
I n de zomer van 1997 maakte ons 
weekblad als eerste bekend dat de 
uitgaven voor het nieuwe Europese 

D3-gebouw de pan uit rezen. Wij hadden 
het over de aankoop van dure douches 
waarvan de kostprijs tot liefst een half 
miljoen fr. per stuk is opgelopen. Onder de 
titel "Europees Meubilair" kloegen we 
tevens de exuberante uitgaven voor de 
aankoop van kantoormeubilair en de 
aankleding van de kantoren aan. 

Het was VU-Europees parlementslid 
Jaak Vandemeulebroeke die de kat de bel 
aanbond. Nadien klaagden ook andere 
Europese parlementsleden de 

Cen uoorspoedig 1998! 
De redactie van WIJ heeft u deze week vergast op een extra 

dik nummer. Volgende week neemt ze vrijaf. WIJ zal 

opnieuw verschijnen op 7 januari a.s. Tot dan! 

wantoestanden aan. Ook de krant De 
Morgen en de Franstalige zender KTBf 
berichtten over de uitgaven. In opdracht 
van het Bureau van het Europees parlement 
én in opdracht \ an de Europese 
ambtenarentop, werd daarom een Fiche 
d'alerte opgesteld. Dat heeft zogezegd tot 
doel snel op de berichtgeving te kunnen 
antwoorden. Het taalgebruik van de 
opdrachtgevers laat vermoeden dat het om 
regelrechte perscensuur gaat. In een nota 
aan secretaris-generaal Priestley staat dat de 
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Europa 
censureert 

antwoorden moeten dienen „pour faire 
face aux attaques des médias." In de fiche 
worden bovendien de persorganen en de 
parlementsleden die negatieve 
berichtgeving over het Europees parlement 
verspreiden in kaart gebracht. Daarbij gaat 
men grondig tewerk. De namen van de 
persorganen, de betrokken journalisten en 
zelfs de oplage van het medium prijken op 
de "zwarte lijst". WIJ wordt niet vermeld, 
wat ons ten zeerste spijt. 

In een brief aan Gil Robles, voorzitter 
van het Europees parlement, vraagt Jaak 
Vandemeulebroeke zich af „wie kan 
waarborgen dat deze informatie niet wordt 
gebruikt om al te kritische of te negatief 
ingestelde journalisten de toegang in de 
Europese gebouwen te verhinderen ? Waar 
halen ambtenaren het recht vandaan om 
negatieve berichtgeving, die door EP-leden 
in de uitvoering van hun mandaat wordt 
aangebracht, te inventariseren?" 

Vandemeulebrouke wijst erop dat een 
aantal Europese parlementsleden een eigen 
leefwereld creëeren, met specifieke 
waarden en normen die aan de noden van 
de reële wereld voorbijgaan. Een dergelijke 
houding weigert de VU-er aan te nemen. 
Integendeel. „Noch ik, noch mijn j . - "", 
zo merkt Vandemeulebroeke op, „kunnen 
verdacht gemaakt worden van enige anti-
Europese gevoelens. Wij streven wel naar 
een democratisch, verscheiden, doorzichtig 
en niet-verspilziek Europa." 

(evdc) 
(lees door bh. 2) 
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Gaumont leeft! 

De graal bestaat niet. 

Kranten blijven bestaan. 

10 

15 

16 

Goed voor De Lijn. 

Een gesprek met Schlltz, 

I stuurde de KRO zondagavond een over
zicht van het voorbije jaar uit. Een deei van 
het programma bestond uit een diep
gravend vraaggesprel< met de regerings
leider. Uit gesprel< en programma viel een 
dominante lijn te onthouden die, vrij 
weergegeven, hier op neer komt. het gaat 
goed met de financiën van het iand, de 
overheid doet haar 
best, heeft alles onder 
controie en plant 
grootse projecten. En 
toch leven in dit wei-
varende Nederland 
enkele tienduizenden 
gezinnen onder het 
bestaansminimum. 
Daarbij hoorde de vraag: Moet vooraleer 
geld naar grootse projecten gaat niet 
eerst gezorgd worden dat Iedereen vol
doende heeft om waardig te leven ^ Dit is 
een interessante vraag om het jaar mee te 
besluiten en om over enkele dagen het 
nieuwe jaar aan te vangen. Ook voor ons 
die op geen Poldermodel kunnen bogen, 
maar aardig genieten van een goed uit
geruste verzorgingsstaat De regering be
kroonde in het voorbije jaar haar inspan
ningen met de Maastncht-norm De pre
mier was zo grootmoedig om te beken
nen dat om deze kaap te halen de re
gering andere zaken had moeten ver
waarlozen. Dat was een bekentenis die 

kon tellen, maar die aan ons voorbij ge
gaan is omdat wij nog nauwelijks stii staan 
bij belangrijke zaken. Het leven is een 
snelvaart en de mens moet mee of hij 
geraakt letterlijk achterop Wij beieven 
fantastische tijden, dank zij het grote 
intellect van wetenschappers, van men
sen die financiële risico's nemen en dank 
zij de inspanningen van al wie aan de weg 

Terwijl 
Pioneer 10... 

timmert. Terwijl wij kleine kibbeipartijen 
houden spoedt het ruimtetuig Pioneer 10 
zich zoemend naar Jupiter, om er wellicht 
volgend jaar aan te komen. Dit Is toch 
fantastisch, maar ook dit staaltje van kun
nen zai de problemen niet kunnen op
lossen. Om maar aan te zeggen in welke 
verhoudingen onze wereld leeft. 
Geprojecteerd op dit land zouden we 
kunnen zeggen hoed af voor het behalen 
van de Maasthchtnorm, maar dit succes 
verbleekt tot zolang overheden met in 
staat zijn de eenvoudigste problemen fat
soenlijk op te lossen Eigenlijk is er een 
ministerie van Onopgeloste Zaken nodig, 
dat over voldoende mensen beschikt om 

de vele aanslepende problemen aan te 
pakken. Van Amnestie tot Ziekteverze
kering De grote technische vooruitgang 
heeft niet kunnen verhelpen dat mensen 
hier en elders toch onmachtig blijven 
tegenover de uitwassen. Uitwassen van 
de technologie, uitwassen van de voor
uitgang in het algemeen. De prijs die 
betaald moet worden is hoog en verplicht 
ons vragen te stellen. 
Welke toekomst willen wij? In welke maat
schappij willen wij leven? Een samen
leving waarin onbarmhartige sluitingen als 
deze van Renault-Vilvoorde mogelijk blij
ven'? Blijven wij aanvaarden dat de hor
monen-maffia verder grof geld verdient, 
de gezondheid bedreigt en een hele sec
tor vernietigt? Wij hebben het ver ge
bracht wanneer het eten van runds-, var
kens-, kippen- en nu ook al kalkoenen-
vlees de gezondheid schaadt. Hetzelfde 
geldt de land- en tuinbouw waann de 
chemische industne gewetenloos verder 
gaat met het produceren van gevaariijke 
herbiciden en pesticiden Vlaamse artsen 
noemen bepaalde schadelijke producten 
bij hun naam en vragen een verbod van
wege de overheid. Dit is geen noodkreet 
van groene activisten, maar van genees
heren die dagelijks met de neveneffecten 
van chemische middelen geconfronteerd 
worden. 
Het voorbije jaar werd veel gepaiaverd 
over grote problemen ais democratie. 

corruptie, euthanasie, tewerkstelling, kos
tenbeheersing, integratie van migranten, 
enz... Terecht, maar deze onderwerpen 
zijn niet nieuw en de discussies oud. Krij
gen ze nu ook een politieke aanpak? 
1997 was een post-Witte Marsjaar Daar
mee bedoelen we dat de grote woede van 
1996 gekanaliseerd werd richting Wet
straat. Daar hebben politici gepoogd deze 
in werkgroepen en commissies op te los
sen, ze vonden o.m. de NPC en een 
gedragscode voor zichzelf uit. Maar we 
zagen ook hoe moeilijk het voor een eerste 
minister is om vanop het spreekgestoelte 
toe te geven dat hij en zijn regering in 
Rwanda fouten hebben gemaakt. En hoe 
een gewezen minister van Landsverde
diging schaamteloos de communautaire 
snaar tokkelt om zich uit slag te trekken. En 
hoe ministers zich niet schromen om zich
zelf financieel belonen .. 

Op een of andere wijze nemen we deei aan 
het politieke leven, meer dan andere bur
gers zijn wij bevoorrechte getuigen. Laat 
ons van deze positie gebruik maken om de 
politici, uit eigen en andere knngen, aan te 
spreken, te bestoken met vragen en sug
gesties Ze werden verkozen om aan een 
betere, een rechtvaardiger maatschappij 
te werken. Laat ze met ongemoeid Ook in 
de naam van mensen die niet mondig 
zijn. 

Maurlts van Liedekerke 



Limbo's, dombo's? 
Enige tijd geleden werd voor de zoveelste 
keer een bericht de wereld ingestuurd als 
zouden de Limburgse jongeren beduidend 
minder slaagkansen hebben aan de 
universiteit dan andere Vlamingen. Dat 
bericht blijkt niet helemaal onjuist, al mag 
het ook niet overroepen worden. Na een 
eerste grondige cijfermatige studie blijkt 
dat jonge mensen die uit Limburg 

afkomstig zijn en de Belgische nationaliteit 
bezitten in de kandidaturen aan de 
Vlaamse universiteiten 2 tot 3 procent 
minder slagen dan de rest van Vlaanderen. 
De studie werd uitgevoerd door prof Van 
Damme (KUL) i.o.v. gedeputeerde voor 
Onderwijs Frieda Brepoels. 
Waarom de Limburgers minder slagen is 
helemaal niet geweten. 

Bij een afscheid 
„Baanbrekend, zo kunnen we nog het best Uw werk om
schrijven. Van bij de eerste migrantennota eind jaren ze
ventig, tot nu nog recent de eerste seneuze koerswijziging 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het Sociaal 
impulsfonds. En daartussen een vastberaden 'witte' be-
leidsman en politieker waarvoor de verbetenngen, de in
grepen en de koerswijzigingen nooit snel genoeg realiteit 
werden (..) in elk geval is voor ons iemand die op dat niveau 
de stad en haar bewoners op een dergelijke fervente manier 
verdedigt een meer dan welkome verademing." 

Uit ,4/ert-het blad van Bral, december 1997, over Vic An-
ciaux. 

D O O R D E W E E K S #• 

s De federale regering wil dat de 
vrijwaring van de morele, fysieke en 
sexuele integriteit van het kind in de 
grondwet wordt ingeschreven. 

^ In een recente enquête hebben 
nogal wat ondernemingen zich open
lijk uitgesproken tegen een verdere 
samenwerking met Belgacom. Hoge 
prijzen en een minder goede dienst-
veriening worden als oorzaken aan
geduid. 

^ Slecht nieuws voor kerstboom
fanaten: minister Keichtermans wil de 
liclttvervulllng aanpakken. 

• De Smart een nieuw stadswa
gentje ontworpen met Mercedes-geid 
kent stabiliteitsproblemen. Ook de A-
ktasse van Mercedes was niet stabiel. 

• Er komt geen parlementaire 
onderzoekscommissie in de zaak-
Coois. 

C2 In Hemiksem komen twee 
brandweermannen om het leven bij 
een explosie in een brandend bed
denmagazijn. 

• Binnenkort kunnen versleten 
wagens en koelkasten terug naar de 
producent. De Vlaamse regering 
keurde een reglement in die zin goed. 

• Het Gemeentekrediet krijgt het 
parket over de vloer Een ontslagen 
werknemer uit Charleroi ging zijn be
klag doen over mogelijke fraudeprak
tijken van zijn ex-werkgever het zou 
daarbij om fiscale vluchtroutes voor 
klanten van die bank gaan. 

• De zgn. Schalkse Ruiters zijn 
erin geslaagd om S.OOOfr van de bank
rekeningen van Gerty Christoffels en 
Ben Crabbé te halen. Ze deden dat om 
te bewijzen hoe gemakkelijk het is om 
ongevraagd iemands rekening te plun
deren. Dat „zou niet mogen kunnen",* 
deelde de KB-woordvoerder mee. 

• De veelgeplaagde politiecom
missaris van Schaarbeek Johan Demol 
wordt er van verdacht onwettige 
poiltletechnleken te hebben ge
bruikt. Men spreekt van illegaal af
tappen van telefoons, een cursus in 
brutale gevechtstechnieken en het 
voortrekken van een takelfirma. 
De beschuldiging komt van Demols ad
junct-commissaris. 
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Fiche d'alerte 
(vervolg van bh. 1) 

„Als verkozen EP-lid", zo stipt 

Jaak Vandemeulebroeke in zijn brief aan 

de voorzitter van het EP aan, „moet ik., • 

me tegenover mijn kiezers kunnen 

verantwoorden. Ik heb dan ook het 

recht de waarheid te kennen, laat 

daarom niet na vragen te stellen, wil 

bovendien de antwoorden interpreteren 

en aan mijn kiezers bekendmaken. Dat 

de boodschap ter zake niet positief is, 

heb ik geen schuld aan. De schuld moet 

bij de bron gezocht worden. Bij 

diegenen die de domme beslissing 

namen het D3-gebouw op een 

onverantwoorde en dure manier in te 

richten." 

. „ Vandemeulebrouke is het 

" fundamenteel oneens met de aanleg van 

de censuurlijst. Zo het Bureau van het 

Europees parlement deze verwerpelijke 

werkwijze dan toch aanhoudt, wil de 

VU' er alvast zo spoedig mogelijk en 

persoonlijk een paar eisen aan de 

voorzitter van het EP overmaken. 

Zo moet de Fiche d'alerte 

toegankelijk zijn voor het publiek en 

moet een kopij naar al de vernoemden 

gestuurd worden. 

JOACHT 
Verleden week vermeldden we dat de 
Franstalige advocaten en magistraten uit 
Brussel concrete maatregelen eisen om de 
gerechtelijke achterstand weg te werken. 
In feite willen ze de taalwet van 1935 
wijzigen. Deze bepaalt dat tweederde van 
de magistraten tweetalig moet zijn. Via 
een wetsontwerp in de Senaat zal Jus
titieminister Stefaan De Clerck naar alle 
waarschijnlijkheid aan de eis van de 
Franstaligen voldoen. De minister zou de 
lat iets lager leggen. De "helft" van de 
tweetalige magistraten zou slechts een 
"functionele" Nederlandse taalkennis 
moeten verwerven. 

We vroegen ons verleden week af waarom 
de minister geen perfect tweetalige Vla
mingen benoemt. Indien er een tekort aan 
gerechtelijk personeel is, dan kan de 
minister beter deze 

stap ondernemen dan de taaiexamens 
voor Franstaligen te vereenvoudigen. De 
minister weet inmmers dat dit de facto tot 
een wijziging van de wettelijke taaiver
houdingen leidt. Omdat er momenteel 
onvoldoende tweetalige Franstalige kan
didaten zijn en omdat het voorziene wets

ontwerp nog niet is goedgekeurd, be
noemde De Clerck tweetalige Vlamingen 
als rechter van eerste aanleg te Brussel. De 
Franstaligen hadden gehoopt dat de mi
nister eentalige Franstaligen zou benoe
men. De Clerck ging daar niet op in, 
waardoor de Franstaligen prompt klacht 
indienden bij de Raad van State. Toen de 
vorige Justitieministers eentalige Frans
taligen in de plaats van tweetalige Frans
taligen benoemden, heeft nooit iemand 
klacht ingediend... 

BRUSSEL 
Het blijft koffiedik kijken of de VLD een 
uitweg zal bieden voor de Brusselse crisis. 
Na het ontslag van Vic Anciaux uit de 
Brusselse regering is er geen meerderheid 
meer in de Nederlandse taalgroep van het 
Brussels parlement. Dat blokkeert de be
sluitvorming. 

De VLD-onderhandelaars Guy Vanhengel 

en Annemie Neyts hebben tot nu toe 
enkel gesprekken gevoerd met de Ne
derlandstalige ministers. Het blijft af
wachten of de VLD al dan niet met 
gezichtsverlies de Vlaamse eisen zal af
zwakken om in de Brusselse regering te 
kunnen stappen. SP-minister Rufin Grijp 

Louis wordt 

opnieuw 

sp-voorzitter 

zet daarbij de Brusselse liberalen be
hoorlijk onder druk. Volgens hem is er 
voldoende gepraat. Daarmee wil hij ei
genlijk aangeven dat de VLD haar eisen 
moet afzwakken. Grijp beseft dat de 
Franstalige partijen niet tot toegevingen 
bereid zijn. In feite veronderstellen de 
VLD-eisen een wettelijke en dus federale 
ingreep. Dat zien Grijp, noch de Frans
taligen zitten. Juist daarom poogde Brus
sels parlementsvoorzitter Armand de 

Decker (PRL) de Nederlandstalige op
positie een schuldgevoel aan te praten. De 
voorzitter die normaliter een neutrale 
houding moet aannemen, verklaarde dat 
de houding van VU en VLD het Vlaams 
Blok in de kaart speelt. VU-raadslid Sven 

Gatz sloeg de nagel op de kop toen hij 
antwoordde dat „de oppositie geen ge
wetensprobleem heeft, maar de meer
derheid wel een politiek probleem 
heeft." 

£BlSISBERMe 
Intussen is de Brusselse regering in "cri
sisberaad" bijeengekomen. De begroting 
werd immers bij gebrek aan Vlaamse 
meerderheid verworpen. De Brusselse re
gering wou alvast de werking van ge
meenschappelijke instellingen als zieken
huizen, opvangtehuizen voor gehandi
capten en bejaardencentra waarborgen. 
Daarom greep het Brussels kabinet naar 
het wapen van de "noodfinanciering". 
Een artikel uit de wetgeving op de rijks
begroting laat dit toe. Toch is daarmee de 
kous niet af. De beslissingen moeten later 
hoe dan ook door het Brussels parlement 
worden gedekt. Daar is er vooralsnog 
geen Vlaamse meerderheid voorhanden. 

lïELD 
In het Vlaams parlement is de dreigende 
schooloorlog afgewenteld. In onvervalste 
negentiende-eeuwse stijl sleepte de 
schoolcrisis drie weken aan. Toegegeven, 
de Vlaamse meerderheidspartijen hadden 
minder weken nodig om de "gewapende 
vrede" te bereiken dan hun collega's eer
tijds in de Belgische regering. Een der
gelijke vrede houdt wel nog steeds in dat 
het akkoord steeds op de helling kan 
worden gezet. De partijen houden het 
geschut nog achter de hand. Volgens de 
krant De Financieel Economische Tijd 

werd de socialistische fractie pas over de 
streep getrokken „nadat Tobback er 
voorzichtig op gewezen had dat er in 
1999 een nieuwe regering komt die mis
schien niet helemaal aan de afspraken van 
de huidige regering gebonden is." 
De gewapende vrede werd bovendien 
met geld, veel geld afgekocht. Om een 
akkoord te bereiken, werd het budget van 
het basisonderwijs met 3,1 miljard fr. 
opgetrokken. Eerder stond een herver
deling van middelen over alle netten in de 
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Se non è vero... 
Waarde Heer Hoofdredacteur, 

Daar sloeg mij donderdagmorgen toch even de klepel de klok, 

hoor. Ik had nog maar net voor de kappersspiegel plaats 

genomen toen ik in de Kwik, ge kent die vunzigheid wel, zag 

staan dat 'ANKE AAN DE TOP VAN DE VLD!' komt. Dat 

vrouwmens dat miss-Belgicist werd, gaat nu postvatten bij die 

andere vernieuwelingen van Verhofstadt. Om met hen de lege 

koffer in te duiken zeker, want De Croo heeft altijd gezegd dat 

zij passagiers zonder bagage waren. 

Daaronder las ik: 'Ook PAUL MARCHAL maakt kans op een 

plaats op de lijst'. Dat bewijst toch, mijnheer Van Liederlijke, 

dat ze bij de blauwen niet gemakkelijk zijn.Verhofstadt wil 

niet zeggen of Marchal wel of niet op de lijst komt. Hij heeft 

natuurlijk schrik dat dien Hasselaar het beter kan zeggen! Of 

zou hij het gewoon niet hebben voor mannen met baarden? 

Ik heb, vriend van de Pers, ook gemerkt dat ze bij de tsjeven 

weer wat volk hebben opgescharreld. En dan spreken ze nog 

met de twee Jean-Maries! Pfaff zal nochtans veel stemmen 

tegenhouden en De Decker kan al lang niet meer in zijne 

pyjama. 

Ik wil u hierbij gaarne waarschuwen: als uw partij nog wat 

plussers op de kop wil tikken, dan moet ze rap zijn, want 

binnenkort is ook de andere vijver leeg. Daarom stel ik voor 

uw oor al eens te luisteren te leggen op Joyce De Troch en 

Isabelle A. Kijk ook eens rond in de sportwereld: zo'ne man 

als Eric Gerets, die toch 'De Leeuw' heet, moogt ge niet 

mislopen. Haal vooral ook wat mensen bij de VRT: Tuur Van 

Wallekes, Kathy Linkemans, Bob De Richtingaanwijzer, Paula 

Zwever ... Toch allemaal politiekers die het gemaakt hebben 

op den TV! Ga daar maar eens zoeken. En kom mij na de 

nieuwjaar niet af met Samson! 

Een goed uiteinde en een stevig begin, 

De Gele Geeraerts 

• D O O R D E W E E K S • 

steigers. Daartoe moest een verdoken 
krediet voor het basisonderwijs op de 
ARGO-begroting worden aangewend. 
Onder druk van de Autonome Raad voor 

het Gemeenschapsonderwijs, de socialis
tische vakbond en de vrijzinnigheid werd 
van dat plan afgezien. In de plaats van de 
middelen te herverdelen, werden ze op
getrokken, zodat niemand wint, noch 
verliest. Althans voorlopig. 

BELEIDSMACHINE 
Op vraag van de families van de ver
moorde para's heeft premier Dehaene in 
de Senaat zijn verontschuldigingen aan
geboden. Veel te laat, aldus VU-senator 
Bert Anciuax, trok de eerste minister het 
boetekleed aan. Dehaene zei spijt te heb
ben van de manier waarop de nabe
staanden van de omgekomen para's wer
den opgevangen. Het is niet Dehaenes 
gewoonte zijn gevoelens te uiten. In een 
interview met de redactie - zie einde-
jaarskatern - stelt Hugo Schiltz „dat er 
heel wat misverstanden over de persoon 
Dehaene bestaan. Hij is veel geschakeer-
der, rijker, boeiender dan het beeld dat hij 
van zichzelf ophangt." Schiltz voegde er 
in één adem aan toe „dat de lange duur 
van beleidsverantwoordelijkheid een mi
nister tot een beleidsmachine herleidt. 
Ten lange leste worden enkel de pro
blemen die zich meteen aandienen op
gelost. De rest laat men zoals het is." 

PACIFISME 
Dat kan alvast uit het Rwanda-drama 
worden onthouden. Er was nauwelijks 
sprake van een doordachte en lange-
termijn visie. De Belgische Buitenlandse 
politiek faalde in alle opzichten. De "bui
tenlandse betrekkingen" werden eerst en 
vooral beheerst door platvloerse binnen
landse partijpolitieke overwegingen. 
Over de rol van de christelijke inter
nationale en de monarchie tast men nog 
steeds in het duister. De Rwandese vol
kerenmoord was onder meer het gevolg 
van de mishkte Arusha-akkoorden. België 
heeft bij de totstandkoming van die ak
koorden een belangrijke rol gespeeld. Bij 
de toepassing en de uitvoering ervan 
heeft het Belgisch kabinet - allicht mede 
onder invloed van de monarchie - geen 
neutrale positie ingenomen. Dat heeft bij 
de extreme Rwandezen tot verhevigde 
anti-Belgische gevoelens geleid. Jaren 
lang, onder meer ten tijde van Leopold 
III, hield België, vooral onder invloed van 
de Vlaamse partijen en de Vlaamse Oud-

strijdervereniging (VOS), aan de neutra-
hteitspolitiek. Daarvan stapte de regering 
Dehaene af. Opvallend tijdens het debat 
in de Senaat is dat de meerderheid geen 
woord repte over de noodzaak om het 
pacifistisch ideaal, de Nooit-Meer-Oor-

/og-gedachte te onderstrepen. In navol

ging daarvan had een collectieve schuld

bekentenis voor de begane fouten niet 

misstaan. 

TOBBACK 
Onder de helft van alle SP-leden heeft 
85% van de "stemmers" Louis Tobback tot 
SP-voorzitter herkozen. De partijvoor
zitter zette de SP-verkiezingscampagne in. 
Werkgelegenheid staat bovenaan de SP-
prioriteitenlijst, gevolgd door Sociale Ze
kerheid, fiscaliteit, veiligheid, politie en 
Justitie. En wij die dachten dat de pro
blemen t.a.v. deze laatste beleidsdomei
nen reeds voor nieuwe verkiezingen van 
de baan zouden zijn. Hoe dan ook, Tob
back wil aan de macht blijven én in België 
én in Vlaanderen. Daarmee is meteen 
gezegd dat de SP geen assymetrische 
coalities zal aanvaarden. 

55 % van de 

Inwoners van 

België zou 
racistisch zUn. 

D e Roomsrode regering zoekt naar een middel om liet 
Hoog Comité van Toeziciit (HCT) af te scliaffen. Dat 

verloopt niet van een leien dal<je. 

Einde HCT? 
Het Hoog Comité van Toezicht (HCT) staat 
vooral bekend om de taken van de Dienst 
Enquêtes. Deze spoort bedrog en inbreu
ken op door overheidsbesturen begaan, 
of, niet onbelangrijk, door derden die zich 
met de werking van dergelijke besturen 
ingelaten hebben. 
Dat het de regering eertijds - w/aarschijnlijk 
- om te doen was overheldscorruptie aan 
banden te leggen, bewees de onder
brenging van het HCT "onder het gezag" 
van de eerste minister. Overigens be
kwamen de speurders van de Dienst En
quêtes bevoegdheden van een lid van de 
Gerechtelijke Politie (GP). Het HCT bleef 
evenwel een administratief orgaan. Po
litieke benoemingen waren er dan ook 
niet van de lucht. Waar dergelijke be
noemingen schering en inslag zijn, komt 
wat men in de Angelaksische landen 
noemt de "bureaucratie Infighting" voor. 
Aan partijen verbonden ambtenaren 
vechten binnen de administratie een rob
bertje uit, vaak uit eigen belang, meestal 
opdat de ene partij de andere partij eens 
flink de loef wil afsteken. Dat was wat zich 
ook binnen het HCT voordeed. Als daarbij 
corruptiedossiers In het geding zijn, wordt 
het spel hard gespeeld. 
Toen meerdere pionnen aan belde kam
pen dreigden omver te vallen, werd tot 
een staakt-het-vuren beslist. De meer
derheidspartijen hadden er belang bij el
kaar wederzijds te be
schermen en dus werd het HCT onder het 

minder prestigieuze ministerie van Amb
tenarenzaken ondergebracht. Een "las
tige" ambtenaar hield eraan de beroeps-
ernst in ere te houden. Hij deed niet meer 
dan zijn werk, klaagde bovendien de wan
toestanden binnen het HCT aan, wat hem 
duur kwam te staan, in de vaak om
gekeerde politieke wereld werd niet hij 
maar de besproken politici in bescher
ming genomen. De "uitgerangeerde" Wlily 
Vermeuien hing bovendien een gerech
telijke straf boven het hoofd. Minister van 
Landbouw Karei Pinxten (CVP) presteerde 
het Vermeulen voor de rechtbank te da
gen en hem tot het betalen van een 
"miljoenenschade" te dwingen. Vermeu
len had o.a. het dossier Pinxten aan de 
bevoegde Senaatscommissie overge
maakt, een aantal feiten lekte bij de pers 
uit en daarom eiste Pinxten een scha
devergoeding van de ambtenaar. 
De rechtbank stelde - gelukkig maar - de 
minister in het ongelijk. De regering ging 
Intussen op zoek naar een oplossing voor 
het "netelige probleem Vermeulen"; een 
voorbeeld van de "slechte werking" van 
het HCT „Laat ons gewoon het Comité 
afschaffen", zo stelde een creatieve geest 
aan de regeringsploeg voor. Justitiemi
nister Stefan De Clercic (CVP) kreeg de 
opdracht deze ingeving in een wetsont
werp te gieten. Zo geschiedde, ware het 
niet dat de minister vergeten was be
palingen in andere wetten en besluiten 
die naar het Comité verwijzen in het wets

ontwerp op te nemen. Deze "vergetel
heid" werd meteen vla een door Justitie 
Ingediend amendement rechtgetrokken. 
Dat bepaalde dat de Dienst Enquêtes van 
het HCT naar de Gerechtelijke Politie bij de 
parketten (GPP) zou overgeheveld wor
den. De regering ving daarmee twee vlie
gen in één klap. De reeds tot adviseur 
gedegradeerde Vermeulen zou voor goed 
uitgeschakeld worden. Bovendien komt 
de overheveling, zoals VU-kameriid Geert 
Bourgeois terecht opmerkt, neer op de 
ontmanteling van het HCI Stel u voor, de 
meerderheid beslist het HCT onder de GPP 
te brengen, terwijl het Polltleplan van de 
regering in feite de afschaffing van de GPP 
beoogt. 
Toch was de kous daarmee niet af. De 
minister was ook vergeten dat het HCT 
tevens voor de gemeenschappen en ge
westen bevoegd is. Wat een pech, want 
dit houdt in dat het ontwerp met een 
tweederde meerderheid moet worden 
goedgekeurd, terwijl de oppositie geen 
zin heeft deze meerderheid te verienen. 
Of de regering nog in staat is haar plan uit 
te voeren, zal moeten blijken. Het HCT-
dossier is alvast kenmerkend voor het 
politieke jaar 1997. Er werd weinig of niets 
beslist. Over de dringende politiehervor-
ming zijn zelfs de meerderheidspartijen 
het niet eens. De Franstallgen staan op de 
rem en dus voert de regering niets uit. 
Ironisch genoeg zijn de regeringsviolen 
wel gelijkgestemd wanneer een lastige 
ambtenaar of een antl-corruptiedienst 
moeten verdwijnen. Dat ook de belangen 
van de regio's uit het oog worden ver
loren, is al even spraakmakend. Dat geen 
enkel regeringslid eraan dacht het HCT 
onder de controle van het pariement te 
plaatsen, zoals Geert Bourgeois voorstelt, 
wekt al lang geen verwondering meer. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
VU-kamerlid Geert Bourgeois heeft aan 
de minister van Landsverdediging 
gevraagd of deze overweegt om een 
collectief en postuum eerherstel te 
verlenen aan een aantal geëxecuteerden 
tijdens WO L Hij stelde de vraag naar 
aanleiding van een beslissing van de 
Britse Labour-regering om het dossier 
van een aantal zgn. deserteurs in WO I 

opnieuw te onderzoeken en hen 
mogelijk eerherstel te geven. Uit Brits 
onderzoek is immers gebleken dat 'de 

meesten onder hen aan extreme 
verwarring en uitputting leden, en dat 
bij hun processen de elementaire regels 
van de rechtspraak met voeten werden 
getreden'. In België zou het gaan om 
twaalf executies. In zeven zaken zou het 
om een pure disciplinaire maatregel 
gegaan zijn. Bourgeois vroeg de minister 
ook te onderzoeken of de rechten van 
hun verdediging werden gerespecteerd. 

• WETSTRAAT • 

4 

In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers 
werd de begroting nog nooit zo geruisloos 

goedgekeurd als deze keer. Het bescheiden pakket 
maatregelen hield de kamerleden thuis. 

Non-event 
De federale begroting 1988 is de eerste 
begroting die onder het Maastricht-tijd-
perk kan ondergebracht worden. Er is 
niet langer sprake van "Euro-druk" zodat 
geen grote besparingsronde werd afge
kondigd. De regering heeft slechts 17 
miljard fr. nodig om in 1988 het tekort tot 
2,3% van het BBP te beperken. 

