
DONDERDAG 8 JANUARI 1998 

42'« JAARGANG - Nr. 1-2 - 35 Fr. 

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

O nlangs verspreidde het 
nieuwsagenschap Belga het 
bericht dat eerste minister/efl«-

luc Dehaene het goede voorbeeld geeft 
inzake het beantwoorden van schriftelijke 
vragen. 

Het Izegemse VU-kamerlid Geert 
Bourgeois spreekt dit formeel tegen. Eerst 
en vooral krijgt de eerste minister weinig 
vragen en de meeste daarvan speelt hij aan 
andere ministers door. Bovendien volstaat 
het niet zomaar wat op papier te zetten om 
daaruit te besluiten dat de vraag 
beantwoord is. Soms wordt zelfs helemaal 
niets op papier gezet. 

Zo stelde Bourgeois vijf precieze en 
schriftelijke vragen aan Jean-Luc Dehaene. 
Deze handelden over een belangrijk en 
actueel probleem: de ministeriële of 
politieke verantwoordelijkheid. Ministers 
zijn verantwoordelijk tegenover de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, maar over de 
correcte invulling van het begrip bestaat 
geen wettelijke regeling. De gevolgen 
daarvan, aldus het kamerlid, mogen niet 
onderschat worden. Daarom leek het 
Bourgeois niet onbelangrijk de visie van de 
regeringsleider over de invulling van de 
politieke verantwoordelijkheid te vragen. 
Zo wou hij weten waarvoor de premier een 
minister verantwoordelijk acht. „Alleen 
voor zijn eigen beslissingen of daden, of 
ook voor beslissingen en handelingen van 
zijn hiërarchisch ondergeschikten of voor 
handelingen van zijn kabinetsleden ? Moet 
de ondergeschikte of kabinetsmedewerker 
de laan uitgestuurd worden of moet de 

minister zelf opstappen?" 
Bourgeois haalde ook het voorbeeld 

van de Duitse kanselier aan. Deze heeft een 
grotere onafhankelijkheid tegenover de 
partijen dan de Belgische eerste minister. 
„Kan de Belgische eerste minister de status 
van kanselier aannemen ? En welke 
maatregelen zou u ondernemen om het 
parlement zijn ware rol terug te geven? 
Hoe kan de politieke verantwoordelijkheid 
van ministers tegenover het parlement 
hersteld worden?" 

Ooit zou de premier eens op 
dergelijke, maar niet dezelfde vragen 
geantwoord hebben. En dus vond de eerste 
minister er niet beter op om het VU-
kamerlid te vragen bepaalde parlementaire 
stukken na te pluizen. Bovendien raadde 
Dehaene Bourgeois aan een publicatie van 
het Interuniversitair Centrum voor 
Staatsrecht te lezen. 

Geert Bourgeois: „Ik hoef geen 
verwijzing naar standpunten van een 
Interuniversitair Centrum. Ik vind uw 
antwoord op dit punt zelfs vernederend. Ik 
kan bovendien niets aanvangen met een 
algemene verwijzing naar standpunten van 
u en uw federale regering in 
welomschreven gevallen. Het valt overigens 
op dat u de betreffende parlementaire 
stukken niet aanhaalt. Zou het kunnen dat 
deze niet de precieze antwoorden op mijn 
precieze vragen bevatten?" 

Bourgeois zal de vragen nogmaals 
stellen. 

(evdc) 

Een Vlaming in Brussel. 

Rijmen en dichten? 

Een warme Koude Oorlog. 

Nietzsche opnieuw 
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De wereld bolt. 

I n 1982 congresseerde de Volksunie rond 
het moeilijk evenwicht tussen economie 

en ecologie, nadat de partij reeds eerder 
een deel van een congres aan „een leef
baar Vlaanderen" had gewijd. Een thema 
dat In 1969 nog niet in was, bij geen enkele 

t politieke partij in België trouwens. Wij bren-
• gen deze feiten In herinnering om aan wie 

het (nog) niet zou weten te zeggen dat 
zorg voor natuur en leefbaarheid altijd In 
het programma van de VU aanwezig Is 
geweest en dat ook zai blijven. Dat Is nogal 
wiedes, volks-natlonaiisten hechten zeer 
groot beiang aan volksgezondheid, aan 
leefbaarheid op het platteland en in de 
stad. Dit weekblad houdt niet op te stellen 
dat een zichzelf besturend Vlaanderen ook 
een leefbaar Vlaanderen moet zijn. Dat is 
van levensbelang voor deze en komehde 
generaties Sommige lezers vinden dat we 
niet mogen overdrijven, dat de klok niet 
kan of niet mag worden teruggedraaid. Dat 
laatste Is natuurlijk waar, maar het blijft wel 
ons streven om het spanningsveld tussen 
ecologie en economie beter te leren ken
nen met de bedoeling de uitwassen ervan 
te beheersen. De media staan bol van 
feiten die aantonen dat verzoening met de 
dag moeilijker wordt, ook in Vlaanderen. 
Opdat dit conflict niet tot fatale gevolgen 
zou leiden is het nodig dat verantwoor
delijken uit beide werelden bereid zijn met 
mekaar overleg te plegen om tot een 
vergelijk te komen, iviogen wij enkele re
cente voorbeelden geven? 

Het restóorp Doel moét totaal opgeofferd 
worden aan de uitbreiding van de haven 
van Antwerpen. Daarover lijkt tussen po
litici onderling geen vergelijk mogelijk, ook 
niet tussen bewoners, politici en natuur-
beweging. Er is vraag naar een nieuw Mest
actieplan Het bestaande heeft gefaald 
omdat het, nog voor het echt begon te 
werken reeds uitgehold was, waardoor de 
vervuiling niet verminderde, niet stablll-

Het 
Gouden 

Kalf 
seerde, maar... toenam! Overleg wordt 
moeilijk want de belanghebbenden namen 
reeds onverzoenlijke standpunten in. De 
landbouwersorganisaties willen hun vee
stapel niet inkhmpen en verwijten Industrie 
en hulsgezinnen grotere vervuilers te zijn 
Hun klacht klinkt vals omdat ook landbouw 
en veeteelt mega-industrieën geworden 
zijn waar rijkelijk gespoten en gestrooid 
wordt met chemische producten en pre
paraten. Milieudelicten worden er zelden 
of nooit bestraft, vaak omdat wetgeving 
niet eens bestaat of niet wordt toegepast. 

Nochtans heeft niemand het recht om de 
wereld, en we hebben er maar één, te 
schenden. Zoals niemand het recht heeft 
een mens, naar lichaam of naar geest, te 
schaden. 
Het IS algemeen aanvaard dat een politieke 
partij zich voor mensenrechten inzet, maar 
Ijveren voor een gezonde en ongeschon
den natuur wekt bij sommigen nog steeds 
wrevel op. Zo lazen we (In De Standaard, 3-
4jan. ji.) de mening van Camiei Adriaens, 
voorzitter van het Algemeen Boerensyn
dicaat ,,BiJ de VU weten ze nauwelijks iets 
af van landbouw. Die partij heeft met haar 
standpunt Inzake het Mestactieplan de 
boerenstand opgegeven. De VU-gezinden 
binnen het ABS hebben toen die partij 
laten schieten. Nu gaat de VU helemaal de 
miiieutoer op. Ze heeft zich bij ons on
mogelijk gemaakt." De waarheid is dat de 
VU niet wil weten van een landbouw zoals 
hij door de boerenorganisaties wordt ver
dedigd en opgedrongen, in die zin lijkt de 
uitspraak van dhr. Adriaens haast een com
pliment. Bovendien weet hij goed genoeg 
dat als er geen oplossing gevonden wordt 
voor de mestverwerking,,de toestand voor 
de Vlaamse veehouderij heel moeilijk" 
wordt, zoals hij zelf bekent Ook hij vraagt 
zich af ,,wie zal de verantwoordelijkheid 
nemen om de bedrijven aan te dulden die 
hun veestapel moeten inkhmpen of die 
moeten sluiten?" Want Adriaens beseft 
maar al te best dat er iets moet gebeuren, 
zoals ook in Nederland Iets moest ge

beuren. Daar is men gewonnen om de 
varkensstapel af te bouwen, in Vlaanderen 
groeit deze nog aan! 
Alle land- en tuinbouwers en veetelers 
dienen niet over dezelfde kam geschoren, 
maar zeker is dat in hun sector, net zoals In 
andere commerciële sectoren, ethische 
waarden vaak zoek zijn. Iedereen heeft het 
recht om veel geld te verdienen, maar 
wanneer rijk worden een doei op zich is 
geworden en alles aan deze betrachting 
ondergeschikt wordt, loopt het mis. Dat 
heeft de hormonen- en vleesmaffia toch 
voldoende bewezen. Hoe anders moet de 
brutale moord op veearts Van Noppen 
verklaard worden? 
Op de aarde is Vlaanderen een vlek, waarop 
het dringen is Er moet nauwgezet om
gesprongen worden met de ruimte ons 
door het lot toegemeten. Om de toekomst 
van onze regio veilig te stellen moeten 
meer dan ooit keuzen worden gemaakt. 
Velen waarschuwen sinds jaren met alles op 
te offeren aan het Gouden kalf. Waarvoor 
onder het mom van vooruitgang en wel
vaart onophoudelijk aanslagen worden ge
pleegd; op stilte, op zuiver water, op die
ren, op de einder, op een dorp, op een 
mens... 
Te zelden worden initiatieven genomen om 
mens en machine met mekaar te ver
zoenen. Aan ons, politiek geèngageerden, 
de taak om op te komen voor zo'n nieuwe 
cultuur. 

Maurlts van Liedekerke 
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Theo's doos 
De beruchte milieubox blijft, jaren nadat 
hij algemeen verspreid werd, de 
gemoederen beroeren ... omdat hij niet 
open kan. Deze lege doos houdt creatief 
Vlaanderen alert. Wij citeren uit het Belang 
van Limburg van 31 december j.l. dat met 
dit belangwekkend bericht op de 
voorpagina uitpakte: „De uitvinding ziet 
er eenvoudig uit: een plankje, net zo breed 

dat het tussen de klepjes past, en aan 
weerszijden schuin afgezaagd, zodat het de 
klepjes opzij kan duwen. Er zit ook een 
handvat aan om kracht te kunnen 
uitoefenen. Al is die inspanning niet echt 
nodig: als je de truck doorhebt, schiet de 
box bijna vanzelf open." Begrepen?! 
Prettig detail: de uitvinder van dit kneepje 
woont in Peer. 

Miljaar! 
„Voor diegenen die nog steeds liun tijd verliezen met het 
bijfiouden van weil<e getallen het meest tot de winnende 
reeks behoren dit is baarlijl<e nonsens." 
'Lotto-l<oorts met bedrag van 225 miljoen', uit De Morgen van 
zaterdag 27 decemberl997 
„Bij het Invullen van de lottoformulieren blijlrt een aantal 
cijfers meer in de smaak te vallen bij de spelers dan andere 
cijfers Wanneer dergelijke populaire cijfers worden ge
trokken, IS de kans grotere dat er meer winnaars zijn en dat de 
volledige pot onder meer mensen moet worden verdeeld " 
'Populaire getallen fnuiken Lotto-record', uit De Morgen van 
maandag 29 december 1997. 

• DOORDEWEEKS • 

De rechtbank van Verviers ver
klaarde zich onbevoegd om de wet op 
de tabaksreclame te blokkeren. Liefst 
42 Waalse organisaties en personen, 
waaronder het Waals gewest, hadden 
daarom gevraagd. Ook het circuit van 
Zolder dat vragende partij is voor een 
'CP F1 van Vlaanderen' in 2002, is niet 
opgezet met de wet. 

De Belgische staat is tussen '91 
en '95 veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoedingen voor bijna 420 
miljoen. Tegen België lopen nog pro
cedures voor meer dan 860 miljoen. De 
cijfers komen van de VU'er Bourgeois. 

' Het aantal depressies bij jon
geren is verdubbeld t.o.v. 1992. Het 
gaat om iets meer dan 4% van de 
jongeren tussen 12 en18. 

' Albert Barrez heeft bekend de 
moord op veearts-keurder Karel Van 
Noppen te hebben gepleegd. 

'i Vlaams minister Martens wenst 
meer samenwerking tussen de 
OCMW's en de postbodes. Na met
selaar en spion nu ook sociaal werker? 

In 1997 gingen 7.608 onder
nemers op de fles. 

' Sinds 1 januari kunnen inwo
ners van Mecheien en Hoboken bellen 
via Telenet Vlaanderen. 

Helmut LottI gaat schelden. 
Kimberly goes Classic? 

VLD-jongerenvoorzitter Peter 
Reekmans ligt in eigen gelederen nog 
steeds onder vuur. 'Te Tobback, te 
show, te Kwik en teveel-tijd-voor-zijn-
eigen' luidt de algemene klacht. 

De banken zouden vanaf nu 
klanten die zoeken naar een fiscale 
Bison Futé de deur moeten wijzen. 

Bij een woningbrand in Halle 
komen 3 kinderen om het leven. 

Leo Delcroix gaat dit jaar te
rugslaan. Dat kan boeiend worden. 
Kèn. 

De Vlaamse regering heeft een 
begrotingsoverschot van 2 miUard. 

FACILITEITEN 
Vlaams minister van Binnenlandse Aan
gelegenheden Leo Peeters (SP) heeft een 
omzendbrief gestuurd naar alle Vlaamse 
gemeentebesturen met de bedoeling de 
taalwetgevmg strikt toe te passen. In
woners van de Vlaamse rand- en taal
grensgemeenten die in contact met de 
overheid het Frans willen gebruiken moe
ten dit voortaan elke keer opnieuw uit
drukkelijk aanvragen. Daardoor kunnen 
de faciliteiten niet langer als een ver
worven recht worden beschouwd. 
De minister is van oordeel dat de fa
ciliteiten dienen opdat de Franstaligen zich 
aan het Vlaams karakter van de Rand 
zouden aanpassen. Facihteiten zijn daarom 
integratiebevorderende maatregelen en 
hebben een uitdovend karakter. Peeters 
haalde de teksten van het Centrum-Har

mei boven om zijn argumentatie te on
derbouwen. Dat Centrum bereidde de 
taalwetgeving van 1962-1963 voor. Ove
rigens kunnen, zo redeneert de minister, 
diegenen die ooit van de faciliteiten ge
bruik maakten intussen de Nederlandse 
taal machtig zijn. Zij hoeven zich niet meer 
op de faciliteiten te beroepen. En dus moet 
telkens weer een uitdrukkelijke vraag tot 
het bekomen van de "gunstmaatregel" 
worden ingediend. 

De minister wil via de provinciegouver
neurs streng toezien op de naleving van 
zijn omzendbrief. Hij verklaarde te zullen 
optreden tegen elke overtreding of uit
holling van de wet. 

PROTEST 
De Franstaligen pogen de motivatie van de 
minister en van de Vlaamse regering te 
ontkrachten. Sinds de taalwetgeving van 
1963 zijn Vlamingen en Franstaligen het 
daar steeds oneens over geweest. Ge-

makkelijkheidshalve heeft men daarom 
nagelaten specifieke uitvoerende regels, 
toepassingen en interpretaties van de fa
ciliteitenregeling in de wet op te nemen. 
De facihteitenwet is een federale wet en is 
grondwetgevend verankerd. Voor de 
Franstaligen hebben de faciliteiten daar
door geen tijdelijk, maar een blijvend 
karakter. Bovendien beschouwen ze de 
Vlaamse regering onbevoegd om maat
regelen te nemen. Op basis van deze 
motivatie dreigen de burgemeesters van de 
zes faciliteitengemeenten bij Brussel aan te 
sluiten. Ze willen alvast naar de rechtbank 
stappen. Ze maken weinig of geen kans om 
gelijk te halen. Een grondwet vult enkel 
een principe in en zegt niets over uit
voeringsmodaliteiten. De Vlaamse rege
ring schaft de faciliteiten niet af, ze past ze 
enkel toe en de manier waarop hoort tot 
de bevoegdheid van de Vlaamse gemeen
schap. 

De Franse gemeenschapsregering, op haar 
beurt, stapt naar het Overlegcomité van 
regeringen omdat ze meent dat de brief 
van de minister een belangenconflict tus
sen de gemeenschappen in het leven roept. 
Er wordt gewag gemaakt van een "on
nodige en bekrompen agressie". Er is hier 
nochtans geen sprake van een belangen
conflict tussen gemeenschappen. De rand
gemeenten rond Brussel behoren Vlaan
deren toe. Punt uit. 

AGRESSIE? 
Er is slechts agressie en provocatie in het 
geding wanneer de ene gemeenschap zich 
op het terrein van de andere gemeenschap 
begeeft. Op dat moment wordt de pijler 
van iedere federale staat of het terri-
torialiteitsprincipe op de helling gezet. Dat 
is precies wat de Franstaligen proberen. 
Twaalf inwoners van de facihteitenge-
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meenten dienden klacht in bij de Europese 

Commissie voor de Rechten van de Mens. 

Ze beriepen zich op de "vrije taalkeuze" om 
te eisen dat een Franstalige verkozene in 
het Vlaams parlement niet mag verplicht 
worden Nederlands te spreken. De Eu
ropese commissie heeft deze stelling een
parig verworpen. Bovendien acht de Com
missie het feit dat in Vlaanderen wonende 
Franstaligen niet voor de Franse gemeen
schapsraad mogen stemmen geenszins 
strijdig met de mensenrechten. De Com
missie vindt het ook meer dan normaal dat 
Franstalige gekozenen in Vlaamse ge
meenteraden verplicht worden Neder
lands te spreken. 

De uitspraak van de Commissie is niet 
zonder belang. De Franstaligen sneden 
met hun klachten in eigen vlees. Bo
vendien opent de onontvankelijkheid van 
de klachten mogelijkheden om waarbor
gen aan het Europees gemeentelijk stem
recht te koppelen. 

VRT 
Sinds 1 januari 1998 is Vlaamse Radio en 

Televisie (VRT) de officiële naam voor de 
Vlaamse openbare omroep. De Vlaamse 
gemeenschap is de enige aandeelhouder 
van deze omroep, voortaan een naamloze 
vennootschap van publiek recht. 
Het was de VU die in de jaren 1980 als 
eerste partij de naamsverandering eiste. De 
partij maakte daarbij gebruik van een 
regeringsverklaring waarin voor de ver
sterking van een buiten de grenzen waar
neembare Vlaamse identiteit werd gepleit. 
Toenmalig administrateur-generaal Cas 

Goossens wierp zich op als een verwoed 
tegenstander van de naamsverandering. 
Hij verwees daarbij naar de hoge kosten 
die de verandering zou meebrengen. 
Af en toe werd de VU in haar voornemen 
gesteund door vertegenwoordigers van 
andere partijen. Toch waren het de de
mocratische Vlaams-nationalisten die tel
kens weer het lont uit het kruitvat haalden. 
Dat heeft tot resultaat geleid. 

HCT 
Minder hoophevend is dat het Hoog Co

mité van Toezicht sinds 31 december 1977 
is opgeheven. Het Comité spoorde onder 
meer corruptie op bij overheidsdiensten of 
bij derden die zich met de werking van 
dergelijke besturen ingelaten hadden. De 
bewindspartijen droegen het Comité nim
mer in het hart. Vooral door aanhoudende 
politieke benoemingen, maar ook door 
persoonlijke belangen en twisten, werd de 
werking van de dienst door interne en 
partijpohtieke afrekeningen ondermijnd. 
De dienst kreeg bovendien nooit serieuze 
kansen om om haar taak naar behoren op 
te nemen. Het Comité werd wettelijk en 
operationeel nauwelijks ondersteund. 
Ambtenaren die overtredingen van de wet, 
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waarde Heer 
Hoofareaa"cFeur. 
Daar dampte mij toch wel even de koekoek, mijnheer De 
Liedekerke! Het nieuwe jaar was nog niet begonnen of al die fijne 
nieuwe witte burgers hadden het voor mij al verknald. Letterlijk 
en figuurlijk. 

Eerste klap op de vuurpijl was de man die beweerde Nathalie 
Geijsbregts - ge weet wel: dat ontvoerd meiske - te hebben gezien 
op een vies filmpke. Daar bleek niks van aan! Mijnheer De 
Liedekerke; Ludwina was van zoveel smeerlapperij het hart in. 
Tweede veeg op de kretsbom: de mensen zitten altijd te zagen dat 

er te weinig solirariteit is. Terecht: toen ik naar Banneux ging 
wilde niemand mijn duiven voederen. Maar ze moeten ook niet te 
gek doen. Tientallen mensen die kloegen over geluidsoverlast. Op 
nieuwjaarsnacht, mijnheer de hoofdredacteur! Dat er vuurwerk 
was van mensen die wilden feesten! Die moeten toch niet 
verbaasd zijn ais ze binnenkort Pol Jambers over de vloer krijgen! 
'Mijnheer de polies, ik word nat van de regen. Kunt ge eens gaan 
reclameren daarboven?' In wat voor 'ne wereld leven wij? 
De derde ontgoocheling was er echt teveel aan. Ik lees in mijn 
dagblad dat Telenet Vlaanderen er is. Alleen in Mechelen, bij Luc 
Van den Brander, en in Hoboken. De familie De Moor aldaar 
wilde mij hun telefoon laten proberen. 'Het zijn vriendelijke 

mensen' stond er nog bij. Jawadde! Ik had nog gene koffie 

besteld, toen ze mij en mijn familie er al uit bonjourden. 'Wij zijn 

per slot van rekening geen OCMW' zegden ze. Ik heb per express 

tegen hunnen hond gestampt! 

Mijnheer de Hoofdredacteur, ik ben gebelgd in '98! 

De Gele Geeraerts 

ES. Nadat uw vorige blaadje in de bus viel, raakte bekend dat Paul 

M. en Willy V met een eigen politieke partij zullen opkomen. 

Kunt ge tegen volgende week eens nagaan of zij in alliantie gaan 

met uw vrij democratische partij? 

• D O O R D E W E E K S • 

corruptie of dysfuncties van de dienst aan 
de kaak stelden, werden niet in bescher
ming genomen, maar eerder gestraft. Uit
eindelijk besliste de huidige meerderheid 
het Comité af te schaffen, nadat ambtenaar 
Willy Vermeulen zich in financiële dossiers 
van de christen-democratische zuil had 
ingegraven. Het Comité werd bij de Ge-
rechtelike Politie ondergebracht. Overi
gens is de regering van plan om deze 
eenheid op te doeken. Dat is tot nu toe het 
enige resultaat van de reeds lang aan
gekondigde politiehervorming... 

WIHE PARTIJ 
Een ontgoochelde Vermeulen heeft zich bij 
de partij van Paul Marchal aangesloten. 
Samen met een andere belaagde amb
tenaar Robert Druyts richtte Vermeulen 
deze zomer de vzw STEM (Samen Tegen 
elke Misstand bij de overheid) op. Nadat 
hij door meerdere partijen werd gecon
tacteerd sluit Vermeulen nu aan bij de 
nieuwe Witte Partij van Marchal. Ook 
Hugo Vanheeswijck, die mede onder in
vloed van de conservatieve vleugel van de 
CVP als directeur van het Genkse Onze-

Lieve-Vrouwlyceum geschorst werd, treedt 
tot de nieuwe partij toe. Mare Silimon, 

raadsman van Marchal, wordt voorzitter 
van de partij. 

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de Witte 
Partij vooral in Limburg electorale suc
cessen kan boeken. Of deze fraaie een 
lang leven beschoren is, is zeer de vraag. 
De Witte Beweging is een nauwelijks ge
organiseerde groep, met verscheidene, 
niet steeds even duidelijke eisen, een on
gecoördineerd programma en een tijde
lijke mobilisatiekracht. De meeste burgers 
houden bovendien liever aan het in stand 
houden van de beweging en verwerpen 
daarom de oprichting van een Witte Partij. 
Overigens zal de nieuwe partij vooral tot 
een versnipperd politiek landschap aan
leiding geven. Dat komt de huidige meer
derheidspartijen goed uit. 

DOEL 
In december 1997 sloten de Vlaamse 
meerderheidspartijen een "geheim" Deel
akkoord. Ten zuiden van Doel, op de 
Antwerpse Linkeroever zou een contai
nerterminal gebouwd worden. Boel wordt 
daarom onteigend. De 900 inwoners van 
het gebied moeten daardoor verhuizen. 
Voor hen zou naar een financieel be
geleidingsplan worden gezocht. Boven
dien staat nog niet vast in hoeverre het 
Waasland of de stad Antwerpen van de 
nieuwe haveninkomsten zal profiteren. 
Het staat wel als een paal boven water dat 
de nieuwe containerkade er komt. Reeds 
in mei vorig jaar bracht de Vlaamse Ha

vencommissie daarover een positief advies 
uit. De kade zal 12,5 miljoen fr. kosten. 
Doel maakt deel uit van de gemeente 

Beveren. Het Beverse gemeentebestuur 
verwerpt de plannen van de Vlaamse 
regering. De CVP uit het Waasland sluit 
zich bij de kritiek van het gemeentebestuur 
aan. Er wordt immers gevreesd voor de 
"leefbaarheid" van Doel. Als Doel ont
eigend wordt gaat de Bond Beter leefmilieu 

(BBL) "België" voor de rechter dagen. „Als 
de huidige havenplannen door de Vlaamse 
regering ongewijzigd worden goedge
keurd", zo merkt de BBL op, „gaan na
tuurterreinen teloor die door de Europese 

Vogelrichtlijn goedgekeurd zijn." 
Een oplossing voor Doel kan slechts ge
vonden worden wanneer economische, 
sociale en ecologische belangen op een 
evenwichtige wijze met elkaar verzoend 
worden. Dat vraagt om een open en sereen 
debat in het Vlaams parlement. 

Doelbewust 
Doelloos. 

In Hasselt houden elf Koerden een hongerstaking. Ze 
protesteren daarmee tegen hun mogelijke 

uitwijzing naar Turkije. Door hun actie en de steun van 
parlementsleden, partijen en drukkingsgroepen wordt het 

onmenselijk asielbeleid blootgelegd. 

Recht op vluchten 
Er leven ongeveer 35 miljoen Koerden, 
maar de Koerden zijn een volk zonder 
land. ZIJ werden en zijn de speelbal van 
regionale en supra-reglonale machten. 
Sinds decennia zijn ze het slachtoffer van 
oorlog, geweld, martelingen en execu
ties. 
Sinds de oprichting van Turkije wordt een 
poging ondernomen om de Koerden te 
"assimileren". De meeste Koerden verble
ven of verblijven nog steeds In Oost-Turkije 
of Zuldoost-Anatoliè. in dit ontegenspre
kelijk Koerdisch gebied woedt zonder twij
fel een gruwelijke oorlog. Reeds 30.000 
Koerden werden door de Turken ver
moord. Ruim 3000 Koerdische dorpen 
werden platgebrand. Zogezegd om de 
terroristische" Koerdische organisatie PKK 
uit te roeien of om de Koerden uit de 
greep van deze organisatie te houden, in 
werkeiijkhled om het Koerdische volk "weg 
te Jagen". Tegen de achtergrond van een 
oorlog kan men zich overigens de vraag 
stellen In hoeverre de PKK terroristisch en 
separatistisch is. 
Hoe dan ook, de oorlog heeft ertoe geleid 
dat miljoenen Koerden op de vlucht zljn. 
Ze leven elders in erbarmelijke omstan
digheden. In Iran en Syrië worden ze 
systematisch politiek, cultureel en eco
nomisch gediscrimineerd, in Noord-irak 
ontstond na de Golfoorlog een feitelijke 
"vrlje zone" waar de Koerden een vorm van 

zelfbestuur trachtten op te zetten. De 
internationale organisaties hebben echter 
tot nu toe geweigerd deze zone te er
kennen. Daardoor worden de Koerden er 
door Iran, Irak en Turkije tegen eikaar 
uitgespeeld. De burgerbevolking is daar
van het grootste slachtoffer. 
Wie om politieke, etnische of religieuze 
redenen nog niet uit Turkije gevlucht is, 
wie koppig en fier de oorlogsgruwel torst, 
wordt ten langen leste door de Turkse 
regering gedwongen naar het "contro
leerbare" istambul te verhuizen. In de 
uitlopers van deze Turkse mega-stad leven 
duizenden, misschien miljoenen Koerden 
op de vuilnisbelten en erger. Vandaag 
worden deze door de Turkse regering 
beschouwde "migranten" misbruikt om 
Europa - dat Turkije de toegang tot de 
Unie omwille van het niet-respecteren van 
de mensenrechten weigert - af te drei
gen. Hand in hand zetten de Turkse staat 
en maffia hen tegen woekerprijzen op 
boten richting Italië. 

De Turkse regering heeft het lef om deze 
vluchtelingen "economische vluchtelin
gen" te noemen. Dat is ook de misleidende 
benaming die Europa en dit land in de 
mond nemen om de Koerden, maar ook 
anderen, een verblijf in het land te wei
geren. Waar ligt de grens tussen eco
nomische en politieke vluchtelingen? Kan 
die grens rechtlijnig getrokken worden 

wanneer politiek en cultureel gedlscri-
mlneerden automatisch en met harde 
hand tot het leven in erbarmelijke si
tuaties gedwongen worden? Waarom 
weigert België de Koerdische kwestie ais 
een politiek probleem te beschouwen? is 
het logisch en correct om het Turks-
Koerdlsch conflict niet als een perma
nente oorlogsvoering te aanzien? Houdt 
het steek om asielaanvragen "geval per 
geval" te bekijken, waneer een volk in zijn 
geheel vermoord, gefolterd en tot vluch
ten gedwongen wordt? 
Aanvaardt België sowieso het recht tot 
vluchten, zoals In de conventie van 
Cenève is bepaald? Net als vu-volksver
tegenwoordiger Karel Van Hoorebeke 
reeds lang aan de kaak stelt, heeft Am
nesty International or^\^nQ% bevestigd dat 
het Belgisch asielbeleid ongenuanceerd 
en bevooroordeeld is. In feite is het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken er enkel 
in geïnteresseerd om zoveel mogelijk 
mensen af te wijzen. Kenmerkend daarbij 
is de omkering van de bewijslast. Opdat 
asielzoekers ais politieke vluchtelingen 
zouden worden erkend, moeten ze tij
dens verhoren soms tot in het kleinste 
detail de geschiedenis van hun land van 
herkomst schetsen, weten hoeveel men
sen tijdens een bepaalde betoging aan
wezig waren. Op basis van een dergelijk 
verhoor Is het nogal eenvoudig om gelijk 
wie "uit te procederen". Het ziJn overigens 
betrokken partijen - zoais de minister van 
Binnenlandse Zaken - die over de ge
dwongen uitwijzing kunnen beslissen. 
Daarbij wordt al te vaak geweigerd om bij 
de "repatriëring" rekening te houden met 
het gevaar op moord en foltering. Juist 
daarom wli Van Hoorebeke een onaf-
hankeiyke commissie in het leven roepen 
die over de gedwongen terugwijzing be
slist. 
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stof tot spreken 
De leden van de militaire politie kregen 
vorig jaar een vervroegd kerstcadeau. 
Dat wil zeggen: ze kregen de belofte dat 
ze er een zouden krijgen. Op vraag van 
het liberale kamerlid Jean-Paul 
Moerman over de huidige 'alles behalve 
lekker aanvoelende pakken' bevestigde 
de minister van Landsverdediging dat de 
huidige pakken, aangekocht in 1987 -

• WETSTRAAT • 

en dus meer dan tien jaar oud -
waarschijnlijk vervangen worden. „De 
evaluatie van de nieuwe motorpakken 
ving aan op 7 november 1997. De 

vervanging is gebonden aan de 
resultaten van deze evaluatie. Het 
nieuwe materieel is een 
vierseizoenenpak, bestaande uit een 
broek en een vest die door een 
ritssluiting kunnen worden verbonden. 
Het nieuwe motorpak is voorzien van 
reflecterende strips en de letters MP" 
luidde het antwoord. Een 
zwaantjeszang voor de oude pakken! 

B 

4 

I russels VU-raadslid Sven Catz schreef een 
scherpe nota over de situatie van de 

Viamingen In de hoofdstad. Ten aanzien van de 
Vlamingen, zo beweert Catz, wordt in Brussel-stad 

een "gedoogbeleid" gevoerd. 

Vlaming in 
Brussel-stad 

Brussel is de hoofdstad van België, van 
Vlaanderen; niet van Wallonië. Op zijn 
minst zou men mogen verv^achten dat in 
de hoofdstad beide gemeenschappen op 
gelijke voet behandeld worden. Sinds het 
FDF in 1994 een belangrijke impact 
kreeg op het Brussels stedelijk beleid, 
komt daar steeds minder van in huis. 
Brussel-stad, meer nog dan de Brusselse 
regio, profileert zich almaar nadrukke
lijker als een Franstalige stad. De Vla
mingen, aldus de Franstaligen, moeten 

zich aanpassen. Op die manier, zo klaagt 
Sven Gatz aan, wordt in Brussel-stad een 
gedoogbeleid ten aanzien van de Vla
mingen gevoerd. „Als individu worden 
Vlamingen geduld zolang ze maar vol
doende bereid zijn zich aan te passen. Als 
groep worden de Vlamingen niet in hun 
politieke rechten erkend." 

VREEMDELINGEN? 

Brussels VU-raadslid Sven Gatz zegt het 

niet met zoveel woorden, maar eigenlijk 

GeestelUic • ! • • 

Tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams 
barlement hield VU-volksveitegenwoordiger 
Nelly Maes een tussenkomst over het cul
tuurbeleid van de Vlaamse regering. De po
litica kan niet aanvaarden dat deze regering 
cultuur als een "aparte" sector beschouwt. 
„Het cultuurbeleid", zo meent Nelly Maes, „is 
van toepassing op de totale gemeenschap. 
Zo zijn Welzijn en Economie terreinen die met 
cultuur te maken hebben." Overigens hekelt 
het Waasiands parlementslid de tairyke 
blinde vlekken In het cultuurbeleid. Zo wor
den de kredieten en de uitbouw van de 
filialen voor het kunstondenwijs geblokkeerd 
Daartegenover denkt de Vlaamse regering 
nog steeds dat er per se in ieder gemeente 
een cultureel centrum neegezet moet wor
den Tot slot, aldus de politica, worden te 
weinig middelen voor het cultuurbeleid vrij
gemaakt. 

Nelly Maes;,, Cultuur Is geen luxeprobleem. 
Het Is het geestelijk brood waarvan de ge
meenschap moet leven. Ik heb de Indruk dat 
men In Vlaanderen over cultuur denkt zoals 
men vroeger over kunstenaars dacht: dat ze 
beter werkten wanneer ze honger leden.'' 

In november 1997 leidde Belgacom een 
reclamecampagne In om de gratis 0800-lljn 
te promoten. Particulieren werden aange
schreven en warm gemaakt voor de voor
delen van deze dienstverlening, vu-senator 
Bert Anclaux ergert zich over het taalgebruik 
van Belgacom. 

Nelly Maes: „Cultuur Is het geestelijk brood 
waarvar) de gemeenschap moet leven." 

Bert Anclaux „Reeds eender heb Ik het 
bedenkelijk taalgebruik van Belgacom te
genover de Nederlandstalige abbonees in 
Brussel aangeklaagd. Belgacom spreekt nu 
ook klanten, die In het Nederlands taalgebied 
wonen, zonderschroom in het Frans aan. Zo 
Is het bestelformulier om van de 0800-
nummer gebnjlk te maken volledig In het 
Frans opgesteld. Deze firma hecht dan ook 
weinig of geen belang aan eerdere adviezen 
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht." 

Sven Catz: „Als Individu worden de 
Vlamingen In Brussel slechts geduld 
wanneer ze bereid zfjn zich aan de 

Franstaligen aan te passen." 

kan men uit zijn dossier afleiden dat de 
houding van de Brusselse Franstaligen 
tegenover de Vlamingen hallucinante 
vormen aanneemt. Zelfs de reeds ar
rogante Franstalige stelling dat de Vla
mingen in Brussel een overbeschermde 
minderheid vormen, gaat niet meer op. 
Voor de meeste Brusselse Francofonen 
zijn de Vlamingen vervelende vreem
delingen geworden. Het Brussels stedelijk 
beleid toont aan dat die redenering in de 
praktijk wordt omgezet. Nu en dan wor
den de Vlamingen in Brussel-hoofdstad 
gedoogd. Meestal worden ze uitgesloten, 
gedoemd te stad te verlaten om de nog 
geringe Vlaamse hoofdstedelingen tot 
een keuze te dwingen: zich aanpassen aan 
de eentalig Franstalige hoofdstad of ook 
de biezen pakken. Dat de Vlamingen 
eertijds geen gewaarborgde vertegen
woordiging op Brussels gemeentelijk ni
veau konden of wilden afdwingen, is een 
historische vergissing gebleken. Temeer, 
daar de stedelijke instellingen almaar 
hechter met de Franse Gemeenschaps
commissie (Cocof) in Brussel samenwer
ken. Deze commissie krijgt - sinds het 
Sint-Kwintensakkoord - bevoegdheden 
van de Franse gemeenschap toegewezen. 
Dat versterkt de Brusselse francofonie. 
Ook louter gemeentelijke "technieken" 
worden aangewend om de Nederlands-
taligen het leven zuur te maken. De 
Vlamingen hebben nauwelijks instituti
onele instrumenten in handen om daar 
iets tegen in te brengen. 
Neem het toeristisch beleid. Toerisme is 
normaliter een gemeenschapsaangele-
genheid. Deze bevoedheid wordt dan ook 
opgesplitst tussen de Vlaamse en Franse 
gemeenschap. De Vlaamse Gemeen
schapscommissie in Brussel (GVC) blijft 
dan ook voor deze bevoegdheid - via de 
instelling Toerisme Vlaanderen - afhan
kelijk van de Vlaamse gemeenschap. 

De Franse gemeenschap droeg de be
voegdheid aan de Cocof over. FDF-mi-
nister Didier Gosuin zet via deze in
stelling, de nodige middelen en de sa-
menwerkmg met Brussel-stad een Frans
talig offensief in. Minister-president Luc 

Van den Brande en met hem de Vlaamse 
regering brengt daar nauwelijks iets tegen 
in. 

VLAMiNCEN MOÉTEN WEG 

Vanuit de federale regermg kan nog min
der steun worden verwacht. Federale 
middelen doen zelfs de Franstaligheid in 
Brussel toenemen. Zo stopt de federale 
regering de hoofdstad geld toe om de 
bepalingen van het veiligheidscontract uit 
te voeren. Dat geld wordt hoofdzakelijk 
aan een louter Franstalige vzw over
gemaakt. In navolging van het veilig
heidscontract lopen bovendien meer dan 
twintig animatoren in Brussel rond. Ze 
hebben geen taaiexamen moeten afleg
gen. Er zijn slechts een paar Neder
landstalige én tweetalige animatoren. De 
rest is eentalig Franstalig. Wie overigens 
naar de jeugddienst in Brussel-stad te
lefoneert, komt bij de PRL-FDF-fractie in 
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad te
recht... Dat is het gevolg van de splitsing 
van de oorspronkelijk tweetalige jeugd
dienst. Brusselse vzw's, zo weten we, 
worden misbruikt om de taalwet te om
zeilen. Het is één van de redenen waarom 
de stad het beheer van stedelijke culturele 
gebouwen systematisch aan vzw's over
draagt. Via een overtreding van de taal
wet worden deze facto Franstalig. Aan 
iedereen die een door de stad geor
ganiseerde tentoonstelling bezoekt, 
wordt dan ook de indruk gewekt dat 
Brussel een Franstalig stad is. 
De beste manier om de Vlamingen uit de 
stad te verdrijven, is en blijft het woon
beleid. In Neder-Over-Heembeek, waar 
niet weinig Vlamingen verblijven, dreigt 
een verkaveling aan de neus van jonge 
Vlamingen voorbij te gaan. Oorspron
kelijk sleepte een Vlaams-Brusselse aan
nemer de aanbesteding in de wacht. Hij 
zou op een lap grond, een belangrijke 
groene long, huizen bouwen en aan een 
betaalbare prijs verkopen. Plots veran
derden de aanbestedingsvoorwaarden zo
dat een Waalse aannemer de aanbesteding 
binnen haalde. Deze zal de verkoopprijs 
van de woningen met 1 mijloen fr. op
drijven. Bovendien adverteert de aan
nemer enkel in Wallonië en in het Brus
sels-Franstalig weekblad Vlan... 

Voor Sven Gatz zijn al deze toestanden 
onaanvaardbaar. Hij heeft zijn dossier 
aan de voogdij-overheden, de burgemees
ter, de Vlaamse schepen en de Vlaamse 
gemeenteraadsleden van de stad over
handigd. 
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Wij bekennen het u zonder schroom: wij 
behoren tot de categorie van mensen die 
men pleegt te omschrijven als 'cultuur
barbaren'. Wij lezen geen romans van 
Claus, Lanoye of Lampo. Wij gaan niet 
naar kleinschalige filmproducties van De-

mddere, Greenaway of meesters uit het 
Nabije, Verre of Midden-Oosten. Wij 
hebben al gehoord van opera, dans en 
abstract theater, maar hebben er nog 
nooit een frank aan uitgegeven. Niet 
omdat we misdeeld zijn, geen tijd hebben 
of altijd te laat komen bij het reserveren. 
Het is erger: het interesseert ons niet. Wij 
hebben geen boodschap aan de bood
schap. En in vele gevallen nog minder aan 
de boodschapper. Een groot gedeelte van 
wat algemeen wordt aangeprezen als 
'Cultuur kan ons hoegenaamd niet 
boeien. Een optreden van pakweg/o^a« 
Venninnen of Freek Dejonghe niet te na 
gesproken. Of een lekkere thriller in 
boekvorm (b.v. PieterAspe). Of een Ame
rikaanse actiefilm in de bioscoop, liefst 
met een niets ontziende schietgraag in de 
hoofdrol. Of Monthy Python en Allo 

Allo: in de wereld is er immers al, net 
zoals in de betere kunst, zo weinig om te 
lachen. Wij zien ook graag het werk van 
pakweg Emile Claus en Panomarenko, 

maar voelen ons echt niet geroepen om 
daar in talloze onverstaanbare woorden 
een visie over te hebben. Wij houden van 
een gedeelte van wat sommigen deni
grerend als 'populaire cultuur' bestem
pelen. En we voelen ons daar echt niet 
slecht bij. Wat de echte cultuurminnaar 
dan weer in zijn vermoeden zal bevestigen 
dat wij cultuurbarbaren zijn, met wie hij 
liefst niet te lang aan tafel wil zitten. 'Hij 
weet niet wat hij mist' denken beide 
partijen dan van elkaar. 

DE DRIE 

Dit alles om u vooraf te waarschuwen: wij 
kregen twee dichtbundels op onze schrijf
tafel. 'Gedichten 1997' van diverse po-
eten en 'De liefdesgedichten' van Leonard 

Nolens. Het zal u mogelijk verwonderen 
dat we ze hebben doorgenomen. In de 
hoop van overtuigd te worden, maar toch 
ook in de overtuiging dat dat met zou 
gebeuren. Quod non. 
Over wat wij ons van vroegere dichters -
ons hoofdzakelijk tegemoetkomend via 
het onderwijs - herinneren, kunnen we 
kort zijn. Drie gedichten in het totaal zijn 
ons bijgebleven. Een ervan is 'Onder de 
appelboom' van Rutger Kopland, o.w.v. 
het mooie beeld van een koppel op zijn 
levensavond. Een ander kwam van Karel 

Jonckheere en ging over zijn moeder die 
opmerkte dat hij, nu hij van huis weg was, 
wel gelukkig was, maar dat hij toch 
vergeten had het kruisbeeld in de woon
kamer op te hangen. Veel symbolischer, 
maar ook duidelijker kan je volgens ons 

p onze schrijftafel belandden twee 

dichtbundels. 'Kenners' zullen ze 

ongetwijfeld weten te appreciëren. Ze lijken ons 

echter niet weggelegd voor het grote publiek. 

Een opinie. 

het begrip 'moederliefde' niet schetsen. 
Een laatste gedicht hoorden we bij de 
voorstelling van 'Voeten in de aarde', de 
vorige bundel van onze redacteur-en-chef. 

Het ging over een 'dikke Surinaamse' en 
een soortgelijk stereotiep beeld is steevast 
goed voor een milde glimlach van on-
zentwege. 

VOOR INGEWIJDEN 

Terug echter naar de twee voornoemde 
bundels: 'Gedichten 1997' is uitgegeven 

800.000 fr. subsidies (zonder de een
malige C. Huygensprijs van 1,8 miljoen) 
zal dat steeds minder gelden. Sinds de 
plagiaat-affaire met Jan Fabre in het lang 
en het breed werd uitgesmeerd door de 
landelijke media, is zijn naam gevestigd 
en zal zijn 'De liefdesgedichten' vrijwel 
zeker een dankbare meerverkoop ken
nen. Of al die nieuwe kopers ook be
grijpen hoe een tafel 'met trage ovalen' 
gedekt kan worden en wat allemaal niet 
gedaan kan worden met een 'helende 

Gesloten voor 
het grote publiek 

bij het Davidsfonds en bevat een kleine 60 
gedichten, uitgekozen door Wlly Spil-

lebeen en Hubert van Herreweghen. 'Een 
keuze uit de tijdschriften' wordt ach
teraan verantwoord. Waarbij een eerste 
klassiek beeld van dichters bevestigd 
wordt: honderden gedichten schrijven, 
met grote woorden en zware inhoud om 
dan één of twee gedichten gepubliceerd te 
zien in minder verspreide tijdschriften. 
En voor diegenen die dan nog geluk over 
hebben: te worden gepubliceerd in een 
door vakmensen samengestelde bundel. 
Frustratie en woede t.o.v. de selectieheer 
indien dat niet lukt, enige trots bij het 
tegendeel. 

Is het de schikking, zijn het de gekun
stelde, archaïsche woorden, de afgebro
ken zinnen, de wazige beelden, de her
halingen? Het kan ons in zijn geheel niet 
bekoren. En we leggen ons erbij neer dat 
poëzie slechts voor ingewijden is. De 
vraag die dan altijd terugkeert is: 'Moet 
zoiets dan wel door de gemeenschap 
gesponsord worden?'. 'Ja, natuurlijk' is 
het antwoord, 'want dit is heel waar
devol!'. De kijkcijfers van wijlen CODA 

en aanverwanten, vaak nog lager de die 
van de 'Uitzendingen door Derden', ge
ven aan dat zelfs voor waardevolle pro
gramma's weinigen in de zetel bleven 
zitten. De toeschouwersaantallen van een 
groot aantal 'betere' theatervoorstellin
gen doen ook al niet veel goeds ver
hopen. 

EEN REACTIE? 

Daarmee wil niet gezegd zijn dat subsidies 
niet gegeven moeten worden. Maar wie 
krijgt ze dan? En wie geeft ze? Mensen 
met verstand van zaken geven aan men
sen met verstand van zaken, zo blijkt. De 
kring van de betere literatuur en de 
daaraan gepaard gaande subsidies is erg 
klein. Wat, opnieuw, doet vermoeden dat 
sommigen erg hun best willen doen om 
erbij te horen. Voor Leonard Nolens, het 
afgelopen jaar goed voor iets meer dan 

verblinding' durven we met recht en rede 
betwijfelen. 

Als dan het argument komt dat 'poëzie 

niet verklaard moet worden', breekt onze 
weerstand, maar ook ons geloof. Het zij 

zo, er blijven ons wel meer vragen on
beantwoord. De 'C'ultuurminnenden on
der ons zullen zich wel eens dringend 
moeten gaan afvragen of zij ons cul-
tuurbarbarisme, en dus ook dat van 'de 
massa', niet bewust in stand houden. Wat 
van hen toch wel zeer onaangename 
mensen zou maken. 

Wie ons op andere ideeën weet te bren
gen: u bent uitgenodigd! 

Geert Vranken 
<=* Gedichten 1997. Samengesteld door 

Hubert van Herreweghen & Willy 

Spillebeen. Uitg. Davidsfonds/Clauw-

aert - Leuven. 1997. 68 bk., 345 fr. 

=* De liefdesgedichten. Leonard Nolens. 

Uitg. Querido-Amsterdam. 1997. SS 

blz.,699fr. 

Leonard 

Nolens: select 

werk voor een 

zeer select 

kringetje? 

In memoriam Toon Van Synghel 
Op 4 januari Is te Oostende Toon Van Synghel 
overleden. Toon was afkomstig van Oudenaarde 
waar hij op 16 mei 1919 geboren werd. Jaak 
Vandemeuiebroucke bezocht Toon de dag voor 
hij stierf en neemt afscheid van een vriend en 
medestander 
De dag voor je heengaan was ik je komen 
opzoeken. Je zoon Bart had me opgebeld met 
het bericht datje heel erg ziek was en dat vader 
met een sereniteit die je zo vanzelfsprekend 
vond afscheid had genomen van zijn kinderen en 
zUn uitzonderiijke vrouw iWariies. 
Met je gebroken lichaam zat je in je vertrouwde 
zetel. Twee hoog in de Jozef il Straat. Je geest 
was alert zoals vroeger maar je had nog een 
vraag die je zeer belangrijk vond: „Denk je, Jaak, 
dat ik genoeg gepresteerd heb voor mijn Ide
alen?". Ik stond perplex over die vraag, ik hoefde 
je de lange opdrachtenlijst niet op te sommen: 
vele Jaren voorzitter van de Oostendse VU, voor
zitter van het arrondissement O-V-D, lid van de 
Partijraad en het Partijbestuur Zoveel keren 
reden we samen naar Brussel. Soms brak je dat 
spreekwoordelijk geworden stilzwijgen. Wan
neer je het moeilijk had, ging het over je ge
boortestad Oudenaarde en de verschrikking aan 
de naooriogse taalgrens die je zo dierbaar bleef 
en waar je pelzenmaker was geweest. En als het 
je werkelijk erg hoog zat, viel de naam Veerie, je 
20 begaafde dochter die je nu 21 jaar geleden 
ten grave had gedragen. 
Jij en iviariies hebben in het leven geen cadeaus 
gekregen. Van Oudenaarde kwam je naar Oos
tende. De Witte Nonnenstraat, waar leerilngen 
hun schooluniform konden kopen. Boven de 
winkel stond er altijd koffie klaar en was er ook 
de eeuwige püpenrook. Voor politiek vertrou
welijke thema's koos je een afzonderiijke plaats 
In dat grote huls waar Iedereen mocht aanbellen 
omdat men wist dat die vertrouwelijkheid nooit 
geschonden werd. Wie je minder goed kende, 
vond je een moeilijk man. Je was inderdaad niet 
gemakkelijk. Oordelen vergde immers bedenk
tijd, maar veroordelen stond niet In Je woor
denboek. Je verzamelde een zee aan mensen
kennis en je had nu eenmaal het karakter datje al 
wat tussen mensen verkeerd ging gewoon op 

eigen rekening schreef. Zonder enige bitterheid, 
want je dacht gewoon de plicht te doen van wie 
verantwoordelijkheid droeg. En toch was je zo 
vanzelfsprekend open voor nieuwe wegen, zo
als het Volksunlecongres In Oostende dat als 
thema droeg een nieuwe politieke cul
tuur". 
Je laatste jaren leefde je meer teruggetrokken, 
na de rusteloze periode van huisbezoeken voor 
het ziekenfonds De West. De verdere tocht naar 
onze zelfstandigheid volgde je In je zetel, zeer 
gelukkig met een karig bezoek. 
Toon, met jou en Mariles hadden we het nog 
over palilatleve zorg. Die nacht ben Je heel rustig 
en stilletjes heengegaan alsof Je ook nu weer 
niemand wilde storen. Want alles was nu vol
bracht. Ik en velen met mij zullen Je missen. 
Zaterdag 10 januari willen we Toon omringen 
tijdens de uitvaartplechtigheid om I0u.30 In de 
St.-Petrus en Pauiuskerk te Oostende. Toon 
vroeg geen bloemen of kransen, liever het stor
ten van een bijdrage ten gunste van Palilatleve 
Zorgen van Westhoek-Oostende op rek.nr 775-
5791813-61. 

Jaak vandemeulabrouckfl 
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rifi 

D e Koude Oorlog is een van de interessantste en 
meest angstaanjagende perioden uit de jongste 

geschiedenis. Meer dan veertig jaar lang leefde de 
wereld onder de traumatische bedreiging van een 
allesvernietigende oorlog tussen de grootmachten VS 
en SU. Over de rol van en de impact op België loopt 
in Brussel een tentoonstelling, begeleid door een 
knap boek. 

• G E S C H I E D E N I S • 

Op 16 Juli 

1945 begon 
de Potsdam-
conferentie 
met (v.l.n.r) 

Stalln, 
Truman en 

Churcnill. 

Voor velen vangt de Koude Oorlog in het 
jaar 1947 aan. De Amerikaanse president 
Truman benutte toen de dreigende linkse 
overwinning in de Griekse burgeroorlog 
om de Amerikaanse militaire aanwezig
heid in Europa te bestendigen. Om dit 
maneuver aan de publieke opinie te ver
kopen gebruikte de president stoere taal. 
In zijn zgn. Truman-doctrine riep hij het 
spook van de communistische expansie 
op die vanuit Moskou werd gedirigeerd. 
De president beloofde plechtig overal ter 
wereld communistische revoluties te zul
len neerslaan. Een paar maanden later 
werd het ambitieuze Marshall-plan ge
lanceerd. Dat voorzag financiële steun 
voor de Europese landen, ook de Oost-
europese én de Sovjet-Unie. In ruil vroe
gen de VS inspraak in de besteding van de 
gelden. Deze interne inmenging was voor 
Stalin onaanvaardbaar en hij trok al vlug 
de SU en de Oosteuropese landen terug 
om later de Comecon op te richten. De 
Koude Oorlog was een feit. 

HIROSHIMA 

De aanzet werd echter reeds tijdens WOU 
gegeven. Met de conferenties van Yalta en 
Potsdam werd Europa in twee invloeds
sferen en Oostenrijk en Duitsland in vier 
bezettingszones verdeeld. De Verenigde 
Staten waren de eersten om de spierballen 
te rollen. Op 6 augustus 1945 gooiden ze 
een atoombom op Hiroshima, twee da

gen later op Nagasaki. Zo'n kwart mil
joen mensen vonden daarbij de dood. De 
VS hebben deze aanval altijd verdedigd 
als het dwingen van Japan tot overgave en 
het vermijden van nog meer slachtoffers. 
We weten nu echter dat Japan slechts 
enkele dagen van een onvoorwaardelijke 
capitulatie stond. De bommen waren dus 
compleet zinloos en bevestigen het ver
moeden van velen dat ze enkel gebruikt 
werden om de SU af te schrikken. De VS 
wensten ook hun nucleaire kennis niet te 
delen met de SU omdat ze dachten min
stens 10 jaar voorsprong te hebben. Deze 
redenering was echter een zware fout. 
Amper vier jaar later, in 1949, had de SU 
het westen al bijgebeend en begon een 

regeringsleiders. Ze verzuimden bij de 
verdeling van de Marshall-gelden tijdig 
hun deel van de koek op te eisen en 
kwamen zo met slechts weinig fondsen 
naar Brussel terug. Nederland had bij
voorbeeld wel een verhoudingsgewijs 
zeer groot deel gekregen en gebruikte die 
gelden o.m. om de Rotterdamse haven 
flink uit te bouwen. Antwerpen was op 
achtervolgen aangewezen en werkt tot op 
vandaag aan het dichten van die kloof. 

SPAAK 

In de eerste decennia na WOU speelde 
België een actieve rol op het interna
tionale toneel. Het land fungeerde, sa
men met de andere Benelux-landen, als 

België warmde zich 
aan Koude Oorlog 

allesverslindende nucleaire wedloop. 

„BELGISCH MIRAKEL" 

Het industrieel park in België had de 
oorlog behoorlijk goed doorstaan. Veel 
machines waren intact gebleven. Boven
dien had de regering-Pierlot in Londen 
een monetair plan uitgewerkt dat het 
gevaar voor het doorvloeien van de oor
logsinflatie in de vredesindustrie diende 
te elimineren. Toen de regering op 8 
september 1944 naar België terugkeerde 
werd dit plan, de Operatie-Gutt, on
middellijk in werking gesteld en reeds een 
jaar later succesvol afgerond. Het gevolg 
was dat de Belgische economie zich ra
zendsnel herpakte en dat er wereldwijd 
van „een Belgisch mirakel" werd ge
sproken. De euforie verblindde echter de 

Congolees uranium redde VS 
In de prille naoorlogse jaren was België een van 
de zorgenkinderen van de VS. België was na
melijk van strategisch belang, maar kende een 
wankele democratie. Het strategisch belang 
vloeide voort uit de uranlum-mljnen In Belgisch 
Congo. Reeds tijdens WOil waren de VS In alle 
geheim druk bezig met een atoomprogramma. 
Ze hadden hiervoor uranium nodig en België 
kwam als eerste leverancier In aanmerking. Om 
te zorgen dat ,,de vijand" niet over voldoende 
uranium zou beschikken, werd de Belgische 
regering vlak voor haar terugkeer uit balling
schap een excluslviteitscontract onder de neus 
geschoven. 
Onwetend verbond België er zich toe alle ura
nium tegen kostprijs aan de VS te leveren. In ruil 
kreeg de regering de toezegging van alle nu
cleaire kennis voor niet-mllitaire doeleinden. Na 
een Jaar werd deze belofte al door de Mac-
iVlahon-Act, die nucleaire technologieover
dracht verbood, teniet gedaan. Tot het einde 
bleef België braafjes echter uranium leveren, 

zelfs toen in 1956 het Euratom-verdrag werd 
getekend. Op die manier had België 3/4 van het 
nodige uranium voor de Hiroshima-bom ge
leverd en tot de vroege Jaren vijftig meer dan de 
helft van de vereiste hoeveelheid voor de uit
bouw van het VS-kernarsenaal. 
Het strategisch belang van België, naast de 
Antwerpse haven voor troepen en goederen
transport, was daarmee duidelijk. Het veront
rustte de VS dan ook dat met de persoon van 
Leopold III het land In een burgeroorlog dreigde 
te verzeilen. De Amerikanen drongen aan op de 
vervanging van Leopold en zorgden o.m. meer 
voor een verlate terugkeer van de vorst, of
ficieel om gezondheidsredenen, in deze periode 
zag de VS de bedreiging van de democratie niet 
in communistische hoek, maar van katholieke 
zijde. De CVP steunde namelijk koning Leopold 
en kwam zo dwars tegenover de antikonlngs-
gezinde regering-Van Acker te staan. Dat Bou-
dewijn in 1950 de troon overnam was (ook) voor 
de Amerikanen een hele opluchting. 
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motor voor het zoeken naar oplossingen 
voor technische problemen inzake de 
verdeling van de Marshall-hulp. In 1948 
trad België toe tot de daartoe opgerichte 
Organisatie voor Europese Economische 

Samenwerking (OEES). Paul-Henri 
Spaak, minister van Buitenlandse Zaken, 
werd de eerste voorzitter. In maart van 
dat jaar werd met het Pact van Brussel een 
aanzet gegeven tot een regionale de
fensiegemeenschap tussen GB, Frankrijk 
en de Benelux. Op 28 september 1948 
sprak Spaak zijn ophefmakende rede 
„Nous avons peur..." voor de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. Hij 
vertolkte hiermee de West-Europese 
angst voor de dreigende expansiezucht 
van de SU. De militaire afhankelijkheid 
van de VS indachtig, gingen de West-
Europeanen op 4 april 1949 over tot de 
oprichting van de Noordatlantische Ver
dragsorganisatie (NAVO). Het antwoord 
uit de SU kwam er in de vorm van het 
Warschau-Pact. Meer en meer ging het 
Belgisch beleid bij dat van Washington 
aanleunen. Eind 1950 stuurde ons land 
troepen naar Korea. In totaal trokken 
3.500 landgenoten naar het Verre Oos
ten. Zo'n honderd vonden er de dood, 
een 350-tal liep verwondingen op. Na 
Korea werd de militaire samenwerking 
binnen de NAVO versterkt, wat zich 
duidelijk vertaalde in de defensiebud
getten. Begin de jaren '50 slokte dit zelfs 
20% van de begroting op, terwijl de 
legerdienst tot 24 maanden werd ver
lengd. 

OSTPOLITIK 

Ondertussen werd ook werk gemaakt van 
de Europese integratie, eerst met de 
EGKS waarvan Spaak in '52 voorzitter 
werd, later met de Europese Defensie 

Gemeenschap (EDG). In april 1957 
wordt Spaak dan secretaris-generaal van 
de NAVO. Reeds halfweg de jaren '50 
begon de Belgische regering voorzichtig 
contacten te leggen met Oosteuropese 
landen en met de SU, wat resulteerde in 
een aantal culturele en handelsakkoor
den. Dit lokte in eigen land felle kritiek 
uit toen de Russen in '56 hardhandig de 
Hongaarse opstand neersloegen. België 
bleef echter diplomatieke contacten on
derhouden. Eind de jaren '60 was mi
nister van Buitenlandse Zaken Harmei 
druk aan het werk in de Oosteuropese 
landen en vormde zo in feite de voorbode 
van Willy Brandts beroemde Ostpolitik. 

Deze inspanningen resulteerden o.m. in 
de erkenning als eerste land van de DDR 
in 1972, al vlug gevolgd door de andere 
NAVO-landen. 

RAKETTEN 

Wanneer Harmei zich in de jaren '70 van 
het politieke toneel terugtrekt, valt België 
uit zijn pioniersrol en gaat het buiten
lands beleid haarfijn aansluiten bij dat van 
de VS en de NAVO. Dit decennium werd 
trouwens gekenmerkt door een ontspan
ning in de Koude Oorlog. De dreiging van 
de SU leek minder voelbaar, maar toch 
waren dit ook de wonderjaren van de 
vredesbeweging. 

De ontspanning was van korte duur. In 
'79 vielen de Russen Afghanistan binnen. 
In de VS deed Ronald Reagan zijn intrede. 
Opnieuw een havik in het Witte Huis en 
de twee grootmachten gingen weer over 
tot een nietsontziende bewapeningswed
loop. België kon hieraan niet ontsnappen. 
Als reactie op de Russische plaatsing van 
SS20-raketten, gingen de Amerikanen 
over tot verdere bewapening van West-
Europa. 

In België lokte dat felle reacties uit van de 
vredesbeweging die in 1983 400.000 
mensen op de been bracht. Desondanks 
ging de regering Martens in 1985 door 
met de plaatsing. Ongetwijfeld een eerste 
barst die tot de kloof-met-de-burger zou 
leiden. Met de val van de Berlijnse Muur 
in '89 en de implosie van de Sovjet-Unie 
in '91 zou een einde komen aan de Koude 
Oorlog. De wereld ademde weer wat 
vrijer en de dreiging van een globale 
vernietiging was, tenminste tijdelijk, af
gewend. 

Pieter Vandenbroucke 

c» Oost West West Best. België onder de 

Koude Oorlog (1947-1989). 'Mark 

van den Wijngaert en Lieve Beullens 

(red.). Uitg. Lannoo/Tielt. 286 bh. 

895 fr. Een tentoonstelling loopt tot 

29 jan. in de KUB, E. Vande Sandestr. 

15 te Koekelberg. Elke weekdag van 9 

tot 17u., zat. vanaf 14u. Toegang 

gratis. 
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H et is een beetje stil geworden rond de spiitsing van de unitaire 
gezondlneidszorgen, vindt iezer Etienne Keymoien. Daarom 

vroeg inij zijn 'Viaams' ziei<enfonds naar een standpunt omtrent liet probieem, 
maar zijn fonds bieel< er geen te hebben. En dus nam liij 

een l<ordate beslissing. Zijn verhaal. 

Welk ziekenfonds wil een 
Vlaams gezondheidsbeleicl? 

Het RIZR^ dat een onderdeel is van de 
RZS (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), 

slorpt steeds meer en meer miljarden 
franken op. Het is al jaren dat de ont
vangsten van de RSZ, die traditioneel 
langs de lonen van werkgevers en werk
nemers worden geïnd, ontoereikend zijn 
en dat de belastingsbetalers er een flink 
deel moeten bijleggen. 
Een reden temeer dat het publiek deze 
materie beter leert kennen. 

MIUARDEN 

De gelden, die de ziekenfondsen door
betalen voor dokter, apotheker en kli
niek, komen van het RIZIV 
De ziekenfondsen ontvangen voor het 
werk dat zij verrichten een vergoeding. 
Een bedrag dat een percentage is van de 
omzet, het bedroeg in 1987 nog 17 
miljard. Maar beloopt nu reeds 26 mil
jard fr. Elk jaar komt er zo'n klein miljard 
fr. bij. 

Buiten deze hoge bedragen, nodig om de 
administratiekosten te dekken, krijgen de 
ziekenfondsen van de Vlaamse, respec
tievelijk Waalse ministers toelatingen 
voor centra voor maatschappelijk wel
zijn, gezins- en bejaardenhulp, enz. waar
voor ze gesubsidieerde personeelsleden 
toegewezen krijgen en geldelijke toelagen 
voor werkingskosten. 
Een voorbeeld: de CM van Vilvoorde 
(woonplaats van premier Dehaene) heeft 
in het verleden een toelating gekregen om 
17 gesubsidieerde contractuelen (Ge-
sco's) in dienst te nemen. 
Van deze enorme bedragen gaat ongeveer 
3.000 fr. naar de verbonden. De primaire 
ziekenfondsen (een 2.000 ongeveer) zijn 
sinds 1990 afgeschaft. De aanvullende 
verzekering, die de ziekenfondsen 
meestal vragen en soms verplichten, gaat 
volledig naar het verbond en hiermede 

geven ze allerlei bijkomende vergoedin
gen. Deze vergoedingen worden in vele 
gevallen niet opgevraagd omdat de voor
delen van de aanvullende verzekering niet 
altijd voldoende gekend zijn en niet au
tomatisch worden (of kunnen worden) 
uitgekeerd. 

VLAAWrSf 

Een aantal zich „Vlaams"- noemende 
ziekenfondsen is sinds 1990 in een groter 
ziekenfonds opgenomen en buiten één of 
twee beheerders, bepalen ze niet het 
beleid, laat staan de standpunten van het 
desbetreffende ziekenfonds. 
De ziekenfondsen zijn wel geografisch 
Vlaams en aangesloten bij een niet-ver-
zuilde landsbond, maar zijn zeker niet 
Vlaamsgezind of volksbewust. 
Wij stuurden een brief naar de directie 
van ons ziekenfonds (het Vlaams On

afhankelijk Ziekenfonds - nr. 508 te 
Brugge) om haar standpunt te kennen 
inzake de splitsing van de RSZ en in het 
bijzonder aangaande de splitsing van de 
gezondheidszorgen. 

De directeur antwoordde ons beleefd dat 
zijn ziekenfonds een goed functionerend 
ziekenfonds wil zijn, maar geen stand
punten wenst in te nemen, zeker niet als 
deze politiek georiënteerd zijn. 
Hierop hebben wij geantwoord dat het 
normaal is dat elk ziekenfonds goed 
werkt, maar dat wij op Vlaams gebied van 
onze mutualiteit een meerwaarde ver
langen. Dat kon blijkbaar niet. 
Hierop hebben wij besloten ons lidmaat
schap op te zeggen en zijn op zoek gegaan 
naar een ziekenfonds dat omtrent deze 
aangelegenheid wél een standpunt in
neemt. 

Tenzij wij ons vergissen, is het Vlaams 

Neutraal Ziekenfonds nr. 236 het énige 
ziekenfonds, dat zowel in woord als in 

daad, inzake de splitsing van de ge
zondheidszorgen een Vlaams standpunt 
heeft ingenomen. 

Wij hebben dan ook niet geaarzeld om bij 
het Vlaams Neutraal Ziekenfonds te Me-
chelen aan te sluiten. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Indien de druk van onderuit wordt op
gedreven kan er beweging komen in de 
splitsing van de Sociale Zekerheid. Dit 
kan wanneer de traditionele ziekenfond
sen, de kleurmutualiteiten zoals de so
cialistische, de liberale (waarvan som
mige nog voor kort tweetalige lidboekjes 
hadden) en de christelijke ziekenfondsen 
om deze reden leden verliezen en wan
neer de onafhankelijke en neutrale zie
kenfondsen door hun leden en beheer
ders onder druk gezet worden om stand
punten in te nemen. 

Natuurlijk is het nog beter aan te sluiten 
bij het ziekenfonds dat zich reeds Vlaams-
gezind opstelt. Tenslotte gaat het om veel 
geld en dus ook om veel invloed. 
Waar het echter op aankomt is dat de 
discussie omtrent de splitsing wordt op
gevoerd en dat de gezondheidszorgen zo 
vlug mogelijk op een eerlijke basis wor
den gefinancierd. 

Ik hoop dat wij als volksbewuste mensen 
mee aan de spits zullen staan in de strijd 
voor een spreiding van de macht van de 
kleurmutualiteiten en een streven naar 
een eerlijker verdeling van de middelen. 

Etienne Keymoien 
(Voor wie het mocht interesseren is ver
anderen van ziekenfonds zeer gemak
kelijk. U moet zelf niets extra doen; u 
behoudt alle rechten en zonder wachttijd 
kan er elk kwartaal naar een ander zie
kenfonds overgestapt worden. 
Voor wie meer inlichtingen wil is er het 
gratis telefoonnummer 0800/179.75.) 

De regionale VU-krant 

Werden notulen 
Aa Iters 

schepencollege 
vervalst? 

Op zaterdag 5 september 
'97 had in Aalter het bal 
van burgemeester (CVF 
kamerlid) Pieter De Crem 
plaats. Er werd op ge
meentegrond een tent 
opgesteld, naast het ge
meentehuis. Op de ge
meenteraad van septem
ber stelde Groep '94 de 
vraag wat er beslist werd in 
verband met de kosten g 
voor het plaatsen van de 
tent, waar de beslissing 3 
genomen werd en door 
wie. Tevens hadden we graag geweten wie er nog meer 
van een dergelijke dienstverlening gebruik kan maken. 
Na enig twijfelen herinnerde de burgemeester zich dit 
beslist te hebben op een schepencollege, waarop hij 
aanwezig was. We vroegen dan ook om deze beslissing 
te mogen inzien. 
Op 13 oktober stuurde de administratie ons deze 
beslissing op Toen we diezelfde notulen op het ge
meentehuls gingen opvragen, kregen we na lang 
aarzelen een kopie van de notulen van 4 augustus. 
Na vergelijking stelden we vast dat beide verslagen niet 
overeenstemden. Op het laatste exemplaar was Im
mers geen sprake van een aanvraag tot het plaatsen 
van een tent op gemeentegrond. Ook de aanwe-
zlgheidslljsten klopten met. Onder afwezigheid^zn de 
secretaris bleek het besluit genomen te zijn, maar deze 
stond wel aanwezig op het eerste exemplaar van het 
verslag. Op het tweede exemplaar heeft schepen 
Wljckstandt afgetekend als waarnemendsecretsris... 
Luc De Meyer en Guldo Van NIeuwenhuyse legden 
namens Groep '94 klacht neer bij de gouverneur. 
Met zo'n werkwijze Is het dan ook niet moeilijk om 
kleine wijzigingen, nieuwe agendapunten. Aanwezigen 
die /l/wez/S'waren, toe te voegen. Op die manier maak 
je recht wat krom is. 

Mie \fóun den Kerchove, 
gemeenteraadsild 
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straatbeeld in 
Vlaamse Rand 
moet Nederlands 

Herman van 
Autgaerden: 

"Het Is 
onvoldoende 

bekent dat 
viaams-

Brabant zich 

tenvolle 

Inspant om 
zijn Vlaams 

karakter te 
vrijwaren en 

versterken. 

Vanaf haar ontstaan heeft de provincie 
Vlaams-Brabant zich ingezet om zijn 
Vlaams karakter te vrijwaren en te ver
sterken. De provincie was onder meer 
voorloper op het vlak van de strikte 
toepassing van de taalwetgeving. Onlangs 
nog werd er een erg succesvolle cam
pagne gevoerd om het leren van de Ne
derlandse taal aan te moedigen bij an
derstaligen. Nu wil de Bestendige De
putatie, op voorstel van Herman van 

Autgaerden (VU en als gedeputeerde ver
antwoordelijk voor het Vlaams karakter) 
ook werk maken van de vernederlandsing 
van het straatbeeld. Tegemoetkomend 
aan vele verzoeken vanop het terrein 
roept zij bedrijven en handelszaken op 
om het Vlaams karakter te eerbiedigen en 
uitsluitend het Nederlands te gebruiken. 
Herman van Autgaerden: „Het is vol

doende bekend dat Vlaams-Brabant zich 

ten volle inspant om zijn Vlaams karakter 

te vrijwaren en te versterken. Op het vlak 

van het taalgebruik werd allereest het 

voorbeeld gegeven door een correct taal

gebruik door de eigen diensten. Nadien is 

ook de Vlaamse regering de taalfaciliteiten 

strenger gaan interpreteren, zowel voor de 

eigen diensten als voor de gemeentebe

sturen. 

Uiteraard is deze houding slechts een 

eerste stap naar de volledige uitdoving of 

afschaffing van de faciliteiten. Verder on

derzoek zal moeten aantonen welke ver

dere stappen provincie en Vlaamse over

heid terzake kunnen zetten. Tegelijkertijd 

worden ook inspanningen gedaan om de 

kennis van de streektaal bij inwijkelingen 

aan te moedigen. Zo voerde Vlaams-Bra

bant in september een erg succesrijke 

promotiecampagne Nederlands Tweede 

Taal (NT2). 

Deze campagne zal volgend jaar dan ook 

wellicht worden overgedaan, met nog 

meer middelen. Ook zal er bij de Vlaamse 

overheid op aangedrongen worden het 

aanbod van taalonderwijsvoor andersta

ligen gevoelig te verhogen." 

vujo-west praat over Europa 
In het weekeinde van 20 en 21 december '97 heeft 
een aantal West-Vlaamse VU-jongeren zich in jeugd
herberg De Ploate in Oostende over Europa ge
bogen. Op zaterdagmorgen was Jaak Vandemeu-
lebroucke present voor een inleiding over de Eu
ropese Unie. Het Europees parlementsUd bekri
tiseerde het al te kapitalistisch karakter van het 
huidige Europa. Hij pleitte voor een sociaal Europa, 
die naam waardig. Ter staving wist hij te vertellen dat 
de armste regio in Europa een welvaart van 1 tot 7 
heeft in vergelijking met de rijkste regio. Een der
gelijk verschil kunnen wij volgens hem niet dulden. 
Voorts beklemtoonde hij dat al te veel Europese 
middelen naar het landbouw-subsidie-beleid gaan. 
Zo'n 55% van de Europese begroting wordt ge
spendeerd aan subsidiëring van de landbouw, en dat 
is te veel, willen we ook op andere gebieden een 
ernstig beleid voeren. 

STELLINGEN 

In de namiddag probeerde de groep besluiten te 
trekken uit het betoog van Vandemeulebroucke. In 
een bij wijlen heftige discussie, ontstonden inte
ressante ideeën die uiteindelijk in zeven stellingen 
ressorteerden. Op institutioneel vlak pleit VUJO-
West voor een volwaardig federaal Europa met twee 
rechtstreeb verkozen kamers: het huidige Europese 
Parlement en de Senaat van de Regio's. Dit houdt in 
dat de Raad van ministers wordt afgeschaft. De 
Europese Commissie wordt een volwaardige "re

gering" die verkozen wordt uit het ER Er wordt 
hiervoor (bv. één maand na de verkiezingen) door de 
Europese bevolking opnieuw gekozen tussen twee 
coalitievoorstellen. De uiteindelijke Europese Com
missie zal voortaan ook bestaan uit staatssecre
tarissen, om iedere deelstaat toe te laten één af
gevaardigde te hebben. 

CONTROLE 

Inzake de Euro stellen de jongeren een Europa van 
twee snelheden voor. Aldus behouden de zwakkere 
economieën het wapen van de devaluatie. De Euro
zone is wel verplicht solidair met de landen die nog 
niet toetreden. De centrale bank moet democratisch 
gecontroleerd worden. Verder is VUJO-West voor
stander van een maximumleeftijd van 60 jaar voor 
EP-leden bij aanvang van hun mandaat. Ook een 
Europese vredesmacht met lokale divisies per lidstaat 
draagt de voorkeur weg. Evenals een sterker sociaal 
Europa, met minimumnormeringen op het vlak van 
de Sociale Zekerheid en op het vlak van de ar
beidsomstandigheden (minimumlonen, verbod op 
kinderarbeid...). Tenslotte was er een pleidooi voor 
een strenge aanpak van fraude met Europese sub
sidies. Al deze stellingen werden op zondagmorgen 
aan Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeen
schapssenator Chris Vandenbroeke voorgelegd. Hij 
bewees dat hij jong van hart is, ondermeer door in 
grote mate de ingenomen stellingen te onderschrij
ven. Zeger Collier 

TROEFKAART 
De vrijwaring en versterking van het 
Vlaams karakter veronderstelt echter ook 
de verdere vernederlandsing van het 

straatbeeld. 
Bedrijven en handeslzaken moeten ervan 
overtuigd worden om in betrekking met 

klant en buurt uitsluitend Nederlands te 

gebruiken. Het gebruik van de streektaal 
geeft immers blijk van eerbied voor de 
omgeving. 
Deze gedragslijn past in een streekeigen 
bedrijfscultuur en is ook vanuit bedrijfs-
oogpunt een troefkaart. Niets is immers 
aangenamer dan winkelen in een zaak die 
rekening houdt met de gevoeligheden van 
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OOST-VLAANDEREN 
Za. 10 Jan. AALST: Nieuwjaarsre

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

Zo. 11 Jan. MELLE: Nieuwjaars
receptie om 11 u. in het Oud Gemeentehuis, 
Brusselsesteenweg Melle-Centrum. Gast
spreker: Jean-Marie Bogaert. Iedereen 
welkom. Org.: VU-Melle. 

Di. 20 Jan. NINOVE: VWG-Leden-
vergaderlng. Om 14u.30 in buurthuis De 
Pallieter, smid Lambrechtstraat te Outer. 
Agenda: bespreking bestuursverklezingen, 
bestuursverkiezingen, aktivitelten '98, 
voorstel en fnfo l.v.m. 5-daagse reis... 

vr. SO Jan. CAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om I9u. in 't Oud-Asper, Kapetle-
straat 21. Gastspreker: Paul Van Grem-
bergen. Rond 20u.30: Kaasavond. Inschrij
ven (350 fr, -iSj. 175 fr.) bij bestuursleden. 
Org.: vu-Groot-Gavere. 

Za. 14 feb. MELLE: Vatentijntjesbai 
In aanwezigheid van Bert Anclaux. In de 
Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-Cen
trum. Deuren 20u.30. Aanvang 21 u. Mu
ziek: La Squadra. inkom 150 fr., vvk 100 fr. 
(kaarten op tel. 09/252.30.25). Org.: vu-
Melle. 

WEST-VLAANDEREN 
Za. 10 Jan. IZECEM: Nieuwjaars-

wandeling o.l.v. Victor Steelant en Wilfried 
Lagae. Samenkomst om I3u.30 in het 
Vlaams Huls. Start aan Vlaams Huis om I4u. 
Terug rond I6u. en koffietafel in het Vlaams 
Huis. Org.: Wandelclub Vlaams Huis. 

Zo .11 Jan. SISSECEM: Nieuwjaars
receptie van VU arr. Kortrijk-Roeselare-
Tlelt. Van 11 tot 13u. in Ontmoetingscen
trum De Neerbeek, Vlaswaagplein (aan sta
tion) te Bissegem. Gastspreker is VUJO-
voorzitter Sigurd van Cermeersch over De 
Toekomst van de VU. 

Ma. 12 Jan. IZECEM: Oostenrijkse 
avond, door Maaike en Andreas Tauscher 
Om 20u. in De Drie Gezellen, Mentenhoek-
straat. Kostprijs: 200 fr. Vooraf inschrijven 
(tot 8/1) bij Andrea Verbeke (31.22.30) of 

Renate Blondeel (50.48.08). Org.: FW-lze-
gem. 

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: 100fr Org.: 
Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaanderen. 

WO. 14 Jan. BRUCCE: „Meer en 
alsmaar minder". Klank- en diashow van 
Robert Vollekindt. om I5u. 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 
Kredietbank. Leiestraat 21. inkom 300 fr, 
studenten 100 fr. Org.: Hendrik Brugmans
kring Kortrijk. 

DO. 15 Jan. BRUCCE: Agnes Bru-
neel over „Poëzie - proza - liederen". Om 
15u. in De Gulden spoor, 't Zand 22. Org;: 
Informativa. 

Zo. 18 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie in 't Laag Plafond, Noord
straat 211, van 10 tot I3u. Muziek:,,Ove
rigens". Tentoonstelling: kunstkring 't Pa-
letje. Org.: Orde van 't Dul Bertje, VU, 
Rodenbachkrlng Roeselare en VUJO. 

Dl. 20 Jan. IZECEM: Overzicht van 
de 20ste eeuw. Door Jozef Seynaeve. Om 
I5u. in De Drie Gezellen, Mentenhoek
straat. Org.: VWG-lzegem. 

WO. 21 Jan. ROESELARE: V-Ciub 
voor kinderen. Juwelen en sleutelhanger 
maken. Van I3u.30 tot I6u. in zaal 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Deelname 150 fr 
Org;: Jeugddienst Vlanajo-West-Vlaande
ren. 

Ma. 26 Jan. IZBCEM: Van beeld
houwwerk tot assemblagekunst dste 
deel). Cursus door lic. stef Van Belllngen, in 
de reeks,,Kunstzinnige Vorming", om 20u. 
in de Piantljnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven vla Josée Bogaert 
(051/30.10.39) of Erik Vandewalte 
(051/30.26.70). Org.: VSVK. 

WO. 28 Jan. BRUCCE: weens-
Vlaams romantisch diaconcert door Rom 
Duprez. Om 14U.30 in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Samenkomst vanaf I4u. Na 
de activiteit Is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge. 

WO. 28 jan. IZECEM: V-ciub voor 
kinderen. Decopage op bokaal, van I3u.30 
tot 16U.30 in De 3 Gezellen, Mentenhoek
straat. Deelname 100 fn Org.: Jeugddienst 
Vlanajo-West-Vlaanderen. 

vrij. 30 Jan. IZECEM: vu-Nieuw
jaarsreceptie. Om 20u. in zaal Ter Marel, 
Abelestraat. Sprekers: Jean-Marle Bogaert, 
Plet Seynaeve en Kurt Hlmpe. Org.: VU-
Izegem. 

za. 31 jan. IZECEM: „Het verhaal 
van Meneer Sommer". Eenakter door Bart 
Cafmeyer Toegangsprijs 300 fr, +3-pas 
250 fr, vsvK-abo 150 fn Org;: VSVK met 
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Betoging steun Hasseltse Koerden 

De vu roept op om nu vrijdag 9 januari deel te nemen aan de 
betoging ter ondersteuning van de Hasseltse, hongerstakende 

Koerden 

Grote Markt Hasselt om 19 u. 

De VU verzamelt rond de vrachtwagen 
van het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) 

• UIT DE REGIO • 

zijn klanten en de eigenheid van de streek. 
Vlaams-Brabant heeft dan ook een brief 
geschreven aan de Kamer van Handel en 

Nijverheid en dringt daarin aan op spoe
dige maatregelen. 

In het bijzonder werd ook het Gemeen
tekrediet, waarvan de provincie aandeel
houder IS, op de vingers getikt omdat 
deze bank in Sint-Pieters-Leeuw (aan het 

Weerstandsplein) tweetalige publiciteit 

maakt. 

H. van Autgaerden: „In de nabije toe

komst wil Vlaams-Brabant een brede cam

pagne opzetten om het bedrijfsleven ver

der te senstbdiseren. Ook worden andere 

maatregelen om het straatbeeld te ver

nederlandsen onderzocht." 

steun van Mm. v.d. Vlaamse Gemeen
schap. 

zo. 1 feb. IZECEM: Zilverbergwan
deling o.l.v. Gilbert en Roper Coghe-Gunst. 
Samenl<omst om 13u.50 in het Viaams Huis. 
Org;: Wandeiclub Viaams Huis. 

Ma. 2 feb. iZECEM: Van beeid-
houwwerl< tot assemblagel<unst (2de 
deel). Cursus door lic. Stef van Beilingen. 
Om 20u, in de Plantijnzaal van de Stads
bibliotheek. Org.: VSVK. 

WO. 4 feb. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen. Het maken van klanken-
mobiel. Van 13U.30 tot I6u. in zaai 't Laag 
Plafond, Caalpersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

DO. 5 feb. iZECEM: Voor een nieuw 
groeimodel in Vlaanderen, door prof. Her
man Daems (KUL); kabinetschef van de 
Vlaamse minister voor Economie. Om 20u. 
in de Bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en woord, Kruisstraat 15. Toegang 
80 fr. abo's gratis. Org.: VSVK. 

DO. 5 feb. ZWEVECEM: Prof. Ludo 
Abicht over „Een filosofische kijk op een 
muiti-cultureel Europa". Om 20u. in Kre
dietbank, Leiestraat 21. inkom 300 fr., stu
denten 100 fr. Org;: Hendrik Brugmans
kring Kortrijk. 

WO. 11 feb. iZECEM: V-club voor 
kinderen. Rare Snuiter Van 13u.30 tot 16u. 
in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Org.: Vlanajo. 

DO. 12 feb. iZiCiM: Slaapstoor
nissen, door ingrld Scherrens. Om 20u. In 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
PW-izegem. 

Dl. 17 feb. IZECEM: Water zegen 
en vloek. Door Michel Capoen. Om I5u. In 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
VWC-lzegem. 

WO. 18 Hb. KORTRIJK: Bert Ah-
claux over „De nood aan een positieve 
vernieuwing In Vlaanderen". Om 20u. in 
het groot auditorium van de KULAK (Uni
versiteit), E. Sabbeiaan. Org.: VUJO en vu. 

WO. 18 feb. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen. Instrumenten maken, van 
13U.30 tot I6u. In zaal 't Laag Plafond, 
Caalpersstraat 2. org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 10 Jan. BEERSEL: vorming en 

(gemeenschap organiseert een geleld be
zoek voor VU-afd. Beersel aan het Viaams 
Pariement. Samenkomst om 13u.45. 

vr. ie Jan. MACHELEN: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Machelen. Om 20u. In 
Café Windsor, Nieuwstraat 51. Gastspreker: 
Etienne Van Vaerenbergh. 

Za. 31 Jan. OVERUSE: Spaghet-
tifestijn. Vanaf I7u. in de Parochiezaal Ter 
Yse, Stationsstraat 7. Org.: vu-Overijse. 

LIMBURG 
Vr. 9 Jan. CENK: In de Slagmolen 

om 15U.30: Statutaire ledenvergadering 
gegold door koffietafel voor alle aanwezige 

leden, aangeboden door het gewestbe-
stuur Org.: SMF-Umburg. 

zo. ISJan. HERK-DE-STAD: Nleuw-
jaarslunch van VU-Herk-de-Stad, Halen en 
Lummen. Om 12u in het Cultuurcentrum 
De Marirthalien, Markt 2 te Herk-de-Stad. 
Met soep, Hawaiaanse kalkoenfilet met 
kroketjes, fruitgebaken koffie (450fr, -12J. 
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. EDECEM: Nieuwjaars

receptie van vu en VNSE. Om 20u. in De 
Schrans. 

Ma. 12 Jan. KALMTHOUT: Nieuw
jaarsreceptie van FVV-Kalmthout, om 
20U.15 m Salon Monida, St.Jozeflaan l , 
Heide-Kalmthout Gratis voor de leden. 
Mannen en niet-teden 200 fr. 

Dl. ISJan. KALMTHOUT: Mis de bus 
niet. Door Peter De Roover en Yvan Mer-
tens. Om 20u.l5 in Salon Monida, StJo-
zeflaan l . Heide. Org;: FW-Kaimthout. 

DO. ISJan. BORCERHOUT: Naar het 
amateurtoneel „HIJ gaat dood" (van Kafka). 
Om 20U.50 in de Lange Nieuwstraat. Kaar
ten bij aan 150 f r bij Jan De Scheerder 
(03/226.45.40). Kassa: 200 fr. Org.: 
Vlaamse Kring voor Volksontwikkeling-Bor
gerhout. 

Vr. 16 Jan. TONCERLO: in lokaal 't 
Abdljke om I5u.: statutaire ledenverga
dering gevolgd door traditioneel etentje 
voor aalle aanwezige leden, aangeboden 
door het gewestbestuur Org.: SMF-Kem-
pen. 

za. 18 Jan. MORTSEL: Receptie vu-
Mortsel. Om l l u . in Hoeve Dieseghem, W. 
Voickaertstraat. Gastspreker: Patrik Van-
krunkelsven. 

Ma. 21 Jan. BERCHEM: Nieuwjaars
samenkomst van FW-Berchem. Om 20u. In 
CC Berchem. Inschrijven verplicht (100 fr.) 
voor 10/1. 

Za. 24 Jan. NULEIV: vu-Nieuwjaars
receptie. Om 20u. In zaal Kempenland. 
Gastspreker: Els Van Weert. Org.: VU-NIj-
len. 

zo. 2S Jan. ZOERSBL: Brusselmo-
ment en Nieuwjaarrsreceptle. Sven Gatz 
geeft uiteenzetting over Brussel. Fons Bor-
ginon geeft openingsrede. Van IOu.30 tot 
14u. In het Heemhuisje, Zoerseidorp. Org.: 
vu-zoersel i.s.m. VCLD. 

vr. 50 Jan. BORCERHOUT: wor-
stenbroodavond. vanaf I9u. in zaal De Ves
per, Boelaeriel. inschrijven op voorhand bij 
Marthe De Coninck-De Smet 
(03/322.08.06). Org;: Vlaamse Kring voor 
volksontwikkeling. 

zo. 1 feb. WIJNBCEM: 3de vu-
aperitiefconcert. Om lOu.30 in zaai „De 
Leeuw", Kasteellel 69 te Wijnegem. Tijdens 
de pauze voert vic Anciaux het woord. 
Daarna vrijblijvend Brunch (500 fr.p.p., in
schrijven tot 26/1 bij VU-WiJnegem). Org,: 
VU-WiJnegem. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 5 Januari jl werd volgende 
persmededeling verspreid 

VU VRAAGT SPECIFIEK STATUUT VOOR 
KOERDISCHE POLITIEKE 
VLUCHTELINGEN 

Voor de VU Is het essentieel dat er een 
fundamentele politieke oplossing komt voor 
het internationale Koerdische probleem Het 
kan niet langer dat o a Turkije de vraag naar 
Koerdische autonomie negeert Om deze 
autonomie In te vullen moet de EU forse 
politieke druk uitoefenen De EU moet Turkije 
ertoe bewegen een politieke oplossing te 
zoeken en een einde te maken aan de uit
zichtloze guernllaoorlog 
Het IS duidelijk dat de hongerstaking niet 
zomaar een hongerstaking van enkelingen is 
Deze Koerdische hongerstakers doen dit 
voor hun volk Daarom moeten deze mensen 
een specifiek statuut krijgen Dit statuut 
moet rekening houden met het gewapend 
conflict in Koerdistan Zolang er geen staakt-
het-vuren in deze regio afgekondigd wordt, 
moeten de asielzoekende Koerden als slacht
offers van oorlogsomstandigheden be
schouwd worden Een dergelijk statuut moet 
in alle Europese landen bepleit worden Ook 
voor de Bosnische vluchtelingen is destijds 
een apart statuut uitgewerkt Op het mo
ment dat het Koerdische probleem een po
litieke oplossing krijgt, loopt het statuut ook 
af 

De VU blijft ondertussen bij haar standpunt 
om een eenmalige, algemene regulansenng 
door te voeren voor alle politieke vluch
telingen die reeds geruime tijd aan het pro
cederen zijn en zich geïntegreerd hebben in 
onze samenleving Het Partijbestuur herhaalt 
tevens zijn oproep tot CVP en SP om het VU-
wetsvoorstel ter aanpassing van de asiel
wetgeving te steunen Minister Vande La-
notte moet Inzake de asielwetgeving zijn 
politieke verantwoordelijkheid nemen en 
zich niet verstoppen achter 'een bemid
delaar' De aanduiding van een bemiddelaar 
om de kloof tussen de minister en de ac
tievoerders te dichten, is helaas weer zo'n 
typisch, nietszeggend CVP-voorstel 'omdat 
mensen belangrijk zijn' Het voorstel gaat 
voorbij aan de menselijke tragiek en brengt 
geen duurzame oplossingen aan Het Is het 

Koerdische probleem dat moet erkend wor
den en Internationaal een oplossing moet 
krijgen 

DORPSGEMEENSCHAP DOEL MAG GEEN 
SLACHTOFFER WORDEN VAN 
HALFSLACHTIGE POLITIEKE 
BESLUITVORMING 

Het VU-Partijbestuur vindt het onaanvaard
baar dat enkele CVP- en SP-con/feeen buiten 
elke democratische instelling om een politiek 
akkoord sluiten over de toekomst van Doel 
en de verdere havenuitbreiding Het belang 
van de havenontwikkeling staat buiten kijf 
Maar sinds 1975 zijn het juist CVP en SP die 
het voortbestaan van Doei in het gewestplan 
hebben vastgelegd en toch ai die tijd on
zekerheid hebben gecreëerd over de toe
komstkansen van Doel Waren zij toen niette 
laf om hun ware Intenties aan de bevolking 
bekend te maken en de prijs ervoor te 
betalen'' 

De VU kan met aanvaarden dat de inwoners 
van Doel van deze politieke besluiteloosheid 
het slachtoffer worden Daarom moet de 
Vlaamse regenng een klare en duidelijke 
beslissing treffen Ofwel is men bereid te 
vertrekken van het voortbestaan van de 
dorpsgemeenschap en haar leefbaarheid en 
dan dienen de havenplannen daaraan aan
gepast te worden Ofwel beslist men voor de 
huidige plannen van de containerkade en de 
onleef baarheid van Doel en In dat geval moet 
de dorpsgemeenschap vergoed worden 
voor haar eigendommen en voor haar mo
rele schade Voor de dorpsgemeenschap 
moeten nieuwe levenskansen geschapen 
worden 

Reeds nu Is het dorp Doel het slachtoffer van 
halfslachtige beslissingen vanwege de fe
derale, en nu van de Vlaamse regering Indien 
omwille van Doel de huidige plannen voor de 
havenontwikkeling met kunnen aangepast 
worden, dan nog Is het onaanvaardbaar dat 
het dorp hiervan het slachtoffer wordt 
Vlaanderen moet zich dringend bezinnen 
over de ontwikkeling op langere termijn van 
zijn havenactiviteiten en zijn mobiliteitspro
blemen 

Er dient hieromtrent vooral een beleid uit
gestippeld te worden dat waarborgen in
houdt voor een leefbare toekomst voor alle 
mensen die in Vlaanderen wonen. 

Woensdag 18 februari 1998 in Kortrijk 

Bert Anciaux 
spreekt over 

'De nood aan 
een positieve vernieuwing 

in Vlaanderen' 
Bert Anciaux is tijdelijk teruggetreden als Algemeen Voorzitter van de Volksunie omdat hy 

door de Partijraad van de Volksunie beiast werd met een venieuwingsoperatie 
in Kori:riJk zal hij spreken over het hoe, het wat en het waarom daarvan 

Het spreekt voor zich dat u hem datzelfde ook kan vragen 

Auditorium KULAK (Universiteit), E. Sabbelaan, