tot een veelzijdige bruisende 
stroom wijst er op dat voor zulke werking 
een natuurlijke humus aanwezig was en 
is; ook al komt de eerste stuwkracht 
ervoor (en nog voor lange tijd) uit krin
gen rond het Belgisch-Vlaamse KFV 
Kenmerkend voor hun Frans-Vlaande
renwerking is de bescheiden maar doel
treffende aanmoediging van anderen, 
vooral in Frans-Vlaanderen zelf. Het KFV 

neemt zo weinig mogelijk zelf in handen 
en steekt geen pluimen op de eigen hoed. 
Het geeft een zeldzaam schoolvoorbeeld 
van een lang votgehouden, doelgerichte 
altruïstische strategie. 
Over de inhoud van dit jubileumboek 
hebben wij niets dan lof. Eén kleine 
bedenking over de vorm: het is spijtig dat 
de „figuren uit Frans-Vlaanderen" en de 
„Portretten van de voorzitters" niet tel
kens van een foto voorzien zijn. 
In dit bestek ontbreekt de plaats om in te 
gaan op een - hopelijk retorische - vraag 
die Luc Verbeke stelt naar de overbo
digheid van het KFV Wij antwoorden 
alvast: neen, net zomin als de Vlaamse 
beweging overbodig zou zijn in een zelfs 
onafhankelijk Vlaanderen en als Neder
lands bewustzijn in Europa. 

Tenslotte geven wij belangstellenden een 
goede raad. Stort af en toe een al were het 
slechts gering bedrag op bankrekening 
469-1003761-50 van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen. U steunt een goede 
zaak en in ruil ontvangt u om de drie 
maanden een tijdschrift met actuele in
formatie over de Nederlanden in Frank
rijk. 

Karel Jansegers 

c» Een halve eeuw werking voor en in 

Frans-Vlaanderen. Uitg. Komitee 

voor Frans-Vlaanderen (KFV), jubi

leumboek 1947-1997. Waregem 

1997, 337 blz. Info: 056160.26.49. 

OOST-VLAANDEREIM 
Za. 20 dec. NlNOVE: Kerstfeest van 

WVG-Ninove. Om 12u.30 in Ter Kloppers, 
Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid menu 
aan 850 fr. voor leden, niét-leden: 950 fr. 
Info en inschrijving tel. nr. 054/33.43.47. 

Za. 20 dec. AAiCEM: Kerstkaffee 
met kerstliederen en volksmuziek door 
,,Klakkebusse". Vanaf I8u. in De Schuur. 
Org.: RodenbachfondsErpe-Mere.lnfo: Pa
trick Verbestel, 053/62.73.89. 

Zo. 21 dec. AAiCEM: 2de Vlaamse 
Kerstmarkt. Vanaf 13u.30 In De Schuur, 
Populierenstraat 15. Authentieke open
lucht Kerstmarkt in landelijk kader. Met 
levensechte kerststal. Org. en info: Ro-
denbachfonds Erpe-Mere (053/62.73.89). 

za. 10 Jan. AALST: Nieuwjaarsre
ceptie voor alle leden, vrienden en familie. 
Vanaf 20u. in het VU-secretariaat, A. Lièn-
artstraat 17A (nabij het station) te Aalst. 

Vr. 30 Jan. GAVERE: IMIeuwjaars-
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om I9u. in 't Oud-Asper. Kapelle-
straat 21. Gastspreker: Paul Van Crem-
bergen. Rond 20u.30: Kaasavond. Inschrij
ven (350 fr., -I8j. 175 fr.) bij bestuursleden. 
Org.: vu-Groot-Cavere. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 11 dec. IZECEM: Het klauwen 

van de historicus, een spirituele en snedige 
causerie door prof. Erik Defoort. Om 20u. in 
de Bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Toe
gangsprijs: 80 fr, abo's gratis. Org.: VSVK. 

vr. 12 dec. TIELT: Ludo Abicht over 
„Wat doen de orthodoxe joden in oostelijk 
Jeruzalem?". Om 20u. in Keldertheater 
Malpertuis, Sfnt-Michielstraat 7. Toegangs
prijs: 80 fr, abo's gratis. Org.: Antoon Van-
der Plaetsekring, Tlelt. 

Zo. 14 dec. I6PER: Wl-Kerstfeest. 
Om 14U.30 in CC De Meersen, hoek St.jans-
en St.NIklaasstraat. Met o.m. visput, goo

chelaar koffietafel, poppentheater en be
zoek van de kerstman. Deelname: volw. 
100 fr, kinderen 80 fr; inschrijven vóór 7 
december op tel. 057/20.24.68. 

WO. 17 dec. BRUGGE: Traditioneel 
Kerstfeest van VWC-Brugge Noord om 
I5u. in de Magdalenazaal, violierstraat 7. 
Met optreden van blokfluitenensemble 
Consorzio Dolce. WVC-Brugge Zuid is 
eveneens welkom. 

00. 18 dec. BRUGGE: Nele BOC-
kaert over haar grootvader: Leon Elaut. Om 
I5u. in de Gulden Spoor 't Zand 22. Org. 
Informativa. 

Vr. 19 dec. IZEGEM: Cespreks-
avond met auteur Jaak Peeters over zijn 
boek „Waarde Landgenoten. Brief van een 
Vlaamse Nationalist aan de Nieuwe Vla
mingen". Om 20u. in de Plantynzaal, Ize-
gemse Stadsbibliotheek, ingang via Wol-
venstraat tegenover station. Inkom 50 fr 
info: Kurt Himpe, 051/31.54.79. Org.: Do
sfelkring Izegem. 

Za. 20 dec. OOSTENDE: Jongeren
weekend van VUJO-Wes op 20 en 21/12 In 
Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 82. 
Deelname: 600 fr p.p. Inschrijven vóór 
15/12 bij VCLD, Wim Jaques. 02/219.25.00 
of 051/24.94.00. Org.: VUJO arr Brugge-
OVD-KRT en VCLD. 

WO. 14 Jan. IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Het maken van een boekenleg
ger Van 13u.30tot 16u.30 in De 3 Gezellen, 
Mentenhoekstraat. Deelname: 100fr Org.: 
Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaanderen. 

Do. IS Jan. KORTRIJK: Debat met 
Peter De Roover (WB) en dhr Casaer (bur
gemeester Beersel) over,,Europees stem
recht, een bedreiging of een kans?". Mo
derator Bruo Huyghebaert. Om 20u. in 
Kredietbank, Leiestraat 21. inkom 300 fr, 
studenten 100 fr Org.: Hendrik Brugmans
kring Kortrijk. 

WO. 21 Jan. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Juwelen en sleutelhanger 
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Kerstmis voor Iedereen 

Home-Info en Keukens Zonder Grenzen 
willen ook dit jaar weer actief zijn voor 
de kansarmen, voor alleenstaanden, ou
deren, mensen in de marge en al wie 
vervreemd geraakt in de grootstad Ant
werpen. Zoals deze organisatie dat al 
enkele jaren doet, nodigt ze deze mensen 
uit om Kerstnacht in de zaal Harmonie 
door te brengen. 

De kostprijs voor deze Kerstnacht wordt 
zeer laag gehouden: 600 fr. per persoon. 
Voor 100 fr. extra wordt ook vervoer 
naar huis (enkel Groot-Antwerpen) voor
zien. Er wordt voorzien in een feest
maaltijd, een Kerstmisviering en een 
Kerstshow. 

Ook dit jaar worden er gratis maaltijden 
voorzien op Kerstdag 25 en Tweede 
Kerstdag 16 december, in het Centraal 
Station en verschillende cafés en buurt
huizen in de Antwerpse. 
Kansarmen die een voedsel- of kleding-
pakket verlangen kunnen dit tijdens de 
Kerstdagen (25 en 26 december) ophalen 
in De Steenhouwer, Steenhouwersvest 14 
te Antwerpen. 

Giften worden in danl< aanvaard. 
Dat l<an bij liet Fonds voor Kans
arme Senioren op rel<eningnum-
mer: 220-7558414-16. 
c» Info: 02I233.S8.78 (ook fax). 

Trm^rm^vfsma-Sfssmw^. rTw^mrssjCTSüTT?^ 

maken. Van 13u.30 tot 16u. in zaal 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Deelname I50fr. 
Org;: Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaande-
ren. 

WO. 28 Jan. IZECEM: v-club voor 
kinderen. Decopage op bokaal. Van I3u.30 
tot 16U.30 in De 3 Gezellen, Mentenhoek-
straat. Deelname 100 fr Org.: Jeugddienst 
Vlanajo-West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 12 dec. VLEZENBEEK: Ge 

spreksavond „Herkomst en betekenis van 
familienamen" door prof. Frans Debraban-
dere. Om 20u. in de tentoonstellingszaaki 
OC Merselborre, Schaliestraat. Toegang 100 
fr, leden 80 fr. Org.: vzw De Vrede 
(02/569.17.52). 

Vr. 12 dec. WEMMEL: Hommage 
aan Omar en An. Artistieke hulde. Om 19u. 
opening tentoonstelling met schilderijen, 
aquarellen, schetsen en boeken van Omar 
en Lies Waegeman. Open van 12/12 t/m 
20/12. Om 20u. Hommage aan Omaren An 
met proza en poëzie van Omar Waegeman 
en optredens van Gemengd koor De Stem-
Band, Wamblientjes, Arjaun, Trol en Cro 
Magnon. In de Polyvalente Zaal van CC De 
Zandloper, Kaasmarkt 75 te Wemmei. Re-
servaties: 02/452.33.43. 

Vr. 12 dec. HOEILAART: Klassiek 
concert In de St.-Clemenskerk te Hoeilaart. 
Om 20u. optreden van Dame Malvina Major 
(sopraan) en vernon Mldgley (tenor), be
geleid door William Davis (piano/orgel). 
Met stukken van Gounod, Luccini, Men
delssohn, F. Strauss, Verdi, Bizet en Lehar 
Org.: Het Genootschap/Rodenbachfonds 
Hoeilaart. Kaarten: Mieke Menu, 
02/657.21.52. 

Vr. 19 dec. OVERUSE: Info-avond 
met debat over de middelen die kunnen 
aangewend worden tot vernederlandsing 
van het straatbeeld. Gastspreker is Jos Bex, 
schepen van Milieu en Inspraak te Herent. 
Om 20u. in de CC Den Blank, polyvalente 
zaal. Org.: VU-Overljse i.s.m. VCLD. 

LIMBURG 
00. 11 dec. TESSENDERLO: Cu 

linaire feestideeën. Om 20Ü. in De Kriekel te 
Schoot. Menu: Chaume In brikdeeg met 
groentengarnituur; gebakken wilde end 
met kastanjes; gegrilde peer met bittere 

chocoladesaus. Deelname: 650 fr. voor 
aperitief, demonstratie klaarmaken menu, 
degustatie en een aangepast wijntje. Org.: 
FW-Tessenderlo. Inschrijven vóór 5/12. 

ANTWERPEN 
vr. 12 dec. BRASSCHAAT: „De Wie 

weet wat Kwis". Om 20u. in RR.I. He-
meihoeve. Gemeentepark. Ploegen van 
max. 6 personen (deelname: 500 fr per 
ploeg). Inschrijven tot 9/12 bij Lutgart Des
met, Lage Kaart 146, 2930 Brasschaat 
(03/653.28.12. Org.: VU-Brasschaat. 

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

WO. 17 dec. BERCHEM: Renaat Van 
Beeck vor Schubert. Om 20u. in CC te 
Berhem. Org.: FW-Berchem. 

00. 18 dec. LINT: Debat over 
'Vlaams-nationalisme' tussen Sigurd Van-
germeersch (VUJO-voorzitter) en Filip 
Claeys (VB-Jongeren-voorzitter). Modera
tor Bruno Huygebaert (Radio l ) . In Con
greszaal 'De Witte Merel'. Aanvang 20u. 
Org. Vlaamse Kring Lint. Meer info: Jan 
Winters, Crauwelshoeve 25, 2547 Lint. 

00.18 dec. TURNHOUT: Witte Be
weging - Vlaamse Beweging: een strijd? 
Debat-avond met Paul Marchal en Peter De 
Roover (WB). Moderator: Frans Crosi 
(Trends). Om 20u. in Hotel Viane, Korte 
Vianestraat 2. Org.: WB-Jongeren-Kem-
penland. 

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. WOMMELCEM: Kerst-
zangavond i.s.m. Oekra'ins kwintet ,,Lou-
bisjok". Om 20u. in home StJozef, Kal-
lement 1. Org.: KK. Jan Puimège. 

Za. 20 dec. EDECEM: Kaartavond 
om 20U.15 in het Heem. Inschrijven op 
voorhand bij Karel De Gryse (449.82.12). 
0rg.:VNSE. 

Za. 10 Jan. EDECEM: Nieuwjaars
receptie van VU en VNSE. Om 20u. in De 
Schrans. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 8 december j l , werd volgende pers
mededeling verspreid. 

RWANDA-RAPPORT MOET NU TOT 
RESULTATEN LEIDEN 

Het partijbestuur van de VU is verheugd over 
het duidelijke resultaat dat de Rwanda-com-
mlssie in de Senaat heeft bereikt. Zovele 
oeverloze vergaderingen hebben toch geleid 
tot een zinvol verslag. 
De VU steunt de besluiten van de commissie. 
Bij de bespreking zal de VU echter opvolging 
vragen naar de politieke verantwoordelijken 
toe. 
De VU is van mening dat in elke normaal 
functionerende democratie politieke verant
woordelijken op basis van zulke fouten en 
dysfuncties ontslag nemen. 

Kamer en Senaat dienen dan ook werk te 
maken van een snelle opvolging van de fou
ten en aanbevelingen in het verslag. De tek
sten zijn duidelijk. De waarheid Is niet ver
doezeld. Pogingen om de waarheid nu niette 
zien en te lezen zou misdadig zijn voor de 
politieke geloofwaardigheid en getuigen van 
partijpolitieke spelletjes, 
vu-volksvertegenwoordiger Fons Borginon 
diende vandaag dan ook in de plenaire ver
gadering een dringend Interpellatieverzoek In 
aan Eerste minister Dehaene, minister van 
Buitenlandse Zaken Derycke en minister van 
Landsverdediging Poncelet, over de conclu
sies die dienen te worden getrokken uit het 
rapport van de Senaatscommissie-Rwanda. 
Enkel in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers kunnen deze zetelende ministers voor 
hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. 

Afval fn 
Destelbergen-Heusden 

kost te veel 
Volgens de Volksunie van Destelbergen-
Heusden huldigt een hedendaags milieu
beleid het beginsel „De vervuiler be
taalt". In die zin wil de Intercommunale 

voor Afvalwerking in Gent en Omstreken 

(Ivago) de rolcontainers van een chip 
voorzien. Dit computeronderdeel tekent 
de hoeveelheid afval op. Wie veel afval 
weggooit en weinig of niet selectief in
zamelt, moet dan meer betalen dan een 
miheuvriendelijke inwoner. Bij monde 
van voorzitter Wim Raman en PR-ver-
antwoordelijke Jean-Pierre Roosen 
steunt de VU van Destelbergen-Heusden 
deze beslissing. 

Onder het mom van financiële over
wegingen en omdat de Destelbergenaars 
minder afval produceren dan de Gen
tenaars, kant milieuschepen Georges 
Heerman, tevens ondervoorzitter van 
Ivago, zich tegen de chip in Destelbergen-
Heusden. Volgens de Volksunie gaat hij in 
de fout als milieuschepen én bestuurder 
van Ivago. 

VU'er Jean-Pierre Roosen noemt de ge
meentelijke milieubelasting van 5.000 fr. 
te duur. Het is pas na morren dat de CVP-
VLD-meerderheid een sociaal tarief heeft 
ingevoerd. Verder betreurt de Volksunie 
dat het de milieuschepen koud laat of 
iemand veel of weinig afval produceert. 
Door een chip kunnen de inwoners die de 
moeite doen om hun afval te beperken, 
beloond worden. Nu krijgen ze een een
vormige hoge belasting door de strot 
geduwd, aldus de VU. 
De Volksunie ving geruchten op dat het 
gemeentebestuur zinnens is om de mi
lieubelasting te verhogen. VU-voorzitter 
Wim Raman kant zich tegen de CVP-
VLD-meerderheid omdat deze de niet-
volledig verklaarbare kosten voor het 
afvalbeleid op de belastingbetaler ver
haalt (zoals de zogenaamde manage-
mentskosten van Ivago). 
De Volksunie van Destelbergen-Heusden 

noemt het recent voorbeeld van Me-
relbeke. Daar zakt de milieubelasting 
maar eventjes van 2.500 fr tot 1.000 fr. 
Wel zal een groene vuilniszak er 40 fr. 
(zoals in Melle) en een PMD-zak 10 fr. 
kosten. Eerlijker kan nauwelijks: de ver
vuiler betaalt, rekening houdend met ver
zachtende omstandigheden op sociaal 
vlak. 

Tot slot is de Volksunie verheugd dat het 
afzonderlijk ophalen van plastiek, metaal 
en drankkarton (PMD) in Destelbergen-
Heusden vanaf januari voorzien wordt. 
De VU is er al jaren hevig voorstander 
van. Zo zette de afdeling in 1994 een doe-
actie op voor de inzameling van kunst-
stofflessen, blikken en drankkarton. 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPEUJK 
WELZIJN 

8940 WERVIK 
De raad voor maatschappelijk 
welzijn brengt ter kennis dat zal 
worden overgegaan tot de aan
werving van een 

voltijds 
SECRETARIS (m/v), 
In vast verband 
- universitair niveau. 

Alle inlichtingen en voorwaarden zijn 
te bekomen op het secretariaat, 
Steenakker 30 - 8940 WERVIK 
(kantoor nr 1) iedere werkdag van 
9 tot 11 uur (tel. 056/30.0218 -
fax 056/31.4206). 
De eigenhandig geschreven kan
didaturen met de nodige bev\fljs-
stukken dienen bij ter post aan
getekende brief gestuurd te worden 
aan de heer voorzitter van het 
O.C.M.W, Steenakker 30 - 8940 Wer-
vik en toe te komen uiterlijk op 
donderdag 15Januarl 1998. 
De Secretaris, De \toorzitter, 
RalmerBUECK Dany VERRHAEGHE 
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de parels 

MURFATLAR WIJNEN 
van de Roemeense Wijnen lonken naar enthou
siaste sympathisanten uit hartje Vlaanderen. 

Witte wijn 
Riesling Italiana 1995 
Muscat Ottonel 1993 
Chardonnay dry 1995 

Rode wijn 
Cabernet Sauvignon 1993 
Pinot Noir 1992 
Meriot 1993 

Een doos (12 flessen) 

aan de promotieprijs van 1.200 fr. 

WUly De Valck - Molenstraat 120 - Meldert-Aalst - Tel. 053/66.31.01 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

mees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag 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 

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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennber De familiezaak met traditie 

ledere^Vlaming voelt zich '"thuis"m zijn 
VOERSTREEK. 
Wij willen er U graag 

verwelkomen en ... verwennen! 
Vraag onze GRATIS folder. 

Voor inlichtingen: V.V.V. "De Voerstreek, Kerkplein 216, 
3798 's-Gravenvoeren. Tel. 04-381.07.36 Fax. 04-381.21.59 

U uindt er het hoogste punt uan Ulaanderen: 287,5 m • 

De eerste Pil-van castelprUs voor Geschiedenis 
De driejaarlijkse Pll-Van Gastelprijs wordt uit
gereikt in 1998. De laureaat ontvangt 250.000 f r. 
Gevraagd wordt: een onuitgegeven oorspron
kelijke en wetenschappelijk verantwoorde stu
die die kadert in de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging. De voorkeur gaat uit naar een bi
ografische studie van een figuur of een mo-
nograflsche studie van een groep of stroming uit 
de 19de of 20ste eeuw. 
De studie mag niet bekroond zijn met een prijs 
van de Vlaamse Gemeenschap, van de Vlaamse 
provincies of steden of met een andere be
langrijke prijs toegekend door een Instelling. De 
jury oordeelt autonoom over de notie belang
rijke prijs; als basisregel geldt daarbij een prijs 
van ten minste 50.000 fr. 
De studies die voorde prijs In aanmerking komen 
dienen op het ogenblijk van de uitreiking on
uitgegeven te zijn; zij moeten in het Nederlands 
gesteld zijn en Ingediend worden als typoscript 
(schrijfmachine of tekstverwerker). 
Elke auteur kan maar één studie Indienen. Stu
dies gerealiseerd door drie of meer auteurs 

komen niet In aanmerking. De studies moeten in 
9-voud en uiterlijk op 29 december 1997 in het 
bezit zijn van de secretaris van de jury: Frans-Jos 
Verdoodt, p/a Lange Leemstraat 26 In 2018 
Antwerpen. 
De jury beslist autonoom over de toekenning 
van de prijs. Indien zij oordeelt dat de prijs niet 
kan toegekend worden, kan zij beslissen om een 
bedrag van 100.000 fr. toe te kennen In de vorm 
van een eervolle vermelding aan de verdien
stelijkste inzending. 
De Ingezonden scripten blijven het eigendom 
van de organisatie. 
De vzw. Perspectief Uitgaven bezit het voor
recht om de bekroonde studie te publiceren, 
onder de voorwaarden die gebruikelijk zijn In het 
uitgeversbedrijf. 
Samenstelling van de jury: 
Voorzitter: Richard Cells. Secretaris: Frans-Jos 
Verdoodt. Leden: Eric Defoort (KUB), Louis Vos 
(KUL), Ludo Simons (UFSIA), Romaln Van Eenoo 
(RUG), Machteld De Metsenaere (VUB), Jozef 
Maton (RUG/ADVN) en Luc De Vos (KMS). 
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O M S L A G V E R H A A L 
DOOD DOOR ZELFMOORD 
"Hun toekomst lijkt zwart, ze zien geen hoop 
meer en geen andere uitweg." Elke dag ple
gen in België gemiddeld zeven mensen zelf
moord. Tegenover elke zelfmoord staan min
stens tien zelfmoordpogingen. Wie doet het? 
En waarom? Professor Kees van Heeringen 
onderzoekt het fenomeen al tien jaar lang. 
"Iemand die zes .slaappillen slikt, wil niet 
dood." Een gesprek over het verschil in zelf
moordneigingen tu.ssen mannen en vrouwen, 
de slechte invloed van soaps, alarmerend 
gedrag en hoe erop kan gereageerd worden. 

G R O O T I N T E R V I E W 

GESPREK MET 
MARC VAN PEEL 

"Als de Commissie-Dutroux de bescherming van 
Dutroux en consoorten niet kan hard maken, zal 
ook zij haar geloofwaardigheid verliezen." Dat 
zegt Mare Van Peel in een gesprek met Knack. 
De CVP-voorzitter loopt daarin vooruit op het 
partijcongres in Antwerpen. "De standpunten die 
Alexandra Coolen over seks inneemt, zijn bijzon
der onchristelijk." En, over Brussel; "Ik heb lie
ver een slechte sfeer en een akkoord dan een 
goede sfeer en geen akkoord." 

B E L G I Ë 

DE BANKEN VAN BELGIË 
Op verkenning bij de Belgische banken. De 
mislukking van de Grote Belgische Bank. De 
voorbereiding op de euro. De fraudedossiers. 
De werkgelegenheid. De opbrengst van de 
geprivatiseerde kredietinstellingen. Het succes 
van de arbeidersbanken. De Nederlandse greep 
op de BBL. Het verband tussen Anderlecht en 
de Generale. De mogelijke samenwerking tus
sen CERA en Kredietbank. En een gesprek 
met directeur-generaal Ravoet van de 
Belgische Vereniging van Banken. "Men wil 
bij de banken iets vinden dat er niet is." 

WEEKEND KNACK: PARFUMS VAN A TOT Z + THUIS BIJ DENNIS HOPPER 
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Dana, Petra 
en Sanne... 

Covers en heruitgaven blijven oolc bij ons 
dé grote troeven voor de nakende ein-
dejaarsfeesten en cadeautjestijd. De be
kendste kleinkunstenaars zoals Ray
mond, Verminnen, De Bruyne, Van Uytsel 
en Vermandere verschenen op dubbel
platen, of net als de grote Brei, in 10-
delige kofferuitgaven. Radio 1 presen
teerde vorig jaar de eerste delen van de 
Complete Kleinkunstcollectie, met naast 
voornoemde namen ook Neerlands 
Hoop, Walter De Buck, Reinhard Mey, de 
betreurde Wim De Craene, Jan De Wilde, 
Liesbeth List, Boudewijn de Groot, tot en 
metNoordkaap! 

Zopas verscheen ook Volume Vier, met 
drie ceedeetjes in één hoes. Uit bij Se
lectief, Gossetlaan 30 te 1702 Groot-
Bijgaarden, 1.100 fr. 

RAYMOND EN CLOUSEAU... 

Dé verzamelingen van het moment zijn 
evenwel de dubbelplaten van Clouseau en 
Raymond. Met Maria, Maria scoorde 
Raymond in 7 3 een gesmaakte radiohit. 
En de elpee Ik doe niet mee bevestigde in 
75 het talent waarvan Raymond reeds 
eerder als pianist en arrangeur van Ver-
minnen blijk gaf. Als soloartiest heeft hij 
tot vandaag hit na hit en puike con
ceptplaten uitgebracht, zonder zichzelf te 
verloochenen of trends achterna te lo
pen. 

Zijn grote bewondering voor de Ca
nadees Robert Charlebois en Neil Young 
vertaalde zich in schitterende bewerkin
gen die de originele versies evenaarden. 
Zijn talrijke meezingers zoals Meisjes en 
Vlaanderen boven of de filmtitel Brussels 

by night en een tiental minder bekende 
pareltjes maken van deze dubbelaar een 
smaakvol geschenk voor de kersstboom. 

Eveneens bij EMI verscheen Clouseau 87-

97, ondergetiteld „34 hits", die voor 

zichzelf spreekt: een afwisseling van mee-

brullers zoals de voltreffer Anne en het 
songfestivalnummer Geef het op, maar 
ook de prachtige balladen Daar gaat ze, 

Domino, Afscheid van een vriend en Ver-
minnens Laat me nu toch niet alleen. Plus 
een viertal engelstalige nummers uit hun 
Amerikaanse opnamen, die hier eigenlijk 
werden ondergewaardeerd, en enkele 
prachtige liedjes uit het schitterende 
0\ier. Eveneens een aanrader! 

DANA: DE WINNER 

Gedurende twee decennia zwaaiden de 
mannen en jongensgroepen de plak. 
Maar met de commerciële televisie gre
pen ook de dames hun kans. De Lim
burgse Dana Winner was de eerste grote 
ontdekking, met een cover van de Car
penters. Sedert die dag scoort ze (net als 
een vrouwelijke Tura) hit na hit. 
De ceedees Regenbogen en Regen van 

geluk haalden dan weer op hun beurt 
goud en platina, en ook bij de talrijke 
optredens is duidelijk dat Dana Winner in 
het „lichte lied" op elk vlak aan de top 
van de vrouwelijke zangeressen staat. 
Met Geef me je droom, uit bij BMG, heeft 
ze weer een prachtplaat gemaakt. 
Weerom is het voor de helft origineel 
werk op teksten van J.H. de Boer en Mare 
van Calenberg, leveranciers van heelwat 
Vlaamse artiesten. Dana kiest naar eigen 
zeggen zelf uit de aangeboden teksten, en 
dit doet ze blijkbaar zeer bewust. Want ze 
zijn haar als op het lijf geschreve. Na 
enkele lichtvoetig swingende nummers 
komt Als een lied dé visitekaart van de 
plaat en een klimmende singelhit. Deze 
vertaling van Frieda Boccara mag er zeker 
zijn naast France Gall's Riano en Neil 
Diamond's duet (en laatste hit) Vroeger 

bracht je bloemen. Fans zullen genieten 
van de Abba-cover Sombrero en de af
sluitende Gospelmedley. Deze laatste 
rondde eveneens de „showcase" af die ze 
m de Brusselse Passage 44 gaf voor Ne
derlandse en Duitse genodigden van pla
tenfirma's. Die het blijkbaar zagen zitten: 
recent nog was Dana op de Duitse te
levisie! 

SANNE 

Sanne heeft in afwachting van haar 
grootse plannen voor '98 een live-op
name die er zeker mag zijn. Met een stevig 
en zeer muzikaal kwartet, waaronder de 
Amerikaan Kevin Mulligan en ook toet
senman en arrangeur Theo Breuls swingt 
het de pan uit. Het publiek geniet hoor
baar van haar prachtige stemgeluid waar
mee ze nummers als De Colores, de 
Canadees in pittig up-tempo, en Land van 

ons twee zingt. Ook Wat je diep treft in 
duet met haar echtgenoot en liedjes
leverancier Erik van Neygen is een 
schoolvoorbeeld van de gezellige sfeer die 

bij haar optreden wordt waargemaakt. 
Wij kijken uit naar de teaterconcerten die 
Sanne voor het nieuwe jaar plant, de 
hoofdrol die ze gaat spelen in een mu
sical, en haar stem die ze voor een ani
matiefilm leent. Maar dat is voor later... 

PETRA 

Petra is een der markantste dames van het 
moment. Haar steeds wisselende kledij en 
haartooi en de uitgekiende aerobische 
toestanden op de planken zijn slechts een 
omlijsting van een muzikaal talent dat 
misschien iets te weinig aan bod komt. 
Ze is wellicht toevallig in het „com

merciële circuit" beland, en naast haar 
huppelend hitwerk weet ze, zoals nu weer 
met de recente singel Als ik droom en haar 
vorige Ik beloof jou, gevoelige zielen te 
raken. Het nummer Als ik droom zou 
voor de diepbetreurde Ann Christy bij
voorbeeld een kleinkunsttopper kunnen 
geweest zijn. En nummers ah Jij en ik en 
Java zijn uiterst geschikt voor mee ou-
dejaarsavondfuiven op te vrolijken. 

Sergius 

Met de komst 

van de 

commerciële 

TV grepen ook 

dames als 

Dana Winner 

(foto) en 

Petra hun 

kans. 
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Handige boeKles 
Vraag naar goedkopere uitgaven goed-ver
kochte veel-gelezen boeken zal er altijd zijn. 
Dat hebben sommige uitgeverijen goed be
grepen. Enkele van deze heruitgaven willen 
wij u niet onthouden, 
Alberto Moravia (1907-1990) is één van de 
belangrijkse schrijvers van deze eeuw. Zijn 
RacontiromanIof Romeinse verhalen vormen 
de beroemdste Italiaanse verhalen, bevolkt 
door taxichauffeurs, kelners, vrachtrijders, 
loodgieters, oplichters en inbrekers Eerlijk of 
oneerlijk proberen ze hun kostje by elkaar te 
scharrelen in het verbijsterende Rome van 
direct na de oorlog Geraffineerd 
cs> Romeinse verhalen. Alberto Moravia. Uitg. 

Rainbow-Meulenhoff, Amsterdam. 1997, 617 
blz., 400 fr. 

Lisa Scottoline weet haar lezers te boelen in 
Gezocht wegens moord. Advocate Bennie 
Rosateo zit in de problemen. Zij wordt ver
dacht van moord op haar medevenoot en ex-
geliefde. Zij heeft met alleen haar zwak alibi 
tegen, ook haar erfenis van Mark - 20 miljoen 
dollar - speelt niet in haar voordeel Zelfs het 
moordwapen wordt In haar flat terugge
vonden. Spannend. 
c& Gezocht wegens moord. Lisa Scottoline. Uitg. 

Rainbow-Meulenhoff, Amsterdam. 1997,307 
blz., 298 fr. 

„Ik verhardde en raakte gewend aan bloed, ik 
gebruikte mijn riem automatisch en sloeg 
zonder na te denken!". In De Rode Bloem van 
China vertelt Zhal Zhenhua het verhaal van 
haar vroegere leven van daden die nog altijd 
haar geweten kwellen. Huiveringwekkende 
herinneringen an de Culturele Revolutie in 
China. Een persoonlijk, luguber, relaas over de 
gevolgen van een collectieve hersenspoe
ling. 
c» De Rode Bloem van China. Uitg. Rainbow-

Meulenhoff, Amsterdam. 1997, 412 blz., 298 fr. 

In Een vrouw een vrouw, een woord een 
ivoorc'beschrijft Allee Walker zwarte vrouwen 
in hun strijd om een menswaardig bestaan. 
Met humor en hartstocht beschrijft ze 
haar heldinnen, op hun zoektocht naar 
liefde, seks en spiritualiteit. Geen willoze 
slachtoffers maar zelfbewuste vrouwen die 
los van hun huidskleur zichzelf zijn. Prachtige 
verhalen, 
c» Een vrouw een vrouw, een woord een woord. 

Alice Walker. Uitg. Rainbow-Meulenhoff 
Amsterdam. 1997, 216 blz., 280 fr. 

Wie van Inspecteur Morse houdt vindt zijn 
gading in Een kwestie van ontrouw vart Colln 
Dexter Na afloop van een gekostumeerd bal 
in Oxford wordt Tom Bowman dood aan
getroffen. 
Inspecteur Morse en brigadier Lewis gaan op 
onderzoek uit Zo ontdekken zij dat de echt
genote van het slachtoffer een buitenech
telijke verhouding heeft. Dit brengt alles In 
een stroomversnelling,. Morse, zoals u hem 
nog niet dikwijls zag, op papier, , 
o» Een kwestie van ontrouw. Colin Dexter. Uitg. 

Rainbow-Meulenhoff, Amsterdam. 1997, 223 
blz., 298 fr. 

Esau is een thriller van Philip Kerr. Alpinist Jack 
Fumess wordt tijdens een klimtocht in de 
Himalaya meegesleurd door een lawine en 
komt In een spelonk terecht waar hij een 
geheimzinnige, bijna ongeschonden apen-
schedel vindt. 
Deze schedel lijkt miljoenen jaren oud, maar 
na onderzoek blijkt hij van recente datum te 
zijn Furness' ontdekking is het begin van een 
spannende speurtocht naar deze aapmens, 
een expeditie die tegengewerkt wordt door 
een dreigende atoomooriog en bemoeie
nissen van de CIA, 
o» Esau. PhilipKerr. Uitg. Rainbow-Meulenhoff, 

Amsterdam. 1997, 472 blz., 298 fr. 
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De Flandriens 
van Hugo Verriest 
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Onder de wat vreemde titel De Flan
driens van Hugo Verriest: van Gezelle tot 
Streuvels heeft het Archief &: Museum 
voor het Vlaams Cultuurleven te Ant
werpen een werkelijk interessante kijk
en leestentoonstelling opgebouwd rond 
de West-Vlaamse letteren in de periode 
1850-1930. 

Vooral de drie grote figuren van Gezelle, 
Rodenbach en Streuvels staan hierin cen
traal. Dit alles wordt zorgvuldig en di
dactisch verantwoord in beeld gebracht 
door middel van een ruim aanbod van 
vaak onbekend historisch fotomateriaal, 
portretsculpturen van Jules Lagae, 
schaalmodellen van het Rodenbachmo-
nument te Roeselare en het Gezellemo-
nument van Brugge, maar ook met schil
derijen van Modest Huys, Jan Toorop en 
Gustave van de Woestijne en met enkele 
illustratieve affiches. 

Voor de diepgaandere kennismaking kan 
de bezoeker terecht bij de lectuur van 
diverse brieven of korte filmfragmenten 
met Verriest en Streuvels. Een bijzondere 
attractie vormt zeker de gereconstrueerde 
werkkamer met persoonlijke bibliotheek 
van Hugo Verriest. 

LEVENSWEKKER 
De boeiende verbindingsdraad doorheen 
deze literaire periode in West-Vlaanderen 
en de tentoonstelling is het leven en werk 
van Verriest, die precies 75 jaar geleden 
overleed. 

Alhoewel Hugo Verriest (1840-1922) een 
centrale figuur was binnen deze taal
beweging is hij toch minder goed gekend. 
Dit wordt vooral verklaard door het feit 
dat hij in eerste instantie een redenaar was 
en minder actief was als zelfstandig li
teratuurbeoefenaar. Hij oefende wel een 
sterk stimulerende rol uit op zijn om
geving als uitgesproken propagandist 
voor het consequent gebruik van het 
Nederlands en als pleitbezorger voor de 
rechtmatige eisen van het Vlaamse volk. 
Dat hij daarmee wel vaker in aanvaring 
kwam met zijn toenmalige franskiljonse 
kerkelijke overheden, behoeft wel geen 
verder betoog. Als priester-leraar (zowel 
in Brugge, als later in Roeselare en leper) 
was hij goed geplaatst om zijn leerlingen 
de liefde voor literatuur en eigen taal aan 
te praten. Hij wakkerde bij zijn leerlingen 
ook iedere literaire vonk aan. Zo bleef hij 
als „levenswekker", zoals hij genoemd 
werd, de jonge Albrecht Rodenbach 
(1856-1880) steunen en stimuleerde hij 
de minder gekende schrijvers Karel de 
Gheldere en Edward Vermeulen. 
Albrecht Rodenbach, bekend geworden 
door zijn drama Gudrun en zijn poëzie en 
strijdliederen, zat in de zogenaamde 

„wonderklasse" van het Klein Semmarie 
te Roeselare, toen Verriest er retorica
leraar was. 

Van die klas ging in 1875 dan de „groote 
stooringe" uit. Dit was een regelrechte 
studentenrevolte tegen het Frans-geori-
enteerde bestuur en zou uitmonden in de 
„Blauwvoeterij", de katholieke studen
tenbeweging. Deze beweging werd aan
gewakkerd door de tijdschriften De 

Vlaamsche Vlugge en Het Pennoen, waar
aan Rodenbach actief meewerkte. 

GEZELLE 

Zijn hele leven zal Verriest grote be
wondering blijven koesteren voor het 
poëtische genie van Guido Gezelle (1830-
1899), die hij zelf als poësisleraar gehad 
had in het jaar 1857-58 in het Klein 
Seminarie te Roeselare. Nadat Gezelle na 
zijn dichtbundel Kerkhofblommen (1858) 
zal terugvallen in een lange periode van 
stilzwijgen, is het precies Verriest, die 
hem zal doen terugkeren naar de dicht
kunst. Na 1880 zal Gezelle dan zijn 
literair hoogtepunt bereiken. Na de dood 
van Gezelle zal Verriest hem blijven pro
moten en hem bekend maken in Ne
derland. 

Ook Stijn Streuvels (1871-1969), een 
neef van Gezelle, kon steeds op de steun 
en aanmoediging van een enthousiaste 
Verriest rekenen. Streuvels' medewerking 
aan het progressieve tijdschrift Van Nu en 

Straks en zijn indringende bezinging van 

Het lijkt voor velen zo ver af. En toch. Bijde 
psychlaterbe\/ateen unieke briefwisseling 
tussen Felix, een patient met een schizo-
affectleve stoornis, diens vrouw Miriam en 
psychiater Mare De Hert. De briefwisseling 
Is tot stand gekomen op Initiatief van de 
patiënt die wel een behandeling wenste, 
maar brieven boven afspraken verkiest, 
omdat zijn aandacht en stemming zo 
wisselend zijn. 
Wie de psychiatrische wereld een beetje 
kent weet hoe moedig het van de patiënt 

^ B O E K E N ^ 

bestookt de dokter In lange brieven met 
vragen, bedenkingen en humoristische 
schimpscheuten. De dokter antwoordt 
met commentaren en raadgevingen. Al 
schrijvend groeit de verstandhouding tus
sen dokter en patiënt. Fellx en zijn vrouw 
ondergaan een weldadige verandering. 
De eerste brieven gaan heen met boos
heid en het aan de kaak stellen van de 

Bij de psychiater 
Is om zo'n teksten te publiceren en nog 
moediger van de psychiater om daarin toe 
te stemmen. Het siert auteur Mare De Hert 
dat hij het psychiatrisch systeem In Vlaan
deren durft In vraag stellen. Een systeem 
dat er niet zo best vanaf komt. 
Of het nu een plattelandspsychlater of 
een professor betreft, Fellx ontleedt ze 
haarscherp en kan als een echte taai
meester soms verpletterend uithalen met 
een zin van vier of vijf woorden. Fellx 

psychiatrische praktijk, de vernederingen, 
het platspuiten, en de altijd ontbrekende 
uitleg en belangstelling. In de derde brief 
komt de maatschappelijke verstoting aan 
de orde, die leidt soms tot een voorkeur 
voor de dood. Vooral als ook de psy
chiatrie de patiënt niet wil. „De maat
schappij vindt ons te gek en de psychiatrie 
vindt ons niet gek genoeg." 
Het boek Illustreert hoe een medische 
behandeling gericht op het onder con

trole brengen van symptomen mislukt als 
er niet tevens psychotherapeutisch aan
dacht is voor het verwerken van het ver
lies aan werkzaamheden, relaties en an
dere maatschappelijke rollen. Bij de psy
chiater reM verder dan het concrete ge
val. Het boek exploreert. Het opent een 
raam op de wereld van de psychiatrie en 
op wat er zich tijdens een psychiatrische 
raadpleging afspeelt. En dat allemaal In 
een vlot leesbaar Nederlands. Een ver
ademing voor wie psychiatrische lectuur 
beroepshalve tot zich moet nemen. 
De roep om psychiatrische thuiszorg ge
richt op het alledaagse bestaan en psy-
cho-educatleve psychotherapie om een 
verstandhouding tussen ziekte, beper
king, maatschappelijke handicap en leven 
te bewerkstelligen, is luid en duidelijk In de 
brieven. Vandaag nog een witte vlek In het 
landschap van de Vlaamse gezondheids
zorg. Niet alles wat we zelf doen, doen we 
blijkbaar beter. In Nederland kunnen we 
nog veel gaan leren. 

Miguel Stas 

c» BU de psychiater. Mare De Hert en 
Fellx Sperans. Ultg. Epo, Antwer
pen. 205 biz., 598 fr. 

thema's als „noodlot" en „natuur" kon 
niet rekenen op groot enthousiasme in 
katholieke kringen. De „modernistische" 
Verriest zag hierin geen graten! Hij zal 
trouwens zelf aan dit tijdschrift gaan 
meewerken. De jonge Vermeylen kwam 
intussen maar wat graag naar het grote 
witte huis, waarin Verriests pastorij ge
vestigd was in het landelijke Ingooigem. 
Een andere belangrijke figuur, die in deze 
expositie aan bod komt is de arts Eugeen 
van Oye (1840-1926), een klasgenoot 
van Verriest en Gezelles meest geliefde 
leerling (D/e« avond en die roze) die zich 
ook literair bedrijvig zal tonen met poëzie 
en toneel {Godelieve van Gistel (1910) en 
bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs 
voor toneelletterkunde). 

GULLE HAND 

Dit is nu eens echt een puike en in
teressante tentoonstelling. Waar over het 
algemeen exposities in een dergelijk ar
chief en museum lastig en moeilijk uit
vallen voor de niet onmiddellijk erg ge-
interesseerde bezoeker, werd ditmaal bij
zonder inventief en museaal omgespron
gen met het beschikbare materiaal. 
Via goed resumerende tekstbordjes (es
sentieel gehouden, duidelijk leesbaar let
tertype, goed contrasterend met de ach-
tergrondkleur en op ooghoogte) wordt 
de bezoeker deskundig geleid. Bij ge
wekte interesse kan men te rade gaan bij 
het select(iev)e beeldmateriaal in de kijk
kasten eronder. Dit dan „te lezen" ma
teriaal werd heel handig afgewisseld door 
de rustgevende opstelling en ophanging 
van de respectieve sculpturen, schilde
rijen, prenten en affiches. 
Uitstekend is ook, dat men hiervan geen 
„uitputtende" (noch letterlijk in omvang, 
noch in het beschikbare materiaal) ex
positie van gemaakt heeft. 
Deze tentoonstelling is dan ook ver
helderend en didactisch-pedagogisch ver
antwoord en zeer geschikt voor schooi
en verenigingsbezoek. In de tijd, waarin 
het zeker ontbreekt aan bredere belang
stelling voor het verleden van ons eigen 
volksbestaan en aan een diepgaandere 
leescultuur, reikt het AMVC met deze 
manifestatie een gulle reikende hand! 

Dirk Stappaerts 
oï> De Flandriens van Hugo Verriest: van 

Gezelle tot Streuvels. Literaire en ar-

chivalische tentoortstelling in het 

AMVC, Minderbroedersstraat 11 te 

1000 Antwerpen. Tot 31 januari 

1998. Toegankelijk van di. t/m za. van 

10 tot 17u. Toegangsprijs: 100 fr., SO 

fr. voor groepen, 60%, CJP. Gratis 

voor inwoners van Antwerpen en 

scholen. Mooie publicatie beschik

baar (Johan Vanhecke). Info: 

03/231.55.80. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„VN zwijgen over Rwanda", 

las Ahasvenis 

Verenigde Naties of 
Naamloze Venootschap? 

© 
Er leeft een Bob in elk van ons maar 

in de een al meer dan in de andere... 

© 
Minister wil geen loonsverhoging 

voor provinciale gedupeerden 

© 

Formule 1 gaat in rook op 

© 
Belangrijk voor de klant is niet 

hoe hij het kapsalon verlaat 
maar hoe hij 's anderendaags opstaat! 

Heeft u ook niet-geboekt geld? 

© 
Zetduivel: 

Massawoorden 

© 
Toen Pinxten op het bot was 

ving hij... bot 

© 
H&M geeft zich niet 

helemaal bloot... 

© 
Als Bob maar geen 'Alien' is... 

De hardnekkigheid waarmee zowel bo
ven als onder de Schreve gewerkt wordt 
om het Vlaamse karakter van de Franse 
Nederlanden in ere (en in stand) te hou
den is ontroerend. Via een herdenkings-
boek wordt 50 jaar Komitee voor Frans-
Vlaanderen beschreven en in het jongste 
jaarboek van De Franse Nederlanden/Les 

Pays-Bas Frangais wordt in een uitgebreid 
artikel een stand van zaken opgemaakt na 
70 jaar Nederlandstalig onderwijs aan de 
katholieke universiteit van Rijsel. Maar 
het jongste nieuws over grensoverschrij
dende samenwerking komt uit de uni
versiteit Lille III waar 't Coornherthuys-

La Maison Coornhert onze aandacht 
vraagt. 

VEELZIJDIG 

Dirck Volckertszoon. Coornhert (Am
sterdam 1522-Gouda 1590) is een van de 
voornaamste vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Renaissance. Schrijver, po-
lemist, vertaler, moralist, etser, geheim 
agent. Coornhert is dat allemaal geweest, 
maar was vooral een van de hardnek
kigste verdedigers van vrijheid van ge
weten. Zo verzette hij zich tegen de 
katholieke tirannie en bond tegelijkertijd 
een heftige polemiek aan met Calvijn en 
Menno Simons. Met zijn onvoorwaar
delijke verdediging van vrijheid van ge
loof haalde hij zich de haat van alle 
partijen op de hals en belandde her
haaldelijk in de gevangenis. Hij ontsnapte 
en schaarde zich aan de zijde van Willem 
van Oranje. Maar Coornhert hekelde ook 
het wrede gedrag van de geuzen en kwam 
later op voor katholieke minderheden 
terwijl hij zelf voor de gereformeerden 
vluchtte. Driemaal moest hij naar het 
buitenland uitwijken en ontkwam ter
nauwernood aan een levenslange gevan
genisstraf. 

In Haarlem had hij een drukkerij die 
vooral (zijn) vertalingen van klassieke 
werken uitgaf. Daarvan is Odysseae, dat is 

de dolinghe van Ulysse (1561) de be
kendste. Deze eerste Nederlandse ver
taling was meteen een hoogtepunt van de 
epiek in de 16de eeuw. Na de beel-
denstrom waar Haarlem mee door zijn 
toedoen voor gespaard bleef vluchtte 
Coornhert voor de Spanjaarden naar 
Keulen. Teruggekeerd werd hij door Alva 
opgepakt en in Den Haag vastgehouden, 
maar kon ontsnappen. Pas na de Pa
cificatie van Gent keerde hij naar Haar
lem terug (1577). 

WILHELMUS? 

Uit zijn werken leren we „De waarheyd 
zelf is geen godlyck ding, maar het na
sporen der waarheyd is een menchelyck 
werck" {Zedekunst dat is wellevenskun-

ste, 1586). Waarmee hij wou zeggen dat 
een moraal zonder godsdienst mogelijk 

4 V L A A M S PLAKBOEK < 

Coornhert geeft naam 
aan Rijsels initiatief 

Dirck Coornhert, ets uit 1725 door 
Jan Lsimsvelt 

moet zijn op voorwaarde dat de ver
antwoordelijkheid van de mens en zijn 
vermogen tot verbetering centraal staan. 
Coornhert is ook tegen de doodstraf voor 
andersgelovigen en van Boerentuciot 

(1587) - in de gevangenis geschreven -
maakte hij het middel om maatschap
pelijke verbeteringen te bepleiten. Zijn 
oeuvre is omvangrijk en men heeft hem 
vaak het Wilhelmus toegeschreven. Van 
hem zijn ook rederijkerspelen bekend en 
een werk over zuiver Nederlands taal
gebruik. Coornhert overleed te Gouda in 
1590. 

In Rijsel is nu de vereniging 't Coorn-

herthuys (La Maison Coornhert) opge
richt als een nieuwe partner in de ont
wikkeling van de culturele betrekkingen 
tussen Nederland, Vlaanderen en Frank
rijk. Zij wil geen instelling, belangen
groep of richting vertegenwoordigen, 
maar hoopt door overleg de samenwer
king te bevorderen tussen instanties die 
tot verschillende gebieden behoren of op 
verschillende niveau's actief zijn om de 
doelmatigheid van projecten te vergro
ten. Een van de bijzonderheden van 't 
Coornherthuys is dat het nauwe banden 
heeft met de universitaire wereld. Zo is de 
president van Lille III ook voorzitter van 
de vereniging en is het bestuur in handen 
van het hoofd van de sectie Nederlands, 't 
Coornherthuys kreeg ook de steun van de 
Nederlandse Taalunie. 

ALLUVIONS 

De vereniging wil op drie gebieden actief 
zijn: 

- het ontwikkelen en beschikbaar stellen 
van pedagogisch materiaal dat specifiek 
voor een Frans pubüek is bedoeld; 

- het organiseren van manifestaties i.v.m. 
de culturele aanwezigheid van Nederland 
en Vlaanderen in Frankrijk of meewerken 
aan reeds bestaande projecten; 

- het verspreiden van Nederlandstalig 
literair of wetenschappelijk werk. 
Daarom is 't Coornherthuys ook uitgever 
geworden van de periodiek - Alluvions -

, een tweetalige serie waarin de verslagen 
verschijnen van de belangrijkste colloquia 
die de sectie Nederlands organiseert en 
een literaire collectie. 
De uitgaven die 't Coornherthuys nu 
reeds aanbiedt zijn: de weerslag van een 
studiedag over Nederlands recht, over de 
Nederlandstalige Caraïbische literatuur 
en samen met de Lille III een werk waarin 
geloof en religie in de moderne Ne
derlandstalige letteren worden ontleed. 
Verder worden vertalingen voorzien van 
De kleine Johannes (F. van Eeden), In 

staat van beschuldiging (P Dubois), De 

duivel en de maagd (H. Lampo). De 
vereniging werkt mee aan colloquia over 
]oden in Vlaanderen en Nederland (1945-
1995) en over het werk van Simon Vest
dijk. Bovendien ontvangen de leden een 
gratis knipselkrant geput uit kranten
artikelen die in De Standaard veschenen. 
Wij wensen de vereniging alle goeds 
toe! 

(mvl) 

c» 't Coornherthuys, Universiteit Lille 

lil, sectie Nederlands, Postbus 149, 

Villeneuve d'Ascq, F-59653; 

Frankrijk. Tel. 00.33.3.20.41.60.69 

en 20.41.60.66. 
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Eredoctoi'aat voor Herwig verleyen 
Op de uitreiking van de Prijs voor Let-
terlcunde 1997 van de provincie West-
Vlaanderen Inuldigde het provinciaai be
stuur ooi< de Brugse publicist Herwig Ver
leyen (°1946) en dit n.a.v. zijn promotie 
tot Doctor of Letters, honoris causa (vrij 
vertaald doctor in de Letteren, eers
hal ve). 
Deze onderscheiding werd hem op 17 
april 1996 toegekend door de Wolfe's 
University uit Maple (Toronto, Canada) en 
dit voor zijn studiewerk omtrent leven en 
werk van de Canadese geneesheer, mi
litair en dichter John McCrae. Deze in
teresse lag aan de basis van zijn essay In 
Flanders Fields. Het verhaal van John 
McCrae, zijn gedicht en de klaproos 
Het boek werd in 1992 door uitgeverij De 
Klaproos te Veurne uitgegeven, het werd 
in 1995 in het Engels vertaald en beleefde 
ditjaar een vierde druk. 
De doctorsbul werd aan Verleyen over
handigd door Gerrit Defreyne, West-
Vlaams gedeputeerde voor Cultuur. 

Herwig Verleyen bracht met zijn boek 
McCrae terug naar Canada 

MOMUMENT 
Uit zijn laudatio noteerden wij dat Ver
leyen punctueel en meeslepend be
schrijft op welke wijze de Canadese mi
litair, arts en dichter John McCrae aan de 
Eerste Wereldoorlog deelnam en de om
standigheden waarin hij op 3 mei 1915, in 

de dug-outs van Boezinge, zijn wereld
beroemd gedicht In Flanders Fields 
schreef Al even punctueel schetst Ver
leyen hoe het gedicht tijdens en na de 
oorlog uitgroeide tot een universeel sym
bool van offer en strijd voor de vrede 
Maar ook, hoe de klaproos die John 
McCrae in zijn gedicht noemt, het sym
bool werd van alle gesneuvelden. Het 
boek, dat een bestseller werd, leidde in 
1994-1995 tot de consolidatie van de 
plaats - thans bunkers nabij Essex Farm 
Cemetery-waarJohn McCrae zijn gedicht 
schreef Het project werd gerealiseerd 
door het Technisch Instituut Heilige Fa
milie en het Vrij Technisch Instituut van 
leper en werd bekroond met de Prijs 
Vlaams Monument 1995 van het minis
terie van de Vlaamse gemeenschap." 
Er nog even, aan toevoegen dat het boek 
in 1993 bekroond werd met de Dr. Fer
dinand Snellaertprijs van de Vereniging 
van Vlaams-Nationale Auteurs 

(mvl) 

11 december 1997 



SEVEN YEARS IN TIBET 
Zx)als met iedere film van Jean-Jacques Annaud {La guerre du feu, 

In the name of the rose, The bear) moet worden gezegd dat je naar 

heerlijke plaatjes zit te kijken. Je volgt de Oostenrijker met nazi

sympathieën Heinrich Harrer (Brad Pitt) met ingehouden adem, 

wanneer hij voor de eerste maal door het sneeuwlandschap wordt 

uitgedaagd. Maar na 139 minuten film ben je wel uitgekeken op de 

nazi Brad en de sneeuw. Natuurlijk heeft de film wel goede kanten, 

zoals de ethnografische bijzonderheden en vooral ook de sym

pathie voor het Tibetaanse volk. De gesprekken met de jonge Daila 

Lama zijn zowat de enige echte emotionele momenten in de hele 

film. De vriendschap die Heinrich Harrer bijvoorbeeld bindt met 

Peter Aufschnaiter (David Thewlis) is zo koud als de sneeuw waar 

NIEUW IN DE BIOS 

ze doorheen waden. De eerste weken zal het publiek wel storm 

lopen, vooral de jonge vrouwelijke helft van de bevolking omwille 

van Pitt, maar dan zal het vlammetje gauw doven. (**j 

CHINESE BOX 
Alles IS aanwezig om van 'Chinese Box' een groots filmavontuur te 

maken: regisseur Wayne Wang (Smoke, Blue in the face), de mooie 

Chinese Gong Li en Jeremy Irons. En zie, het werkt niet. Jeremy is 

een Britse financiële reporter in Hong Kong die z'n laatste halve 

levensjaar ingaat - net zoals de Britse kroonkolonie, en die sinds 

jaren een passie heeft voor Gong, de eigenaresse van een har. Maar 

zij heeft iets met Chang (Michael Hui) die haar in de bar zette, 

maar het huwelijk afhoudt omwille van dat verleden. Verhaallijn 

twee is John die de laatste maanden van het koloniaal bewind wil 

vastleggen, en dit doet aan de hand van Jean (Maggie Cheung), een 

door het leven getekende vrouw die sjachert, liegt en bedrieg om 

te overleven. Hij ontdekt een grote liefde voor een Engelse knaap 

in haar leven, die echter verijdeld werd. Al deze verhalen staan dan 

weer voor de stad Hong Kong zelf Wang verliest zich te veel in 

symbolen, en vergeet hierdoor de karakters van zijn personages 

inhoud te geven. In zijn geheel een gemiste kans. (**) 

Willem Sneer 

e MEDIALANDSCHAP • 

^fe=*' Meet John Doe Een jonge Journalist pu
bliceert in een krant een fictieve lezersbrlef van een 
zekere John Doe waarin deze aankondigt dat hij van 
het dak van het raadhuis zal springen omdat hij geen 
werk vindt, Het resultaat is verbluffend. Knappe, 
nnaatschappelijke film met Gary Cooper en Ann Mit
chell za. 13 dec, Ned. 1 om 23u.27 

'lfe=# Dirty Harry Amerikaanse politiefilm van Don 
Siegel uit 1971 met Clint Eastwoord, Harry Guardino 
en Andy Robinson. In San Francisco werd een vrouw 
door een gevaarlijke sluipschutter doodgeschoten. 
Inspecteur Harry Cullahan, bijgenaamd Dirty Harry, 
krijgt het onderzoek toegewezen. De moordenaar, 
een zekere Scorpion, eist 100.000 dollar van de stad, 
zoniet zal hij iedere dag iemand neerknallen... Zon. 
14 dec, Kanaal 2 om 2iu. 

'&±^ Groot dictee der Nederlandse taal Recht 
streekse uitzending van de 8ste schrijf- en spel
lingwedstrijd voor Nederlanders en Vlamingen. Voor
lezer is Philip Freriks. Zestig deelnemers worden ge
test op hun kennis van de spelling. Als norm geldt het 
vorig jaar bijgestelde Groene Boekje. In dejury zit o.m. 
Kristien Hemmerechts. Maan. 15 dec, Ned. 5 om 
20U.17 

Helena Bonham carter 
in het historisch drama 
Lady Jane. 

Dins. 16 dec, Kanaal 2 
om 2lu. 

'ïk=# Angels and Insects Amerlkaans-Brltse film 
van Philip Haas uit 1995 met mark Rylance, Kristin 
Scott-Thomas en Patsy Kensit. 1862 in Engeland. Een 
Jonge, berooide natuurwetenschapper wordt opge
vangen in een aristocratische familie en kan zich nu 
volledig wijden aan het bestuderen van insecten. 
Kunstzinnige, vrij cynische studie van het sociale leven 
van kevers en mieren (en mensen). Woens. 17 dec. 
Canvas om 20u.30 

•^r^ De muur van Kuregem Jos Van Hemelrijck en 
Greet Nagels maakten voor Panorama een reportage 
over Kuregem, de wijk in Anderlecht waar veel Ma
rokkanen wonen. Om de criminaliteit in te dijken liet 
het gemeentebestuur een metershoge muur op
trekken. Een potsierlijke poging tot racismebestrij
ding of gewoon een blijk van frustratie? Dond. 18 
dec. TV1 om 22u.25 

^-^ Disclosure Kaderlid Michael Douglas hoopt 
snel promotie te maken in het nieuwe bedrijf waar hij 
gaat werken. Maar zijn nieuwe chef Demi Moore gooit 
roet in het eten en beschuldigt hem zelfs van seksuele 
Intimiteiten. Amerikaanse film van Barry Levinson uit 
1994, gebaseerd op de bestseller van Michael 
Crichton. vry. 19 dec, VTM om 21u.10 

B-magazIne? 
IE Vorige week overleed televisiemaker 
Pascal Decroos. Hij was vooral bekend 
door zijn gesmaakte bijdragen in het 
programma 'N.V De Wereld', maar hij 
leverde ook werk voor o.a. 'Panorama' en 
'Telefacts'. 

iJ VT4 zal tegen 1 januari 1998 zowat 
zijn hele staf verhuizen naar Londen. Dat 
is enigszins verrassend omdat het 
'Vlaamse' station met een Britse licentie 
aangekondigd had zich binnen afzienbare 
tijd volledig in te zullen passen in de 
Vlaamse mediawetgeving. De reden voor 
de verhuis van VT4 is o.m. het feit dat het 
station zich tot op heden moet schikken 
naar de Britse wetgeving en die eist dat 
VT4 voor het begin van volgend jaar in 
Groot-Brittannië huist. Indien de 
Vlaamse wetgeving tijdig in werking was 
geweest dan was de verhuis volgens VT4 
niet doorgegaan. VT4 zal nu nog een 
Vlaams station worden 'als dat nog mo
gelijk blijkt'. 

-»•• Het is weer eens wat nieuws: TV-
kijken bevordert de communicatie bin
nen het gezin. Dat blijkt uit een -tigste 
studie naar het kijkgedrag, dit keer uit

gevoerd aan de KUL. Juist door het kijken 
naar TV zouden er gesprekken ontstaan 
tussen ouders en kroost en wel over de 
programma's. 

S Begin volgend jaar zal het Commis
sariaat voor de Media aan de slag kunnen. 
Dit nieuwe orgaan zal zendvergunningen 
kunnen uitreiken en moet toezien op de 
naleving - of juist niet - van de Vlaamse 
mediawetgeving. Het Commissariaat 
voor de Media zal straffen kunnen uit
spreken. Tot op heden was het een goede 
gewoonte om de mediawetgeving op alle 
mogelijke manieren te verkrachten. Ge
zien de enig mogelijk straf het intrekken 
van de zendvergunning was - een wel erg 
drastische ingreep - werd er toch nooit 
een straf uitgesproken. 
:'•"• Deze week zou de eerste P-magazine in 
de krantenwinkel moeten liggen. Het 
nieuwe blad wil zich profileren als de 
opvolger (erfgenaam) van het ter ziele 
gegane De Nieuwe Panorama en het 
wordt uitgegeven door N.V. De Vrije Pers. 

Achter deze constructie gaan de namen 
van o.a. Wim Schamp en Wim Merckx 

schuil. Eerstgenoemde maakte naam in de 

Vanaf vandaag opnieuw open en 
bloot in de Icrantenwinicei: 

P-magazine! 

reclamewereld, Merckx stond aan het 
hoofd van Perexma, uitgeverij van o.a. 
TV-Ekspres. Het blad zal, dixit één van de 
stichters in de FET, 'mondig, kritisch, 
opvallend en non-conformistisch' zijn. 
Waarschijnlijk daarom voert het maga
zine reclame met vier halfnaakte schoon
heden. Waarom het niet 'B-magazine' 
(borsten, buik, billen, benen) heet is dan 
ook het eerste raadsel binnen het blad. 
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Het vervelende van gesprekjes 
voorafgaand aan een nieuw JV-
programma zijn de verwachtingen 
die ze stellen. Bij de aankondiging 
van de 'Leuven Centraal' lazen we 
gastheer Cui Polspoel'm Humo o.a. 
dit verkondigen: „Met 'Ik haat talk
shows' bedoelde ik trouwens het 
soort talkshows zoals 'Luc'en 'Mar
iene ' waar gasten een aantal geijkte 
vraagjes krijgen, en hop, af, en de 
volgende! De bedoeling Is het beter 
dan dat te doen. (...) Het Is een 
praatprogramma en het gaat over 
cultuur, maar dan In de heel brede 
betekenis. (...) Van toon en ritme 
wordt het iets tussen 'Argus' en 
'Het Vrije Westen'. (...) We willen 
een beetje af van het klassieke ver
slag van 'tentoonstelling geopend 
en kijk eens wat er te zien is', we 
gaan op zoek naar de weetjes, de 
leuke dingen ervan." 
Om één of andere reden - we zijn er 
nog steeds naar op zoek - hebben 
wij genaamde Polspoel altijd een 
fidele kerel gevonden en met een 
gunstig vooroordeel namen wij dan 
ook plaats voor'Leuven Centraal'. In 
ons geval betekent dat dat onze 
verwachtingen niet erg hoog ge
spannen zijn, maar dat we ander
zijds van een schoonheidsfoutje 
ook weer geen NikI Lauda willen 
maken. Al zijn er, zeker in het licht 
van het voorafje, enkele vragen te 
stellen. Zoals: 'Is een praatshow 
met gasten als. Louis Tobback en 

Geert van Istendael - met, god
betert, een roman over de Vlaamse 
oorlogsjaren - werkelijk zo vernieu
wend?' en 'Moet Ik In het licht van 
een tentoonstelling van werk van 
Gustave van de Woestijne zo nodig 
geconfronteerd worden met twee 
van diens erfgenamen die in de 
knoei liggen met de organisato
ren?' Het geval wil namelijk dat er 
een omstreden schilderij in de ten
toonstelling hangt dat waarschijn
lijk niet van de schilder in kwestie is. 
Welke werken wel van zijn hand zijn. 

maken. Maar de vraag is - zeker 
gezien vanuit het gelijkheidsbegin
sel - of hun geslacht een voldoende 
basis is om het betere reporta-
gewerkte garanderen. Dit gegeven 
kan leiden tot twee vaststellingen: 
a) de dames zijn gekozen 'omdat 
men meer vrouwen In het beroep 
wH'. Hierbij zijn de mannen schro
melijk gediscrimineerd en roept het 
dan ook vragen op dat zoiets mo
gelijk is bij de openbare omroep. 
Dat hiertegen nog geen klacht is 
ingediend! Of hebben de MIet 

Weinig nieuws 
Leuven Centraal, dinsdag 2 december I997.canvas 

kwam ik, als geïnteresseerde leek, 
helaas niet te weten. Als dit faits-
diverseen 'weetje' is, dan bedank ik 
voor nog meer weetjes. Vraag die 
niet beantwoord werd, maar niet
temin een 'leuk weetje' was: werd 
het koppel gefinancierd door de 
advocaat die ze met naam en adres 
zeer duidelijk benoemden? 
Het item werd, tot slot, aange
bracht door Annabelle Van Nleu-
wenhuyse, één van de 'vier Jonge 
vrouwen' die door 'Leuven Cen
traal' werden opgetrommeld om 
reportages te maken. Laten we wel 
wezen: wij hebben niets, maar dan 
ook helemaal niets, tegen jonge 
vrouwen. Ook niet als ze reportages 

Smeten en de Rita Muiietew wel 
andere dingen te doen? 
b) de dames zijn gekozen 'omdat 
het lekkere stukken zijn'. Hierbij zou 
Dhr. Polspoel een oude geilaard zijn 
en zijn de vrouwen niet meer of niet 
minder dan een flink stel borsten 
die eender wat voor, achter en met 
de camera mogen doen. Gezien 
noch Smet noch Muller reageerden 
mogen we veronderstellen dat de 
eerste hypothese de meest waar
schijnlijke is. 'Leuven Centraal' is 
geen slecht programma, echt goed 
of vernieuwend was de eerste af
levering ook niet. We kijken over 
enkele weken nog een keer. 

Krik 
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Pelhalze is anti-
Viaams 
Brussel blijft voorlopig topprioriteit van 
de Vlaamse Beweging en dus ook voor 
de Vlaamse politici. Het belangrijkste 
doel lijkt de volmaakte tweetaligheid 
van onze hoofdstad en een krachtige 
strijd tegen de taaidiscriminatie van het 
FDF en van andere franstallge extre
misten, die in Brussel en in de hele rest 
van Vlaanderen het Nederlands uit wil
len roeien. 

Zonder wetswijzigingen kun Je het 
grootste deel van het Brusselse be

drijfsleven tweetalig maken, nl. de grote 
hotels en restaurants (die veel Vlaamse 
gasten ontvangen), en de banken en de 
grote winkelketens die het merendeel 
van hun klanten In Vlaanderen hebben. 
iHet zou krakzinnig zijn als normale Vla
mingen bleven kopen in winkels die hun 
best doen om het Nederlands in hun 
Brusselse filialen uit te roeien. 
De Brusselse afdeling van de Vlaamse 
Volksbeweging heeft twee keer een uit
gebreid onderzoek ingesteld naar die 
discriminatie van het Nederlands daar. 
Het resultaat Is (o.m.) dat bij Colruyt de 
tweetaligheid vrijwel volmaakt Is, maar 

dat Deihaize het Nederlands steeds ver
der boycot. Niet alleen sponsort het een 
aantal Brusselse filialen eentalig iï-ans, 
en is nauwelijks de helft van het per
soneel fatsoenlijk tweetalig. Het resul
taat van 1996 was bij die firma zelfs 
slechter dan dat van 1993; het bedrijf 
dringt het Nederlands dus stelselmatig 
verder en verder terug. 
De WB heeft daarom besloten tot een 
boycot van Deihaize tijdens drie korte 
perloden: in de Kerst- en Nieuwjaarstijd, 
voor Pasen en voor het begin van het 
nieuwe schooljaar. Eerdere gesprekken 
met Deihaize hebben geen enkel re

sultaat gehad: het bedrijf verschuilt zich 
achter smoesjes die bij Colruyt blijkbaar 
geen van alle gelden. Ook hieruit blijkt 
de kwaaie wil van het bedrijf. 
Er zal net zo lang druk op de ketel 
moeten blijven tot het bedrijf de taal-
ooriog tussen Belgen opgegeven zal 
hebben, en de geest van de Grondwet 
geëerbiedigd zal hebben die de twee
taligheid van de hoofdstad officieel 
vastgelegd heeft. Deihaize moet de taai-
oorlog tegen het Nederlands staken! 

P.C. Paardekoper, 
Lelden 

Broederband 
In WIJ (27 nov. jl) heb ik, met gemengde 
gevoelens, het artikel Broederband Aalst 

en Dendermonde stopt gelezen. Hierin 
wordt ook mijn naam genoemd. 
De mededeling is blijkbaar bedoeld om de 
indruk te wekken dat er, vanuit Ant
werpen een machtsgreep werd uitge
voerd, waardoor de principiële onge
bondenheid van Broederband zou om
gebogen worden tot een verzet tegen de 
progressieve en sociaal-linkse opinies in 
de Vlaamse Beweging. 
Betekent dit dat alleen deze opinies kun
nen geduld worden? Ik doe vooreerst 
opmerken dat ik een gewoon lid ben 
geweest van Broederband van in den 
beginne, en ook in die beginjaren al op 
gouwbijeenkomsten het woord heb ge
voerd. Ik ben ook medestichter geweest 
van het BDAC (Borms Documentatie- en 

Actiecentrum). Ik was ook één van de 
zeven stichters van de Volksunie. 
Broederband ontstond als een stut en 
steun voor de getroffenen. Altijd werd 
gewezen op de noodzaak samen te wer
ken, en samen op de barricaden te staan. 
De initiatiefnemers, en meer in het bij
zonder De Troyer en Van Dingenen we
zen daarom geprezen. Alle strekkingen 
waren aanwezig, en konden het ook met 
elkaar vinden. 

BDAC is gegroeid uit de herdenkingen 
van Borms, zijn leven en sterven. En zoals 
in de bewuste mededeling in uw blad, 
heeft Broederband inderdaad de actie van 
BDAC opmerkelijk gesteund. 
Omwille van die gelijkmatige ingesteld
heid werd na het overlijden van Van 
Dingenen, de toenmalige voorzitter Wim 
Van Onckelen ook hoofdredacteur van 
het blad Broederband. En na diens dood 
werd mij gevraagd zijn functie in te vullen 
terwijl ik dan ook voorzitter werd van 
BDAC. Ik heb gemeend dat te moeten 
aanvaarden, niettegenstaande mijn ou
derdom, omdat daardoor de band met de 
stichters zou aangetoond worden, om 
gezamenlijk iets te doen. 
Beiden, Broederband en BDAC, gaven elk 
een blad uit. Het is juist dat Broederband, 
mede dank zij Aalst werd uitgegeven, en 
dit op een mooie wijze. Er moet echter 
benadrukt worden dat alles wat verband 
houdt met de verspreiding gebeurde van
uit Antwerpen, in perfecte samenwer
king, ook financieel. 

Diezelfde mensen stonden ook in voor de 
mededelingen van het BDAC. 
Vanuit Broederband kwam toen het prac-
tische voorstel om gezamenlijk één blad 
uit te geven, wat heel wat besparingen zou 
kunnen opleveren. Ik was op die ver
gadering niet aanwezig. Nadien werden 
alle besprekingen en beshssingen geno-

^ WEDERWOORD # 

men voor die uitgave. Daarbij werd de 
nadruk gelegd op wat ik later neer
schreef: „Elkeen weze gerustgesteld: ie
der van ons blijft trouw aan de gedachten 
en symbolen, die geleid hebben tot Broe
derband en tot het Bormshuis. Wij zijn 
allen broeders en zusters, vrienden en 
vriendinnen die weten waarom onze ver
enigingen zijn ontstaan en die het vaandel 
willen strak houden en later ook door
geven". 

Het spijt mij dat Broederband Aalst-
Dendermonde nu meent te moeten af
haken. Het spijt mij nog meer om de 
redenen die opgegeven werden. Dit is 
zeker niet in de geest van de oproep 
vanwege Broederband en VOS om samen 
te werken. Ik ben geen lid van het Vlaams 
Blok. Maar ik verzet me wel tegen de 
georchestreerde uitsluiting van het Blok. 
Iedereen is bij ons welkom om op onze 
wijze mee te helpen. 

En mag ik, tot slot, de woorden van een 
zeker onverdachte strijder tegen het ra
cisme, en strijder voor zijn volk aanhalen: 
Ghandi? 

„Ik wil niet dat mijn huis aan alle kanten 
ommuurd en mijn ramen dicht gestopt 
zijn. 

Ik wil de culturen van alle landen zo vrij 
mogelijk rond mijn huis laten waaien. 
Maar ik weiger om mij door één daarvan 
omver te laten blazen." 

Herman Wagemans, 
hoofdredacteur, 

Broederband-BDAC 

Congres (1) 
Sinds jullie congres, vormen jullie de 
uitzondering op de regel! Proficiat, jullie 
zijn de eerste republikeinen die stemden 
voor het behoud van de monarchie... 
Van een orginele partij besproken... U 
heeft alvast mijn stem! 

Jeroen Bauwens 

Congres (2) 
Het is potsierlijk hoe de VU haar re
publikeins standpunt „gemonarchiseerd" 
heeft onder druk van Hugo Schiltz. De 
koning zou te populair zijn om ons re-
publikanisme staande te houden... 
Is ons nationalisme dan zo populair? 
Willen de democratische en radicale na
tionalisten nu opstaan aub! 
De toekomst voor Vlaanderen is en blijft 
een onafhankelijke republiek als middel 
om het einddoel te bereiken, namelijk de 
zo grootst mogelijke ecologische, cul
turele en sociaal-economische ontwik
keling van het Vlaamse volk. 

Diederik Demuynck, 
VNSU Gent 

Eeuwig 
Aangenomen dat Vlaamse gezindheid wil 
zeggen; 1) bewust van zijn identiteit, 2) 
streven naar behoud ervan, en 3) andere 
culturen ontdekken. Vooral dat laatste is 
dubbelzinnig. 

Steevast blijkt dat waar vreemden zich 
vestigen, zij de taal van het land, nood
gedwongen, moeten spreken. In Duits
land of andere migrantenlanden moet je 
niet afkomen met Turks of welke andere 
taal. Géén landtaalkennis, géén werk. 
Aanpassen moet! 

De Vlamingen namen dat niet zo nauw. 
Als ze Frans spreken, passen zij zich aan. 
Onbewust van hun identiteit. Slaafs en 
onderdanig. Ontstaan uit hun geschied
kundig verleden met Franse bazen. 
Hoe is Brussel Frans geworden? Het
zelfde heeft zich voorgedaan met uit
gesproken Vlaamse steden. Overheerst 
door Franstaligen. Langzaam heeft men 
zich daar ontdaan van dit imago. Het 
laatst met het doen wegnemen van de 
tergende Franse opschriften. Brussel heb
ben de Vlamingen echter opgegeven. Met 
het zoethoudertje van de tweetaligheid. 
Dat heet verdraagzaamheid van één 
kant! 

Ongeacht dat 250.000 Vlamingen in 
Brussel werken, moeten zij dit doen on
der Frans bestuur. Vlaams Brussel kan 
zogenaamd niet. Het is opgegeven door 
de werkelijkheid van de Franse over
heersing. In de 19 gemeenten van het 
hoofdstedelijk {oorspronkelijke Vlaams-) 

gewest met 651 raadsleden (70 N), 136 
schepenen (17N) en 19 burgemeesters. 
Hoofdstedelijke raad 75 raadsleden 
(ION) - 5 ministers (2N) en 3 staats
secretarissen (IN). 

Niet willen dat migranten als beesten 
worden behandeld, zoals de Vlamingen 
die in Wallonië en Frankrijk gingen wer
ken, klinkt zeer lovenswaardig. De ver
gelijking gaat echter niet op. Vlamingen 
hebben zich overal waar ze gingen aan
gepast. Migranten die regelmatig wegens 
criminaliteit in de krant komen, doen dat 
niet. Vlamingen zouden eens hetzelfde 
moeten doen in de landen waar de mi
granten vandaan komen! Blijkbaar berust 
iedereen erin dat alle migranten nooit 
zullen terugkeren. Kan het dat alleen 
dezen hier mogen blijven die ons ten
minste niet terroriseren met criminali
teit? Precies dezen geven het racisme een 
voedingsbodem en treffen wie het goed 
menen. Hoe lang zullen de Vlamingen de 
intoleratie (uit het Frans!) of onverdraag
zaamheid (in ons evenwaardig Neder

lands!) van de Franstaligen verdragen? 

Tot wanneer zij zich eendrachtig zullen 
bewust zijn van hun identiteit en het 
behoud ervan zullen nastreven. Bij de 
onderling eeuwig ruziënde Vlamingen 
wil dat zeggen: nooit! 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Viaams-
nationalisme 
In laaa 
In Het Jaarboek 1997 van de heem-
kundige kring van Maldegem (Oost-
Vlaanderen) schrijft Hugo Noteboom een 
boeiende levensschets over Victor De 
Lille (1863-1940) uitgever van 'tGe-

trouwe Maldeghem en beslist de meest 
markante man van die gemeente. 
In 1929 was zijn populariteit zeer hoog, 
voorals wegens zijn bemoeienissen in de 
gerechtszaak van Beernem. Om zijn po
litieke ideeën meer kracht te geven, kwam 
hij met een één-manslijst op in het ar-
rondissment Brugge, bij de parlements
verkiezingen van dat jaar. Hoe zag het 
kiesplatform van deze Vlaams-nationalist 
er toen uit: 

1. het bestrijden van de corruptie binnen 
de partijen; 

2. het verlenen van amnestie aan de 
„kleine Vlamingen"; 

3. de realisatie van de verschillende ur
gente Vlaamse problemen: gerecht, uni
versiteit, onderwijs, administratie of zoals 
De Lille het uitdrukte: „de Vlamingen in 
Vlaanderen gelijk de Walen in Wallo
nië"; 

4. verkorting van de dienstplicht en ver
mindering van de militaire uitgaven; 

5. betere huisvesting voor de werkman; 
6. de invoering van een nieuw kiesstelsel. 
„Man voor man. Kop voor kop"; 

7. reorganisatie van het gerecht: voor 't 
gerecht of voor den doofpot. 
Niettegenstaande een zeker mentaliteits-
verschil (het is ongeveer 70 jaar geleden!) 
komen er toch heel wat gelijkenissen met 
de huidige eisen in voor. 

Hoe reageerden de West-Vlamingen? 
Victor De Lille met zijn één-persoonslijst 
kreeg 13.000 stemmen en werd volks
vertegenwoordiger. 

Dries De Smet, 
Kessel-Lo 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzü de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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I n 1988 verscheen het beruchte Dagboek (1940-

1950) van Gaston Burssens. En onlangs 

verscheen nu ook een bijzonder thema-nummer 

'Klemmen voor Koorddanser' van het tijdschrift 

Revolver waarin Henri-Floris Jespers deze Burssens 

in vijf korte hoofdstukken of vanuit vijf 

verschillende invalshoeken heeft benaderd en 

geportretteerd. Een merkwaardig essay 

over een merkwaardig man 

• U I T S M I J T E R ^ 

Gaston Burssens (1896-1965) was een 
eigenzinnige en scherpzinnige man. Dat 
deze persoonlijke vriend en verdediger 
van het eerste uur van Van Ostaijen ook 
een niets en niemand ontziende pen had, 
bhjkt duidelijk uit onze hernieuwde lec
tuur van zijn dagboek dat vol staat met 
verrassend nuchtere observaties, pole
mische aanvallen, geestige aforismen en 
boutades en ook zeer persoonlijke maar 
toch haast altijd belangwekkende dag
boeknotities. (Zie kadertje) 

GEEN EPIGOON 

Gaston Burssens was bevriend met dich
ters en schrijvers als Louis-Paul Boon, 
Gerrit Borgers, Karel Jonckheere en Hu-
gues C. Pernath én met de schilder Floris 
Jespers (de grootvader van memorialist 
Henri-Floris) voor wie hij trouwens het 
gedicht Jespers schreef en waarvan we 
hier even de eerste strofe citeren: „De 
avond is zo stil als 't wezen kan/ Nog 
stiller dan bij 't luiden van de vespers/ Een 
wandeling door het land met Jespers/ Is 
stiller dan ik zeggen kan". 
En deze Burssens mag dan als dichter niet 
het formaat van bijvoorbeeld een Mau
rice Gilliams hebben, hij was toch ook 
beslist niet zomaar ook de epigoon of 
nabootser van zijn nu zo beroemde geest
verwant én intimus Van Ostaijen voor wie 
men hem soms, ten onrechte en tot 
vervelens toe, versleten heeft. 

EEN DAAD VAN 
RECHTVAARDIGHEID 

Henri-Floris Jespers heeft dan ook op

nieuw (want het is niet de eerste keer, we 

verwijzen hiervoor o.m. naar zijn merk
waardige boek Genealogie van de Her

innering uit 1993) een daad van recht
vaardigheid gesteld door deze Burssens in 
een fraai geïllustreerde aflevering van het 
tijdschrift Revolver onder de loupe te 
nemen. En de altijd goed gedocumen
teerde Jespers doet dat hier aan de hand 
van vijf trefwoorden: Paul van Ostaijen, 

Staatsprijzen, Celbeton, Nieuw Vlaams 

schap van zijn vriend veilig te stellen". En 
met een ronkende volzin waarvan alleen 
deze Jespers in Vlaanderen het patent 
heeft, gaat hij verder op plechtige mis
schien licht verontwaardigde toon: „Hij 
trad op als soms korzelige maar steeds 
bewogen hoeder van diens intellectuele 
erfenis en bepaalde bovendien in hoge 
mate het beeld van Van Ostaijen zoals hij 
was en is, waarbij het onvermijdelijke 

Gaston Burssens 
in vijf iciemmen 

gevangen 
Tijdschrift en De zaak-Pernath die uit
gespit werden in vijf korte hoofdstukken 
(met de voetnoten in totaal 99 dicht 
bedrukte bladzijden) die samengevoegd 
een zeer leesbaar beeld bieden van deze 
toch fascinerende figuur. Jespers heeft in 
deze literair-historische mozaïek hierbij 
zowel aandacht voor de pittige details en 
anekdotiek, als voor het essentiële. Blijft 
kritisch en citeert gretig waar er geciteerd 
moet worden. En stelt in zijn inleiding 
met verve en kennis van zaken die als het 
ware geen tegenspraak duldt: „De pos
tume faam van Van Ostaijen werd in
derdaad in beslissende mate gevestigd 
dankzij de niet aflatende en veelal po
lemische inzet van Burssens, die geen 
moeite spaarde om de literaire nalaten-

Aan de naaedaclitenis 
van Paui van ostauén 

o Heer, mijn grote vriend en ik, 
wij hebben U zo dikwijls aangeroepen 
met vloeken en met bedelarij, 
maar met gebedjes ook om van te snoepen, 
want daar was zoveel schone vroomheid bij 
als van een koperen cent die wij tot goudmunt schuurden. 
Gij weet het wel, de moordenaars en de dieven, 
geschuurd met zand van afgunst en van gunst, 
verhieven wij tot heiligen der kunst. 
Maar ik alleen bleef over, 
en dat was erger dan het toeteren 
van mijn klaxon in mijn woestijn. 
Gij hadt er geen Idee van hoe het ploeteren 
in mijn moeras mij op één hand liet lopen. 
Nu weet Gij het, nu Ik het zeg, 
maar 't was voorwaar geen spel zo, tussen heg en steg, 
alleen en zonder tandenborstel 
en al die jaren op mijn hoofd te moeten staan, 
ten/vijl mijn sleutels uit mijn zakken vielen. -
En nu! 
Nu Ik weer op mijn voeten sta, maar krom gebogen, 
nu zijn mijn oren doof, en dof mijn ogen. 
(Uit de bundeMö/eu 1958) 

identificatieproces soms grillige en on
vermoede vormen aannam." 

HOEDER VAN EEN ERFENIS 

En wanneer we Jespers' woorden hier 
laten echoën, dan is dat om te wijzen op 
het feit dat deze Jespers hier als het ware 
op zijn beurt de hoeder van de erfenis van 
Burssens geworden is. Want zowel met de 
mens als met de dichter Burssens was en is 
Jespers vertrouwd en opgegroeid of 
„door onlosmakelijke banden verbon
den". 

Gaston Burssens was een moedig man die 
niet aarzelde om zijn notoire literaire 
vijanden (Albert Westerlinck, Marnix Gij-
sen en zelfs Raymond Brulez!) aan te 
vallen wanneer hij dat nodig (niet op
portuun) achtte en had ongetwijfeld zijn 
ongewoon scherpe kanten, maar wie op
nieuw in zijn origineel en verfrissend 
Dagboek wil bladeren en lezen en daar
naast of daarna deze Klemmen voor 

Koorddanser wil lezen, zal ook de ge
dichten van deze eenzame en veelal on
begrepen figuur met een grotere aandacht 
en met heel wat meer begrip kunnen 
benaderen. 

Jespers' boek, want uiteindelijk is dit 
tijdschriftnummer een mooi boek ge
worden, is een ware hommage vermomd 
als een document bumain dat men om 
diverse redenen (het inzicht in de tijd
geest, de grote geschiedenis van literaire 
tijdschriften en stromingen, de vetes en 
de vriendschappen en de onvermijdelijke 
petite histoire) met graagte en met een 
onverholen literaire nieuwsgierigheid 
kan lezen. 

Er zijn in ons landje nu eenmaal niet zo 
heel veel schrijvers die het wat vergeten 
genre van het biografische essay beoe
fenen en daar nog in uitblinken ook. 

Hendrik Carette 

c& Klemmen voor Koorddanser. H.-E Jes

pers. Tijdschrift Revolver, jaargang 

2412 okt. 1997,400 fr., te bestellen bij 

uitgever: Gerd Segers, Ludwig Bur-

chardstraat 35 te 2050 Antwerpen, 

tel. 031219.55.97. 
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Gaston 

Burssens 

(rechts) op de 

Biënnale te 

Knokke, 1963. 

„Gelaarsd 
en gespoord 

een rijzweep" 
In 1947 noteerde Gaston Burssens In zijn dagboek; 
„Antigone van Anoullh gelezen. Sinds jaren denk Ik 
eraan een Ophelia te schrijven, omdat ik vind dat 2^, 
meer dan Hamlet, het hoofdpersonage Is, of had 
kunnen zijn van Shakespeares tragedie. Ik vind dat 
Shakespeare haar onrecht heeft aangedaan door 
haar zo schetsmatig en vluchtig In zijn spel te 
situeren. En volle! Na de lezing van Antigone voel Ik 
weer die grote lust mij aan Ophelia te wijden is het 
zonde, een literaire zonde dan, zich door een voor
beeld te laten stimuleren?". 

Ook over de fameuze Koningskwestie of over die 
donkere repressietijd noteerde Burssens zijn be-
hartenswaardige in- en uitvallen. 

Over die repressie schreef hij: „ j .v is uit de ge
vangenis ontslagen. Hij heeft tijdens de oorlog „ge
collaboreerd" met de Duitsers. Hij vertelt: De dag 
van de bevrijding ging Ik mij gevangen geven Men 
stuurde mij terug naar huls om het plezier te hebben 
mij een paar uur later te komen halen en mij langs de 
straten naar de gevangenis te sleuren. Daar gans 
bebloed aangekomen werd ik verhoord door de 
vijfentwintigjarige beeldschone dochter van advo-
kaat X; gelaarsd en gespoord en met een rijzweep In 
de handen." 

Het slot van deze aangrijpende anekdote kan de lezer 
vinden op bladzijde 213 m het Dagboek dat getuigt 
van Burssens' open en opstandige geest. 
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