IJDELE HOOP 

In feite biedt het afsluiten van "sane
ringsbegrotingen" een unieke kans om 
een hernieuwd debat op gang te brengen. 
Daarbij zouden de beleidsdoelstellingen 
van de verschillende departementen cen
traal moeten staan en niet zozeer de 
kritiek op de besparingen. Dat is ijdele 

hoop gebleken. Het begrotingsdebat 
werd een "non-event" over de hele lijn. 
De voorbereidende beleidsnota's van de 
federale ministers sloegen nergens op en 
stonden dan ook nauwelijks garant voor 
een degelijk en hoogstaand inhoudelijk 
debat. VU-volksvertegenwoordiger 

Geert Bourgeois haalde de vergelijking 
met Nederland aan. Daar zijn de be
leidsnota's echte ondersteunende docu
menten met bijhorende voorspellingen en 
statistieken. Overigens had Bourgeois 
ook kritiek op het beleid van Justitie
minister Stefaan De Clerck (CVP). Dat 
beleid wordt gekenmerkt door vaaghe
den aangaande politie, wetgevingskwa-
liteitsbeleid en stagnatie in het proces-

Nood aan degelUk 
havenbeleid 

De federale regering en in tiet bij
zonder minister van Financiën en Buiten
landse Handel Philippe Maystadt (PSC) ver
tonen een manifest gebrek aan aandaclit 
voor Inet havenbeleid en vooral voor de 
iiaven van Antwerpen. Dat is de mening van 
VU-i<amerlid Fons Borginon die daarover de 
minister ondervroeg. Onder meer de werking 
van de Douane In Antwerpen verloopt veel te 
stroef. Eén van de oorzalcen hiervan is het 
tekort aan personeelsleden. Ondanks aan
houdende beloften, slaagt de minister er 
niet in de voorziene personeelsformatie vol
ledig In te vullen. Hierdoor draaien expe
ditiebedrijven deels op voor het werk dat 
eigenlijk de Douane toekomt. De federale 
regering weigert bovendien de toekomst
perspectieven van de Douane gaaf te hou
den. Zo neemt België niet aan de pllootfase 
van het New Computerised Transit System 
deel. Wanneer het systeem in het jaar 2000 
zal ingevoerd worden zal het land onvoor
bereid zijn. Overigens veroorzaakt de re
gering extra-havenkosten ten opzichte van 
de Nederlandse en Duitse concurrenten. Hier 
genieten de havenvoertuigen voor transport 
binnen de havenzone niet van een vrijstelling 
van het Eurovignet. Het zal de minister worst 
wezen. De haven van Antwerpen is niet zijn 
bekommernis. Fons Borginon maant de mi
nister aan een degelijk havenbeleid te voe
ren. 

De vu-kamerleden Geert Bourgeois 
en Karel van Hoorebeke hebben een wets
voorstel Ingediend om ook na de burgerlijke 
partijstelling aan slachtoffers de mogelijk
heid te bieden als getuige gehoord te wor
den. Ogenschijnlijk wil de federale regering, 
vla het wetsontwerp- Franchimont de po
sitie van het slachtoffer verbeteren. De re
gering gaat daarbij in op het verzoek van de 
burgerlijke partij om het strafdossier in te 
kijken en onderzoekshandelingen op te vor
deren. Dat is niet voldoende. De VU-ka-
merleden willen verder gaan. Want de bur
gerlijke partij wordt momenteel als "partij" 
aangezien en moet zich daarom terughou
dend opstellen van zodra de zaak ten gronde 
wordt behandeld. Slechts wanneer het par
ket of de verdachte tijdens de terechtzetting 
toelaten de burgerlijke partij onder ede te 
verhoren, kunnen de verklaringen van de 
burgerlijke partij ais bewijsmiddel worden 
aangewend. De bal ligt daardoor In het kamp 
van de verdachte, wat moeilijk verantwoord 
kan worden. Daarom stellen de belde ka
merleden voor de burgerllke partij de mo
gelijkheid te bieden In elke fase van de 
strafprocedure getuigenissen af te leggen. 
De eedverplichting moet daarbij worden 
weggelaten. Op die manier kan de rechter 
rekening houden met de vaak waardevolle 
verklaringen van het slachtoffer. 

(evdc) 

Fractieleider Annemie Van de Casteele 
vraagt zich af waarom de hervorming 
van de overheldspensloenen uitblijft. 

recht. Er is bovendien de steeds groeiende 
begroting van de rijkswacht, terwijl Jus
titie het nog steeds met onvoldoende 
middelen moet stellen. Overigens heerst 
er onduidelijkheid over de exacte taken 
van de zogenaamde Justitiehuizen. Dat 
De Clerck onder druk van de Franstaligen 
de taalwetgeving in het Brussels gerecht 
wil aanpassen, is voor de VU volstrekt 
onaanvaardbaar. 

VAKBONDEN 

VU-kamerlid Hugo Olaerts hield het 
woord over de sociaal-economische 
vooruitzichten van de regering. Neemt 
men diverse economische parameters als 
werkloosheid, groei en rijksschuld voor 
ogen, dan scoort Nederland beter dan 
België. Waarom? In Nederland werken 
de vakbonden contstructief mee. Daar 

wordt bovendien succesvol gebruik ge
maakt van de combinatie loonkostver
mindering en deeltijdse arbeid. Ook in 
Vlaanderen kan een dergelijk beleid ge
voerd worden. De PS staat echter op de 
rem. Deze partij is niet langer gewonnen 
voor een grotere regionale economie. 

SALAMI 

VU-kamerlid en fractieleider Annemie 

Van de Casteele, onderlegd in de Sociale 
Zekerheid, hekelde de regeringstechniek 
om telkens weer het S-Z-debat te "ver
snijden". Deze "salamitechniek" verwatert 
het debat. Voorts is er ook sprake van de 
verlamming van het beleid. Zo blijft de 
beloofde hervorming van de overheids-
pensioenen uit. Volgens het kamerlid zit 
de grotere afhankelijkheid van de ge
middelde Waal tegenover de staat daar 
voor iets tussen. De bedenking lokte bij 
minister van Volksgezondheid Marcel 

Colla (SP) felle reacties uit. 
De VU-fractie keurde de begroting 1998 
niet goed. Ze diende wel twee amen
dementen in. Zolang de Franstaligen de 
tweetalige hoofdstad niet aanvaarden, wil 
de VU de geldkraan naar Brussel dicht
draaien. Naar aanleiding van het samen
werkingsakkoord tussen Brussel en de 
federale staat, zou de Brusselse regio 1,7 
miljard fr. toegestopt krijgen. De VU-
kamerfractie wil dat via een amendement 
vermijden. Bovendien is deze ploeg van 
mening dat het exportbeleid een uit
sluitend gewestelijke materie is. De frac
tie stelde dan ook voor de middelen van 
de Belgische Dienst voor Buitenlandse 

Handel (BDBH) met 200 miljoen fr. te 
verminderen. 

Zeger Collier 

Ongelooflijk 
maar waar 

In 1992 sloot de Gewestelijke Ontwik

kelingsmaatschappij van Brussel (GOMB) 
met privé-firma's een overeenkomst af 
om aan de Molenbeekse Leopold Il-laan 
kantoren op te trekken. In ruil zouden de 
promotoren een aantal appartementen 
bouwen. 

Wat blijkt? Van zodra de appartementen 
er staan, koopt de gemeente Molenbeek, 
via de lokale sociale huisvestingsmaat
schappij, de appartementen op. Het Re
kenhof doet deze aankoop als onwettelijk 
af. Niet getreurd, deze keer schaft de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat

schappij (BGHM) zich de appartementen 
aan. In mei 1977 stelt het Rekenhof dat 
ook dit wettelijk niet door de beugel kan. 
Wat doet de BGHM? Ze biedt de ap

partementen in openbare verkoop aan. 
Vreemd is dat slechts één kandidaat-
koper zich komt aanmelden: de BGHM. 
De huisvestingsmaatschappij legt een 
nieuwe vraagprijs van 382 miljoen op 
tafel. Daarmee konden ongeveer 100 
appartementen meer gebouwd worden. 
Brusselse Ruimtelijke Ordening op zijn 
best: de huisvestingsmaatschappij koopt 
appartementen aan voor bijna het dub
bele van de marktprijs. Brussels VU-
raadslid Sven Gatz kan het nauwelijks 
geloven. „De aankoop getuigt niet enkel 

van doorgestoken kaart, het is bovendien 

een schande, want natuurlijk mag de 

belastingsbetaler voor de kosten op

draaien." 

(evdc) 
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e Vlaamse Artsen voor het Milieu vragen 

staatssecretaris voor Leefmilieu Jan 

Peeters om sommige pesticiden te verbieden. Recent 

onderzoek van kankerpecialist dr. Eric Pluygers heeft 

uitgewezen dat 5,6 procent van het jaarlijkse aantal 

kankergevallen in België veroorzaakt wordt door 

pesticiden. Dat komt neer op 1.800 gevalllen 

per jaar. 

Wij vinden het bijzonder prettig dat de 
Vlaamse Artsen voor het Miheu (Vlam) 
ons hiermee steunen m de strijd tegen 
enkele zwaar giftige pesticiden. Wij wen
sen Jan Peeters, staatssecretaris voor Leef
milieu, van harte het speciaal soort moed 
toe, die hij hard nodig zal hebben om het 
verbod er politiek door te krijgen. 

DlCHLQOi?VOS 

De hierboven vermelde pesticiden zijn 
maar enkele uit de A- en B-lijst die reeds 
een paar jaar geleden door de Bond Beter 
Leefmilieu voorgesteld werd omwille van 
hun vermoedelijk carcinogene, mutagene 
en teratogene werking, andere nadelen 
voor de gezondheid met te na gesproken. 
Met dringend verzoek minstens die te 
verbieden. Eigenlijk hebben wij daar geen 
Amerikanen voor nodig, hoezeer wij hun 
belangstelling ter zake waarderen. 
Het is bovendien zo dat er voor voor
noemde en alle andere giftige pesticiden 
geen „minder giftige" vervangers nodig 
zijn. Want de intussen 30 en meer ge
wasbeschermers die hier en in het bui
tenland aangeboden worden, hoeven 
maar gewoon goedgekeurd te worden. 
Eerder stelden wij reeds een totaal verbod 
van alle schadelijke chemische pesticiden 
voor. Tenslotte blijft het een contradictie 
tot en met dat groenten en fruit, die 
werkelijk bronnen van gezondheid (zou
den) moeten zijn, schijnbaar enkel zou
den kunnen geteeld worden mits de inzet 
van enkele honderden schadelijke tot 
zwaar giftige pesticiden. De tienduizen
den bio-beroepstelers in de ons omrin
gende landen bewijzen dag na dag dat dit 
werkelijk kan. 

Mét onze gelukwensen en bijzonder 
waardering voor de Vlaamse Artsengroep 
van Vlam en zeer in het bijzonder de 
gewetensvolle kankerspecialist dr. Eric 
Pluygers. 

Op het kabinet van staatssecretaris voor 
Leefmlieu Jan Peeters wordt beklem
toond dat, onder meer naar aanleiding 
van studies van dr. Pluygers, eerder dit 
jaar al een inventaris is opgesteld van alle 
producten met dichloorvos, dat volgens 
onderzoek in de VS mogelijk hersen
tumoren en leukemie veroorzaakt. 
Ondertussen wachten wij bijzonder be
langstellend op de dichloorvos-studie van 
de Hoge Gezondheidsraad, deze zou in 
januari a.s. gepubliceerd worden. 

IN DE VOLKSTUINEN 

Vanuit ergens in Vlaanderen ontvingen 
wij een uitgebreide lijst voor samen-
aankoop van zaden en van tientallen 
pesticiden, waarvan de meeste zwaar gif
tig zijn. Tot daar aan toe. Wij leven in een 
vrij land waar ieder in zijn tuin spuit én 
stuift wat hij/zij wil. 

Wél ergerden wij ons duchtig aan de 
vermelding van twee producten, met 
name Malatex en Captan (Orthocide) die 
speciaal bestemd zouden zijn voor de bio-
teler. 

Wellicht charmant bedoeld, maar deze 
Malatex bevat in mengsel wat pyrethrum, 
dat wél plantaardig, maar acuut giftig is, 
Captan werd jaren geleden trouwens 

Eerlijk gezegd, de mensen die zo een lijst 
opmaken treft geen schuld. De groot
handelaar die zij contacteren heeft hen 
verteld dat dit voor de bio-telers bestemd 
IS. En deze baseert zich dan weer op het 

Verbod op 
giftige pesticiden 

reeds verboden in Canada en in de ons 
omringende landen. Trouwens, hiervoor 
zijn in de gangbare land- en tuinbouw 
wachttijden voorzien van 2 tot 6 we
ken... 

feit dat dit goedje ook in kleinverpakking 

bestaat... 
Enkele jaren geleden vond de pestici-

dennijverheid en dito handel dat die 
duizenden liefhebbers een niet te ver

waarlozen groep afnemers zouden kun
nen zijn van hun producten. Ze bieden 
dan ook soms zwaar giftige pesticiden aan 
in kleinverpakking tot zelfs herbiciden 
toe. En dat wordt dan ook als „bio" 
verkocht... 

Er is ook nog Europa. Tot nu toe werd de 
tolerantie ter zake doorgespeeld van het 
ene land naar het andere. Het wordt tijd 
dat één en ander Europees geregeld 
wordt. Maar dan zal dit weer gebeuren 
met onderlinge compromissen, waarbij 
de pesticidennijverheid zwaar zal beïn
vloeden. Uiteindelijk blijft de medische 
wereld, zoals met Vlam gebeurd is, onze 
stille hoop en steun. 

Anne Willekens 

Rik Dedapper 

„Eet meer 
groenten en 
fruit!" Deze 
zUn zeer 
gunstige 
preventieve 
elementen 
tegen kanker. 
Maar dan toch 
zonder de 
diverse 
pesticiden. 

Genetisch gewijzigde voedingswaren wor
den door de Europese Commissie ver
plicht geëtiketteerd. Veel meer dan een 
soort mentale bescherming van de ver
bruiker is dit niet, bovendien komt deze 
verplichting vrij laat. 
Het gaat voorlopig enkel om soja en maïs, 
twee voedingswaren die hier te lande met 
geteeld worden (soja) of die minder als 
voedingsmiddel gebruikt worden (maïs). 
Toch komen belde voor In bepaalde gra-
nenmengsels of worden ze verwerkt In 
voedingswaren die vlees moeten vervan
gen. Hoe daar die verplichting zal uit
gevoerd (of omzeild?) worden, is niet 
meteen duidelijk. 

PALMARES 

De eerste proeven gebeurden In ons land 
In 1986, het jaar waarin Plant Genetic 
Systems (PCS) in Cent actief werd. De 
overheid volgde deze ontwikkeling aan
dachtig en zeer welwillend, althans wat de 
zware toelagen betrof. 

- winter- en zomerkoolzaad weerom met 
resistentie tegen Round-up en tegen 
Basta; 
- voor suikerbleten geldt hetzelfde, 
- voor bloemkool weerstand tegen 
Basta, 
- ook voor aardappelen, naast een stress-
tolerantie en resistentie tegen (welke?) 
Insecten; 
- dit geldt ook voor tabak, hoewel wij met 
dit gewas weinig te maken hebben; 
- Luzerne (klaver) werd resistent gemaakt 
tegen Basta en een betere verteerbaar
heid op punt gesteld. 
Tot slot werd ook de populier met re
sistentie tegen Basta bedacht. 

GROENE REVOLUTIE 

Bulten Europa worden planten „op de 
markt gebracht" die resistent zijn tegen 
virussen, planten met vertraagd rijpings
proces (minder vlug doorschieten), kool
zaad met gemodifleerd vetzurenprofiel, 
aardappelen die bestand zijn tegen ne-

Vergif op onze Icosten! 
Ondertussen is de grote PGS-roerganger 
aangetrokken door een Duits concern, 
tevens fabrikant van het pesticide Round
up (Basta Is de Franse tegenhanger). 
Nuchter gezien betekent dit dat onze 
gemeenschap hier betaald heeft voor het 
op punt stellen van venwezenlljklngen die 
toelaten massaal de van het huls ge
fabriceerde herbiciden te gebruiken zon
der hinder voor het cultuurgewas. Mooi 
meegenomen. Even het lijstje van de In 
ons land venwezenlijkte resultaten: 
- voor maïs werd resistentie bereikt tegen 
totaal herbiciden als glyfosaat (Round-up) 
en ammonlumglufosinaat (Basta), 
- Idem voor cichorei voor wat Basta be
treft; 

matoden, enz. En een voornaam land-
bouwtljdschrlft besluit: „Voor onze land
bouwers moet de weg naar zulke nieuwe 
alternatieven open worden gehouden, 
want het gaat hier om methoden die a-
prion vele voordelen bieden. Deze tech
nologie moet hierbij echter wel nog door 
de verbruiker aanvaard worden. De 
groene revolutie Is aan de gang, als ze 
tenminste met juridische middelen on
dersteund wordt en de consument er de 
gegrondheid van inziet." 
De land- en tuinbouw mag gerust zijn, de 
verbruiker neemt reeds tientallen jaren 
vrede met het feit dat zijn eten bespoten 
en bestoven wordt met de meest gemene 
vergiften, zonder dat hieraan etikettenng 

te pas kwam In alle geval, het Duitse 
Round-up en het Franse Basta zullen nu 
meer dan ooit kunnen aangewend wor
den bij de teelt van steeds meer pro
ducten van land- en tuinbouw. Tot op 
heden was dit niet het geval, zodat de 
markt thans breed openligt voor deze 
twee fabrikanten. 
Waar men stelt dat die transgene soja 
dezelfde is als de vorige (Monsanto) ver
geet men erbij te zeggen dat deze dan 
weer residu's van Round-up in zich heeft 
en dat andere gewassen (bloemkool b.v.) 
méér residu's van Basta zullen bevatten. 
Nu stelt men wel dat o a. in de maïsteelt 
altrazine zal vervangen kunnen door 
Basta, maar deze altrazine is reeds lang 
verboden In andere landen, zonder dat 
deze daarom een vervanger gebruiken. 
Mais kan toch mechanisch onkruidvrij ge
houden worden met daarna als onder
gewas witte of andere klaver... 

OP ONZE KOSTEN! 

Wij kunnen echter met meer volgen met al 
die esbattementen, tot In de landbouw-
pers toe Daarin werd tot een paar jaar 
geleden geschreven dat Basta verboden 
werd omwille van zijn metaboliet en nu 
wordt Ineens diezelfde Basta door de 
wetenschap (?) fel gestimuleerd. 
Bij proeven In Nederland werd vastgesteld 
dat de effecten van Round-up eigenlijk 
onvoldoende gekend zijn, daarom werd 
daar het gebruik ervan sterk afgeraden 
voor de Nederlandse groendiensten. En 
nu wil men dit middel weer gaan sti
muleren bij de teelt van voedingswaren 
voor mens en dier! In plaats van zich te 
beperken tot het opbouwen van weer
standen tegen ziekten en plagen en niet 
onder één hoedje te spelen met fabri
kanten van herbiciden. . op onze kosten! 
Om over na te denken. 

Anne Willekens 
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De regionale vu-krant 

In een aangename en kritische leesstijl 

beschrijft de geschiedkundige Frank Se-

berechts het bewogen verhaal van het 

Vlaamse Kruis dat zeventig jaar wordt. 

De ietwat archaïsche titel van het Niets 

dan het welzijn van ons volk kenmerkt het 

hoofddoel van deze idealistische vereni

ging-

Zoals het Daensisme ijverde voor de 
sociaal-politieke ontvoogding van de 
kleine man en vrouw, is het Vlaamse Kruis 
daar als het ware een verlengstuk van 
maar dan vooral op het gebied van de 
directe hulpverlening bi| rampen, on
gelukken en massa-bijeenkomsten. Als 
onderdeel van de Vlaamse beweging is 
het Vlaamse Kruis een belangrijke factor 
en dat met alleen in de medische wereld. 
Als alomtegenwoordige politieke hulp
verlener duwt het mee aan de kar van de 
hervorming en de splitsing van de Sociale 
Zekerheid. 

Het Vlaamse Kruis dat uit het conflict met 
het fransdolle Rode Kruis van toen is 6 

Het Vlaamse Kruis 
werd 70 

ontstaan, heeft deze organisatie verplicht 
zich aan te passen aan de evolutie van de 
staatshervorming Uiteindelijk is het 
Rode Kruis zich in Vlaanderen in het 
Nederlands gaan bewegen. 
Jaren geleden heb ik tijdens een lunch 
gesprek met Carl Vandekerckhove, de 
toenmalige directeur-generaal van de 
Vlaamse vleugel van het Belgische Rode 
Kruis, ervaren dat deze overtuigde Vla
ming aan de basis heeft gelegen van de 
splitsing en de vervlaamsing van deze 
oorspronkelijk anti-Vlaamse sociëteit. 
Zoals zovele van onze mensen heeft ook 
het Vlaamse Kruis zich moeizaam her
steld van de zware klappen die het moest 
incasseren tijdens de schandelijke repres
sieperiode. Vele financiële en andere te
genslagen werden en worden nog steeds 
gesublimeerd door de bewonderenswaar
dige en belangloze inzet van talloze vrij
willigers. 

Duizenden zieken en gewonden hebben 
steeds kunnen rekenen op de beste zorgen 
van het Vlaamse Kruis. Eerste helpers bij 
ongevallen, verpleegkundigen, artsen, 
apothekers, therapeuten en bestuursle 
den hebben ontelbare mensenlevens ge
red en onnoemelijk veel leed verzacht. 
De kleinmenselijke kanten, die spijtig 
maar onvermijdelijk aanwezig zijn waar 
mensen samenwerken, zinken in het niet 
naast de onvolprezen verdiensten waarop 
het Vlaamse Kruis nu al zeventig jaar 
lang, en hopelijk nog vele jaren terecht 
fier mag zijn. 

Jan Caudron 

^ Niets dan het welzijn van ons volk. 

Het Vlaams Kruis 1927-1997. Frank 

Seberechts. Uttg. Perspectief Uitga

ven, Antwerpen, 142 blz., 400 fr. 

In Memoriam 
Lene Maesen 
De VU-afdeling Lanaken meldt ons met 
diepe droefheid het overlijden van mevr. 
Lène Maesen, echtgenote van Jef Dubois 
Lène zal in de herinnering blijven leven 
als een actieve vrouw die een groot recht
vaardigheidsgevoel koppelde aan een 
even grote bescheidenheid. Zij was met 
alleen een trouw lid van de plaatselijke 
VU-afdeling, maar ook de motor achter 
verschillende andere verenigingen zoals 
het lokaal IJzerbedevaartcomité, het pa
rochiaal zangkoor en duivenbond 'De 
Toekomst'. Lène werd zaterdag j.1. be
graven in de parochiekerk van Neer-
haren. Ze werd 72. De redactie van WIJ 
sluit zich aan bij deze blijken van me
deleven. 

Een essay over Bert Peieman 

Bert Peieman is vooral bekend als dichter. 
Maar hij was ook toneelschrijver, con
servator en hoofdredacteur. 
Als dichter evolueerde hij van vitalistische 
poëzie naar verinnerlijking. Zijn open
lucht-passiespel Knstus aan de Schelde is 
tot over de grenzen bekend. De prachtige 
kunstboeken in de reeks Flandna lllu-

strata en Flandna Aeterna verschenen 
onder zijn leiding. 

In Rupelmonde was hij jarenlang de stu
wende kracht achter het Mercatoreiland, 
Scaldiana en het Reinaartrauseum 
In Een net tussen de tanden worden de 
diverse aspecten van Bert Peieman nader 

belicht. Frans van Campenhout behan
delt in zijn essay over Bert Peieman vol
gende onderwerpen Een externe bio
grafie ; Joris Van Severen: Gij leeft in ons, 
De Schelde „Jordane van mijn hert", 
Peieman als prozaschrijver; Peieman als 
dichter, Peieman als dramaturg; Bloem
lezingen en platenboeken; Bibliografie en 
Personenregister. 

'=» Een net tussen de tanden. Frans van 

Campenhout. 108 blz. + talrijke 

foto's. 250 fr. op prk. 000-0852214-

69 van Frans van Campenhout, 1700 

Dilbeek, met vermelding: Peieman 

O.C.i\1.W. 
van Nijien 

Het OCMW van Nijlen maakt be
kend dat volgende btrekking te 
begeven is voor nnannelijke en 
vrouwelijke kandidaten 
In vast dienstverband: 

vier halftijdse 
betrekkingen 

voor poetshulp 
De aanwervings- en benoemings
voorwaarden kunnen bekomen 
worden op het sekretariaat van het 
OCMW-Nijlen, Kessel-dorp 54 te 
2560 Kessel (tel 03/4890527) 
De kandidaturen voor deze be
trekking dienen aangetekend ge
richt aan de voorzitter van het 
O C M W, de heer Leo VERELST, p/a 
Kessel-dorp 54 te 2560 KESSEU 
uiterlijk op 02 Januari 1998. 
De Sekretaris, De Voorzitter 
L Schoofs L Vereist 

De Volksunie 
op televisie 

Dinsdag 6 januari ^98 

^^Het euthanasiedebat^^ 

W l , 23u.20 - na iiet laatavondjournaal 

Als staatsambtenaar was Maurits Goet-
hals niet verlegen om reeds in de be
ginjaren van de VU verantwoordelijkheid 
op te nemen Weldra bleek dat hij de 
geknipte figuur was om het voorzitter
schap van de VU arr Brugge op zich te 
nemen Na de samenvoeging van steden 
en gemeenten in 1970 bleek al vlug dat 
Maurits de drijvende kracht was die er
voor zorgde dat de verkiezingen van 
1976 voor de VU in het arr Brugge een 
succes werden Gedurende vele jaren 
heeft Maurits het hele arr Brugge-Tor
hout-Kust afgehold voor de uitbouw van 
de partij. 

Nu IS onze vriend Maurits op 72 jaar 
overleden (25 nov. jl) 

in memoriam 
Maurits coethais 

Op zijn overlijdensbericht en in onze 
gedachtenis staan twee eretitels Vlaams-

Nationahst en Oud-voorzttter Volksunie 

arr. Brugge. 

WIJ zullen de overledene blijvend her
inneren, maar ook dankbaar blijven voor 
zijn onbaatzuchtige inzet voor zijn volk 
en de partij. 

Ook de vzw Informativa, uitgeefster van 
het maandblad WIJ-m-Brugge, blijft Mau
rits enorm dankbaar voor het feit dat hij 
gedurende 16 jaar zijn naam heeft willen 
lenen als verantwoordelijke uitgever 
Aan zijn echtgenote Denise, zijn kinderen 
en familie, betuigen wij ons oprecht me 
deleven. 

Mare de Vnese 

25 december 1997 



Guido de Backer 
uitgewuifd 

• UIT DE REGIO • 

Voor velen VU-kaderleden was Guido de 
Backer de eerste van het Algemeen VU-
secretariaat met wie zij „nationaal" in 
contact zijn gekomen. Guido was in
derdaad het hoofd van de Externe Or
ganisatie (EO) van de VU. Ontelbare 
arrondissementsbesturen en -raden heeft 
hij bezocht om er bij het kader nieuwe 
activiteiten en/of plannen uit de doeken 
te doen. Vaak kreeg hij ook als eerste de 
kritiek of het ongenoegen te horen dat bij 
de militanten leefde. Met zijn onver
woestbare kalmte en beminnelijke glim

lach incasseerde „de man uit Brussel", 
noteerde en bracht de boodschap naar het 
Algemeen Secretariaat over. Guido de 
Backer trad op 1 maart 1968 in dienst, 
een maand voor de voor de VU suc
cesvolle verkiezingen van zondag 31 
maart. Hij werd onmiddellijk ingezet om 
het verkiezingscongres van de partij op 
poten te zetten. Daarna begon het grote 
werk: de boer op om arrondissementen 
en kantons te bezoeken. Dat was 
dringend nodig: de VU kende in 
die jaren een ware explosie aan afde

lingen en activiteiten. Guido werd op 10 
januari 1932 geboren en heeft de ge
zegende leeftijd van 65 jaar dus reeds 
overschreden. 

Zijn werkgever en zijn collega's namen 
van hem afscheid middels de gebrui
kelijke geplogenheden: toespraken, een 
goed glas, een geschenk, en het ophalen 
van veel herinneringen waarbij al eens 
een traantje viel. 

Ook namens de WIJ-lezers groeten wij 
Guido en danken wij hem voor zijn 
collegialiteit. Wij wensen hem en zijn 

echtgenote nog vele gezonde jaren samen 
in de hoop dat zij met volle teugen 
kunnen genieten van „de pensioenge
rechtigde leeftijd"! 

Jan Loones 
op de praatstoel! 

1 

Op maandag 29 december (14 u.) orga
niseert VUJO-nationaal een gespreksnamid-
dag met Jan Loones, W-fractieleider in de 

Senaat over "De toekomst en het profiel van 

de Volksunie" en "De Volksunie en de po

litieke vernieuwing". Deze activiteit gaat 
door in de "Back Stage", Sint-Pietersnieuw-
straat 128 te Gent. Slot omstreeks 18u. 
"Anciens" van VUJO zullen zich herinneren 
dat de "Back Stage" twee ]aar geleden the 

scene was voor een gesprek met Maurits 
Coppieters. Ook toen ging het over een 
poging om de verstarring m het Vlaamse 
politieke landschap te doorbreken, met 
name "het Sienjaal". 

VUJO werkte positief mee aan dit project en 
blaast nog steeds geen enkele brug op. Maar 
er vloeide ondertussen veel water door de 
Schelde en veel parlementair papier en brief
papier met partijhoofdingen werden vol-

gedrukt over politieke vernieuwing. Span
nender wordt het in elk geval'met de maand, 
week, dag... Komt er een alternatief voor de 
verkiezingen of gaat elke partij met zijn eigen 
groot gelijk naar de kiezer? Begrijpen de 
beroepspolitici waar het uiteindelijk om 
draait of laten ze de VU alléén in de ver
dediging van de democratie...? Kan Bert 
Anciaux de kiezer weer of nog steeds in een 
democratisch project laten geloven of blijven 
enkel ego-trippers over? Welke opdracht is 
in deze tijden weggelegd voor elk VU-lid, in 
het bijzonder voor elke VUJO'er? 
VUJO vroeg Jan Loones om zijn licht in deze 
duisternis te laten schijnen. In de publieke 
opinie eerder verbonden met de zogeheten 
"klassieke Vlaamse" thema's? Steunt hij de 
vernieuwing? Waarom? Komt en hoort 
dat! 
Zonder meer een must voor elk kaderlid! 

Onderzoelc naar de sociaie geschiedenis 
van viaams-Brabant 

In vergadering van 18 december 1997 besliste 
de bestendige deputatie over een onderzoek 
naar de sociaal-economische geschiedenis 
van Viaams-Brabant. 
Het economische luik van dit onderzoek loopt 
reeds sedert 1996 en wordt uitgevoerd door 
het Centrum voor Economische Geschiedenis 
van de KU-Leuven. Het sociale luik zal uit
gevoerd worden door een samenwerking tus
sen vier archief- en documentatiecentra: het 
Katholiek Documentatie- en Onderzoekscen
trum (KADOC), het Archief en Museum van de 
Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB), 
het Liberaal Archief en het Archief- en Do
cumentatiecentrum voor het Vlaams-Natio-
nalisme (ADVN). 
Door de combinatie van een economische en 
sociale invalshoek op de geschiedenis van 
Viaams-Brabant in de 19de en 20ste eeuw, 
kan er, op wetenschappelijke basis, een pro
ject uitgewerkt worden dat een breed publiek 
kan bereiken. Het dubbele project moet vol
tooid zijn in het jaar 2000. 
Het project zal in de eerste plaats resulteren in 
een publicatie, opgevat als een brede, mul

tidisciplinaire benadering. De inhoudstafel zal 
er waarschijnlijk als volgt uitzien: 1. Het af
leggen van de oude gewaden (de geschie
denis tot 1880), 2. Een provincie in de kering 
(de kloof tussen stad en platteland, het so
cialisme), 3. Een succesverhaal zonder einde 
(crisis en ooriog, regionaal denken, Viaams-
Brabant als kruispunt van België en Europa, 
Vlamingen aan de grens met Brussel en Wal
lonië), 4. Van transformatie naar innovatie 
(vanaf 1974 tot?). 
Er wordt tevens voorgesteld de historische 
lijn doorte trekken tot op het heden, door het 
slot op te vatten als een probleemstelling naar 
de toekomst toe. Door het brede en ac
tualiserende opzet kunnen ook andere dien
sten binnen de provincie bij het project be
trokken worden. 
Het project zal niet beperkt blijven tot een 
publicatie, het is de bedoeling dat er ook een 
tentoonstelling in een voor het onderwerp 
suggestieve ruimte aan gekoppeld wordt. 
Het KADOC zal de coördinatie op zich nemen. 
In 1998 wordt aan dit project 3.300.000 fr. 
gespendeerd. 

OOST-VLAANDEREN 
Ma. 29 dec. CENT: Gespreksnamid-

dag met Jan Loones over ,,De toekomst en 
het profiel van de Volksunie" en ,,De Volks
unie en de politieke vernieuwing". Om I4u. 
in de Back Stage, St.Pietersnieuwstraat 128 
te Gent. Einde rond I8u. Org.: VUJO-na
tionaal. 

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

Vr. 30 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om 19u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 

21. Gastspreker: Paul Van Crembergen. 
Rond 20U.30: Kaasavond. Inschrijven (350 
fr., -I8j. 175 fr.) bij bestuursleden. Org.: vu-
Croot-Cavere. 

WEST-VLAANDEREN 
Zo. 28 dec. KORTRIJK: 25ste Boe-

tevaart met om 16u. Kruisweg der on
geborenen in de Fatimakerk van heule 
(Moorseelsestraat). 0ml7u. Fakkeltocht 
voor het leven. Verzameling Kerk o.L.v. van 
Fatima te Heule (achterzijde voetbalstadion 
Kortrijk). Einde fakkeltocht Rijselstraat 
Kortrijk, St.Michielskerk met om 18u. Boe-
temis. Org.: Boetevaarcomité. 

Wo 7 Jan. BRUGGE: Nieuwjaars
feest van VWC-Brugge. Om 11u. eredienst 
in de H. Magdaienakerk. Om I2u.30 ape
ritief en om 13u. feestmaaltijd. inschrijven 
(850 fr. p.p.) en info bij Charies Tamsyn 
(050/35.37.99). 

ZO .11 Jan. BISSEGEM: Nieuwjaars
receptie van VU arr. Kortrijk-Roeselare-Tielt. 
Van 11 tot 13u. in Ontmoetingscentrum De 
Neerbeek, Vlaswaagplein (aan station) te 
Bissegem. Gastspreker is VUJO-voorzitter 
Sigurd van Germeersch over De Toekomst 
van de VU. 

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

WO. 14 Jan. BRUGGE: „Meer en 
alsmaar minder". Klank- en diashow van 
Robert Vollekindt. Om 15u. in de Mag-
dalenazaal. Violierstraat 7. Samenkomst 
vanaf 14u. Na de activiteit is er koffietafel 
voor wie dit wenst. Org;: VWG-Brugge. 

DO. 15 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 Kre
dietbank, Leiestraat 21. inkom 300 fr., stu
denten lOOfr. Org.: Hendrik Brugmanskring 
Kortrijk. 

Zo. 18 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie in 't Laag Plafond, Noord
straat 211, van 10 tot 13u. Muziek: ,,Ove
rigens". Tentoonstelling: kunstkring 't Pa-
letje. Org.: Orde van 't Dul Bertje, VU, Ro-
denbachkring Roeselare en vuJO. 

WO. 21 Jan. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen. Juwelen en sleutelhanger 
maken. Van 13u.30 tot 16u. in zaal 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Deelname 150 fr 

Org;: Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaande-
ren. 

WO. 28 Jan. BRUGGE: Weens-
Vlaams romantisch diaconcert door Rom 
Duprez. Om 14u.30 in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Samenkomst vanaf 14u. Na 
de activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge. 

WO. 28 Jan. IZEGEM: 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. 

LIMBURG 
ZO. 18 Jan. HERK-DE-STAD: Nieuw-

jaarslunch van VU-Herk-de-Stad, Halen en 
Lummen. Om 12u. in het Cultuurcentrum 
De Markthallen, Markt 2 te Herk-de-Stad. 
Met soep, Hawaïaanse kalkoenfilet met kro-
ketjes, fruitgebak en koffie (450 fr., -I2j. 
250 fr). Inschrijven bij Laurens Appeltans 
(013/55.21.27), Pol Moors (013/52.19.09) 
of Danny Jacobs (013/44.33.28). 

ANTWERPEN 
Za. 10 Jan. EDEGEM: Nieuwjaars

receptie van VU en VNSE. Om 20u. in De 
Schrans. 
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orige week belichtte Hermann Wilms de 

genormaliseerde landensymbolen volgen ISO-

3166-1, ook het verband met het 'Europeaniseren' 

van autonummerplaten kwam aan bod. Deze week 

heeft Wilms het over de symbolen voor 

munteenheden en brengt hij ook het gloednieuwe, 

maar tere punt van de ISO-codes voor regio's en 

provincies ter sprake. Want hier hangt 

communautair gekrakeel in de lucht... 

EUROPA 

Brussel zal 
voor Europa 

met de letters 
'BXL' verder 

door het 

leven gaan. 
Had men er 

nu 'BRL' van 

gemaakt... 

8 

ISO heeft ook in de financiële wereld zijn 
normalizerende zeg. Gekoppeld aan de 
landensymbolen heeft het sinds 1982 de 3-
alfa-symbolen voor munteenheden in ISO-
4217 (laatste uitgave = 1995-12-15) vast
gelegd. Het basisprincipe is: muntsymbool 
= 2-alfa land -I- Ie letter van de munt. 
Sinds een jaar of twee zien wij nu ook bij 
ons overal BEF opduiken (let wel: alleen 
met hoofdletters is de juiste spelling). 
Alhoewel voor zuiver binnenlands gebruik 
(volgens de Belgische norm uit de jaren 
'50) het juiste symbool F is, zoals $ in de 
VSA en £ in Engeland voor binnenlands 
gebruik in zwang blijven. Internationaal 
daarom ook DEM voor Duitse marken, 
NLG voor onze taaigenoten die hun bin
nenlandse /'(florijn) handhaven, DKK, 
FIM, NOK en SEK staan voor de Skan-
dinaafse munten. Terloops een pluim voor 
de zgn. bank van hier, die heeft sinds het 
verschijnen van die ISO-norm deze in
ternationale muntsymbolen consequent 
toegepast. 

Vele van deze Europese muntsymbolen 
zullen over enkele jaren verdwijnen en 
door de Euro vervangen worden, waar
voor ISO dit jaar reeds het symbool EUR 
heeft vastgelegd. De ECU kreeg volgens 
ISO-4217 het symbool XEU, de X wijst op 
een kunstmatige munt. 

REGIO'S EN PROVINCIES 

Onder druk van meerdere toepassingen, in 
de eerste plaats de hedendaagse werve
lende opgang van e-post en internet, werd 
de ISO ertoe aangezet een norm te ont
werpen voor het bepalen van subcodes 
voor de administratieve onderverdelingen 
in de landen. Daartoe werd elk land 
uitgenodigd voorstellen in te dienen om 
een code toe te kennen aan zijn provincies, 
kantons. Lander, départements, counties, 
States, regio's, districten, republieken (in 
Rusland), "oblasts", governorates... De 
subcode werd begrensd tot maximum 3 
letters en/of cijfers. 
Het resultaat hiervan verscheen in een 

ontwerp-norm ISO-3166-2 en zal na 

amendering midden 1998 als definitieve 

ISO-norm gepubliceerd worden. 

Als wij even kijken naar onze noorder-

nummers terugvindt. Dat lijkt ons de 

logica zelve. 
Zo heeft men bv: 
FR-06: Alpes-Maritiemes 

FR-75: Paris 
FR-94: Val-de-Marne 

Het ingewikkelde United Kingdom (ISO-
symbool GB) heeft naast subcodes voor 
zijn regio's Engeland (ENG), Schodand 
(SCT), Wales (WLS), Noord-Ierland (NIR) 
en de Kanaaleilanden (CHA) als "first level 

divisions", aan 98 onderverdelingen een 3-
alfa-code toegekend, die logisch op zich
zelf zijn, maar kant nog wal raken wat hun 
ingewikkelde postcodes betreft, {'first le

vel' - subcodes tussen haakjes). 

Enkele voorbeelden: 
GB-BFS (NIR): Belfast 
GB-ESX (ENG): East Sussex 
GB-GWN (WLS): Gwynedd 
GB-JSY (CHA): Jersey 
GB-ZET (SCT): Shetland 

Brusselse Vlamingen 
bestaan 

Internationaal niet ;f;;^. 
buren, worden de 12 Nederlandse pro
vinciën met een 2-alfa-code voorzien. 
Enkele voorbeelden: 
NL-LI: Limburg 
NL-NB: Noord-Brabant 
NL-ZE: Zeeland 

De 16 Bundeslander in Duitsland krijgen 
ook een 2-alfa code, bv. 
DE-BY: Bayern 
DE-HH: Hamburg 
DE-SN: Sachsen 

Frankrijk kent een 1-alfa letter toe aan zijn 
22 regio's en een tweetallig cijfer aan zijn 
97 departementen. Een cijfer dat men ook 
op de autonummerplaten èn in de post-

EN BELGIË? 
Wat heeft men bekokstoofd voor dit land? 
De inzending kwam van het BIN (Belgisch 
Instituut voor Normahsatie), een para-
statale instelling onder voogdij van het 
federale ministerie van Economische Za
ken. Maar de ISO-secretariaten kennen 
alleen de Franstalige benaming, dito let
terwoord (IBN) en Brussels adres. (Wat 
had je anders verwacht ?) 
Het IBN diende volgende voorstellen in: 
Provincies 

BE-VAN: Antwerpen 
BE-VOV: Oost-Vlaanderen 
BE-VWV: West-Vlaanderen 
BE-VLI: Limburg 
BE-VBR: Vlaams-Brabant 
BE-WBR: Brabant Wallon 
BE-WHT: Hainaut 
BE-WLG: Liège 
BE-WNA: Namur 
BE-WLX: Luxembourg 
Logische keuze, alhoewel een 2-alfa-sub-
code gemakkelijker (maar minder her
kenbaar) zou zijn in bepaalde toepas
singen, zeker voor autonummerplaten). 
Zoals in andere landen worden voor ons 
ook de overkoepelende regio's gecodeerd. 
Daarvoor vindt men in het document ISO-
3166-2 het volgende ontwerp: 
BE-VLG: Vlaams Gewest 
BE-WAL: Wallonië, Region de -
BE-BXL: Bruxelles-Capitale, Region de -, 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het laatste ontwerp, BE-BXL, deed ons 
van verbazing en ergernis achterover 
slaan! Als Brusselse Vlaming weten wij 
goed genoeg dat de Franstalige Brusselaars 
hun Bruxelles logischerwijze meestal tot 
BXL afkorten, tot zelfs op hun checks die 
iij bv. bij Makro in het Vlaamse St.-Pieters-
Leeuw uitschrijven... 

Maar die BXL kan aan geen kanten door 
de ISO-beugel! Had men er nu een BRU 
(zoals in de luchtvaart) of een BRL van 
gemaakt, dan ware dat voor beide taal
groepen nog aanvaardbaar geweest. Nu 
echter niet! 

Welk VU-parlementslid wil hierover de 
bevoegde minister om uitleg vragen? 
Het is gemakkelijk zo'n detail als on
belangrijk of onbenullig weg te wuiven. 
Maar overmorgen zullen die ISO-sub
codes belangrijk worden in allerlei com-
puter-bestanden en allicht ook in e-mail
adressen en internet access codes om re
gio's, provincies, districten enz. te ken
merken en/of te lokalizeren in een toe
nemende wereldwijde internationale in
formatie-snelweg. 

Overigens, voor de drie regio's in België 
(waarbij unsere Freunde und Landgenossen 

uit de Oostkantons eens te meer tussen de 
Waalse plooien vallen en op ISO-vlak 
internationaal niet zichtbaar zijn), zou 
men beter, naar het voorbeeld van vele 
andere landen, de regio-codes tot 2-alfa 
beperken. 

ONS VOORSTEL 

Ons voorstel zou dan ook kunnen zijn : 
VL = Vlaamse Gemeenschap; 
WL = Region de Wallonië; 
BL = Brussel, Hoofdstedelijk Gewest. 
Zulke 2-alfa regiocodes kunnen dan ook 
zonder meer voor de nieuwe autonum-
mer-platen gebruikt worden (waar plaats 
is voor 8 tekens). En, indien overmorgen 
dit land zich in 3 zelfstandige staten op
deelt (al dan niet met een Euro-Hansastad 
'Brussels' a la Tobback), dan zijn die 3 
codes (VL, WL, BL) so-wie-so als nieuw 
ISO-landen-symbool vast te leggen, want 
die zijn, puur toeval, nog compleet vrij... 

Ing. Hermann A.0. Wilms, 

BE-1190Vorst-Brussel 
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Muizendromen van Gaby Van Emmerich 

is zo'n juweeltje voor kleuters. Flips de 
Muis zit met een probleem: de huismuis 
slaagt er niet meer in om z'n vriendjes van 
op het veld „op de kaas te vragen" omdat 
Tom de kater sinds kort in hetzelfde huis 
woont en de wacht optrekt voor het 
muizenhol. In zijn dromen ziet Flips zich 
als de circusheid waar alle andere dieren 
naar opkijken omdat hij met zijn ogen de 
grootste viervoeters weet te temmen. En 
in het echt lukt het ook Tom te doen 
afdruipen. Flips is de held. Een erg leuk 
boek met grappige tekeningen vanuit 
muizenperspectief bekeken. Het voor 
kleuters lange verhaal (60 blz.) gaat niet 
alleen over fantaseren, maar ook over je 
eigen angsten overwinnen. 
Het lelijke jonge eentje van Rik Dessers 

met illustraties van Erika Cotteleer is 
opgebouwd rond een woordspeHng: Bo
ris is altijd in zijn eentje, en maakt kennis 
met een eendje. Z'n klasgenootjes laten 
de niet erg sociale Boris links liggen; Boos 
rijdt hij weg op z'n driewieler. In het park 
ziet hij een eendje geboren worden dat 
zich onmiddellijk aan hem hecht. Alle 
pogingen van Boris om het eendje weg te 
sturen, mislukken. Boris wil in z' n eentje 
zijn. Het eendje wint. Voortaan is Boris 
met z'n tweetjes. De leuke simpele te
keningen maken ook van dit boek een 
voltreffer. 

Grappig is ook Albert en Leontien van 
Christine Davenier. Het varken Albert 
wordt verliefd op de kip Leontien. Albert 
gaat bij de verschillende dieren van de 
boerderij te rade om het hart van Le
ontien te winnen. De raden hem allen 
technieken aan waar ze zelf goed in zijn: 
de stier raad fysieke kracht aan, het 
konijn springkracht, de kalkoen opge
blazen baltsgedrag, de haan luidruchtig 
gekraai. Niets helpt. Leontien blijft blind 
en doof voor Albert. Tot hij ten einde raad 
met zijn vriend gaat rollebollen in de 
modder. Het enthousiasme lokt ook an
dere dieren, onder wie Leontien... 
Leuk verhaal en zwierig getekend, maar 
met een boodschap die niet zonder be
tekenis is: kinderen worden wijsgemaakt 
dat varkens verliefd kunnen worden op 
kippen. In het klassieke peuterboekje van 
Eric Carle, Wil je mijn vriendje zijn?, dat 
al dateert van '74 maar nog steeds veel 
succes kent, zoekt het muisje ook vriend
jes bij allerlei diersoorten. Die wijzen haar 
af, totdat ze een ander muisje ontmoet, en 
dan is het koekenbak. Of hoe doorheen 
de jaren het dekseltje voor een potje niet 
meer van hetzelfde fabricaat hoeft te 
zijn. 

Het is ons een raadsel waarom Over 

beestjes van Ida van Berkum een uitgever 
heeft gevonden. De tekeningetjes zijn te 
pruimen maar minder leuk dan in de 

B 
eestjes blijven de auteurs van kleuter- en 

peuterboekjes inspireren. De grote 

mensenboodschap die achter de dierenverhaaltjes zit, 

deint mee op de golven van de postmoderniteit. 

• BOEKEN • 

vorige boeken. Een verhaal moet je in 
Over beestjes niet zoeken. Er worden 
dieren opgevoerd, waarvan we wat we
tenswaardigheden vernemen. Ida van 
Berkum heeft duidelijk een voorliefde 
voor de tekkel. Als in dit werkje al wat 
absurde humor zit, gaat die zeker aan 
peuters of kleuters voorbij. 

een roodborstje, een reiger, meeuwen, 

kraaien en een vos hebben het te druk of 

zijn te onbetekenend. Alleen een konijn 

biedt haar onderdak en warmte. Een 

jongen vaart haar terug. Nog zo'n vreemd 

sprookje waar kleuters moeilijk een touw 

aan vast kunnen knopen. 

(jo) 

Allemaal beestjes... 
Fientje een wintersprookje vertelt het ver
haaltje van Fientje die op weg naar school 
weggeblazen wordt van de kade en op een 
eilandje in de stroom belandt. De meeste 
dieren zijn niet bereid om haar te helpen: 

'» Muizendromen. Gaby van Emmerich. 

Uitg. Clavis, Hasselt, 1997. 60 blz., 

695 fr. 

<» Het lelijke jonge eentje. Rik Dessers. 

Clavis, 1997. 32 blz., 495 fr. 

^Albert en Leontien. Christine Da

venier. Uitg. Gottmer, Haarlem, 

1997. 40 blz., 490 fr. 

<=» Over beestjes. Ida van Berkum. Uitg. 

Gottmer, Haarlem, 1997.36 blz., 550 

fr. 
«> Etentje een wintersprookje. Patsy 

Backx. Uitg. Gottmer, Haarlem, 
1997. 36 blz., 339 fr. 9 

Pleter Porter kennen we nog van z[jn 
succesboek Geschikt & Gebonden waarin 
hij zich kon uitleven met zijn plantaardige 
composities. In Pleter Porters Wo
nen. Woon- decoratie- en groenideeën 
bewijst deze Jonge decorateur en bloem
schikkunstenaar dat hij nog meer noten 
op zijn zang heeft. In een vijftal hoofd
stukken laat de auteur ons vijf hulzen 
zien. 
Hulzen die als uit een andere tijd komen, 
die elk op hun beurt hun geheimen 
prijsgeven. De Interieurs zijn met sfeer 
gestoffeerd, de materialen niet altijd 
duur. 
Telkens geeft het geheel een gevoel van 

durft tot op de rauwe bodem van de ziel 
schrapen... Zijn stijl Is, oppervlakkig be
schouwd, onder te brengen in het spoor 
van een algemeen Europees expressi
onisme, in werkelijkheid hoort de kun
stenaar nergens thuis. 
Het boek is Ingedeeld in zeven hoofd
stukken waaronder de stijl van de artiest, 
zelfportretten, naakten en beeldhouw
werken. De teksten zijn ook vertaald in 
het Frans, het Duits en het Engels. 
Een mooi geschenkboek voor wie van dit 
genre houdt. 
<=» Godfried Vervisch, met tekst van 

Lowie Wynants. Uitg. Lannoo, 
Tielt, 1997. 160 blz.. I.BSOfr. 

Geef eens 
een boek cadeau... 

weelde, vergane glorie, romantiek, 
warmte en Inspiratie mee. Niet alles wat 
afgebeeld is kan ook verwezenlijkt wor
den maar het stimuleert de eigen cre
ativiteit en geeft het die toets die mis
schien bIJ uzelf ontbreekt. Ivo Pauwels 
geeft uitleg bij de foto's die Luc wauman. 
die elk op zichzelf een „stilleven" zijn. 
Een prachtboek met prachtldeeën! 
c» Pleter Porters wonen, ivo Pau

wels en Luc Wauman. Uitg. Lan
noo. TIelt, 1997. 160 blz.. 895 fr. 

Een mooi kunstboek Is dat over de God
fried Ven/lsch met teksten van LowIe 
Wynants. Vervisch is een uitzonderlijk 
kunstenaar hij schildert autobiografisch, 
hij documenteert zijn werk met zijn eigen 
curriculum vitae. Zijn werken zijn niet 
steeds prettig om te zien, de mens die hij 
toont Is geteisterd en geschonden, hij 

Wonen en Leven In Parijs toont ons de 
stad van binnen en van buiten, in zeven 
hoofdstukken leren we Parijs kennen als 
onze broekzak. Een eerste hoofdstuk 
„Parijs, spiegel van het vrouwelijke" be
handelt de charme en bekoring die zo 
eigen is aan de Franse hoofdstad, in „Van 
de ene oever naar de andere" wandelen 
we langs de Seine, door de dorpen van 
Parijs, over de machtige bruggen, In zijn 
liefelijke hoekjes en kijken we op naar de 
monumentale bouwwerken. De „inte
rieurs" zijn om te stelen, zowel privé ais 
openbaar, metal hun stilistische rijkdom, 
van Louis XIV tot de hedendaagse design, 
In al hun verscheidenheid, „in het park" 
zien we een ander l̂ arijs, oases van rust in 
een veel te drukke stad. Met de „Am
bachtelijke geheimen" komen we veel te 
weten om ver mode, meubels en stof
fering, over de Parijse traditie en smaak. 

En in „Rendez-vous" ontdekken we over
dekte passages, intieme musea, cafés, 
authentieke bistro's en charmante ho
tels. Als afsluiter volgt nog een gids van 
Parijs met de beste adresssen. 
Als we door dit boek heen zijn, hebben 
we de indruk Parijs bezocht te hebben 
zonder er te zijn geweest. Boelend, mooi 
en leerrijk. 
In dezelfde reeks verscheen Wonen en 
Leven in Brussel van Piet Swinberghe. 
^ Wonen en Leven In ParUs. José 

Alvarez. Fotografie: Christian Sar-
ramon en Nicolas Bruant. Uitg. 
Lannoo. Tielt. 1997.264 blz.. 1.980 
fr. 

o» Wonen en Leven In BrusseL Plet 
Swimberghe. Fotografie Jan Ver-
linde. Uitg. Lannoo. Tielt. 1997. 
208 blz.. 1.980 fr. 

Iets heel anders Is het Handboek Naal-
technieken met ais ondertitel Kleding 
maken stap voor stap. Aan de hand van 
honderden foto's wordt getoond hoe Je 
zelf kleren kunt maken, eigen 
creaties uitwerken, verstellen en zoveel 
meer. Je verneemt er alles over hulp
middelen voor de technieken, patronen, 
stoffen, garens en fournituren, basis-
steken, naden, versteviging en voering, 
figuurnaden, oprijgsei, plooien en rim
pels, halslijnen, kragen, tailielijnen, mou
wen en manchetten, zomen, randen, 
sluitingen, zakken en tenslotte de pro
fessionele technieken. Een unieke uit
gave voor iemand die het allemaal wel 
ooit wel eens gezien heeft maar... hoe 
was het nu ook weer? Of beter nog voor 
Iemand die voeling heeft voor het cre
ëren van een eigen garderobe, maar het 
nooit leerde Een compleet naslagwerk 
voorzelfmaakmodel 
"^ Handboek naaltechnieken. uitg. 

Beent. Haarlem / singel 262. Ant
werpen, 1997. 520 blz.. 1.199 fr. 

(hdi) 
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Red River Amerikaanse western van Howard 
Hawks uit 1948 met John Wayne, Montgomery Clift 
en Joanne Dru. Hawks draaide versclneidene westerns 
met Wayne en uit deze eerste samenwerking blijkt dat 
het meteen klikte tussen hun belden. Zat. 27 dec, 
VTM om 23U.45 

^&^ Annie Het roodharige meisje Annie zit al Jaren 
in een weeshuis te wachten tot haar ouders haar 
komen ophalen. Op een dag komt de secretaresse van 
miljonair Warbucks langs om een meisje te zoeken dat 
voor een week bij de steenrijke man zal logeren. Zon. 
28 dec. Kanaal 2 om 2iu. 

^tf0 Monty Phythons's Life of Brian Britse ko
medie van Terry Jones ult 1979 met de Monty Python
bende in maar liefst 57 verschillende rollen. Originele, 
knotsgekke en oneerbiedige godsidenstlge parabel 
over een man die zijn leven parallel ziet lopen met dat 
van Christus. Maan. 29 dec, Arte om 22u.lO 

1K=3^ Charade Amerikaanse komische politiefilm 
van Stanley Donen uit 1963 met Cary Grant, Audrey 
Hepburn, Walte Matthau e.a. In afwachting van haar 
echtscheiding vertrekt Reggie Lambert op skivakantie 
naar Megève. Daar ontmoet ze de verleidelijke Ame
rikaan Peter Joshua. Terug in Parijs laat Inspecteur 
Grandpierre haar weten dat haar man werd vermoord 
en dat hy onder de naam Voss een misterieus dub
belleven leidde... DIns. 30dec. Kanaal 2 om 2iu. 

^S? Angel Heart Amerikaanse thriller van Alan 
Parker uit 1987. New York 1955. Privé-detective Harry 
Angel moet in opdracht van de bizarre zakenman 
Louis Cyphre een zekere Johnny Handsome, ooit een 
succesvolle crooner, opsporen. Harn/'s eerste spoor 
leidt naar New Orleans. Het wordt een intrigerende 
zoektocht, met wonderlijke, sensuele en angstaan
jagende beelden. Woens. 31 dec, Canvas om 
22U.50 

Whitney Houston en 
Kevin Costner in 
„The Bodyguard". 
Dond., 1 Jan., Kanaal 
2 om 21U. 

Wéd!' H.M. Peeters Bart Peeters is terug. Hij pre
senteert en dirigeert een nieuwe variétéshow, waarin 
een bedrijf en zijn werknemers centraal staan. Ver
borgen talenten worden met een optreden verrast en 
collega's kunnen mekaar met de verborgen camera's 
in het ootje nemen. Vrij. 2 Jan., VTM om 20u.15 

^m? en de volgende week... 

TV1 laat op zaterdag 3 Januari de kanonnen bulderen 
in „The Guns of Navarone. Op zondag 4 Januari wordt 
op \/T4 op een vrij sexy manier hulde gebracht aan 
Hitchcock met de thriller „,The Bedroom Window", in 
de serie „Dood doet leven" op Canvas wordt op 
maandag 5 Januari een portret geschetst van Ka-
magurka. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, 
komt uitvoerig aan het woord in een extra-aflevering 
van het popmagazine „The O Zone", dinsdag 6 
Januari op BBC 2. Geertje De Ceuleneer presenteert 
op woensdag 7 Januari het nieuwe TVl-consu-
mentenmaganazine „Per slot van rekening". Mark 
Vanlombeek blikt vanaf donderdag 8 Januari In zijn 
praatshow „De schrikkeljaren" wekelijks terug op de 
periode van 1968 tot 1996. Op vrijdag 9 Januari is op 
VTM de film „Richie Rich", het verhaal van een 
schatrijke jongeling die o.m. Claudia Schiffer als prlvé-
turnlerares tewerk stelt. 

Toen Léon Gaumont in 1895 de statuten 
van zijn vennootschap deponeerde, wist 
hij niet dat de margriet (de voornaam van 
zijn moeder) die hij in 1903 als logo koos, 
bijna honderd jaar later aan z'n we
reldverovering zou beginnen. En dan nog 
wel in Antwerpen, want daar ging vorige 
week het grootste cinemacomplex ter 
wereld in de middenstad gelegen open, en 
meteen het eerste buitenlands avontuur 
voor Gaumont. En tegelijk heeft hij ook 
de 3 Calypsozalen van de ondergang 
gered, en de oude cinema Quellin die in 
1998 zal worden omgebouwd tot de 
eerste IMAX 3D zaal van België. 
Wie 20 jaar geleden had durven zeggen 
dat de video voor zowat de helft van de 
inkomsten van een film zorgt, zou voor 
gek verklaard zijn. Wie toen had beweerd 
dat het cinema-imperium van wijlen ba
ron Heylen failliet zou gaan, en daarbij 
had gezegd dat er op de Antwerpse Lucht
bal het grootste cinemacomplex ter we
reld zou staan - in Vlaamse handen nog 
wel, en dat er in de Antwerpse binnenstad 
dat prachtige Gaumontcomplex zou ko
men, zou uitgelachen zijn. Maar gelukkig 
voor Antwerpen en de Antwerpse burgers 
die van cinema houden, is het allemaal 
waarheid. Het staat er nu: met 17 zalen, 
van 1 t.e.m. 19 (10 en 13 bestaan niet!), 
met drie niveaus en met een totale op
pervlakte van 11.600 m .̂ 

ZAKEN GAAN VOOR 

Toen Nicolas Seydoux (foto), Gaumonts 
grote baas, staande tussen 's werelds twee 
langste roltrappen zonder middensteun, 
in gezelschap van de Antwerpse bur
gemeester en gouverneur, de zaak of
ficieel opende, ging er een zucht van 
verlichting door de grote schare film
fanaten. Bij de genodigden was dat niet 
anders. Seydoux was blijkbaar zeer goed 
op de hoogte van een aantal Vlaamse 
gevoeligheden: hij begon te speechen in 
het Nederlands en verontschuldigde zich 
dan in de taal van Molière voor het 
verhakkeien van de taal van Vondel. Het 
leverde hem een applausje op van de 
talrijk opgekomen Antwerpse franskil
jons die dachten hun slag te hebben 
thuisgehaald. Daarna ging hij in de taal 
van Shakespeare verder, een taal die hij 
trouwens erg goed beheerst. 
Seydoux beweert hier niet gekomen te 
zijn als Franstalige imperialist laat dat 
duidelijk zijn. Hij is hier gekomen als 

zakenman die er moet voor zorgen dat de 
investering die Gaumont heeft gedaan, 
rendeert. Trouwens wie de programmatic 
ziet, merkt weinig verschil met de an
deren. Voor de Sinjoren is er natuurlijk 
wel een groot verschil. Ze kunnen vanaf 
nu opnieuw, wanneer ze een bezoek bren
gen aan de bioscoop, in de stad een fris 
pilsje gaan nuttigen of een lekker hapje 
gaan eten. Als nu ook de horeca nog wat 
prijsvriendelijker wordt... 
Ook voor het onveiligheidsgevoel dat 
sommigen bekruipt wanneer ze 's avonds 

door de wijk moesten, is de komst van 
Gaumont een goede zaak. Ook De Lijn 
draagt haar steentje bij door het verlenen 
van combi-biljetten. In de ondergrondse 
parking kan je, mits voorlegging van je 
bioscoopkaartje, je wagen 3 uren kwijt 
voor slechts 100 fr. Een stalling voor 500 
fietsen is in de maak. Gaumont geeft werk 
aan ongeveer 70 mensen: 50 vasten en 20 
indirecten. Nu moet de filmliefhebber 
nog meewillen, maar dat kan geen pro
bleem zijn. 

Willem Sneer 

Binnenkort zullen de diverse TV-
stations de kijker weer met jaar
overzichten rond de oren slaan. 
De VRT heeft beloofd te werken 
rond het thema 'Afscheid', van 
VT4 mag in het beste geval een 
soort van MIss-Wet-T-shirt-bood-
schap verwacht worden en op 
VTM zal, zoals naar goede ge
woonte, een overzicht met veel 
aandacht voor de menselijke kant 
in elkaar geknutseld worden. Wat 
zich laat veronderstellen dat we 
weer een fraai staal van onze 
Vlaamse medemensen zullen te 
zien krijgen. 'Nursing' zal in com-
petitieverband gaan en porno-ac
teurs gekleed. Als toemaatje zal 
een of andere 'biograaf' komen 
vertellen over het intieme sex-
leven van wijlen pnnses Diana. 

maar toch met enige aandrang, 
gevraagd wordt zijn stuur over te 
geven. Dit was een prettige, naar 
Telefacts-normen evenwichtige -
een mens went aan alles - re
portage. Slachtoffers kregen van 
de ordediensten de raad om de 
wagen toch maar af te geven: 
geen auto is een mensenleven 
waard, in een maatschappij waar 
je beboet kan worden als je auto 
niet op slot is, waar rijke mensen 
premies krijgen voor inbraakpre
ventie kijken wij van zo'n uitspraak 
niet meer op. Van de daaraan 
gepaarde ruk naar rechts overi
gens ook niet, al schijnt dat niet 
overal door te dringen. 
Het tweede stukje ging over de
pressies en was in hoge mate ste
reotiep. De woorden 'trauma', 

Familie in drie delen 
Teiefacts, dinsdag 16 december 1997, VTM 

Maar kijken we niet reikhalzend uit 
naar de toekomst. Vandaag had 
het magazine 'Teiefacts' Immers 
alweer drie uitgelezen reportages 
voor ons samengesteld. Eentje 
over car-jacking, een andere over 
depressies, en - om de kijker bij 
zich te houden - nog een we
tenschappelijke studie over trans-
sexuele hoeren in New York. Ge
weld, gezondheid en sex oftewel 
een cursus 'Familie' in drie delen. 
De eerste bijdrage ging over een 
nieuw soort van autodiefstallen. 
Dure wagens worden gestolen 
terwijl de motor nog draalt en de 
bestuurder-eigenaar vriendelijk, 

'medicijnen', 'steeds meer' en 'ta
boe' vielen en er kwamen alleen 
vrouwen aan het woord. Alsof 
mannen niet het recht hebben 
depressief te worden. 
De laatste bijdrage was datgene 
waarvoor de kijker deed wat hij 
vakkundig geacht werd te doen. 
blijven kijken. Eén van de trans-
seksuelen liet ons haar nieuwe 
borsten zien, maar op de vraag 
hoe zo'n dingen eruit ziet nè de 
operatie kregen wij als geïnteres
seerde kijker helaas geen ant
woord. Volgend jaar beter! 

Krilc 
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Fatale plannen 

Als politici werl<eiiji< de ware behoeften 
en verzuchtingen onderzochten, dan 
zou een referendum niet nodig zijn. 
(WIJ, 18 dec. jl. Al doende leert men) 
Het koddige is dat plannen steeds ge-
maal<t worden door buitenstaanders, 
die vaak niets afweten van de samen
hang van handelsbehoeften en bewo
ning. Of de werkelijke toetand van de 
winkeliers niet kennen en over hun 
hoofd heen beslissingen nemen. Kritiek 
afwimpelen met de spreuk dat de win

keliers schrik hebben voor hun (!) ver
nieuwende Ideeën en gelukkig gemaakt 
moeten worden tegen hun wil In. 
Het zijn dezelfde onbekwame plannen
makers die in het verleden toezagen 
hoe de handeiscentra leegliep. Die nu 
plots ontdekken dat een „Wijnegem" 
géén goede oplossing Is. Die zelf met 
hun auto bulten de stad gaan kopen, 
omdat de stadswinkels onbereikbaar 
zijn. Die om het parkeergemak en de 
kostenbesparing van parkeergeld bui
ten de stad gaan kopen. (Gemeenten In 
Duitsland Innen géén parkeergeld meer 
In het centrum. Wegens teruggang der 

verkoop.) De werkelijke oorzaak dat de 
stadwinkels niet bereikbaar zijn met 
auto's wil de overheid niet aanpakken. 
Auto's van bewoners en wie er komen 
werken moeten weg van de straten. 
Dan is er plaats genoeg voor de nuttige 
auto's. Want als de winkels bulten de 
stad gaan is dat de langzame dood van 
het centrum. Door hoge huurprijzen en 
dalende omzet wijken onrendabel ge
worden winkels uit naar de stadsrand. 
Wie vroeger nog eens wat in Gent
centrum kocht, zet er nu géén voet 
(auto) meer sedert het autovrij maken. 
De overheid is nu bezig met bewoners 

terug naar de stad te lokken. Waardoor 
trokken ze weg? In Gent is de meer
derheid der centrumbewoners steun
trekker. Al wie kan trekt weg uit de 
ontoegankeijke, dure en oncomforta
bele stad en dat is onomkeerbaar 
De centrumhandei verliest omzet, gaat 
dood en veroorzaakt leegloop. 
Er zijn simpele oplossingen. Zou men 
eens aan bewuste winkeliers moeten 
vragen, In plaats van aan de plannen
makers die voor hen beslissen. 

w. Degheidere, 
Brugge 

Broederband 
Tot zo lang Jan van Hoogten en Jef van 
Dingenen zich respectievelijk met het 
BDAC en met Broederband bezighielden 
kon een oude nationalist als ik achter de 
doelstellingen van beide organisaties 
staan. Nu zij weg zijn en hun werk door 
anderen werd 'overgenomen' rest er van 
de openheid die zij elk op hun manier 
toonden niet veel meer over. Natuurlijk 
blijven wij, zoals dhr. Wagemans zo mooi 
schrijft, „trouw aan de gedachten en de 
symbolen die geleid hebben tot Broe
derband en tot het Bormshuis" en weten 
wij „waarom onze verenigingen zijn ont
staan". 

Maar dat van het vaandel doorgeven is er 
iets te veel aan. Als ik zie dat de mensen 
die vandaag het vaandel dragen dezelfden 
zijn als deze die het schepenkollege van 
Vitrolles naar Antwerpen hebben uit
genodigd dan moet ik mij helaas aan
sluiten bij de beslissing zoals door Broe
derband Aalst-Dender werd genomen. 
Verontschuldig mij mijn anonimiteit. 

JanV. 

(volledige naam en adres 
bij de redactie bekend) 

vu-Congres 
Gebruik makend van de congresresolutie 
over Democratie & Politiek wil ik enkele 
meningen op een rijtje zetten. 
Indien men het begrip stemrecht voor 
migranten blijft koppelen aan het woord 
racisme gaat men vele politieke daklozen 
creëren. Het is inderdaad niet omdat men 
aan een andere mening blijft vasthouden 
dan deze die gestemd werd, dat men als 
„extreem rechts" moet beschouwd wor
den. 

Hierna wil ik ook enkele punten aan
duiden waarom ik aan de mening blijf 
vasthouden, dat een eerste vereiste om de 
integratie te bevorderen het (Vlaams) 
burgerschap is. 

- Door Hugo Schiltz ging men over tot het 
schrappen van het zinnetje over de mo
narchie uitverkiezingsoverwegingen. De
zelfde regel had moeten gehanteerd wor
den voor de Resolutie 4.9. (stemrecht 
voor migranten) na de rellen te An-
derlecht. 

- Het stemrecht voor migranten zal de 
discriminatie niet tegenwerken: vb. vrou
wen kregen stemplicht in 1948. Tot nu 
toe vechten we nog voor o.m. gelijk 
loon... enz. 

- In elke gemeenschap zijn er goede, 
minder goede en zelfs slechte mensen met 
positieve en negatieve doelstellingen en 
de negatieve tijdsgeest overheerst nu. 
Reactie hierop is o.m. de Witte Mars. Dus 
zelfs indien andere bevolkingen hier kun-
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nen leven geldt ook voor hen de we-
derkerigheidsregel van hoffelijkheid, 
rechten en plichten en die zijn niet alleen 
vervuld door het betalen van belastingen. 
Zij moeten zich aanpassen, dit is de regel, 
niet andersom. Vreemde culturen moeten 
de onze niet overtroeven. Vlamingen 
moeten uit zelfrespect ook hun grenzen 
kunnen stellen; toegeven aan alles getuigt 
niet van persoonlijkheid en vastberaden
heid. 

- Men vergeet in de VU gemakkelijk 
rekening te houden met de Rand. In 
Vlaanderen spreken alle migranten Ne
derlands. Dit is alles behalve zo in Brussel 

en in de Rand; en spijts het feit dat men 
enkele goed uitgekozen Nederlandsspre
kende migranten een pleidooi liet houden 
over disciriminatie - wat niet thuishoort 
op een congres; dit is stof voor een 
informatieavond - blijf ik vinden dat het 
burgerschap en de vijf voorwaarden die 
we wél stemden, een eerste vereisten zijn 
om „stemrecht" te krijgen. 
Naar mijn gevoel en geweten, beslist men 
hier met een korte termijnvisie ietwat 
impulsief over het wel en wee van alle 
Vlamingen. Ik bedoel hiermee: men moet 
ziende blind zijn om niet waar te nemen 
dat het fundamentalisme zich over de 

ganse wereld aan 't verspreiden is. Moet 
dit land en Brussel ook nog de draaischijf 
worden van de Islamitische onverdraag
zaamheid? Dit risico wil ik niet lopen en 
help hier niet aan mee. 
Natuurlijk maakt één persoon de ge
schiedenis niet, maar ik wil wel waar
schuwen voor gevolgen, afgeleid van 
meerdere culturen. We hebben ook een 
plicht tegenover onze eigen cultuur, ook 
migranten houden aan hun eigenheid. 
Wie durft beweren dat alle matige en 
gewillige migranten straks niet zullen 
verplicht worden om hun cultuur op één 
of andere wijze op te dringen? 

Reinhilde Raspoet, 
Overijse 

Ter gelegenheicj van de feesWagen 
krijgen jullie van ons extra-

spelplezier samen met extra-prijzen. Vijf 
puzzelaars Icunnen een boel<enpalct<et 
winnen, ivieetjoen is de boodschap... 

OPGAVE 101 
HORIZONTAAL 
3. Viervoeters die je in Egyp

tisch water aantreft (10) 
7, Nachtelijke ligplaats van in 

deze tijd veelbezongen 
jonge schaapherders (4) 

10. Uitwerking van een waar
depapier (6) 

11. Deze Züidamerlkaanse ri
vier verandert zomaar in 
een paardrijdster (7) 

13. Zij besturen een handels
zaak (9) 

14. Maakten een buiging en 
vormden zo een telwoord 
(5) 

15. Roodachtig paard (3) 
16. Peuterzitplaats (8) 
19. Van Columbus? (2) 
21. Slap geval op de bovenlip 

(8) 
24. Zeer toeristisch Mediter

raan eiland (5) 
27. Gesloten (5) 
28. Luid weerklinkende uiting 

van plezier (11) 
30. Oorspronkelijke inwoner 

van de Verenigde Staten 
(7) 

31. Nu reeds hulpbehoeftig? 
Nee, 't Is een noodsem! 
(5) 

32. Een opbergzak, een stapel 
en je kunt er ook koffie uit 
drinken (3) 

33. Dronkemanspraat (5) 

VERTICAAL 
1. Onafhankelijk (3) 
2. Liet iets toe wat eigenlijk 

verboden is! (8) 
3. Jaren geleden won deze 

wielrenner van bij ons, 
maar In 't Frans een Ker
stekind, de Ronde van 
Vlaanderen (4. 4) 

4. Deze geneesheer is strikt 
persoonlijk gebonden (7) 

5. 't Is Vic en (en) Bert (7) 
6 Uitgeput, misschien is 't 

wel afgelopen... (5) 
8. Doet de Vlaamse Leeuw als 

hij massaal meegezongen 
wordt (6) 

9. Naar een lid van deze 
Franstalige familie van mi
litaire én politici is een 
hoofdstraat in 't centrum 
van Antwerpen genoemd 
(6) 

12. Vuur maken Is ook een 
vorm van opruien (6) 

17. In deze actuele dierenver
blijfplaats word je onge
veer halverwege twee 
keer achtereen aange
maand om stil te zwijgen 
(9) 

18. Tussen la en do (2) 
20. De traditie wli dat deze 

dienst gehouden wordt ais 
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buiten duisternis heerst 
(8) 

22. Jaarboekjes (6,1) 
23. Vertrokken (7) 
24. Befaamd badgastenver

blijf op de Zeedijk in Oos
tende (7) 

25. Ultstatvenster, maar niet 
een vitrine! (7) 

26. 't Gaat er heet aan toe (6) 
29. Zo vinnig als een Frans 

(Waals) symbool (5) 

lOPLOSSING OPGAVE 100 
Horizontaal: 1, kreukbaar, 5. 
neusgaten; 7, zweet; 8. Tokio; 
9, kwellers; 11, klager, 13, 

show; 14.1 
verticaal: 
eruptie; 3 
rondom; 6 
ken; 10. zw 
Leen vam 
Oppemstr 
Wolvertei 
van deze 
binnenkoi 
tiuilsbezo 
De brfefk 
lossing va 
wachten \ 
maandag 
ons adres 
12 te 100( 
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Ter gelegenheid van de feestdagen 
l<rijgen jullie van ons extra-

speiplezier samen met extra-prijzen. Vijf 
puzzelaars Icunnen een boekenpakket 
winnen. iMeedoen is de boodschap... 

OPGAVE 101 
HORIZONTAAL 
3. Viervoeters die je in Egyp

tisch water aantreft (10) 
7, Nachtelijke ligplaats van in 

deze tijd veelbezongen 
jonge schaapherders (4) 

10. Uitwerking van een waar
depapier (6) 

11. Deze Züidamerikaanse ri
vier verandert zomaar in 
een paardrijdster (7) 

13. Zij besturen een handels
zaak (9) 

14. Maakten een buiging en 
vormden zo een telwoord 
(5) 

15. Roodachtig paard (3) 
16. Peuterzitplaats (8) 
19. Van Columbus? (2) 
21. Slap geval op de bovenlip 

(8) 
24. Zeer toeristisch Mediter

raan eiland (5) 
27. Gesloten (3) 
28. Luid weerklinkende uiting 

van plezier (11) 
30. Oorspronkelijke inwoner 

van de Verenigde Staten 
(7) 

31. Nu reeds hulpbehoeftig? 
Nee, 't is een noodsem! 
(5) 

32. Een opbergzak, een stapel 
en je kunt er ook koffie uit 
drinken (3) 

33. Dronkemanspraat (5) 

VERTICAAL 
1. Onafhankelijk (3) 
2. Liet iets toe wat eigenlijk 

verboden is! (8) 
3. Jaren geleden won deze 

wielrenner van bij ons, 
maar In 't Frans een Ker
stekind, de Ronde van 
Vlaanderen (4. 4) 

4. Deze geneesheer is strikt 
persoonlijk gebonden (7) 

5. 't Is Vic en (en) Bert (7) 
6 Uitgeput, misschien Is 't 

wei afgelopen... (5) 
8. Doet de Vlaamse Leeuw als 

hij massaal meegezongen 
wordt (6) 

9. Naar een lid van deze 
Franstalige familie van mi
litaire én politici is een 
hoofdstraat in 't centrum 
van Antwerpen genoemd 
(6) 

12. Vuur maken is ook een 
vorm van opruien (6) 

17. In deze actuele dierenver
blijfplaats word je onge
veer halverwege twee 
keer achtereen aange
maand om stil te zwijgen 
(9) 

18. Tussen la en do (2) 
20. De traditie wli dat deze 

dienst gehouden wordt als 
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buiten duisternis heerst 
(8) 

22. Jaarboekjes (6,1) 
23. Vertrokken (7) 
24. Befaamd badgastenver

blijf op de Zeedijk in Oos
tende (7) 

25. Ultstatvenster, maar niet 
een vitrine! (7) 

26. 't Gaat er heet aan toe (6) 
29. Zo vinnig als een Frans 

(Waals) symbool (5) 

lOPLOSSING OPGAVE 100 
Horizontaal: 1, kreukbaar, 5. 
neusgaten; 7, zweet; 8. Tokio; 
9, kwellers; 11, klager, 13, 

show; 14. nor; 15. in de fik. 
verticaal: 1, kant en klaar; 2, 
eruptie; 3, autokerkhof; 4. 
rondom; 6 getalm; 7. zwen
ken; 10. zwak, 12. ren. 
Leen vandenbemiït uit de 
oppemstraat 36 te I 86 I 
Wolvertem Is de winnares 
van deze week. ZU Krijgt 
binnenicort haar paldcet 
tiuilsbezorgd. 
De brfefiraart met de op
lossing van oi>gave 101 ver
wachten wil ten laatste op 
maandag 5 februari a.s. op 
ons adres: Barrikadenplein 
12 te 1000 BrusseL 
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Ons e-mailadres 

reclactie@vprti.be 
Ons weekblad is ook via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons electronisch adres: redac-
tie@vprti.be. 
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Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Viaams-Brabant steunt 
Nederianclstallg 

onderwijs In Rand 
Het Actieplan Vlaamse Rand bepaalt dat er 
ondersteuning wordt aangeboden aan 
scholen, begeleidingsdiensten en de be
trokken PMS-centra dooreen begeleidings
aanbod Nederlands Tweede Taal (NT2). Op 
vraag van gedeputeerde Herman van Aut-
gaerden (VU) werden in de provinciale be
groting van 1997 middelen voorzien om de 
pedagogische en didactische ondersteu
ning van het Nederlands basisonderwijs te 
betoelagen. 
Deze vraag werd Ingegeven door de vast
stelling dat heel wat van deze scholen te 
maken krijgen met leerlingen die niet het 
Nederlands als moedertaal hebben. Het ge
brek aan ervaring om met deze anders
taligheid om te gaan vertaalt zich niet alleen 
in problemen met de anderstalige leer
lingen zelf, maar doet ook bezorgdheid 
ontstaan over de kwaliteit van het onderwijs 
in het algemeen. 
Soortgelijke problemen stellen zich ook el
ders, maar worden daar opgelost in het 

kader van het Onderwijs Voorrangsbeleid 
(OVB). Door zijn specifieke ligging, nabij 
Brussel-Hoofdstad, en de daarmee gepaard 
gaande verschijnselen zoals stadsvlucht, so
ciale verdringing en verfransing vergt de 
Vlaamse Rand een eigen aanpak. In plaats 
van het Steunpunt NT2 louter op zijn er
varing in het kader van het OVB te laten 
voortgaan, werd daarom besloten een on
dersteuning uit te werken die zich beter op 
de onderwijssituatie in de Rand richt. 
Viaams-Brabant staat een schoolbetrokken 
ondersteuning voor, bestaande uit een 
veelheid aan initiatieven die in een zgn. 
,,lnscholingspakket" gebundeld worden. 
Daarnaast wordt ook de reeds bestaande 
pedagogische en didactische ondersteu
ning in de faciliteitengemeenten uitgebreid 
naar vijftien andere scholen In de Vlaamse 
Rand. De totale financiële inspanningen die 
Viaams-Brabant hiervoor veil heeft bedra
gen 2,5 miljoen: een groot bedrag voor een 
provinciale overheid. 
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HET VERHAAL VAN JEZUS 
"Je/us werd geboren in N:i/areth." En "Hij moest 
dood omdat hij alle schema's en calegoneën door
brak." De godgeleerden Geert Van Oyen en Robrecht 
Michiels praten over Je/.us. Waarom hij opnieuv, /o 
ontzettend populair is. Wie hij. historisch beschouwd, 
was. En wat hij betekende en nog kan betekenen 
"De christen mens is iemand die zich/elf als krachlig 
ei'vaart en die verder kan doen." 

KERSTGESPREKKEN 
De kerstgesprekken van Knack. Merry 
Hermanus over de PS-affaires. Jos Ansonis over 
de tlles. Yvette Michotte over onze voeding. 
Michel D'Hooghe over het Belgisch voetbal. 
Fai(;al Hoesseini over Jeruzalem. Saliina 
Tlemciani over Algerije. Filip Verhelen over de 
telooigang van het regenwoud. Christina Noble 
over de straatkinderen van Vietnam. Zygmunt 
Tyszkiewics over werkloosheid. En, als postuum 
eerbetoon, een gesprek dat Frans Verleyen kort 
voor zijn dood had met musicus Jos van 
Immerseel. 
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de Comniissie-Dutroux. De woede om Loubna. 
Het bovendiijven van de communautaire spannin
gen. De schande van Renault Vilvooide. De twee 
snelheden van Europa. 

The making of Dolly. De invasie van de ziekten. 
De kunst \aii de managers. Het bloed aan de islam. 
De veranderingen in Afrika en in het Vlaamse 
medialandschap. Het verzet van Jan Ullrich. 
Kortom, het jaaroverzicht. 
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an het einde van deze eeuw vieren nogal wat 

atuurverenigingen hun IS-jarig jubileum. Velen 

onder hen zijn immers opgericht tijdens of na het 

'Europees jaar voor Leefmilieu' in 1970. Hugo 

Pluymers, een natuurliefhebber van het eerste uur, 

schreef er een boek over: 'Tussen schaamgroen en 

natuurbehoud. Zorg en strijd om de open groene 

ruimte in Limburg.' 

MILIEU 

De Limburgse 
natuuî  

beschermers 
lustten In de 
Jaren '70 de 
bestendige 
'reputatie' 

rauw. 25 Jaar 
actievoeren 
hebben wel 
resultaten 

opgeleverd. 

Hugo 
Pluymers: 

„Natuur 
beleven Is 
geen film 

kijken! Het 
Bambi-

achtige moet 
eruit. 

Toerisme In 
natuur

gebieden 
mag, zolang 

de natuur 
niet 

kwetsbaar 

IS." 

w 

„Dat de eerste jaren van het natuur

behoud in Limburg een strijd waren, is uit 

deze publicatie ook duidelijk af te leiden. 

Het natuurbehoud in Limburg heeft vele 

jaren, decennia lang, moeten opboksen 

tegen heel wat onbegrip, onwil en be

krompenheid. Het siert de pioniers uit die 

tijd dat zij hebben volgehouden, niet

tegenstaande de vele opdoffers die ze 

hebben moeten incasseren. Zij hebben van 

het natuurbehoud een punt gemaakt op de 

politieke agenda." Limburgs gedepu
teerde voor Leefmilieu, Frieda Brepoels, is 
in het voorwoord van 'Tussen schaam
groen en natuurbehoud' bijzonder gul 
met complimenten voor de Limburgse 
natuurbescherming. Hugo Pluymers, au
teur van het boek, heeft ooit anders 
geweten: er was een tijd dat politici doof 
waren voor de natuurbeschermers of hen 
toch minstens beschouwden als een on
aangename teek in hun pels. 
De eerste groep natuurbeschermers die in 
geheel Liraburg actief werd, was de NAL, 
de NatuurbeschermingsActie Limburg, 

opgericht in 1966 en tot op heden actief. 
Onder die noemer werd begin jaren '70 in 
Limburg verzamelen geblazen. De 20 jaar 
die dan volgen vormen het zwaartepunt 
van Pluymers boek. Plaatselijke vereni
gingen schieten als paddestoelen uit de 
grond en bundelen hun krachten, veelal 
rond lokale thema's. Aan de lezer om het 
tot zich te nemen. 

Opvallend afwezig in het boek is Agalev. 

„Agalev heeft in Limburg nooit echt vaste 

voet aan de grond gekregen. De meeste 

'groene jongens' hadden immers sympa

thie voor de VU. ]e mag niet vergeten dat 

zij de eerste partij in Vlaanderen was die 

aandacht besteedde aan milieubescher

ming. Jaak Gabriels en Johan Sauwens 
profileerden zich rond het dossier van de 

A24, de Limburgse Noord-Zuidverbin

ding; Jan Peumans deed zich in positieve 

zin opmerken in Zuid-Limburg; WIJ 
schreef veel artikels over het onder

werp;... Evrard Raskin bracht een en 

ander in het parlement. De Limburgse 

deputatie had geen aandacht voor onze 

vragen, de druk moest wel van ergens 

anders komen." 

TE LAAT? 
De opeenvolgende staatshervormingen 
waren voor de milieubeweging geen 
slechte zaak. „De Bijzondere Wet van 8 

augustus 1980 zorgde voor een versnelde 

uitwerking van de decreetgeving inzake 

natuurbehoud. Natuurbehoud bleef een 

afzonderlijk beleidsdomein van de Mi

nister van Leefmilieu. Niet alleen het 

aantal bevoegdheden en sleuteldecreten 

groeide, ook de middelen om natuur

behoud te ondersteunen namen toe. Vanaf 

1989 stegen de financiële middelen van de 

Vlaamse Raad dermate dat natuurbehoud 

op lange termijn echt gestalte zou kunnen 

krijgen." lezen we ergens. Het Vlaamse 
zelfstandigheidsstreven als objectieve 
bondgenoot van de natuurbescherming 
zou je kunnen denken. Helaas is dat maar 
de halve waarheid: mede door de voort
durende communautaire twisten, die b.v. 
Nederland niet kende, kwam een echt 

mers. „De jongste jaren kopen wij zeer 

veel terreinen bij. In Limburg worden 

inmiddels goeds.000 ha. natuurgebied op 

een vakkundige manier beheerd. De na

tuurverenigingen nemen daarvan het 

grootste deel voor hun rekening. Limburg 

beschikt over bijna de helft van de totale 

beschermde oppervlakte in Vlaanderen. 

De jongste tien jaar bestaat in Vlaanderen 

de wil om de groene hoofdstructuur te 

realiseren. Het is alleen jammer dat we het 

decennium eraan voorafgaand 'fameuze 

prutsers' gehad hebben op het vlak van 

Ruimtelijke Ordening. Ik denk daarbij aan 

o.a. Akkermans éri Waltniel. De eerste 

Vlaamse ministers hadden duidelijk last 

van de Belgische ziekte." 

De eerste resultaten van het niet-afla-
tende werk van de natuurvrienden wor-

Natuur bieden is 
natuur behouden 

natuurbeleid in België pas relatief laat op 
gang. „Volgens mij hebben de beste krach

ten m Vlaanderen zich - terecht - bezig 

gehouden met de ontplooiing van het 

Vlaamse volk." besluit Pluymers. „Daar

door hebben we een flinke achterstand 

opgelopen op onze noorderburen, waar 

een vereniging als Natuurmonumenten 1 

miljoen leden telt!" 

Eind jaren '80 zijn er twee belangrijke 
factoren die het Limburgse natuurbe-
schermingsleven in positieve zin beïn
vloeden. Een eerste heet Steve Stevaert, 

toen nog gedeputeerde. „Hij wilde een 

natuurbeleid voeren geschoeid op het Ne

derlandse model en bepaalde ook dat 

natuurverenigingen provinciale subsidies 

konden krijgen voor de aankoop van na

tuurgebieden." verklaart Pluymers. De 
oprichting van het MNA-fonds, een ver
wezenlijking van Theo Kelchtermans, is 
een tweede factor. „Vanaf dat ogenblik 

werden er fondsen ter beschikking gesteld: 

eerst met mondjesmaat, daarna al veel 

ruimer. Ter vergelijking: in 1980 werden 

door de gezamenlijke natuurverenigingen 

5 hectaren aangekocht in Limburg, het 

afgelopen jaar heeft de Stichting Limburgs 
Landschap (waar Pluymers mede-oprich
ter van is/red.) alleen al 75 ha. aan

gekocht." 

'FAMEUZE PRUTSERS' 
„Vandaag de dag dragen zowel de pro

vincie, bet Vlaamse gewest als - in som

mige gevallen - de Europese Gemeen

schap veel bij om terreinen voor na

tuurbehoud te vrijwaren," aldus Pluy-

den nu zichtbaar: de verbrokkeling van 
de groene ruimte wordt tegengehouden, 
in de Vlaamse bossen komt nieuw leven, 
... „De weidevogelgebieden zorgen nog 

voor problemen, iets wat samenhangt met 

de nefaste invloed van de landbouw. Heel 

de landbouw is een zorgenkind. In de 

weiden van de landbouw zit geen leven 

meer, o.a. door overbemesting. Het Mest-

ActiePlan heeft niets opgelost. Volgend 

jaar zie je weer 'zeik en stront' op de TV 

want dan moet het MAP geëvalueerd 

worden. Kelchtermans schrijft nu al in zijn 

beleidsnota van 1998 dat er 'weinig hoop

volle tekens' zijn." Kelchtermans wist 
waarover hij het had: enkele weken ge
leden werd een -tigste actie tegen het 
MAP gehouden, nu weer omdat de ni-
traatmaxima van de EG in Vlaanderen bij 
regel overschreden worden. Pluymers 
richt zijn pijlen niet op de individuele 
landbouwer. „De agrarische sector verpest 

de leefomgeving en met name de kwaliteit 

van het water heeft daar sterk onder te 

leiden. In Nederland gaat men, onder 

meer n.a.v. de varkenspest, landbouwers 

verplichten over te schakelen naar andere 

teelten, b.v. om van landbouw over te 

stappen op bosbouw. Hier schijnt men 

blind te blijven." 

TOERISME? 
Meer in het algemeen mogen er volgens 
Pluymers niet te veel ruimteverslindende 
projecten komen. Voorts ziet hij voor 
Limburg vooralsnog geen rol weggelegd 
als een tweede 'Hoge Veluwe', de meest 
toeristische regio van Nederland. „Het is 

duidelijk dat het fiets- en wandeltoerisme 

in Limburg succesvol is. Maar wanneer 

men de Hoge Veluwe naar Limburg wil 

brengen dan is het nuttig erop te wijzen 

dat Natuurmonumenten alleen daar al 

5.000 hectaren in eigendom heeft: dat is 

zoveel als in geheel Vlaanderen op 25 jaar! 

De verpakking mag niet primeren op de 

inhoud. Toerisme is belangrijk voor Lim

burg, maar de projecten moeten op een 

doordachte manier uitgevoerd worden. De 

mensen natuur bieden is natuur behou

den. Waarbij ik erop wijs dat natuur

behoud meer is dan het niet laten aan

leggen van een snelweg in de eigen ach

tertuin. " 

Wanneer we Pluymers wijzen op het 
succes van het toerisme in Voeren - in 
1996 kreeg de lokale V W meer dan 
55.000 mensen over de vloer, is hij dui
delijk: „Dat is catastrofaal, dat wordt 

platgelopen. De Vlaamse Gemeenschap 

zou daar veel meer terreinen moeten aan

kopen en veilig stellen. Wanneer het toe

risme zich daar nog uitbreidt, dan moet 

haast regulerend worden opgetreden. Ik 

ben er niet zo lang geleden mensen te

gengekomen met jachthonden ... omdat 

ze de dassen uit hun hol wilden jagen! Dat 

bewijst ook dat men de natuur niet mag 

propageren aan de hand van een bij

zondere soort. Men overtuigt de burger 

dat hij die soort mee in stand moet 

houden. Maar dan ontstaat er bij veel 

mensen een verkeerde mentaliteit: 'Als ik 

ervoor betaal, dan wil ik het ook zien'. 

Natuur beleven is geen film kijken! Het 

Bambi-achtige moet eruit. Toerisme in 

natuurgebieden mag, zolang de natuur 

niet kwetsbaar is. In het andere geval 

moeten ze gewoon afgesloten worden. Het 

Limburgse heidegebied De Teut b.v. kan 

het toerisme perfect aan, op voorwaarde 

dat de toeristen op de paden blijven en niet 

zo noodzakelijk met de mountain-bike 

van de hellingen willen afrijden. Daar kan 

geen zinnig mens iets op tegen hebben." 

(gv) 

t» Tussen schaamgroen en natuurbe

houd - Zorg en strijd om de open 

groene ruimte in Limburg. Hugo 

Pluymers. 1997. 160 blz. Te bestellen 

bij Natuur- en Landschapseducatie 

Limburg, St.Katarinaplein 10 bus 27, 

3500 Hasselt. Tel. 011/24.21.57. 295 

fr. (incl. verzendingskosten) over te 

maken op reknr. 456-4042001-38 met 

de vermelding '1914'. 
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„De donder daverde langs de hemel en de 

bliksem verlichtte de hele zaal. De ridders 

werden stil, en in die stilte en dat vreemde 

licht kwam er een maagd binnen die een 

kelk droeg waarover een witte doek lag. 

Uit die kelk nu dronken alle ridders. 

Vervolgens verdween de maagd, en met 

haar het vreemde licht. "Wat kan dit 

betekenen f' vroeg koning Arthur. Heer 

Galahad antwoordde: 'Die kelk was de 

Heilige Graal. Ik zal niet rusten voor ik 

hem werkelijk en zonder doek heb ge

zien." (Uit: 'Mythen & Sagen', Gottmer, 
1996) 

BIJ DE KELTEN 
De Heilige Graal werd nog één keer 
gezien en wel in het kasteel Carbonek, 

waar ene "koning Pelles stervend te bed 
lag. Daarna verdween hij voorgoed uit de 
wereld der mensen. Althans zo wil de bij 
ons meest bekende graallegende het. 
„Dat verhaal is niet het enige" zegt Koen-

raad Loggbe, auteur van 'De graal: tussen 
heidense en christelijke erfenis'. „Soort

gelijke verbalen zijn veel ouder en gaan 

terug tot de Kelten en zelfs de Scythen." 

Logghes passie voor godsdiensten en de 
graal ontstond al op jonge leeftijd. Als 
autodidact specialiseerde hij zich de af
gelopen 15 jaar in de vergelijkende gods
dienstwetenschappen. „Ik interesseer me 

vooral in de overgang van het gebruik van 

symbolen van de ene cultuur naar de 

andere. Zo heeft het christendom ele

menten van de heidense godsdiensten 

overgenomen in de vorm van heiligen. Dat 

zijn in feite de verdedigers van de religie. 

Neem nu St. Elooi, de heilige van de 

smeden, afgebeeld met een hamer: bij de 

Germanen kende men Thor. St. Lucia, de 

heilige van het licht, die op 13 december 

gevierd werd. In de oude kalender viel die 

dag op de winterzonnewende. In Lucia 

ontwaar je 'Lux', licht. Het is in feite een 

heilige die niet bestond, maar waarvoor 

men een naam nodig had. Bij anderen is er 

natuurlijk wel een historisch kern!" 

Maar terug naar de graal: de beker waarin 
het bloed van Christus, toen die aan het 
kruis hing, werd opgevangen. „Dat is een 

gerecupereerde versie" antwoordt 
Logghe. „Je moet vertrekken vanuit de 

oude onderlaag: die van de Kelten of de 

Scythen. Bij beiden is er een soort van 

processie waarin de goden afdalen naarde 

aarde met enkele symbolische elementen. 

De persoon die deze elementen in zijn 

bezit krijgt, wordt koning, heerser." 

Het meest bekende graalverhaal is niet 
uitsluitend gebaseerd op de Keltische 
overlevering. Door de kruistochten on
derging het ook een Perzische invloed. 
Ook daar bestond immers een verhaal 
waarin 'een graal' voorkwam: de 'Shah-
Nama'. Het woordje 'graal' zou van het 

H oe schrijf je een boek van meer dan 700 

bladzijden over iets dat eeuwen oud is, 

maar eigenlijk niet bestaat. Of misschien toch ook 

weer wel. Koenraad Logghe, auteur van 'De graal: 

tussen heidense en christelijke erfenis' deed het. 

WIJ sprak met hem. 

• BOEKEN • 

Perzische 'gohral' afkomstig zijn, hetgeen 
'parel' of 'edelsteen' betekent. „Grofweg 

zijn er drie elementen die in elk 'graal

verhaal' terugkomen" zegt Logghe. „Het 

eerste is wijsheid, het tweede strijd en het 

laatste is vruchtbaarheid. Het is een mid

deleeuwse grondstructuur: oratores, bel-

latores, laboratores. Hij die beschikt over 

de drie elementen zal legitiem heersen 

over het universum." 

De elementen die b.v. de Keltische goden 
op aarde wierpen waren de 'Steen van 
Fal' - de Schotse 'Stone of Destiny' - (I), 
de 'Lans van Lug' en het 'Zwaard van 
Nuada' (II), de 'Ketel van Dagda' (ffl). De 
man die over deze elementen beschikte, 
werd koning. Het Keltisch koningsschap 
was een 'heilig koningsschap': het kwam 

verhaal, gebaseerd op de legende van 

koning Arthur, ter ondersteuning van het 

heilige koningsschap. De Boron merkt tot 

zijn ongenoegen op dat De Troyes op die 

manier het oude koningsschap - zoals bij 

de Kelten zonder toedoen van de priester -

opnieuw in ere herstelde. Op zijn beurt 

schrijft De Boron een nieuw verhaal, dat 

zich afspeelt vlak voor en tijdens de dood 

van Jezus. Hij /aaf Jozef van Arimathea, in 

dienst van Pontius Pilatus, de beker van 

het Laatste Avondmaal in zijn bezit krij

gen en er na de kruisiging Jezus' bloed in 

opvangen. De Boron creëerde zo de tus-

senfiguur van Arimathea die - veel later -

een bisschop zou blijken te zijn. Zo heeft 

De Boron, die de paus een erg warm hart 

toedroeg, de aardse vertegenwoordigers 

De graal 
bestaat niet 

rechtstreeks van de goden, zonder tus
senkomst van een priester. 

VLAAMSE INBRENG 
Tussen de tweede en de derde kruistocht 
schrijft ene Chretien de Troyes zijn boek 
'Perceval li Gallois' en last er op vraag van 
graaf Filips van den Elzas het element 
'graal' in. Het werk krijgt als ondertitel 
'Le conté du Graal'. In Logghes werk 
lezen we daarover het volgende: „De 

invloed van de Keltische Kerk op de leer 

binnen de Vlaamse abdijen kan dus reëel 

geweest zijn en vermoedelijk zal dat ook 

de reden zijn waarom monniken uit de 

Nederlanden een vrij belangrijke rol in de 

morfologie van de Graallegenden hebben 

gespeeld." (blz. 81) Vlaanderen speelde 
dus een rol in het ontstaan van de graal
legenden. 

„Ook De Troyes voert een zgn. graal-

processie op" zegt Logghe. „In zijn ver

haal vinden we een niet nader omschreven 

voorwerp dat hij aanduidt met 'graal'. 

Voorts ontwaren we een zwaard en een 

lans waarvan het bloed drupt en een 

zilveren schotel." De Troyes lost zijn 
raadsel niet op. Er is een graal, maar is dat 
ook werkelijk een kerk- of bekervorming 
iets ? „Dat beeld hebben we te danken aan 

Robert de Boron die met zijn 'Roman de 

l'Estoire dou Graal' reageerde op het werk 

van De Troyes. De Troyes was raadsheer 

van Geoffroi II Plantagenet. Deze laatste 

begeerde de koningstroon van Engeland, 

waarvoor hij een legitimiteit moest heb

ben. Deze erkenning lag in de symboliek: 

hij die de symbolen in handen had, kreeg 

de troon. De Troyes schreef daarom een 

van God opnieuw de macht gegeven om te 

bepalen wie wel, en wie niet geschikt is om 

koning te worden." 

Kerk boven Staat of andersom? Wereld
lijke of goddelijke macht? De graalver-
halen worden aangewend om de ene dan 
wel de andere strekking het grote gelijk te 
geven. Volgende in de rij is Wolfram von 

Eschenbach in dienst van keizer Friedrich 

I, die opnieuw een goddelijk keizerschap 
wenste. Ook in zijn verhaal is er opnieuw 
sprake van de graal, zij het dat het hier om 
een edelsteen gaat zoals die in de Per
zische verhalen voorkomt. „In feite" be
sluit Logghe, „werd er een politiek spel 

gespeeld met oude mythes Je kan hierbij 

zelfs verwijzen naar de Bijbel waar Jezus, 

door de onbevlekte ontvangenis, recht

streeks door God gemandateerd werd." 

VRAGEN 
Vragen die rijzen zijn: 'Nam de ene 
cultuur niet gewoon iets over van de 
andere omdat het goed werkte?' of 'Kan 
je zo'n oerverhaal toepassen op de hui
dige machthebbers?' Logghe pareert met 
een kwinkslag: „Mijn boek beperkt zich 

tot de Middeleeuwen. Het verhaal kan 

maar worden toegepast op de huidige 

machthebbers in die zin dat ze niet meer 

voldoen aan de oude traditionele ba

sisstructuur. Het einde daarvan viel bij de 

aanvang van de Franse Revolutie. Toen is 

er een definitieve breuk gekomen rond de 

almacht van de vorst. Tot het Ancien 

Régime kon het koningsschap niet be

schaamd worden, later gebeurde dat wel, 

zij het rond de vorst in persoon, niet als 

instituut. De rituele elementen zijn b.v. 

IFT 
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nog altijd aanwezig in het Engels ko

ningsschap." 

Opnieuw een aanvaardbare argumenta
tie, maar ... waarom moeten wij dat 
vernemen van een autodidact en niet van 
iemand met een voor die materie erkend 
diploma? Logghes boek bevat b.v. nogal 
wat duistere historische figuren, citaten 
uit voor leken even duistere 'oorspron
kelijke bronnen'. Is dit wetenschap of 
wordt daarmee juist een loopje genomen ? 
,Jian mijn boek hebben meerdere pro

fessoren hun medewerking verleend. Het 

probleem voor hen is dat ik weiger een 

onderscheid te maken tussen enerzijds de 

esoterische en de feitelijke gegevens. Ver

gelijk het met de rituelen bij de imj-

metselaars. De Middeleeuwen waren er 

vol van en ik vind dat er rekening mee 

gehouden moet worden. In de Middel

eeuwen vormden beiden één geheel. Dis

cussies over het geslacht van de engelen 

hadden tn die periode hun belang! Als toen 

de astronomie en de astrologie niet ge

scheiden werden, waarom zou ik dat nu 

moeten doen in mijn onderzoek? De we

tenschap ziet dat anders en wenst zich te 

beperken tot 'het rationele'. 

Anderzijds ga ik niet uit van hypothesen, 

maar beperk ik mij tot feiten. Ik heb niet 

willen bewijzen dat iets wel of niet be

staat, maar een aantal opvallende ge

lijkenissen tussen oude teksten aange

toond. Ik heb niet de ambitie om te zeggen 

wat de graal wel of niet is. Sommigen 

spreken over een schild, anderen over een 

steen, een beker, een vliegend schaakbord 

...De materiële graal bestaat volgens mij 

niet. De graal zit in jezelf Het is een 

persoonlijke zoektocht naar de eigen es

sentie, geen materieel voorwerp." 

Wat u overigens niet mag verhinderen om 
het boek van Logghe eens ter hand te 
nemen. 

(gv) 

<=» De graal: tussen heidense en chris

telijke erfenis. Koenraad Logghe. 

1997,679blz., l.SOOfr. Uitgegevenin 

eigen beheer. Verspreid door Uitge

verij Stichting Mens & Kuituur -

Gent. Te vinden in de betere boek

handel of bij Koenraad Logghe, Oud 

Arenberg 65, 9130 Beveren. 

Vlaanderen 
speelde een 
cruciale rol In 
het ontstaan 
van de 
graallegenden. 
Op de foto: 
Jozef van 
Arimathea 
vangt 
Christus' 
bloed op In de 
graal. 
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D e media kwamen in 1997 nog meer onder vuur 

te liggen. Er gingen zelfs stemmen op om 

controlecommissies op te richten, een totale breuk 

met de vrije pers. WIJ sprak met Els De Bens die dit 

najaar 'De pers in België' van de persen liet rollen. 

,.Ook al z|jn 
dagbladen 

privé-ondei^ 
nemingen, ze 

behouden 
toch een 

publieke 

functie." 

m 
?! VOLK- * i 

„wanneer een 
krant meer 

lezers wil 
krijgen, dan 

zal ze die 
moeten halen 
bU een ander 

dagblad. Er 
komen nog 
nauwelijks 

nieuwe lezers 
b|J." 
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Van tijd tot tijd verschijnt er een 'stan
daardwerk' die naam waardig. De pers in 

België. Het verhaal van de Belgische dag

bladpers. Gisteren, vandaag en morgen 

zouden we in deze categorie durven on
derbrengen. Het werk geeft een vrijwel 
compleet overzicht van de dagbladsector 
in België. Els De Bens, gewoon hoog
leraar aan de Universiteit Gent, zal met 
haar boek menig student de kast op jagen, 
maar in dit geval mocht WIJ de vragen 
stellen. 

,J\ls men de vier traditionele fazen van de 

levenscyclus van een product toepast op 

het medium dagblad, dan heeft het dag

blad de lancerings- en groeifaze achter zich 

en bevindt het zich nu in de rijpheids en 

teruggansfase. Groei is enkel nog mogelijk 

door zich zeer concurrentieel op te stellen 

en door met diversificatie en innovatie 

naar expansie te streven." lezen we ergens 
in het boek. Is het medium krant bijna aan 
pensioen toe? „De krant is inderdaad in 

een teruggangsfase in die zin dat de markt 

verzadigd is. Enkele pieken - zoals het 

overlijden van Boudewijn en de affaire-

Dutroux - niet te na gesproken daalt de 

totale oplage. Wanneer een krant meer 

lezers wil krijgen, dan zal ze die moeten 

halen bij een ander dagblad. Er komen 

m.a.w. nog nauwelijks nieuwe lezers 

bij." 

GISTEREN NOC IN BIJLACE 

Met 'diversificatie' doelt De Bens op het 
gegeven dat uitgevers van dagbladen ook 
andere markten aanboren zoals die van de 
weekbladen. Anderen leggen zich toe op 
huis-aan-huis-bladen, weer anderen zoe
ken banden met audio-visuele media als 
(lokale) radio en regionale of commer
ciële TV „Dat betekent niet dat uitgevers 

op die nieuwe markten ook automatisch 

winst maken. Kijk naar VTM, kijk naar de 

regionale TV-stations waar de adverteer

ders het laten afweten. De Financieel-

Economische Ti]d heeft nu plannen om -

tegen betaling - op Internet te gaan: maar 

over het rendement bestaan natuurlijk 

vraagtekens." 

Ook met diverse bijlagen proberen de 
kranten elkaar lezers af te snoepen. En 
ook al vinden sommige lezers dat allemaal 
fantastisch, de adverteerder denkt daar zo 
het zijne van: „Aan sommige bijlagen" 

merkt De Bens op, „zie je zo dat de 

reclame-inkomsten niet aan de verwach

tingen van de uitgever voldoen. Voorts zijn 

er ook de campagnes zoals 'Mega-score' en 

'De Gouden Elf' ...De uitgevers kunnen 

niet meer zonder." 

De Bens vreest dat door deze evolutie de 
redactie op termijn minder impact krijgt 
op wat er in haar krant verschijnt. De 
commerciële dienst des te meer: nieuws 
moet verkopen. „Zo'n theorie is heel 

moeilijk hard te maken, maar je ziet het 

aan de inhoud van de krant. Zelfs in de 

zgn. 'betere' kranten vind je nu al meer 

'human interest'-berichten. Bij de week

bladen valt dat nog veel meer op. Daarin 

staat nogal wat zgn. 'free publicity'. Ik 

denk daarbij b.v. aan Weekend Knack; 
daarin wordt veel reclame verpakt als 

redactioneel nieuws." 

Sommige kranten slagen er middels hun 
bijlagen goed in om nieuwe lezers te 
vinden. De meeste kranten kunnen met 

tentoonspreiden. „In België bestaat toch 

nog altijd een politieke dagbladpers, in die 

zin dat de meeste kranten aanleunen bij 

een ideologische zuil. Maar zij maken er 

geen deel meer van uit." De Bens wijst 
daarbij op een vreemd verschijnsel: in 
Vlaanderen leunt bijna 60% van de kran
ten aan bij de christelijke zuil, een kleine 
30% bij de liberale en de rest bij de 
socialistische. Wie de verkiezingscijfers 
kent, weet dat er dus een groot verschil 
bestaat tussen het kies- en het leesgedrag. 
„Dit bevestig ook dat mensen niet meer 

gebonden zijn" besluit De Bens. „Het 

toont bovendien aan dat kranten zich 

onafhankelijker kunnen opstellen. Wat op 

zijn beurt weer aantoont dat het juist de 

gedrukte media zijn die een waakhond

functie kunnen vervullen. Ik voeg daaraan 

toe dat concentraties niet altijd zo negatief 

Kranten 
blUven bestaan 

die bijlagen echter niet veel meer dan de 
verliezen beperken. Ze maken van hun 
lezers dus kostelijke, verwende mensen. 
Binnen de dagbladen wist in 1992 ei
genlijk alleen Het Laatste Nieuws gouden 
zaken'te doen. Niet zozeer door bijlagen, 
wel door een voor Vlaanderen nieuwe 
redactionele strategie. HLN werd een 
echt boulevardblad: veel foto's, veel sap
pige verhalen, korte artikels,... 

MEER JOURNALISTEN ... 

In haar boek wijst De Bens op het groei
end aantal beroepsjournalisten en stelt ze 
tegelijk de vraag of dat ook een verhoging 
van de kwaliteit oplevert. „Meer jour

nalisten betekent meer uitgediepte ar

tikels: ze krijgen immers meer tijd. An

derzijds is het zo dat nogal wat van die 

extra journalisten ingezet worden om die 

bijlagen te vullen. Tot slot meen ik dat 

geen enkele krant kan ontsnappen aan de 

commerciële druk. De affaire van Hugh 
Grant - de filmster die betrapt werd met 

een hoertje - zal ook wel in de kwa

liteitskranten gestaan hebben. De ge

drukte media mogen anderzijds niet te 

veel kritiek krijgen. Er is meer aandacht 

voor de kleinmenselijke dingen, maar een 

krant verspreidt oneindig veel meer in

formatie dan TV. De volledige tekst van 

een TV-journaal is amper goed om drie 

krantenkolommen mee te vullen. On

derzoeksjournalistiek en achtergrondin

formatie kunnen vooral in de dag- en 

weekbladen." 

De Bens laat verstaan dat de dag- en 
weekbladen, in tegenstelling tot de AV-
media, nog een brede waaier aan visies 

moeten zijn voorde opiniewaaier: zonder 

De Persgroep was er b.v. geen De Morgen 

meer. Voorwaarde is wel dat kranten een 

autonome redactie blijven behouden. ]e 

merkt dat het debat over concentraties 

niet in zwart-witdenken mag verzan

den." 

...ALS SELECTIEHEER 

Eén van de redenen die steevast aan
gehaald wordt voor als het om fusies gaat 
is dat de overgenomen krant te weinig 
reclame-inkomsten had. Iets wat alvast 
voor Het Volk fataal bleek. Binnen De 
Bens' boek gaat nogal wat aandacht uit 
naar reclame. Een interessant gegeven 
daarbij vormt de opsplitsing tussen ru-
brieks- en merkreclame. Eerstgenoemde 
is een algemene aanduiding voor jobaan-
biedingen, immobihën, zoekertjes, over
lijdensberichten, ... die bijna 40% van 
alle reclame-inkomsten voor hun reke
ning nemen. Het gegeven stelt ook de 
argumetatie rond de komst van VTM in 
een heel ander daglicht. De gedrukte 
media hebben altijd gezegd reclame-in
komsten te zullen derven wanneer een 
commerciële zender het licht zou zien. 
Dat klopte, voor de merkreclame, niet 
voor de rubrieksreclame. Die krijgt mo
gelijk concurrentie van nieuwe media als 
Internet. Al valt ook dat nog te bezien. 
„Andere technologische innovaties waren 

veel ingrijpender. De 'zetters' zijn gewoon 

verdwenen, wat ook een bijkomende ver

klaring is voor de groei van het aantal 

journalisten. De journalisten vinden die 

technologische vernieuwing zeker een 

vooruitgang. In een digitale krant geloof ik 

niet. Soortgelijke experimenten in Ame

rika hebben al gefaald. De krant is al meer 

dan een halve eeuw aan het verdwijnen. 

Eerst omdat de radio er was, dan omdat de 

TV opkwam, nu omdat Internet de krant 

zal vervangen ...Ik meen wel dat de via de 

nieuwe media ook nieuwe diensten ont

wikkeld kunnen worden. Zo zouden de 

documentatiediensten van kranten tegen 

betaling geraadpleegd kunnen worden of 

zou er bijkomende informatie op kunnen 

verschijnen. Ik zie nu mensen informatie 

van het Net halen, ze printen en ze daarna 

in hun klasseermappen steken. Kranten 

blijven bestaan!" 

Uit bovenstaande blijkt dat de infor
matiestroom almaar breder wordt. Ra
dio, TV, gedrukte media, Internet,... Wie 
gaat door het bos de bomen nog zien? 
„De journalisten zullen in deze materie 

meer dan ooit nodig blijven. Zij zullen 

gaan selecteren en duiden." 

ER ZIJN CRENZEN 

Rest nog de vraag hoe vrij de pers is. Kan 
en mag zomaar alles gepubliceerd worden 
onder de noemer 'recht op informatie'? 
„Dit is een zeer moeilijke vraag. Aan de 

ene kant bestaat er een journalistieke 

code: de journalisten moeten zelf weten 

hoever ze kunnen gaan. Door de com

merciële druk worden die grenzen wel 

verlegd. De media komen altijd op de 

proppen met het recht op vrije menings

uiting. Wil men die evenwel behouden dan 

moet de journalistiek zichzelf gaan be

grenzen. Als men dat niet doet, dan zal 

dat, vrees ik, wel voor hen gedaan worden. 

Ik persoonlijk sta zeer huiverig tegenover 

opgelegde grenzen, zeker naar het gerecht 

en naar de politiek. De geschreven pers 

moet kunnen graven, moet met een schan

daal kunnen komen. Gezien de pers vrij is 

kunnen zij die niet akkoord gaan een 

wederwoord leveren. Een goede ethische 

code kan dus veel kwaad voorkomen." 

Net voor we willen afsluiten geeft De 
Bens nog een boodschap mee voor de 
beleidsvoerders hier te lande: „De over

heid moet erover waken dat er een ge

zonde pers blijft. Want ook al zijn het 

privé-ondernemingen, ze hebben toch een 

publieke functie. Een (indirect) steun

beleid blijft dan ook noodzakelijk. Een 

goed voorbeeld daarvan is te vinden in 

Noorwegen dat er met ongeveer evenveel 

inwoners als Vlaanderen liefst 80 kranten 

op nahoudt. Tot slot is het ook nodig dat 

journalisten een onafhankelijk statuut 

blijven behouden en garanties krijgen voor 

redactionele inspraak." besluit De Bens. 
Waar we onmogelijk nog iets tegen in 
durven brengen. 

(gv) 
=* De pers in België. Els De Bens. Uitg. 

Lannoo - Tielt. 1997. 480 blz., 1295 

fr. 
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n het afgelopen jaar werden de files nog wat 

langer, de benzine nog wat duurder en de 

economische en ecologische schade door het verkeer 

nog wat groter. In Hasselt trachtte men het 

probleem op te lossen door gratis busvervoer. 

WIJ sprak onder meer daarover met Jan Peumans, 

directeur Marketing & Strategie van De Lijn. 

De 2.700 bussen, trams en trolleys van De 
Lijn rijden dagelijks over ongeveer één 
vijfde van het totale Vlaamse wegennet en 
vervoeren jaarlijks meer dan 215 miljoen 
passagiers die daar bijna 4,5 miljard voor 
betalen. In 1996 werd meer dan 117 
miljoen km. afgelegd en dat alles werd in 
goede banen geleid door 6.608 perso-
neelsleden,/a« Peumans, burgemeester in 
Riemst maar ook Directeur Marketing en 
Strategie van De Lijn, inbegrepen. Deze 
cijfers van 1996 wijken in weinig af van 
die van 1991, geboortejaar van De Lijn. 
Toen werden er iets meer passagiers ver
voerd, die weliswaar een half miljard 
minder geld in het laadje brachten. Het 
spectaculairste verschil vormt ook de ba
sis van één van de meer gehoorde klach
ten over het openbaar vervoer: het zou 
(te) duur zijn. Wat vmdt de Vlaming 
voorts nog van De Lijn ? „ Uit één van onze 

studies blijkt dat onze gebruikers vooral 

belang hechten aan stiptheid, prijzen, vei

ligheid en frequenties. De tevredenheid en 

waardering van de gebruikers is eerder 

hoog voor de veiligheid en eerder laag voor 

het comfort. 

De Lijn werd op geen enkel aspect 'ge
buisd'." In de reeks minder aangename 
aspecten treffen we ook de prijs aan. Is 
een buskaartje werkelijk te duur? ,J)e 

uitbating van De Lijn kost globaal ge

nomen jaarlijks 14 miljard fr. Voor bet 

hele openbare vervoer is dat rond de 100 

miljard. Het openbaar vervoer heeft daar

mee een marktaandeel van gemiddeld 8 a 

9%. hl moeten die cijfers niet te strikt 

genomen worden" nuanceert Peumans. 
„In het woon-schoolverkeer ligt dat 

marktaandeel b.v. veel hoger dan in pak

weg het woon-werkverkeer." 

Veel heeft volgens Peumans te maken met 
de manier waarop in het openbaar ver
voer geïnvesteerd wordt. „Waar wij in het 

openbaar vervoer investeren gaan we ook 

daadwerkelijk vooruit. Maar er losweg in 

investeren is niet voldoende: er dienen ook 

'flankerende maatregelen' genomen te 

worden. Daaronder versta ik o.m. het 

verkrijgen van een goede doorstroming. 

Dat kan b.v. wanneer het openbaar ver

voer aparte rijstroken of middelen ter 

manipulatie van de verkeerslichten ter 

beschikkmg krijgt. 

Wanneer men de frequentie verhoog zul

len ook meer mensen gebruik maken van 

de bus of de tram. Dit om maar te zeggen 

dat de prijs maar één element is in de 

factoren die spelen om over te gaan tot het 

gebruik van het openbaar vervoer. Wat 

veel gebruikers overigens niet beseffen is 

dat zij niet het volle pond betalen. Alle 

reizigers samen - dus ook die met speciale 

kortingen, abonnementen, ... - brengen 

goed 35% van de kosten op. De rest wordt 

betaald door de samenleving." 

TE LAND EN ... 
Stiptheid, een hoge frequentie, een zachte 
prijs,... In Hasselt rijden de bussen sinds 
1 juli gratis. Het werd zoniet wereld- dan 
toch Europees nieuws. De frequentie is 
sterk opgedreven, het materieel was fon
kelnieuw, de informatiecampagne was -
mede dankzij de massale media-aandacht 
- indrukwekkend, het succes navenant. 
De bussen rijden zichtbaar goed gevuld 
door Groot-Hasselt. Tenminste: als ze 
kunnen rijden. Provinciestad Hasselt 
heeft weliswaar (nog) geen mobiliteits
problemen in de grootorde van Brussel of 
Antwerpen, maar heeft wel al kennis 
gemaakt met 'structurele files', b.v. op de 
aanvoerweg N2, komende uit Diest, waar 
het niet alleen in het weekeinde aan
schuiven is. „Vlaanderen is een zeer dicht 

bevolkte regio. 72% van de Vlamingen 

woont in een verstedelijkt gebied." legt 

is wanneer men erin slaagt de mensen uit 
hun wagen en in de bus te krijgen. Het is 

niet toe te juichen wanneer de vroegere 

fietser of voetganger plots de bus gaat 

nemen." 

...TER ZEE 
Enige tijd geleden was een wel zeer 
originele oplossing voor het mobiliteits
probleem rond Brussel te horen: een 
soort van De Lijn-boot over het 2ee-
vaartkanaal tot in Brussel ... „Er zijn 

voorbeelden in het buitenland, b.v. Rot

terdam, waar zoiets uitstekend werkt. 

Natuurlijk rijzen er wel problemen met 

het voor- en natransport. De mensen 

moeten in de haven geraken en, na de 

Goed voor De LUn! 
Peumans uit. „Wil je het openbaar vervoer 

een goede kans geven dan moet het ge

bruik van de auto afgeremd worden. Voor 

hen die uit de wagen stappen, moet je een 

alternatief voorzien. Dat kan b.v. via een 

net dat het hele grondgebied van een stad 

en de directe omgeving bestrijkt. Daar

naast moeten er die zgn. flankerende 

maatregelen komen. Het mobiliteitscon-

venant van minister Baldewijns biedt mo

gelijk oplossingen. Het is een resultaats

verbintenis tussen De Lijn, het Vlaams 

gewest en de gemeente of stad. De Lijn 

levert de (verbeterde) dienstverlening, 

maar stad en gewest moeten b.v. een goede 

doorstroming verzekeren. In Hasselt moet 

de stad nog een groot aantal knelpunten 

uit de weg helpen. Anders is men verkeerd 

bezig. De mobiliteit moet 'integraal' aan

gepakt worden." 

Tot op heden kan, wat men ook mag 
beweren, bij gebrek aan voldoende on
derbouwd studiemateriaal nog geen en
kel zinnig woord gezegd worden over het 
slagen of falen van de Hasseltse operatie. 
„Voor de aanvang van het project is er wel 

een herkomst-bestemmingsonderzoek ge

daan van het autoverkeer dat Hasselt 

aandoet. Voorts heeft De Lijn een on

derzoek verricht naar de meest ideale 

plaatsen om te rijden. Daaruit bleek dat 

het vorige stadsnet helemaal niet voldeed. 

Nu, na een verviervoudiging van het aan

tal voertuigkilometers, blijkt de waar

dering gestegen. Een hogere frequentie, 

nieuw materieel, ... wordt gewaardeerd 

door de reiziger die dan ook - zie bet 

voorbeeld van Mechelen - bereid is daar

voor te betalen. Ik persoonlijk meen dat 

het experiment in Hasselt is pas een succes 

vaart, ook weer eruit. Er moet met een 

aanvaardbare snelheid gevaren worden, 

parkeerplaatsen voorzien, ...Op dit mo

ment wordt er een haalbaarheidsstudie 

uitgevoerd. Daarna zien we verder." 

De Limburgse Lijn kwam niet alleen met 
gratis vervoer in het nieuws. Onlangs 
ontstond er ook beroering omdat de 
provmciale directie besliste om enkele 
haltes in de Houthalense (probleem)wijk 
Meulenberg te schrappen. 'Teveel van
dalisme' heette het. Peumans was niet 
onverdeeld gelukkig met die beslissing. 
„Het gaat volgens mij zeker niet op datje 

zomaar een reisroute kan verleggen omdat 

enkele vandalen stenen naar de bus 

gooien. Maar indien er niet tegen de 

vandalen opgetreden wordt dan moet je 

naar de Procureur des Konings stappen en 

een oplossing eisen. Straatterreur mag de 

trajecten toch niet gaan bepalen. Wij 

proberen het veiligheidsgevoel van de rei

zigers te verhogen door o.a. de stads

wachten gratis gebruik te laten maken van 

onze diensten. Zij kunnen eventueel van

dalisme signaleren. Voorts zijn alle voer

tuigen uitgerust met een radio.Ik voeg 

daar tegelijk aan toe dat de agressiviteit 

niet overroepen mag worden. Het nieuws 

geeft een vertekend beeld. Ik herhaal het: 

De Lijn is veilig en wordt ook zo gezien. 

Wij vervoeren meer dan 215 miljoen rei

zigers: het is normaal dat die niet allemaal 

even correct handelen." 

EEN ALTERNATIEF? 
Blijft de meest gehoorde klacht dat het 
openbaar vervoer hoegenaamd geen 
evenwaardig alternatief voor de auto is. 
„Dé individuele vraag voor dé individuele 

burger krijg je niet opgelost. Er is zelfs geen 

'gulden middenweg'. In Vlaanderen wo

nen 6 miljoen verkeersspecialisten. Die 

vinden allemaal dat de anderen verant

woordelijk zijn voor hun probleem. Het 

gaat toch niet op dat ik b.v. in Berchem 

woon en dat ik mijn sigaretten ga halen in 

Borgerhout via de ring. En hier komen we, 

opnieuw bij die flankerende maatregelen. 

10% van de filerijders uit hun wagen 

halen, vraagt 50% meer capaciteit bij het 

openbaar vervoer. Maar het heeft geen zin 

die middelen in te zetten zolang het open

baar vervoer geen voorrang krijgt op de 

individuele weggebruiker." 

„Het heeft 
geen zin meer 
middelen In te 
zetten zolang 
het openbaar 
vervoer geen 
voorrang 
krijgt op de 
individuele 
weggebrulicer." 

Jan Peumans ziet de toekomst van het 
openbaar vervoer hoofdzakelijk wegge
legd in de stedelijke gebieden. De cijfers 
geven hem daarin nu al gedeeltelijk gelijk. 
Zo vervoerde De Lijn in 1996 in de 
provincie Antwerpen meer dan 84 mil
joen reizigers, terwijl ze datzelfde jaar in 
Limburg slechts 16 miljoen mensen op de 
bus kreeg, een verhouding die weliswaar 
iets minder spectaculair wordt wanneer 
men weet dat Antwerpen meer dan dub
bel zoveel inwoners telt. „De grootste 

problemen inzake mobiliteit doen zich 

voor in de stedelijke gebieden. In en rond 

de stad Antwerpen vervoeren wij jaarlijks 

meer dan 50 miljoen mensen. Enorm veel, 

maar in het totaal van de verplaatsingen 

in Antwerpen hooguit 7 d 8%. De ver

klaring daarvoor is eenvoudig: de meer-

begoeden zijn zich gaan vestigen in of juist 

buiten de rand van de stad. En voor hen 

hoefde dat openbaar vervoer niet zo nood

zakelijk. Met het inmiddels gekende ge

volg. Je ziet dat mobiliteit een zeer com

plex gegeven is, waarvoor niet van van

daag op morgen passende oplossingen 

gevonden worden." 

Maar dat wist u immers toch al beter! 

(gv) 

,.ln 
Vlaanderen 
wonen 6 
mlijoen 
verkeers
specialisten. 
Die allemaal 
vinden dat de 
anderen 
verant
woordelijk 
zijn voor hun 
probleem." 
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E en inleiding in het leven en werk van de 

gezusters hoveling kan geen overdaad zijn, want 

wie van ons hoorde ooit over de 'Twistappel', over 

'Een dure eed', laat staan over het strijdend proza 

van Virginie hoveling 'Sophie'f Enkel 

literatuuroverzichten hebben er oog voor, vandaag 

herinneren vooral straatnamen aan hun glorierijke 

bestaan. 

• B O E K E N • 

Vaagweg loopt er van Cyriel Buysse een 
lijntje naar Loveling, terwijl weinig Vla
mingen zich Paul Fredericq kunnen her
inneren, vooral sinds Mare Reynebeau 
zijn (en haar) klasse, de (hogere) mid
denklasse als te verwaarlozen ballast bij 
de ontvoogding van het volk afdeed. 
Deze miskenning is al even opvallend als 
de vaststelling dat Lannoo dit boek uit
geeft, maar goed, de tijden zijn dan ook in 
velerlei opzicht grondig veranderd en ons 
dunkt verbeterd. 

GEUZEN 

Paul Fredericq was de zoon van een 
halfbroer van Virginie. Haar moeder, de 
stammoeder. Marie Compare was de 
dochter van in de handel rijk geworden 
Emmanuel Compare (1750-1836), die 
tijdens de Franse en Hollandse Tijd vre
derechter was en hij hield er ook nog 
literaire liefhebberijen op na én niet enkel 
in het Frans. In die zin loopt er een 
verwantschap met andere vrederechters 
uit de streek: Karel Lodewijk Ledeganck 
en de Hoon uit Kaprijke. Al meent Karel 
van de Woestijne dan dat dit geslacht van 

heersers dat m dit land omwentelend 

optrad, zij hebben mee het Vlaams en dus 
het Nederlands gered. 
Marie Compare was eerst gehuwd met 
Jacques Fredericq, via zijn ouders af
komstig uit Frankrijk en was gedurende 
vijfentwintig jaar gemeentesecretaris in 
Nevele en omgeving. Zes kinderen kwa
men voort uit dit huwelijk, waaronder 
Alexander César (1818-1887), die voor 
de Lovelings belangrijk zou blijven. De 
jonge Fredericqs gingen naar de Geu-

zenschool en moeten daar iets van hun 
liberaal anticlericalisme hebben opge
raapt. 

Na de dood van de eerste volgde een 
tweede echtgenoot, de 15-jaar jongere 
Herman Antoon Loveling (1806-1846), 
van Nederlandse ouders die zich tijdelijk 
aan de Ems, te Papenburg hadden ge
vestigd ter wille van de smokkel. Behalve 
Charles Loveling (1825-1912) kwamen 
er drie dochters: Maria Paulina Sophia 
(1832-1909), Frederica Rosalie (1834-
1875) en Marie-Virginie (1836-1923). 
De plotse dood van Herman Antoon, 
wellicht door zelfmoord, leidt tot de 
verhuis van de famiUe bij César Fredericq, 
die intussen arts geworden was. Zijn zus 

Sophie Fredericq huwde Aimé McLeod 
en werd de moeder van professor Julius 
McLeod, zo belangrijk bij de verneder
landsing van de Gentse Universiteit, al 
werd het doel pas in 1930 bereikt. 

VLAAMS, LIBERAAL, VRIJZINNIG 

Het verblijf te Gent, ten huize van Cesar 
Fredericq, nadat Marie Compare terug 
naar Nevele vertrokken was, heeft de 
jonge dames, Virginie en Rosalie de deu
ren geopend voor de bonte wereld van 
Francois Huet en andere ruimdenkende 

oudste tot onze schande terzijde moeten 
laten. 

Want, terug in Nevele, zo rond 1851, is 
hun geest gevormd, literair, politiek en 
zedelijk, om het woord te herhalen; wat 
vooral later, vanaf 1877, in de groter 
opgezette novellen en romans van Vir
ginie aanleiding geeft tot scherpere con
touren van de figuren, maar ook van de 
conflicten waar zij het over heeft: hu
manisme, tolerantie, vrijheid in een we
reld die deze idealen niet altijd weet te 
waarderen. 

Vooral twee werken, In onze Vlaamscbe 

Gewesten, Politieke schetsen en Sophie 

heeft Virginie Loveling haar „combatief 
liberaal engagement" ten top gedreven, 
wat natuurlijk te verklaren valt in het licht 
van de al even scherpe schoolstrijd van 
1876 tot 1884. Slechts door een com
promis tussen troon en kromstaf, in de 
figuur van de pragmaticus Beernaert, kon 
een redelijke oplossing gevonden wor
den. 

Rosalie en Virginie 
geesten, al lang vergeten maar toch het 
noemen waard, zoals Gustave Callier, 
Emile de Laveleye, Constant Leirens ook, 
Gents advocaat naast Jean Stecher, die te 
Luik prof Algemene Literatuur zou wor
den, ook Nederlandse, en andere. 

Met Een Dure Eed en De Twistappel 

presteert de door de jaren en kwalen niet 
gespaarde Virginie Loveling het belang
rijke werken te publiceren, die de loop 
der jaren evenwel niet hebben weerstaan, 
ondanks pogingen tot herdrukken. Via de 

Virginie en René De Clercp op tiet einde van de huideoptocht in 1912. 

In deze kring van Franssprekende maar 
liberaalvoelende intellectuelen de meeste 
erg Vlaamsgezind, werd besloten tot de 
oprichting van het dagblad De Broe

dermin (1848-1859), een krant van uit
zonderlijk gehalte voor Vlaanderen, 
waarin volksverheffing, de betekenis van 
het onderwijs, solidariteit en zedelijke 
bewustwording centraal stonden. 
De verleiding is groot om u met de verzen 
en schetsen van Rosalie LoveHng bezig te 
houden, maar dan moet u deze boeiende 
biografie maar lezen, haar zus immers 
vraagt om zoveel aandacht dat wij de 

relazen van haar vieringen, door de li
beralen in 1881 en door alle Vlamingen 
in 1912, komen we tot enkele vermoe
dens en reflecties die dit boek tot een 
belangrijke bijdrage maakt in het zoeken 
naar een verdoezeld verleden. 

BLAUWE TOEKOMST 

Op een cruciaal moment waren er groe
pen intellectuelen die het Nederlands, die 
Vlaanderen gunstig gezind waren en daar 
ook kapitaal voor veil hadden of zich met 
de pen voor de zaak inzetten. Hier staan 
twee zussen centraal, die in de logische 

gang van zaken fransdolle salonjuffers 
hadden kunnen worden, terwijl ze in 
werkelijkheid vrijgevochten als Londense 
Suffragettes de zaak van vrijheid en waar
digheid dienden. Hebben de liberalen 
minder door hun getal dan de katho
lieken, de Vlaamse zaak gediend, zoals 
em. prof. Lode Wils beweert, dan heeft de 
vrijzinnigheid door een specifieke in
breng, vooral literair, de zaak gered. 
Overigens doet Virginie Loveling met 
haar combatief engagement denken an 
Henriëtte Roland Holst, de communiste, 
die haar strijdbaarheid al evenzeer tot de 
laatste snik bewaard heeft. Het geeft te 
denken dat de naam Loveling, zo nauw 
verbonden met Cyriel Buysse en Paul 
Fredericq, uit het Vlaamse geheugen weg-
deemsteren kon, omdat andere namen 
gemakkelijker onthouden bleven. De 

Twistappel, een verhaal over een ver
zurende katholieke oude vrijster die na de 
dood van haar zus met de vrijzinnige 
schoonbroer trouwt en het ingebakken 
conflict, dat is verleden heden - maar 
toch onherkenbaar - zelfs in een land met 
een grote echtscheidingsratio. 
In welke zin kan men het werk van deze 
zussen vrijzinnig noemen, of gaat het 
veeleer om verdraagzaamheid? Vandaag 
IS verdraagzaamheid, is pluralisme deel 
van het geciviliseerde bestaan, terwijl een 
open geest en flexibiliteit randvoorwaar
den vormen voor een geslaagd leven. 
Misschien verschuilt zich hier een 
zweempje nostalgie, niet naar de ver
starde verhoudingen van toen, wel naar 
de strijdbare heren en dames, die hun 
eigen bestaan vorm gaven, konden vorm 
geven. Virginie schreef niet enkel ver
halen en romans, maar liet zich graag 
informeren over (verdwijnende) volks
gebruiken en dito uitspraken, terwijl ze 
nota bene vocht voor de geestelijke en 
„zedelijke" beschaving van dat volk. Die 
openheid van geest, die ook een Hel-
leputte en wellicht ook een juffrouw M.-
E. Belpaire - volgens Ludo Stynen -
gesierd zal hebben, omdat de toekomst zo 
niet rood, dan toch blauw gloorde aan de 
horizon. Twee wereldoorlogen en 45 jaar 
gewapende vrede lieten een onduide
lijker, benepener horizon, naarmate de 
kimme minder hoop uitstraalde. Het is 
daarom de moeite van het lezen waard, 
dit boek van Ludo Stynen over de familie 
Loveling in het algemeen en Virginie in 
het bijzonder, omdat het tot verwon
dering en bewondering aanleiding geeft. 

Bart Haers 

=* Rosalie en Virginie. Leven en werk 

van de gezusters Loveling. L. Stynen. 

Uitg Lannoo, Tielt. 392 bk, 1.295 

fr. 
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e Antwerpse schepen en minister van State 

Hugo Schiltz is onlangs 70 jaar geworden. 

Tijd voor een gesprek over verleden, heden 

en toekomst. 

V R A A G G E S P R E K < 

Waar eens de Antwerpse "jeune premier" 
lachend en zelfbewust over de Antwerpse 
"Meir" flaneerde, alsof hij toen reeds wist 
wat de toekomst zou brengen, is nu het 
advocatenkantoor van meester Schiltz ge
vestigd. We hadden er een openhartig 
gesprek. De gewezen minister van Be
groting, zowel in de prille Vlaamse als in 
de gevestigde federale regering, nam rus
tig zijn tijd. En toch heeft de 70-jarige 
nauwelijks een veer van zijn drukbezette 
pluimen verloren. „Het is de eerste keer 
in mijn leven dat ik geen vat krijg op de 
bergen papier die hier voor me liggen." In 
de klassieke, wondermooie Chinese kast, 
liggen de geheimen van een bewogen 
politieke loopbaan. Af en toe licht Schiltz 
een tip van de sluier op. 

4 Onlangs zei u in liet radiopra-
gramma "Vriend en Vijand": il< 
heb Verriest en Gezelle niet no
dig gehad om Vlaams-nationa
list te worden. Wie dan wel? 

Hugo Schiltz: „Ik ben opgegroeid in een 
milieu waar de verbondenheid met de 
Vlaamse gemeenschap spontaan en van
zelfsprekend was. Bovendien ontdekte ik 
de frontbrieven in de bibliotheek van 
mijn grootvader zodat mijn Vlaams-na-
tionalisme met een extreem rechtvaar
digheidsgevoel gepaard ging. Daarnaast 
ervaarde ik dat sociale emancipatie langs 
de weg van de verfransing liep. Ik kom 
langs weerszijden uit een grote familie. 
Het waren allen min of meer bescheiden 
mensen die behoorlijk hun brood ver
dienden. Diegenen die echter hogerop 
raakten, hadden dat via de verfransing 
bekomen en dat choqueerde mij. Het ging 
dus om enerzijds een rechtvaardigheids
reflex en anderzijds het gevoel spontaan 
tot een gemeenschap te behoren. Het 
rechtvaardigheidsstreven is de vonk ge
weest. Nadien heb ik dat ideologisch 
onderbouwd." 

• Wie waren daarbij je voorbeel
den? 

H. Schiltz: „Op een wat vreemde manier 
is het vooral de zoektocht naar de ver
antwoording voor het sociaal engage
ment geweest die mij de ultieme, de
finitieve ideologische basis verleend 
heeft. Wij werden thuis zeer katholiek 
opgevoed met het accent op naasten
liefde. De opvoeding ademde in een sfeer 
van religiositeit "van hogerhand gege
ven". Dat voldeed mij eigenlijk niet. Ik 
ging er algauw vanuit dat er in Vlaan
deren ook een paar miljoen niet-katho-
lieken of niet-gelovigen woonden. Ik ge
loofde niet in de opdracht de ongelovigen 
allemaal te bekeren Ik vroeg mij wel af 
hoe zij solidair konden zijn met ons en wij 
met hen. Op die manier belandde ik bij 
het begrip gemeenschap waar iedereen 
een plaats inneemt, waar iedereen be
schermd wordt, waar het goed leven iŝ  

Eigenlijk is dat een universeel niet-re-
ligieus bepaald gegeven dat ik ook bij 
positieve existentialisten als Camus aan
trof Het lot plaatst de mens in een 
bepaalde gemeenschap op een bepaalde 
ergens plaats op aarde. Daar moet ie
dereen zijn verantwoordelijkheid opne
men. Je bent er, je hebt er niet om 
gevraagd, daar moet je mee in het reine 
komen, je aanvaardt dat of niet. Voor mij 

keloos plan. Sindsdien heb ik heel wat 
bijgeleerd. Zo zijn de Vlamingen, samen 
met de Nederlanders, het minst geschikte 
volk om revoluties te maken. Mijn recht
vaardigheidsreflex en vermogen tot ver
ontwaardiging zijn later in verstandige 

Het vermogen tot 
verontwaardiging 

was die gemeenschap en de aanvaarding 
ervan een valabele ideologische basis." 

Ik heb in de Vlaamse beweging 
zelden iemand naar Camus ho
ren verwijzen. 

H. Schiltz: „Dat is juist. Toch vind je die 
gedachtengang ook bij Gezelle terug. 
Mijn volk spreekt een eigen taal, laat ze 
rijk zijn, laat ze arm zijn, ze is Vlaams en 
ze is de mijne. In feite drukt dat op een 
bepaalde manier hetzelfde uit. De dis
cussie gaat er niet over of we de knapsten 
en grootsten willen worden en daar rech
ten of plichten uit putten. Nee, het volk is 
Vlaams, het is het mijne, ik ben wie ik ben, 
zo heeft Gezelle dat ook uitgedrukt." 

Er zit in het Vlaams-nationa-
lisme ook een revolutionair as
pect. Toen een groep weer
standers aan de IJzertoren een 
herstelbedevaart wilde organi
seren, heeft u samen met Jo-
han Fleerackers en Jan Devroe 
het plan opgevat om de brug 
voor de toren op te blazen. 

H.Schiltz: „De geplande actie was door 
een rechtvaardigheidsgevoel en het ver
mogen tot verontwaardiging ingegeven. 
Dat zijn nog steeds de voornaamste ka-
rakteriële drijfveren om aan politiek te 
doen. Het vermogen tot verontwaardi
ging schijnt bij mij in zeer grote mate 
aanwezig te zijn. Ieder zijn dada. Ik kon 
wit van woede worden als er iets on-
rechtvaardigs gebeurde. De ontering van 
de IJzervlakte door de "patriottage" wekte 
bij mij een gloeiende verontwaardiging 
op en lokte bij de Vlaamse studenten een 
spontane reactie uit. Ik was pas mijn 
loopbaan als advocaat bij de Antwerpse 
balie begonnen. Met een groep Leuvense 
studenten, een soort vormingsgroep die 
ik voordien uit de grond had gestampt, 
ontsproot het idee om als samenzweer
ders de brug voor de IJzertoren op te 
blazen. Ik vond dat we hoe dan ook 
moesten laten blijken dat het voornemen 
van de patriotten niet genomen werd. 
Daar moest op een revolutionaire manier 
op gereageerd worden. Het was een roe

richtingen gekanaliseerd. Was de opbla
zing doorgegaan, dan hadden we alle drie 
een kruis over onze carrière mogen ma
ken." 

Waarom is het uiteindelijk niet 
doorgegaan? 

H. Schiltz: „Ik had iemand gevonden die 
plastic voor springstof aanbood, maar 
kon geen ontstekers op de kop tikken. 
Zelfs indien we die toch hadden ge
vonden, dan waren we technisch on
voldoende onderlegd. Overigens hebben 
Binnenlandse Zaken en de rijkswacht de 
dagen voordien die streek zo waterdicht 

afgegrendeld dat we toch niets konden 
ondernemen. Ze hadden ons bij onze 
kraag gevat." 
• Ze wisten het? 
H. Schiltz: „Ze wisten van alles, maar dat 
waarschijnlijk met. We hadden voorzor
gen genomen. Zo lieten we na om te 
telefoneren. Maar, voor het eerst na de 
oorlog maakten de Vlaamse studenten 
een opiniestroming los. In alle grote 
steden waren er comités opgericht en dus 
vreesde Binnenlandse Zaken voor zware 
rellen. Opvallend bovendien was dat deze 
actie compleet in handen van jongeren 
was." 

* In 1978 ontstond het Vlaams 
Blok 

H. Schiltz: „Het extreem-rechts verzet 
tegen de koers van de partij smeulde al 
lang. 't Pallieterke was reeds lang zware 
kritiek op de partij aan het uitoefenen. De 
kringen rond 't Pallieterke heeft het 
Vlaams Blok doen ontstaan. Voor hen 
was het Egmontpact de aanleiding." 

Leest u 't Pallieterke? 
H. Schiltz: „Al lang niet meer." 

eg-

Tegenover de 

Franstaiigen 

staat een 

tegenspeler 

die niet de 

moed 

opbrengt 

om te 

antwoorden. 
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Boudewijns beiclag 
Heeft u met koning BoudewUn 

over amnestie gesproken? Wat 
was zijn oordeel? 

Hugo Schlltz: „Ik heb daarover her
haalde malen met koning Boudewijn ge
sproken. HIJ deed daarbij zijn beklag. Be
grijpelijkerwijze vroeg hij: "Maar mijnheer 
Schlltz waarom vallen uw mensen mij 
altijd over amnestie aan. U weet toch wat 
ik wil en u weet toch ook wat ik maar kan". 
Dat was juist. Hoe kon de koning amnestie 
verlenen? Dat Is een zaak van de regering 
en van het parlement. De koning kon 
hoogstens binnenskamers laten blijken 
dat de verzoening tussen de gemeen
schappen zijn wens was. Dat heeft hij 
gedaan, ook In zijn toespraken, we heb
ben verschillende keren overlegd hoe we 
dat zouden aanpakken. Reeds tijdens de 
Egmontperiode heb Ik met Boudewijn 
een formule uitgewerkt dat de sociale en 
maatschappelijke gevolgen van repressie 
en epuratie zou wegwerken. Een tijd lang 
werd dat door de liberalen en socialisten 
nogal aanvaard." 

En toch heeft geen enkele fede
rale regering de maatregel door
gevoerd. 

H. Schiltz: „De Vlaamse partijen konden 
dat moeilijk als onvoorwaardelijke els 
voorleggen. Je moet de omvang van de 
belangen die op het spel stonden In het 

Ik heb vaak met koning Boudewijn 
gesproken over het wegwerken van de 

sociale en maatschappelijke gevolgen van 
repressie en epuratie. 

oog houden. De verzoening heeft In het 
regeerakkoord gestaan. Maar, wij konden 
de verregaande staatshervorming niet 
opofferen wanneer anderen m.b.t. am
nestie het been stijf hielden. Overigens 
was er geen enkele andere partij echt 
gedreven om de sociale gevolgen van de 
repressie weg te werken. De toenmalige 
premier WilfriedMartensiCW) heefteen 
paar keer gezegd dat het een schande 
was dat PS en PSC zo dwars bleven liggen. 
Maar, veel meer heeft hij daar niet voor 
gedaan." ^ r^ 
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Uiteindelijk 
heb Ik In Fons 

Borginon en 
Herman 

Lauwers 
waardige 

opvolgers 
gevonden. 

Je wordt in het blad nog steeds 
persoonlijk aangevallen. 

H. Schiltz: „Ah ja ? Camille Huysmans zei 
"zorg dat er over u gesproken wordt, goed 
of slecht, het heeft geen belang, als ze 
maar over u spreken". Dus ik zal dat 
wekelijks geschrijf maar als een dienst 
beschouwen. Alleszins raakt dit mij niet 
meer. Ik ben daar compleet immuun voor 
geworden. Het conflict met de Vlaamse 
beweging tijdens de Egmotperiode heeft 
mij wel geraakt, heel zwaar zelfs." 

Wie heeft u binnen de Vlaamse 
beweging het meest ontgoo
cheld? 

H. Schiltz: „Clem de Ridder heeft mij het 
hardst en op een zeer onredelijke manier 
aangepakt. Ik heb hem obetrouwbaar 
ervaren. Ik heb hem onmiddellijk na het 
afsluiten van het Egmontakkoord her
haalde malen in vertrouwen genomen en 
hem het waarom trachten uit te leggen. 
Hij heeft daar misbruik van gemaakt en 
mijn woorden verdraaid. Clem De Ridder 
sleurde prof. Raymond Derine mee, viel 
mij persoonlijk aan, zodat al mijn po
gingen om op menselijk vlak overeen te 

komen, om het contact en het gesprek op 
gang te brengen, onmogelijk werd ge
maakt. Ze hebben zelfs campagnes ge
organiseerd waarbij ze mensen aanraad
den mij s'nachts om het half uur op te 
bellen om mij het slapen te verhinderen. 
Er werden verschrikkelijke methoden ge
bruikt." 

Wat bezielde hen? 
H. Schiltz: „Een hatelijke afkeer tegen 
alles: het Belgisch feit, de politiek, de 
partijen en vooral de VU die ook maar een 
partij was. Bijgevolg waren we in hun 
ogen niet te betrouwen, werden we ge
dreven door allerlei intenties die niet 
zuiver waren, namelijk het per se willen 
deelnemen aan de macht of het bin
nenhalen van een stuk van de koek. Bij 
een aantal mensen kwam de haat tegen de 
politiek overduidelijk naar boven. Er was 
de akelige vaststelling dat zij voor wie we 
het allemaal deden ons in dezelfde zak 
stopten als de SP of CVE" 

Er wordt verteld dat de 
Vlaamse beweging toen gefi
nancierd werd door de libera
len die in de oppositie zaten. 

H. Schiltz: „Dat wordt niet enkel verteld, 
dat weet ik ook met grote stelligheid. 
Sommige liberalen kunnen niet zo goed 

zwijgen. Frans Grootjans heeft mij be
vestigd dat hij ervoor gezorgd heeft dat 
het Anti-Egmontkomitee geld gekregen 
heeft." 

Onlangs ging u in een toespraak 
voor de Antwerpse Kamer van 
Koophandel fel tekeer tegen 
wat u noemt de pausen van de 
ruimtelijke ordening en de 
evangelisten van het milieu. 

H. Schiltz: „Ik verzet mij tegen de toe
nemende anti-economische mentaliteit 
van een deel van de pers, van sommige 
mensen in de politiek en van een aantal 
fanantieke figuren binnen de gewestelijke 
administratie. In Antwerpen trachten we 
behoorlijke evenwichten te handhaven en 
compromissen te sluiten zodanig dat we 
niet in het extremisme vervallen. In de 
stedelijke administratie heb je ook wel 
van die apostels, maar die houden we in 
toom. In de gewestelijke administratie 
blokkeren sommige ambtenaren de nor
male ontwikkeling, soms terecht, maar 
vaak ten onrechte door misbruik te ma
ken van de enorme regeldrift die het 
Vlaamse parlement en de Vlaamse re
gering aan de dag leggen. Belangrijke 
projecten van stadsrenovatie worden ja
ren lang op futiliteiten, op punten en 

komma's verhinderd. Allemaal vanuit een 
soort anti-bouw-mentaliteit, een anti-
economische mentaliteit, een voogdij
mentaliteit op het stadsbestuur. Alsof wij 
onverantwoordelijke mensen zijn die per 
se in het oog gehouden moeten worden 
en die allerlei verdachte dingen in het 
schild voeren. Dat is ontmoedigend en 
voor de ontwikkeling van Vlaanderen een 
gevaar." 

In hoeverre werkt de Ant
werpse coalitie van allen tegen 
één? 

H. Schiltz:. Ik kan alleen maar getuigen 
dat deze coalitie de verdienste heeft de 
verstarring doorbroken te hebben. Ik 
hoef u niet te zeggen tot wat 70 jaar 
roomsrode meerderheid allemaal kan lei
den. De nieuwe meerderheid is zowel 
voor de administratie als voor de ste
delijke politiek verfrissend. Er komen 
verschillende denkbeelden aan bod. Het 
gaat niet meer over een pure, koude, 
akelige, machtsverdeling tussen twee 
vastgeroeste groepen. Natuurlijk vraagt 
zo'n nieuwe coalitie heel wat tijd bij het 
omturnen van de administratie en het 
herzien van beleidsconcepties. Dat is ons 
vrij aardig gelukt. Op verschillende vlak
ken is de kogel door de kerk, bijv. wat 

Geen morzel grond 
Onlangs vertrouwde Hugo Schiltz aan 
de redactie van het tweemaandelijks 
cahier Vlaanderen Morgen toe dat bij 
een terugblik op het Egmontpact ,,het 
mij niet moeilijk vait er de zwakke 
kanten van te onderstrepen en weet ik 
ongeveer precies waar enkele essen
tiële tactische fouten begaan zijn " We 
vroegen om nadere uitleg. 

Hugo Schlltz: ,,Bij de analyse van de 
Egmontakkoorden moet het minder 
belichte, maar uitermate belangrijke 
Vaast-Leysen-akkoord van 1975 in re
kening gebracht worden. 
Op de studiedienst van het Vlaams 
Economisch Verbond (VEV) en op ini
tiatief van de toenmalige VEV-voor-
zitter Vaast Leysen had men toen de 
situatie in de randgemeenten zorg
vuldig onderzocht. Op basis daarvan 
werd een herverkavelingsvoorstel in
gediend. Een aantal overwegend 
Franstalige wijken zou naar Brussel 
worden overgeheveld, een aantal Ne
derlandstalige wijken naar Vlaanderen. 
Daartegenover zouden de faciliteiten 
afgeschaft worden, was er pariteit in 
de Brusselse regenng en verkregen de 
Vlamingen een gewaarborgde verte
genwoordiging op Brussels gemeen
telijk niveau. Dat akkoord is afgespron
gen. Sindsdien bleef de Vlaamse strijd 
op Brussel en de faciliteiten toege

spitst. Daartegenover had je het FDP 
dat van de uitbreiding van de faci
liteiten en vooral van de aanpassing 
van de grenzen van Brussel een strijd
punt maakte Tijdens de Egmonton-
derhandeiingen van 1977 moest er 
een alternatief gevonden worden voor 
het - later door de Vlaamse publieke 
opinie verguisde-inschnjvingsrecht en 
voor een bijkomende uitbreiding van 
de faciliteiten. Ik diepte de herkave-
lingsformuie terug op' afschaffing fa
ciliteiten en ongeveer 80.000 Frans-
taligen die onder het nieuwe statuut in 
Brussel zouden ondergebracht wor
den. Toegegeven, Ik vreesde dat de 
Franstaiigen de afschaffing van de fa
ciliteiten niet zouden aanvaarden. Een 
bevriezing van de faciliteiten - bijv. 
geen faciliteiten meer voor nieuwko
mers - zat er wel in. In tegenstelling tot 
wat het FDF liet uitschijnen, was deze 
partij niet erg met de faciliteiten be
gaan. Voor het FDF waren die 80.000 
Franstaiigen in Brussel belangrijker 
omdat het daardoor in het gewest 
"incontournable" werd. Juist daarom 
konden we het FDF tot een keuze 
dwingen. Maar goed, nog voor we 
onze voorstellen aan de Franstaiigen 
overmakten, heb ik voorzichtigheids
halve aan Vic Anciaux gevraagd het 
arrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde te raadplegen. Het arrondis-

Tijdens de Egmontonöerhandelingen 
lieten we ons door premier Tindemans 

een werkmethode opdringen waardoor 
wantrouwen en misverstanden 

ontstonden. 
sement nam contact met de militan
ten en mandatarissen uit de Rand, Er 
kwam formeel verzet tegen het her
tekenen van de grenzen. Zelfs indien 
dat zou gepaard gaan met de afschaf
fing van de facilititeiten. Niks te doen, 
gene morzel grond, gene vierkante 
meter, niks. ik heb toen de fout ge
maakt het advies van het arrondis
sement te volgen ik had moeten door 
de zure appel bijten en onze eisen 
aanhouden. Deze verkeerde inschat
ting noem ik een inhoudelijke fout." 
„Bovendien hebben we een tactische 
fout begaan. We lieten ons door pre

mier Tindemans (CVP) een werkme
thode opdringen waardoor wantrou
wen en misverstanden ontstonden. 
We werden door hem van onze ach
terban afgesneden. We zaten 25 da
gen in de "Egmontbunker" opgesloten. 
Dat was een techniek om ons te be
letten de achterban te raadplegen 
Volgens Tindemans zou een raadple
ging om de andere dag tot de her
roeping van een bepaald compromis 
geleid hebben. Door de techniek van 
de toenmalige premier werd de ach
terban onvoorbereid met het eind
resultaat geconfronteerd. Hadden wij 
toen regelmatig met onze arrondis-
sementele besturen en met de flink 
georganiseerde Vlaamse strijd- en cul-
tuurverenigingen contact kunnen on
derhouden, dan hadden deze groepen 
stap voor stap de onderhandelingen 
kunnen meebeleven, zodanig dat ze 
telkens ook afwegingen konden ma
ken, ik zeg niet dat dit zou belet heb
ben dat Tindemans zijn spel zou ge
speeld hebben en dat het akkoord 
toch nog op de klippen zou gelopen 
zijn. In ieder geval zou er geen ver
trouwensbreuk geweest zijn tussen 
ons en de Vlaams beweging. Althans, 
niet in die mate. Dat is mijn over
tuiging, voortgaande op de betere 
ervaring met de Vlaamse Beweging 
eindjaren 1980." 
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betreft objectivering bij aanwervingen en 
bevorderingen. We hebben nog drie jaar 
om pijnpunten als veilgheid, zuiverheid, 
infrastructuur en mobihteit concreet aan 
te pakken en het economisch draagvlak 
van de stad te verbeteren. Er staat een vrij 
indrukwekkend aantal programma's in 
de steigers die nu van start kunnen gaan 
en door een creatief schuldbeheer zijn 
financiële middelen vrijgemaakt." 

Antw. '94 zal er tijdens de vol
gende verkiezingen niet meer 
zijn. 

H. Schiltz: „Ik zag vrij vlug in dat de 
alliantie een éénnmalige operatie was. De 
onafhankelijken slaagden er niet in hun 
eigen groep structureel te onderbouwen. 
De onafhankelijken namen individuele 
initiatieven met veel goede wil, dat wel, 
maar ze werden geen structurele derde 
pijler die zich tussen de twee andere 
partijen kon situeren. Bovendien was een 
oudere groep binnen de CVP de front
vorming niet genegen. Deze groep wou 
het profiel van de CVP in de verf zetten. 
Van dan af was duidelijk dat ook de VU, 
met de talrijke vernieuwende krachten, 
het eigen profiel moest benadrukken. Dat 
heeft de goede samenwerking in de frac
tie en in de gemeenteraad niet belast. We 
hebben één stedehjk programma en voe
ren dat consequent uit. Naarmate de 
verkiezingen naderen kunnen er wel pro
blemen opduiken." 

De Antwerpenaren Fons Bor-
ginon en Hermans Lauwers zijn 
voor u waardige opvolgers. 

Hugo Schiltz: „Ja, ik ben gelukkig met 
mijn opvolgers. Men weet in de partij dat 
ik lang naar een opvolger heb gezocht. Ik 
heb daarbij verschillende en niet steeds 
even gelukkige pogingen ondernomen. 
Op gemeentelijk niveau stapte een ver
standige, welsprekende en actieve man 
als Werner Lens uit de politiek. Ik ver
wachtte bovendien veel van Hugo Co-

veliers. Ik heb hem bij manier van spreken 
door de poll geduwd. Nadien is gebleken 
dat hij niet de betrouwbare en degelijke 
leider van de partij in Antwerpen kon 
worden. Nu heeft de partij kwalitatief 
echt goede mensen, zowel op stedelijk 
vlak als in het parlement. Fons Borginon is 
een uitstekend mandataris, zelden ben ik 
een betere kandidaat tegengekomen. 
Overal waar hij komt, wordt hij met 
respect bejegend. Langzaam maar zeker 
krijgt hij een stevige reputatie. Ook Her

man Lauwers is een eerste-klas man
dataris. Zijn situatie is vergelijkbaar met 
die van André de Beul vroeger. Deze 
haalde niet veel voorkeurstemmen, maar 
werd door de collega's als één van de 
beste parlementsleden beschouwd. Van
daar mijn huiver tegenover diegenen die 
de lijststem willen afschaffen. Dat doet 
mensen als Lauwers de das om." 

Antoon Roosens, u wel bekend, 
stelt voor Wallonië gedurende 
een tiental jaren het nodige 
inversteringskapitaal aan te 
bieden. Tegelijk stuurt hij op de 
scheiding aan. 

Hugo Schiltz: „We hebben er inderdaad 
geen enkel belang bij dat Wallonië eco
nomisch achterop blijft hinken. Ook ik 
verkies een dergelijk plan boven de ver
doken transferten waar we nu mee zitten. 
Om alles vredevol te laten verlopen zou 
Vlaanderen een speciale dotatie voor zijn 
buren ter beschikking kunnen stellen. 
Waarom niet?" 

Zullen de Walen dat aanvaar
den? 

Hugo Schiltz: „Dat is een kwestie van de 
wil om bepaalde samenwerkingsakkoor
den te sluiten. We mogen niet naïef zijn. 
Maar, indien we op basis van het fe
deralistisch beginsel naar een herschik
king van de Europese regio's evolueren, 
indien dit tevens staatkundig kan vertaald 
worden en als we daarbij willen ver
mijden de Europese partners met al te 
vervelende problemen te confronteren, 
dan kan een dergelijk samenwerkings
akkoord helpen. Liever dat dan op con
flictueuze wijze." 

Heeft iemand een oplossing 
voor Brussel? ims?' 

Hugo Schiltz: Op dit ogenblik ziet nie
mand daar klaar in. De oorzaak van deze 
vervelende situatie ligt niet bij de Frans-
taligen, wel bij de Vlamingen. Dat zou ik 
toch nog eens met grote stelligheid willen 
poneren. De Vlamingen weten op dit 
ogenblik onvoldoende wat ze willen. In
dien Vlaanderen over een aantal een
voudige basisbeginselen het grondig eens 
zou zijn en ook de moed zou opbrengen 
om dit ondubbelzinnig aan de Frans-
taligen duidelijk te maken, dan zou het 
het gesprek met hen helemaal anders 
verlopen dan nu het geval is. Want de 
Franstaligen zeggen: ge kunt de pot, wij 
praten niet verder. Nieuwe bevoegdhe
den: geen sprake van, financieringswet 
herzien: we denken er niet aan. Sociale 
Zekerheid: we kunnen er niet over pra
ten. Dat is een typische houding van een 
tegenspeler, geen vijand, in een spel dat 
nu toch al twintig, dertig jaar bepaald 
wordt door de vraag waarheen de twee 
volkeren uiteindelijk in Europa heen 
moeten. Daarmee rekening houdend, 
hebben de Franstaligen er op dit ogenblik 
geen enkel belang bij om iets aan het 
huidig systeem te wijzigen. Het is een 
illusie dat verdere verandering hun po
sitie zou verbeteren. Het kan voor hen 
financieel alleen maar wat moeilijker 
worden. Dus is het zeer goed te begrijpen 
dat zij niet willen praten. En waarom 
kunnen zij zich dat veroorloven? Omdat 
tegenover hen een tegenspeler staat die 

niet de moed opbrengt om te antwoor
den. Ik heb in mijn boek "Uitdaging aan 
de Vlaamse meerderheid" al heel lang 
geleden geschreven dat er een ogenblik 
zou komen waarop de Vlamingen ei
genlijk aan de Franstaligen zouden moe
ten wijsmaken: Wij vormen geen regering 
meer als niet één en ander geregeld 
wordt. Wij weigeren nog langer uw leven 
in de federale regering te verzachten, 
wanneer niet kan gepraat worden. De 
moeilijkheid is dat wij in Vlaanderen over 
de meeste onderwerpen het nog minder 
eens zijn dan vijf of zes jaar geleden. In de 
sociale organisaties is men de autono-
miegedachte aan het terugschroeven. In 
de intellectuele middens is men aan het 
zwalpen. Het Vlaamse gegeven wordt er 
zoniet als schunnig, dan toch als ach
terhaald en oubollig beschouwd. Met 
andere woorden, wij gedragen ons te 
weinig als een bewuste natie. En dan heb 
ik het geenszins over een agressief na
tionalisme, noch imperialisme, maar over 
een gewone, normale, bewuste natie die 
een duidelijk inzicht over haar toekomst 
heeft. Een natie waar over de partij-

grenzen heen een voldoende consensus 
wordt opgebracht om de omgeving dui
delijk te maken waar we voor staan. De 
dag dat we dat wel kunnen, zullen de 
Franstaligen, ook de Brusselaars, over de 
brug komen. Zo gek zijn ze niet om dan 
njet te zeggen. Vandaag, echter, zien en 
voelen ze aan dat in de federale regering 
de eerste minister en de voornaamste 
kopstukken van de CVP iedere beweging 
op het vlak van staatshervorming te
genhouden. Het probleem Brussel heeft 
daarmee te maken. En als er gepraat moet 
worden, dan moeten de Vlamingen het 
eens zijn, op voorhand weten wat men zal 
voorleggen en wat men finaal wil be
reiken. Ach, dat moet men niet aan de 
muren hangen, dat kan de politieke elite 
best vertrouwelijk, binnenskamers uit
praten. Ook met de vakbonden, met de 
werkgevers, met de culutrele sector, van 
kijk: dat is voor het volgende millenium 
ons "masterplan Vlaanderen". De Frans
taligen moeten dan de uitvoering van dat 
plan mogelijk maken. Zo niet, dan bon, 
euh, dan nemen we ons besluit." 

(evdc) 
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Pleinvrees overwinnen 
Hugo Schiltz ondernam meerdere vernieu
wingspogingen. Wat denkt hij over de 
vernieuwing van BertAnciauxen wat raadt 
hij hem aan? 

Hugo Schinz: „Ik heb reeds vroeger aan
gestipt dat Vlaanderen seneus zou moe
ten nadenken over de vernieuwing van het 
politieke landschap. Ik heb vastgesteld dat 
alle partijen zich op dit idee gegooid heb
ben. Elke partij dient zich als vernieuwer 
aan en nodigt anderen uit om bIJ haar aan 
te sluiten. Op die manier zet men slechts 
de deur van de eigen kapel open. Dat is het 
natuurlijk niet. Het initiatief van Bert heeft 
het grote voordeel precies een dergelijke 
zogenaamde vernieuwing te vermijden. 
Wat Bert onderneemt is origineel. Het 
relativeren van het eigen grote gelijk 
spreekt een aantal, vooral Jongere mensen 
aan. Om een alliantie te verkrijgen moetje 
wel groepen vormen. Met een al te dis
parate en bonte verzameling van indi
viduen kun Je het niet halen De samen
stellende delen van de alliantie moeten 
zich structureren zodanig dat die mensen 
onder elkaar een houvast hebben en er 
een gelijke gerichtheid van opvattingen 
op nahouden. Pas dan kan op basis van een 
gemeenschappelijk minimumprogramma 
samengewerkt worden. Ook de commu-

Misschien moeten we naar een andere soort 
partij evolueren. 

nicatie tegenover de achterban is zeer 
belangrijk. Ik zou aan onze eigen ach
terban wel willen zeggen dat iedereen 
moet begrijpen dat, althans naar mijn 
gevoelen, de klassieke formule van par
tijen en partijstructuren achterhaald is. Er 
IS ook de grote kloof tussen wat bij de 
bevolking leeft en wat zich binnen de 
partijstructuren voordoet. De partyen ra
ken van het werkelijke gebeuren in de 
maatschappij vervreemd En dus moeten 
we misschien naar een andere soort partij 
evolueren. Een formatie die beweeglijker 
is, met andere structuren dan diegene die 
we op grond van onze statuten gewoon 
zijn ik kan mij levendig voorstellen dat 
daarmee aan de militant wordt gevraagd 
de pleinvrees een beetje te overwinnen." 
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D e lezer heeft recht op informatie uit de eerste 

hand en daarom brengen twee Wallonië-kenners 

een overzicht van wat zich tijdens de voorbije 

maanden op vele vlakken achter de taalgrens heeft 

afgespeeld. Heel wat, onder meer een verregaande 

discussie over een Waalse identiteit, 

zo weten Denise van Dam en Luc Vandendorpe 

de WIJ-lezers te vertellen. 
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Sinds enkele maanden komt in Wallonië 
een aantal socio-geografische, politieke, 
culturele en economische verschuivingen 
m alle duidelijkheid aan de oppervlakte. 
Deze fenomenen zijn niet van vandaag, 
maar hebben een verleden. 

KRACHTMETING 
Op communautair gebied wordt de 
agenda meer bepaald door de Waals-
Brusselse verhoudingen dan wel door de 
Waals-Vlaamse problematiek. Het Waals 
verzet tegen de Brusselse centrum-pe
riferie-theorie, waarbij Brussel als Frans
talige metropool en Wallonië als hin
terland wordt aanzien en dus behept 
wordt met de status van provincie, neemt 
toe. Dit verzet is niet nieuw, maar vloeit 
voort uit een initiatief dat verscheidene 
tientallen Waalse artiesten en intellec
tuelen in 1983 namen toen zij het Ma

nifest pour la culture wallonne onder
tekenden. Dit manifest was een oproep 
tot de erkenning van de Waalse cultuur en 
gaf na verloop van tijd aanleiding tot een 
institutionele vertaling ervan, namelijk de 
splitsing van de Communauté frangaise 
de la Belgique. Deze eis werd gedragen 
door PS-tenoren, met name Jean-Mau-
rice Dehousse, Jean-Claude Van Cau-
wenberghe, José Happart, Robert Col-
lignon. 

Het debat rond de regionalisering van 
onderwijs, cultuur en persoonsgebonden 
materies heeft aanleiding gegeven tot de 
creatie van twee nieuwe politieke ca
tegorieën, de regionalisten en de com-

munautaristen. De eersten zijn voorstan
der van de overheveling van gemeen
schapsmateries naar de regio's, Wallonië 
en Brussel; de tweeden van het ver-
derbestaan van de Franstalige gemeen
schap. Zeer schematisch gezegd vindt 
men de regionalistische gedachte vooral 
in de PS terug, de communautaristische 

gedachte bij PRL, PSC en Ecolo. Wat ook 
de relatieve krachtmeting tussen regi-
onahsten en communautaristen mag zijn, 
het publieke debat rond deze proble-

sociaal-liberale Waal incarneert, daarbij 
de nadruk leggende op „sociaal en 
Waal". 

Philippe Busquin (PS) mag dan wel als 
ordewoord aan zijn troepen gegeven heb
ben dat het debat over de splitsing van de 
Franstalige gemeenschap „clos" is en ha
meren op de noodzakelijke solidariteit 
tussen Brussel en Wallonië, dit belet niet 
dat Collignon, minister-president van het 
Waals gewest, en Van Cauwenberghe, 
regionaal en gemeenschapsminister, on
derhuids doorgaan met hun projekten. 
Zo onderstreepte Collignon onlangs nog 
dat de ekonomische ontwikkeling van 
Wallonië ondenkbaar is zonder culturele 
ontwikkehng. Dat het hem menens is 
blijkt ondermeer uit zijn project om een 
heuse Waalse filmindustrie te doen ont
wikkelen. Daarbij dient men te weten dat 
cinema, als culturele materie, deel uit
maakt van de bevoegdheden van de 
Franstalige gemeenschap. Cinema kan 
men echter ook definiëren als een in
dustrietak, waardoor deze een bevoegd
heid van het Waals gewest wordt. Op dit 

Verschuivingen 
in waiionië 

matiek heeft ertoe geleid dat men in alle 
partijen de „Waalse zaak" ernstig aan het 
nemen is. Zo heeft de PSC voor het eerst 
in haar bestaan een partijcongres gewijd 
aan de sociaal-ekonomische situatie van 
Wallonië, terwijl Louis Michel van de 
PRL maar al te graag het imago van de 

ogenblik zijn er trouwens besprekingen 
bezig tussen het kabinet Collignon en de 
Vereniging van de Waalse cinema waarbij 
de cineast Jean-Jacques Andrien, onder
meer bekend door zijn ülm Australia, een 
voortrekkersrol speelt. 
Sinds kort ontmoeten ook leden van de 
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AUBBEBRLCiniii? 
Ook op het vlak van öe media is er een herschikking bezig. 

redactiecomités van Waalse en Brusselse 
intellectueel-politieke tijdschriften, zoals 
La Revue Nouvelle, Les Cahiers mar-

xistes, Toudt, Contradiction en Source, 

elkaar regelmatig om de Waalse en Brus
selse realiteit en de Waals-Brusselse ver
houdingen op een serene manier te om
schrijven met de bedoeling om tot vor
men van samenwerking te komen. 

VERZUILD ONDERWIJS 
Ook op het gebied van onderwijs en 
media bloeit het debat over de regi
onalisering in al zijn hevigheid, zij het 
dan, zoals het debat over cultuur trou
wens, in beperkte kring. Maar lezers van 
WIJ hoeft men niet te overtuigen van de 
kracht van actieve minderheden. Op het 
gebied van het onderwijs gaat de discussie 
minder over de inhoud, behalve wat 
regionaal-gebonden cursussen zoals Ge

schiedenis en Milieuleer betreft, dan wel 
over de organisatie en de financiering van 
het onderwijs. Voorstanders van de re
gionalisering beweren dat de legitimiteit 
van de Franstalige gemeenschap inzake 
onderwijs enkel wortelt in het schooi-
pakt. Haar funktie beperkt zich hoofd
zakelijk tot het bewaren van de vrede 
tussen de katholieke en de vrijzinnige 
zuil. De herschikking van de traditionele 
kaarten dankzij het doorbreken van de 
aloude breuklijnen ten voordele van een 
samenwerking tussen de verschillende 
onderwijsnetwerken zou haar bestaan 
overbodig maken. De Waalse regio kan 
deze herorganisatie van haar eigen on
derwijs best alleen doorvoeren, menen de 
regionalisten. 

Wat de universiteiten betreft geven ULB 
en UCL de toon aan binnen de Franstalige 
gemeenschap. Gezien de vrijzinnige ULB 
zich in Brussel bevindt wordt het Waalse 
academische milieu dus sterk gedomi
neerd door de katholieke UCL. Het rode 
Wallonië zou dus voornamelijk een ka
tholieke intellectuele elite hebben. On
dertussen heeft de ULB wel een „re
gionaliseringsproces" ingezet door som
mige van haar research-activiteiten naar 
Charleroi te verhuizen, daardoor kan zij 
op Waalse subsidies rekenen. 
In bepaalde kringen durft men al eens 
beweren dat het de bedoeling is van 
sommige Luikse ministers om de vrij
zinnige academische pijler uit te bouwen, 
ondermeer door de (rijks-) universiteit 
van Luik, de Ulg, te versterken. 

WAALSE (?) MEDIA 
Ook op het vlak van de media is er een 
herschikking bezig. De groep Vers l'Ave-
nir, waarvan het hoofdkwartier zich in 
Namen bevindt, groepeert de conser
vatieve La Libre Belgique, de centrum
gerichte Vers l'Avenir en de linkse, nog op 
te richten, Le Matin. De groep Rossel in 
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Brussel, groepeert Le Soir, La Meuse, La 

Lanterne en La Nouvelle Gazette. Wat de 
RTBf betreft zijn sommige regionalisten 
voorstander van een - in de letterlijke zin 
- verhuis naar Namen. Andere regio
nalisten menen dan weer dat deze ver
lieslatende openbare omroep beter in 
Brussel kan blijven en dat de Waalse regio 
creativiteit aan de dag moet leggen om de 
bestaande lokale omroepen - les TV com-
munautaires - en de regionale produc
tiecentra van de RTBf in een groot net
werk onder te brengen. Op die manier 
zouden de subregio's aan hun trekken 
komen en mekaars realiteit beter leren 
kennen. Dit zou beter in overeenstemr 
ming zijn met de Waalse culturele iden
titeit dan wel met het oprichten van één 
centraal bestuurde Waalse openbare om
roep. En hier komen we natuurlijk te
recht bij de problematiek van de Waalse 
culturele identiteit. 

MEERVOUDIG KARAKTER 

Het definiëren van de Waalse culturele 
identiteit is een van de actuele gespreks
thema's, en niet alleen binnen de Waalse 
beweging. Het kabinet CoUignon heeft 
een studiekern opgericht die zich uit
drukkelijk met deze problematiek inlaat. 
De definitie van die Waalse identiteit 
blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Vanuit 
waarneming en onderzoek blijkt dat de 
kernelementen hiervan vooral liggen in 
de pluraliteit ervan. „L'identité wallonne 
est plurielle" wordt vaak gezegd. Op het 
eerste gezicht lijkt dit een holle uit
spraak. 

Bij nader inzicht echter blijkt dat deze 
stelling toch steunt op diepgewortelde 
overtuigingen en beeldvorming. Dit 
meervoudig karakter wordt enerzijds so-
cio-geografisch en anderzijds socio-et-
nisch ingevuld. (Men leze daarover de 
doctoraatsstudie over de Vlaams en 
Waalse identiteit bij leidinggevende men
sen. Deze studie van Denise Van Dam 
verscheen in boekvorm onder de titel 
Blijven we huren in België? Vlamingen en 

Walen over Vlamingen en Walen. Uitg. 
Van Halewyck, Leuven; nvdr.) 
Sommige Walen beweren dat er geen 
Waalse socio-geografische eenheid be
staat. Zij ervaren Wallonië als een mo
zaïek van subregio's. Uit het eerder ge
citeerde onderzoek blijkt dat de Walen 
met veel genegenheid en tederheid spre
ken over het Land van Herve, de laars van 
Henegouwen, de Gaume, de Hoge Ve
nen, enz. Dit staat in schrille tegenstelling 
tot de eerder koele en zakelijke houding 
die ze tegenover Wallonië als geheel aan
nemen. Deze subregionale verschillen, 
die lange tijd als negatief en identiteits
belemmerend werden beschouwd, krij
gen hoe langer hoe meer een positieve 
betekenis. Ze worden door velen be

schouwd als de behoeder tegen eng na
tionalisme en als bevorderaar van plu
ralisme. Wat dit laatste betreft gaan de 
Walen er prat op dat zij een rijke im
migrantentraditie hebben. In tegenstel
ling tot de geïnterviewde Vlamingen die 
hun Vlaamse fierheid gedeeltelijk putten 
uit het grootse Vlaamse culturele ver
leden, hebben de Walen weinig cultureel 
bewustzijn maar zijn ze zeer fier op het 
smeltkroeskarakter van Wallonië. 
Zoals het geografische bewustzijn is ook 
het etnische bewustzijn hier meervoudig. 
Men is er fier op dat men Italiaanse, 
Vlaamse en/of Marokkaanse familieleden 
heeft. De nationale mythevorming in 
Wallonië wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de iramigrantentraditie. 
Dat het onthaal van de Italiaanse, 
Vlaamse en andere immigranten niet al
tijd zo mooi verliep en vaak racistische 
trekken vertoonde toont Guido Fonteyn 
in zijn boek In de Rue des Flamands 

duidelijk aan. 

De verscheidenheid van de Waalse 
landschappen zou een weerspiegeling 

zijn van de subregionale verschillen 
die de Waalse identititeit vorm geven. 

Wat hier echter belangrijk is, is niet zozeer 
de objectieve werkelijkheid dan wel de 
beeldvorming. De Walen menen van zich
zelf dat ze een niet-racistisch volk zijn en 
putten daaruit een bepaald gevoel van 
fitateqlpolitiek gebied zijn er in Wallonië 
verschuivingen aan de gang. Binnen de PS 
hebben deze zelfs een geografische uit
drukking gekregen. Het zwaartepunt ver
schuift geleidelijk van de Luik-Brusselse 
as, die vertegenwoordigd werd door wij
len André Cools en Philippe Moureaux, 
naar Charleroi. Daar zit Van Cauwen-
berghe in de lift en zal waarschijnlijk 
CoUignon als minister-president van het 
Waals gewest opvolgen. De PS lijkt stilaan 
uit haar diepe crisis op te staan, deze werd 
ondermeer veroorzaakt door de vele fi
nancieel-politieke schandalen waarbij de 
partij betrokken was. Maar van een po
litieke vernieuwing is vooralsnog geen 

sprake, een verjonging van de politieke 
generatie staat nog niet op de PS-
agenda. 

Daarvan is ook binnen de PSC weinig 
sprake; met de verkiezing van Charles-
Ferdinand Nothomb tot voorzitter van 
die partij werd de klok eerder een eindje 
terug gedraaid. De aloude katholieke 
waarden werden opnieuw in ere hersteld 
en naar men zegt wordt de Brabangonne 

opnieuw gezongen op de partijcongres
sen. De terugkeer naar vroeger werd een 
beetje gecompenseerd door Joëlle Mil-
quet tot vice-voorzitster aan te stellen, 
deze jonge Brusselse had de voorzit
tersverkiezingen op het nippertje ver
loren. 

Alsof de conflicten tussen jong en oud, 
tussen traditie en vernieuwing, tussen 
behoudsgezind-katholicisme en plura
lisme nog niet voldoende waren steekt 
Gérard Deprez zijn eigen partij een mes in 
de rug door een nieuwe liberaal-getinte 
beweging op te richten. Door velen wordt 
dit ervaren als een eerste stap naar de 
liberalen toe vanwege de vroegere voor
zitter van de PSC. Die partij was bij de 
jongste parlementsverkiezingen goed 
voor een vijfde van de stemmen, maar 
wordt vandaag geplaagd door middel-
puntvl legende krachten. 
De PRL meet zich een sociaal pakje aan en 
speelt volledig de Franstalige kaart, ge
tuige daarvan het kartel PRL-FDÉ 
Ecolo acht de communautaire proble
matiek bijkomstig en staat wantrouwig 
tegenover de regionalisten. 
Uiteindelijk is enkel de regionalistische 
strekking binnen de PS een objectieve 
bondgenoot van de Waalse beweging. 
Indien na de volgende verkiezingen de PS 
geen deel uitmaakt van de Waalse re
gering zou het wel eens kunnen dat het 
jarenlange streven naar meer autonomie 
voor Wallonië met één pennestreep teniet 
wordt gedaan. 

ONAGAGNÉ! 

We eindigen het artikel met enkele be
denkingen over de sociaal-economische 
situatie van Wallonië. Daar waar de so
ciale toestand nog altijd als desastreus kan 
bestempeld worden -13 % van de aktieve 
bevolking is werkloos tegenover 7% in 
Vlaanderen, volgens de Europese sta
tistieken - zijn er duidelijk tekenen van 
economische opgang te merken. Deze 
doet zich ondermeer in de technologische 
sector voor. Zo beschikt Wallonië over 
een aantal performante technopolen, 
waarvan de site van Louvain-la-Neuve de 
meest in het oog springende is. Daar waar 

de vroegere generatie (die de „Walen 
buiten" - perikelen heeft gekend) treurt 
en soms nog treurt: „On a perdu..." , 
roept de jongere generatie; „On a 
gagné!" En dit omdat de UCL door haar 
spin off mee aan de basis ligt van de 
modernisering van Wallonië. Rond de 
universiteit van Gembloers komen agro-
alimentaire onderzoekscentra tot bloei. 
De universiteit van Luik beschikt sinds 
lang over een industrieel en technolo
gisch park en zoals we eerder in het 
artikel vermeldden verschuift de ULB een 
aantal van haar biotechnologische on
derzoekscentra vanuit Brussel richting 
Charleroi. 

Bovendien maken de uithoeken van Wal
lonië deel uit van grensoverschrijdende 
ontwikkelingspolen, zoals de streek rond 
Doornik en Rijsel (Pacte), de streek rond 
Aarlen en Athus (Ped). Luik werkt op 
verscheidene vlakken samen met Maas
tricht in de zgn.Euregio. 
Van de zware infrastructuurwerken, 
waarvan sommige al decennia aanslepen, 
komt stilaan het einde in zicht. De ka-
naalwerken in Luik, die een verbinding 
met Rotterdam mogelijk maken, zouden 
in het jaar 2000 afgerond worden; de 
hydraulische liften van Strépy-Thieu 
waardoor een rechtstreekse verbinding 
met Duinkerke tot stand komt zi|n ook 
bijna af. Deze havenmfrastrukturen bie
den Wallonië een oost- en west-uitweg 
naar zee, de haven van Antwerpen is 
daarbij niet meer nodig. 

Denise Van Dam 
Luc Vandendorpe 

Over 
de auteurs 

- Denise Van Dam (58 jaar) is 
eerste assistente Sociale We
tenschappen aan de universiteit 
Notre Dame te Namen. Ze 
groeide op In een Vlaamsvoe-
lend milieu en woont reeds 
meer dan tien jaar In Wallonië. 
Ze schreef o.m, Weetje, in Wal
lonië (Davidsfonds) en Blijven 
we buren In België? (Van Ha-
lewyck). 
- Luc Vandendorpe (31 jaar) is 
als economist verbonden aan 
het Ministère de la Region wal
lonne (direction de la politique 
économique) en Is ondermeer 
belast met het evaluatieonder
zoek van Objectif 1. Hij is lid van 
het redactlecomité Toudl. 

BU de walen 
die walen 
bulten!' 
hebben 
meegemaakt 
Is de splitsing 
van de KUL-
UCL nog 
steeds niet 
verteerd, de 
Jonge 
generatie 
daarentegen 
zegt „on a 
gagnél" 
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Z ij werden geboren kort voor of kort na het jaar van 
Expo '58 en groeiden op in de golden sixties. 

Vandaag vertegenwoordigen zij een nieuwe generatie 
Viaannse schilders, die waardig gevonden werd om 

Vlaanderen in het buitenland te vertegenwoordigen. WIJ 
zoekt, aan de hand van werk van een van hen, uit wat 
deze nieuwe Vlaamse schilderkunst te vertellen heeft. 

De nieuwe Vlaamse 
schilderkunst 

25 Januari 1996. Op Speakers Corner in Hyde Park te Londen kondigt Cery De Smedt 
het project A ve aan. 

Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn 
dat wij in een erg onzekere en on
betrouwbare wereld leven. Gemakke-
lijkneidsoplossingen en zekerheden 
redden ons niet langer uit de nood. Ons 
communicatiemiddel bij uitstek, de 
taal, is er dubbelzinniger en misleiden-
der dan ooit op geworden. De bewuste 
understatements, sensationele nieuws
garing en gemanipuleerde bericlntge-
ving doen ons dag na dag het noorden 
verliezen. 
De woorden zeggen niet langer meer 
waarvoor ze staan. 
De zekerheid dat alles een naam moet 
hebben, zodat de lading ten volle door 
een duidelijke vlag wordt gedekt, dient 
meer dan ooit gerelativeerd te wor
den. 

OERSTADIUM 
In zulke wereld groeit ook bij ons een 
nieuwe, jonge generatie kunstenaars 
op, die wonderwel in die chaotische 
aanbieding van een multimediale in
formatie-overvloed, bij voorkeur blijken 
terug te keren naar een vereenvou
digde figuratieve schilderkunst als het 
expressiemiddel bij uitstek, 
in hun bewuste verwerping van op
pervlakkige massacultuur en culturele 
afbraak, isoleren zij alledaagse voor
stellingen, die ze voorzien van een prin
cipiële, essentiële betekenisvernieu
wing. Opnieuw herleid tot hun oer
stadium kunnen deze voorstellingen 
opnieuw betekenisvormend en illusie-
scheppend op ons oog inwerken. 
Door deze werkwijze leren deze jonge 

kunstenaars ons opnieuw kijken en al
dus „de voorstelling lezen", Als het 
ware een principiële herontdekking van 
het beeld, temidden van een uitge
sproken verstikkende „beeldcultuur" 
van deze tijd! 
In Vlaanderen gaat dit inpikken op een 
rijke picturale traditie gepaard met een 
verregaande formele vereenvoudiging 
en een strikte tempering in het kleu-
rengebruik. 
Het palet van deze kunstenaars situeert 
zich meestal in een grijsachtig, vaag en 
wazig grensgebied, aldus de bewuste 
schijn oproepend van het fragmenta
rische, het onvoltooide, het onafge-
werkte. 
Dit geeft echter nieuwe ruimte aan 
Interpretatiemogelijkheden bij de toe
schouwer. Opvallend zijn daarbij ook de 
doorgaans kleine formaten van deze 
,,nieuwe schilderkunst". 

UITGEZUIVERD 
Dit nieuwe figuratieve realisme kristal
liseert zich tot verstilde voorstellingen 

en herinneringsbeelden, waaruit 
meestal de narratieve verbindingsdraad 
of de menselijke aanwezigheid uitge
zuiverd werden. 
In het „voorbeeldige" spoor van de 
intussen internationaal gewaardeerde 
Luc Tuymans ("Mortsei, 1958), zijn dit 
kunstenaars als Jean-Marie BIJtebler 
("Deinze, 1963), Chantal Chapelle 
(°Mortsel, 1954), Laurent Cruyt {"ioke-
ren, 1960), Bert De Beul ("Gent, 1961), 
Ronny Delrue ("Heestert, 1957), Eddy 
De Vos ("Schoten, 1950), Cuy Van Bos
sche ("Antwerpen, 1952), Patrick Van
den Eynde CNlnove, 1964), Mare Van-
derleenen ("Mecheien, 1952) en Fik Van 
Cesfe/("Turnhout, 1951). 
Tussen 19 september en 26 oktober '97 
was deze groep kunstenaars nog ver
enigd in een tentoonstelling van de 
Vlaamse Gemeenschap in Barcelona, de 
hoofdstad van Catalonië. De expo droeg 
de projecttitel Formes de Flandes 
Tot deze groep behoort ook de nu 56-
jarige Gery De Smet, wij gaan dieper in 
op zijn werk. 

•««^»<TO^»gi!i!^iK'^^iy'^^^ Smet verweert zich hierop door een der
gelijke houding te karakteriseren als „ty
pisch Vlaams". Hij verwijst hiervoor dan 
naar Van Eyck of Petrus Christus en 
binnen de actuele kunstscène naar figuren 
als Luc Tuymans en Thierry de Cordier. 
Hij ziet dit ook bepaald door de ka
tholieke invloed, onder meer door de 
rijkdom en overladenheid van de ka
tholieke beeldenwereld. Toch wil De 
Smet daarvan loskomen en tijdloze wer
ken voortbrengen. Niet zelden verwijst 
hij naar de Middeleeuwen, voor hem een 
metafoor hiervoor. De kunstenaar wil in 
reeksen werken, ter ordening van zijn 
chaotische geaardheid. 

lieuverloedering en dreigende ecologi
sche rampen brachten De Smet hier op de 
gedachte van „omkering der betekenende 
woorden". 

Stammend uit een katholiek arbeiders
gezin, waande hij in zijn jeugd- en aca
demiejaren de „maatschappelijke klas
senstructuur" achterhaald. De kunste
naar beschouwt hij echter als een tus
senpersoon, als iemand die zowel met zijn 
„geest" als met zijn „handen" werkt. 
Enerzijds is de artiest een onderdeel van 
het maatschappelijk bestel, anderzijds is 
hij een onderdeel van de geschiedenis. 
Dat is de ware „identiteit" van de kun
stenaar. Hij positioneert zich op de maat-
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Het schilderij Aarde uit het kwartet 'Water vuur, lucht, aarde'. Acryl op doek uit 
de grotere reeks 'De loop van de zon' (1995). 

Zelfs de seizoenen 
zUn niet meer 

wat ze ooit waren 
Gery De Smet: „M//« werk gaat over 

demagogie en misleiding in het algemeen. 

Toch is mijn eigen persoonlijkheid een 

belangrijke bron voor mijn werk. Daarbij 

wil ik echter geenszins een bepaalde fi

losofieillustreren." 

UITGEHOLD 

Gery De Smet wil niet zo maar vrij

blijvend een kunstwerk voortbrengen. 

Hij wil de schildersdaad overstijgen, wer
ken als het ware op het scherp van de 
snede. 

Daarbij blijft de provocatie hem niet 
vreemd. Niet ter wille van de provocatie 
op zich, maar ter aftasting van de eigen 
grenzen. De Smet beweert daarbij „ge
schokt" te worden door het eigen werk. 
Wellicht klinken dergelijke standpunten 
wat „heroïsch" en clichee-matig! De 

In zijn werk De vier seizoenen (4 schil
derijen) schrijft hij een tegengestelde titel 
op de afbeelding (zo draagt de geschil
derde „Winter" het opschrift „Zomer"), 
telkens in het Nederlands. In het bui
tenland legt hij dan een „verklarend 
woordenboek" ter beschikking. 
De Smet refereert dus m«t dergelijke 
werken naar de uitholling en verglijding 
van alle zekerheden. Zelfs de seizoenen 
zijn niet meer wat ze ooit waren. Mi-

schappelijke „grenslijn". Met de woor
den van De Smet is dit „de positie van een 
nar die voor zijn expressie enerzijds be
paalde regels moet volgen, maar ander
zijds vrij is tot verdraaiing van de inhoud. 
Het is de plicht van de kunstenaar om die 
beperkte ruimte voor ,vrije expressie' 
veilig te stellen en open te houden." 

STAMBOOM 

Gery De Smet ("Merksem, 1961) begon 
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zijn kunstenaarscarrière met de publicatie 
van een dichtbundel {Liefde na de dood, 

1982). In de periode 1984-88 studeerde 
hij schilderkunst aan de Koninklijke Aca
demie voor Schone Kunsten te Gent en in 
de jaren 1988-91 aan het Nationaal Ho
ger Instituut voor Schone Kunsten te 
Antwerpen. In 1989 won hij de eer
biedwaardige Godecharleprijs en in 1992 
de prijs „Jonge Belgische Schilderkunst". 
Vanaf 1995 doceert hij schilderkunst in 
het Kunstdepartement van de Karel de 
Grote Hogeschool te Antwerpen. Intus
sen had hij vele tentoonstellingen in bin
nen- en buitenland. 

Zijn oeuvre is opgebouwd als een stam
boom, met als grootste tak de schil
derkunst. Zoals reeds gesteld werkt De 
Smet meestal serieel. We denken bij voor
beeld aan zijn projecten, zoals Studie der 
ideologieën, waarbij een rek met schil
derijen werd afgebeeld. De bezoeker kan 
aldus zijn eigen selectie ophangen en de 
werken omwisselen. Daarbij dienen tel
kens een symbool en een landschap af
wisselend naast elkaar te hangen, aan een 
spijker in de wand, op een precieze 
hoogte van 170 cm of iets hoger dan de 
gewone ooghoogte, omdat de werken van 

de toeschouwer moeten kunnen „over
weldigen". Dit vormt zowel een on
derzoek naar „machtsstructuren" als 
naar de geschikste wijze van schilderen! 
Het gaat daarbij om werken in een ge
mengde techniek (collage, acryl, olie- en 
industrieverf). 
Een ander project was zijn Kultuurkamer, 

met symmetrisch opgebouwde werken. 
De Smet wijst er immers op dat schi-
zofrenen bijzonder gesteld zijn op sym
metrie en dat totalitaire regimes zweren 
bij een strak-symmetrische architectuur! 
De Smet verwijst dus naar politieke pro
paganda, waarbij menig symbool, met 
een misleidende esthetica en koele zui
verheid, sterk contrasteert met zijn die
pere inhoud! Er was zo ook zijn „tijd
schrift-parodie" in het project Ave uit 
1996, met een verregaande getallensym
boliek. 

Het project Wijzen van wonen werd uit
gewerkt in 24 schilderijen en werd ge
ïnspireerd door de beschouwing van een 
huis met vlaggenstok en de vraag welke 
vlag hierbij hoorde. Verder de foto van 
een landelijke villa met grote schouw 
ergens in Duitsland op een toneelvoor
stelling in een psychiatrische instelling en 

de connotie dat tijdens het nazi-bewind 
honderden psychiatrische patiënten met 
dodelijk gif werden ingespoten en nadien 
verbrand. (Deze reeks wordt in maart in 
Osterwalder's Art Office in Hamburg 
getoond). 

Ook in de reeks De loop van de zon liet De 
Smet zichdoor het getal 4 fascineren. 
En dan is er zijn... 

VIERKANT VOETBALVELD 

Eigenlijk is dit Zomermaand (1994,25 x 
25 cm) uit de reeks „Studie der ide
ologieën'. Zoals gezegd houdt De Smet 
zich constant bezig met het onderzoek 
naar de betekenisinhoud van de 4 woor
den, \iet zenden, het redden, het verleiden, 

het misleiden en alle mogelijke verbanden 
daartussen. Zo kan voetbal immers toch 
ook een zoethoudertje zijn, een metafoor 
voor (staats-nationalistische) machts

strijd, een gekanaliseerde „oorlogssitu
atie"! 

Binnen het Boomse cultuurproject Noe-

veren. Tuinen Tonen 3 voorbije maanden, 
werd dit geschilderde „landschap-teken" 
op een verlaten 19de-eeuws industrie
terrein echt aangelegd en door sportlui, 
volgens nieuwe spelregels, tijdens de ope
ning ingespeeld. Met de verfilming van 
dit evenement realiseerde De Smet een 
waar „totaal-kunstwerk". 
Ongetwijfeld de moeite waard om deze 
kunstenaar en zijn werk te blijven volgen 
en te meten aan de tand des tijds. 

Dirk Stappaerts 

<» Gery De Smet. Meer informatie over 

deze kunstenaar in de catalogus „My 

point of view" (590 fr.), te verkrijgen 

in de betere boekhandel ofte bestellen 

op het nr. 09/238.22.26. 

Apollo United 
of Het 
vierkant 
voetbalveld. 
Op de Boomse 
wijk Noeveren 
(1997). 
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iemand die regelmatig zijn scrabble of 
boggle bovenhaalt, en naar Lingo iHeó 3) 
of Tien voor Taal kijkt, weet dat het 
Nederlands veel valstrikken heeft, waarbij 
de dubbele meervouden zeer dikwijls een 
struikelblok zijn. Het Nederlands is in 
Vlaanderen voor velen dankzij die spel
letjes haast een leerschool geworden en 
het succes van de nieuwe grote Van Dale 
en de Woordeniijst der Nederiandse Taal 
moet dus niet alleen in de nieuwe spelling 
worden gezocht. 

KLUIT 
Neen, de Vlaming laat zich op taalgebied 
steeds minder met een kluitje in het riet 
sturen. Kluit (massa, klont), clute. Voor 
het eerst voorkomend In 1557. In het 
middelnederiands, klute. In het ouden-
gels cM(lap). Oudnoors klütr ivoü): ne-
venvormen zijn kluut, kliet; ablautend by 
kloot. De uitdrukking iemand met een 
kluitje In het riet sturen (iem. met een 
mooi praatje afschepen) is letterlijk 'iem. 
met zijn boot in het riet doen belanden' 
door middel van een middelnederiands 
clute, cluyt, dat wil zeggen 'een grap, een 
aardigheid, een zotternij' Uit van Dale 
Etymologisch Woordenboek. 
Je zou ervan schrikken (1. Van of m. betr. 
t. pers. (en dieren): (doen) schnkken, 
verschrikken, t.w. door een plotseling 
angstgevoel bevangen (doen) worden en 
daardoor een onwillekeurige beweging 
(doen) maken. 2. In zwakkere toep., waar
bij er geen sprake is van een 'schrik-
beweging'- versteld staan (van), zich ver
bazen (over); verwonderd staan (over). 

Die wonderzoete taal 

iemand met een kluitje inhet riet sturen betekent letterlijk Iemand met zijn boot in het 
riet doen belanden. 

(ervan) opzien.Uit NUhoffs Zuid-Neder-
ians woordenboek, dus in het AN met 
voorkomend in deze betekenis) hoeveel 
de televisie tot het Nederlands heeft 
bijgedragen. En vooral het reeds ge
noemde Tien voor Taaien De drie wijzen 
houden zich regelmatig bezig met de 
etymologische betekenis van de woor
den, tenwijl wij de deelnemers aan het 
Groot Nederlands Dictee niet op onze 
kosten mee zou willen nemen op res
taurant. Het rechtstreekse gevolg hiervan 
is dat Van Dale Etymologisch Woorden
boek binnen de kortste keren moest 
worden herdrukt. Dit boek over de her

komst van ongeveer 30.000 woorden 
kreeg een datering bij ieder trefwoord, en 
in de tweede druk werd er ook meer 
aandacht besteed aan de herkomst van 
uitdrukkingen. De bijgevoegde Taalkaart 
van het Indo-Europees laat zien waar 
onze taal leentje buur heeft gespeeld. 
En misschien had de provincie Vlaams-
Brabant wel gelijk om het volgende jaar 
alles te vervrouwelijken, want wij hebben 
in dit etymologisch woordenboek tever
geefs naar het woordje 'koningin' ge
zocht. Laat ons dan maar mevrouvi/ de 
koning zeggen, naar analogie met me
vrouw de minister 

SPIN 
Het is echter ook plezierig om zelf ama
teur-etymoloog te spelen. Enkele voor
beelden. Als men in Antwerpen over 
jaard: aarde, grond, 'n zakjaard. Kuist uw 
voeten (schoenen) af, want er hangt 
jaard aan iHet Antwerps dialect Uitg. 
Facet. 1997. Tiende aangevulde druk) 
spreekt en je weet dat de uitspraak op z'n 
Engels is. yard, kun je al vlug bedenken 
waar dit vandaan komt, want heb je in het 
Engels niet 'graveyard' (kerkhof) en 
'churchyard' (kerkhof). In datzelfde En
gels wordt gesproken over een 'cobweb' 
(spinneweb, spinrag) en over een spider 
(spin). Oorspronkelijk was ook spin in het 
Engels een 'cob', en in West-Vlaanderen 
zegt men 'kobbe', In Antwerpen 'spin-
nekop' en in Umburg is het 'spin' ge
worden. Wat er allemaal niet gebeurt op 
een paar honderd kilometer. En als je het 
erg ver wil drijven kun je grapjes uithalen, 
zoals met het Engelse woordje 'lawyer' 
(advocaat) bijvoorbeeld. 'Law' is wet en 
als Je van 'yer' aaier maakt, kom je tot 
wetaaler. En geeft dat niet perfect weer 
wat een advocaat eigenlijk is? 't Ja, wat in 
België wet is, is in Engeland nat (wet) 
Jongens wat is taal toch heeriljk! 

Zoilus 
c» Van Dale Etymologisch Woordenboek. 

Tweede, geheel herziene druk. Van Dole 
Lexicografie VtrechtlDeurne. 1067 Uz., 
2.69Sfr. 
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T erugblikken op het sportjaar kan op twee 

manieren: men kan zich baseren op feiten en 

resultaten en men kan wijzen op trends, op 

evoluties. In dit korte bestek willen wij zowel het 

ene als het andere doen. We concentreren ons vooral 

op de belangrijkste gebeurtenissen en doen een 

poging om de waarneembare ontwikkelingen 

te omschrijven. 

• SPORT • 

Stefan Everts 

en Inge 

Clement: 

sportieve 
prestaties van 

zeer hoog 
niveau. 

% 

Dit kleine land brengt nog altijd top
sporters voort. De enen oogsten meer 
roem dan de anderen, de enen krijgen 
meer loon naar werken dan de anderen. 
De populariteit van de sportdisciplines is 
in deze doorslaggevend. 

JUDO 

België is een judoland. Dat bleek tijdens 
de Europese kampioenschappen in Oos
tende. Goud voor Vila Werbrouck, Gella 

Vandecaveye, Marisabelle Lomba, Inge 

Clement, Harry van Barneveld en Johan 

Laets. Voor een uitgelaten publiek voer
den de judoka's van stoTmnm}ean-Marie 

de Decker een ongeëvenaarde sportieve 
show op. De sportwereld in België stond 
een weekeinde lang op zijn kop. De 
commotie duurde nadien nog even voort. 
Harry van Barneveld, de goedmoedige 
reus die eindeijk met een internationale 
titel werd beloond, geraakte in de verhitte 
sfeer zijn medaille kwijt. Het ganse land 

werd verzocht mee te zoeken naar de 
begeerde gouden plak die uiteindelijk 
werd teruggevonden. De Oostendse tri
omf kreeg geen verlengstuk op de we
reldkampioenschappen maar, van een 
echte terugval was toch geen sprake. 

schroom over naar Brugge. Vervolgens 
werd SK Lierse leeggeplunderd door de 
spelersmakelaars die op basis van het 
Bosman-arrest de voetbalwereld naar hun 
hand kunnen zetten. De helft van de 
ploeg stapte op. Voor het geld gingen de 
gevierde spelers naar Luik, naar Lokeren 
en naar Nederland. De meesten bekwam 
het sportief slecht maar vermits enkele 
bankbiljetten nog van tel zijn... 
Dat Lierse zich desondanks toch nog voor 

SDortGrs 
met wereldklasse 

VOETBAL 
Niet minder groot was de opwinding toen 
de bescheiden Lierse SK tot eenieders en 
eigen verbazing nationaal voetbalkam
pioen werd. Brugge, dat op papier de 
sterkste ploeg bezat, werd op de voor
laatste speeldag voorbijgestoken. Het 
Lisp stond in brand. Eric Gerets, de 
begeesterende trainer, werd tot nationale 
held uitgeroepen maar stapte zonder 

de Champioens League wist te plaatsen 
mag achteraf een klein wonder worden 
genoemd. Op dat miljoenenbal dansten 
de spelers van/os Boerden zonder zwier. 
Eén punt uit zes wedstrijden. Het stelde 
niet veel voor. Maar deelnemen was hier 
echt wel belangrijker dan winnen. 

MOTORCROSS 

Vlaanderen is het aan de traditie verplicht 

wereldkampioenen motorcross voort te 
brengen. Voorbije zomer werd Stefaan 

Everts voor de vierde keer op rij we
reldkampioen in de kwartliterklasse. Mis
schien wordt de Limburger ooit nog wel 
eens gekroond als sportman van het jaar. 
In die klasse was Marnicq Bervoets zijn 
gevaarlijkste tegenstander./oè7 Smets van 
zijn kant werd wereldkampioen 500 cc. 
Als klap op de vuurpijl zorgden ge
noemde motorcrossers er ook nog voor 
dat de Prijs der Naties - het virtuele 
wereldkampioenschap per ploeg - ein
delijk nog eens werd gewonnen. De 
weelde kon dus niet op en het zal ons 
verwonderen indien dit land volgend 
seizoen van een wereldkampioen moest 
verstoken blijven. 

TENNIS 

1997 was ook een goed jaar voor 's lands 
tennis. In het late voorjaar verbaasde Filip 

de Wuifde ganse wereld door op Roland 
Garros door te dringen tot de halve 
finale. Het was in geen eeuwen gebeurd. 
Ook onze dames smashten er op los. 
Sabine Appelmans en Dominique Mon-

ami haalden de kwartfinales van de Aus-

Gelukkig waren er nog de Rode Duivels... 
„De" sportieve prestatie van het Jaar 
werd neergezet door de Rode Duivels 
van Georges Leekens. Zij vermochten 
zich aisnog te i<waiificeren voor de eind
ronde van het wereidkampioenschap in 
Frankrijl<. Leekens, zelf een door het 
leven beproefde man, werkte met grote 
ijver aan het sportieve herstel van ons zo 
geteisterde voetbal. Overwinningen te
gen Turkije, Wales en Ierland - de ene zo 
mogelijk nog moeizamer dan de andere 
- maakten een spectaculaire terugkeer 
naar het internationale topvoetbal mo
gelijk. De verdiensten van Luis Oliveire, 
Luc Niils en aanvoerder Franky van der 
Eist waren groot, Laatstgenoemde wint 
misschien wel zijn derde Gouden 
Schoen. 
Het herstel van de Rode Duivels was 
wonderzalf voor een voetbalbond die 
geteisterd werd door een omkoop
schandaal van internationaal formaat en 
bestuurlijk onvermogen. 

UITVERKOOP 
Anderlecht, eens de trots van het land. Is 
Anderlecht niet meer. De club wekte 
ergernis, medelijden en leedvermaak op 
in een omkoopschandaal waarin de ge
loofwaardigheid van de zichzelf onaan
tastbaar wanende bestuurders volledig 
werd ondergraven. Het roemrijke Sport
ing zal nooit nog op dezelfde manier 
worden bekeken. De sportieve terugval, 
die al jaren geleden werd ingezet, werd 

doordegang van zaken nog versneld. De 
ontreddering, de desintegratie was to
taal. Anderlecht verloor voor eigen volk 
tegen zeer bescheiden tegenstanders. 
Het is zelf hooguit nog een bescheiden 
middenmoter. Voor de systematische 
uitverkoop wordt dit seizoen een hoge 
tol betaald. De kans is groot dat de 
Brusselse club voor minstens twee jaar 
van het Europese toneel verdwijnt. Het is 
de vraag of de vereniging, waar couverts 
zoveel belangrijker zijn dan gewone be
talende toeschouwers, zo'n beproeving 
zal kunnen overleven. Voorlopig wijst 
niets erop dat de bestuurders hebben 
begrepen. Op de transfermarkt blijven 
ze vrolijk blunderen. Ze hopen dat Arie 
Haan de wederopstanding zal inluiden. 
Maar we kunnen ons geen trainer in
beelden die ooit doelpunten maakte of 
voorkwam. Daarvoor zijn goede spelers 
nodig en die lopen dun in het Astrid-
park. 
Met Anderlecht kwamen ook de voet
balbond en zelfs de Uefa in inpsraak. Zij 
zouden het Jarenoude dossier onzorg
vuldig hebben behandeld. Het vermoe
den dat dit opzettelijk gebeurde grenst 
aan zekerheid. Vla Alaln Courtols, de zeer 
omstreden tijdelijk naar de organisatie 
van Euro 2000 afgevaardigde secretaris
generaal van de bond, zou Anderlecht 
de zaak hebben proberen te seponeren. 
Bij de Uefa hebben Roger van den Stock 
en bondsvoorzitter D'Hooghe een voet 

Georges Leekens zette met zijn Rode 
Duivels een knalprestatle neer. 

In huis. De gelederen werden lange tijd 
gesloten maar de professionele afper
sers van voorzitter Vanden Stock zouden 
op het einde van het verhaal vermoe
delijk het ganse stadion als zwijggeld 
hebben opgeëist en dat was duidelijk te 
veel... Arm Anderlecht, arme voetbal
bond. 

KAN ENKEL BETER 
Het fameuze glazen huls aan de Houba 
de Strooperlaan had nog met andere 
problemen af te rekenen. Er was de 

commotie rond Alain Courtols bij de 
behandeling van sponsorcontracten, er 
blijft de onwil van vele bondsinstanties 
bij de voorgestelde vernieuwing van de 
structuren. Er is de eeuwige spanning 
met en binnen de profliga die nog deze 
week leidde tot herrie met Club Brugge 
dat dreigde uit het contract met be
taalzender Canal-f- te stappen. De bond 
voelt zich verder In zijn bestaan bedreigd 
door een mogelijk decreet op de vrije 
nieuwsgaring. Dat met een voetballoos 
weekeinde werd gedreigd maakte niet 
de minste indruk. Dat de politieke wereld 
plots om hulp en (financiële) steun ver
zoekt is begrijpelijk maar tegelijkertijd 

-ook bespotteijk. Niet zolang geleden 
werd Immers hautain verkondigd dat de 
politici enkel goed waren om de ere
tribune te vullen bij belangrijke wed
strijden ... (Wat eigenlijk nog waar Is ook). 
Neen, voorzitter D'Hooghe die om be
wondering en medelijden smeekt, krijgt 
zijn troepen niet in het gareel. 
Het leed van de voetbalbond is niet dat 
van onze wielerwereld. Maar die is er 
amper beter aan toe. Onze coureurs 
wonnen dit jaar geen enkele klassieker. 
Jotian Museeuw was eigenlijk de enige 
die constant niveau haalde. Maar op 
beslissende ogenblikken ontbrak het 
hem aan meeval en hulp. Het was een 
zeer donker wlelerjaar. Troost is dat het 
In 1998 enkel beter kan. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„CVP-voorzitter belooft 

vuurwerk", 

las Ahasverus 

Pif, Poef, Pfaff ? 

© 

Nu ook al: 

Serum-positief 

© 

Zetduivel: 

Muzeik 

© 

Ket tot andere Ket: 

„Laat jij je ouders ook schaduwen?" 

© 

Zetduivel: 
Goedele Liekendael 

© 
BRTN met Schalkse Ruiters 

een bank vooruit 

© 
Goede raad van BOB: 

,J^a wijntje komt 't Lijntje" 

© 
Nadenkertje: Constant in Opel 

© 
Hoe zou de B-kant van 

Isabelle A klinken? 

© 
Mercedes betaalt veel Smartgeld 

SPORT / 

traiische Open, drongen allebei door tot 
de top twintig en speelden tegen Frank
rijk een onvergetelijke en bijgevolg ook 
dramatische halve finale om de Fede
rations Cup. Laat in het jaar plaatste 
Sabine Appelmans zich als eerste land
genote ooit voor de Masters. De opgang 
van het tennis in België zet zich dus 
door. 

ATLETIEK 

Internationale topprestaties ook van Luc 

van Lierde en Mohammed Mourhit. Van 
Lierde bleef 's werelds beste triatlonat
leet. Hij won de volle triatlon in Roth en 
vestigde er meteen een nieuw wereld
record. In Nice werd hij wereldkampioen 
op de 3/4 triatlon. Het leverde hem alvast 
de nationale trofee voor sportverdienste 
op. Vermoedelijk blijft het daar niet bij. 
De tot Belg genaturaliseerde Mohammed 
Mourhit vestigde nieuwe nationale re
cords op de 3000,5000 en 10.000 meter. 
Hij won de Cross Cup en presteerde sterk 

op het wereldkampioenschap veldlopen 
en op de halve marathon. Maar Mourhit 
oogstte niet enkel applaus. Er werden 
voor het eerst luidop vragen gesteld rond 
zijn begeleiding en rond de voordelen die 
hij geniet in vergelijking met andere Bel
gische atleten. De toekomst zal ons wijzer 
maken. 

In de ploegsporten kunnen we natuurlijk 
niet om volleybalclub Maaseik heen. De 
Limburgse vereniging won in eigen land 
de dubbel (het kampioenschap en de 
beker). 

Het haalde ook de fmalc \an de Cham-
pioens League en plooide in het ultieme 
gevecht enkel en alleen voor het ka
pitaalkrachtiger Modena uit Italië. Het 
basketbal, jarenlang onomstreden de 
tweede ploegsport van het land, heeft 
reden te over om zich bedreigd te voe
len. 

Olympus 
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Omdat ie Vlaeminck ben 
De grote namen, de helden van het 
peloton, de heersers van en op de fiets 
moeten een paar hoedanigheden be
zitten die hen boven de grauwe mid
delmaat doen uitstijgen. Boven alles Is 
uiteraard een flini< gestoffeerd palmares 
nodig om in de wlelergeschiedenis op
genomen te worden, zonder noemens
waardige overwinningen In de grote 
ronden of de topl<lassle(cers l<an men 
niet tot de rij der groten toetreden. 
Maar naast de harde cijfers en de super
exploten komen nog een paar belang-
nji<e elementen die een wielrenner tot 
l<ampioen promoveren om het hoekje 
kijken. Vooral de naoorlogse wielrennerij 
IS op dat punt veeleisender geworden 
En daar zit de televisie voor veel tus
sen 

DE HOOGSTE TOPPEN 
De uitstraling van de zwoegende, zwe
tende, zegevierende renner op de flets 
werd plots veel belangrijker, de pedaal-
ridders waren met langer meer stame
lende jongens die aan de aankomst voor 
krakende radiomicrofoons werden ge
haald of met het petje scheef op de kop 
en een paar tuben rond de borst op 
schemerige krantenfoto's figureerden. 
Plots kregen de stoute koppen en al 
even stoute tongen van kampioenen als 
Anquetll, Van Looy en HInault een enorm 
belang voor hun Imago-vorming bij het 
wielergekke publiek. De grote Merckx en 
Ronde van Frankrijk-mederecordhouder 
Indurain vormden daar enigszins een 
uitzondering op: zijn spraken vooral de 

taal der trappers en bedienden zich met 
mondjesmaat van hun spraakorgaan om 
de wielerparnassos te bestijgen Op hun 
stalen ros echter, straalden beide heren 
jarenlang een superioriteit uit die hen 
zelfs zonder extra-woordgebruik naarde 
hoogste regionen der waardering 
stuwde. Een man ais Roger de Vlaeminck 
had dan weer alles in huis om de sup
porters in vervoering te brengen: hij 
wist zich als geen ander klaar te stomen 
voor bepaalde koersen - zijn koersen - , 
fietste een klassiek palmares bij elkaar 
om U tegen te zegggen, had een stoute 
bek en zat als gegoten op zijn fiets. Hij 
bezat dus veel, zoniet alles, om een hele 
grote te worden. 
Roger is de voorbije zomer vijftig ge
worden en hij kreeg een verjaardags
geschenk dat er mag zijn: een kanjer van 
een naslagwerk over zijn persoon en 
wieierloopbaan. 
Auteur Dries Vanysacker schreef met 
het 250 biz. dikke Omdat ie Vlaeminck 
ben een hommage die er mag zijn De 
uitgeverij „De Eecloonaar" is daarmee 
niet aan zijn proefstuk toe: na eerder 
verschenen kanjers over o.m. Parijs-
Roubaix en de renners van het ivleet-
jesland, kan worden gesteld dat zij de 
Vlaamse wielerboeken-ultgeverij bij uit
stek is. 
Het boek over De Vlaeminck werd tij
dens de voorbije Gentse Zesdaagse in 
het Kuipke voorgesteld in aanwezigheid 
van de ,,fine fleur" van onze wieler
sport, BRTN-wielerreporter Michel 
Wuyts leidde het geheel deskundig in 

goede banen, kampioenen als good o/d 
Bnek Schotte en Vliegende Hollander 
Peter Post tekenden present en liepen 
hongerig maar welgezind langs het rijk-
gevulde koud buffet. 
Maar spijts de kole kost verliep alles in 
een warme sfeer; de halve eeuw oude 
De Vlaeminck glunderde en zag er hoog
uit veertig uit. Want meneer Parijs-Rou-
balx bezit nog steeds het lichaam van de 
afgetrainde top-atleet, er gaat dan ook 
bijna geen dag voorbij of de jongste van 
het beroemde en beruchte De Vlae-
minck-duo springt op de racefiets om 
aan een flink tempo een pak kilometers 
af te malen Met tussendoor nog een 
stulge lopen Roger die niet oud wil 
worden dus, die ietwat hautain in maat
pak rondloopt en bij heel wat knappe 
vrouwen nog op een meer dan gewone 
belangstelling kan rekenen. 

MONSERÉ 
Het rijk geïllustreerde en uitermate ver
zorgde boek van Dries Vanysacker 
schetst de wieierloopbaan van Roger De 
Vlaeminck op zeer overzichtelijke wijze, 
vanaf zijn debuut in 1964 bij de on
derbeginnelingen tot zijn memorabele 
„terugkeer" als 59-jarige in 1986 en het 
definitieve competltie-einde in de win
ter van 1988. 
Uiteraard wordt extra aandacht besteed 
aan zijn grote overwinningen in Parljs-
Roubaix (4 maal) en Mllaan-San Remo (3 
maal), maar ook de memorabele rand-
fenomenen van Rogers wieierloopbaan 
worden breed uitgesmeerd. Zo komt 

het drama Monseré uitvoering aan boet % 
zijn enige overwinning in Vlaanderens 
Ronde die Freddy Maertens veel po
pulariteit maar Roger al even vee! boe
geroep opleverde (1977). Maertens 
werd gedeklasseerd voor een met toe
gestane fletswissel en speelde kilome
terslang „locomotief" voor Roger; het 
mislukte „huwelijk" tussen de twee al te 
eergierige kampioenen die Moser en De 
Vlaeminck waren. 
Wat ons betreft volstaan de exploten 
van Roger in de kasseiklassieker Parijs-
Roubaix ruimschoots om hem tot de 
allergrootsten te rekenen zoals de Eek-
ioonaar over de stenen, door de modder 
en kuilen fietste was en is nog steeds 
uniek te noemen. Rug en kop hori
zontaal over buis en stuur, de ellebogen 
in perfecte symmetne, de handen 
schijnbaar losjes om de ronding van het 
stuur, de hagelwitte tanden in de open 
mond, het gitzwarte haar met mod-
derspatten gekruid, de strakke blik op 
oneindig, de knokige knieën, de kuit
spieren als gespannen kabels... Een 
beeld om nooit te vergeten, de ware 
wieleriiefhebber heeft het voor altijd op 
het netvlies gebrand. 
Omdat ie Vlaeminek ben is een must 
voor elke wielerfanaat, een ideaal 
nieuwjaarsgeschenk voor kersverse vijf
tigers. 

(wv) 

t» Omdat ie Vlaeminck ben. Dries Van
ysacker. Uitg. De Eecloonaar, 1997, 2S6 
blz., 1.470 fr. 
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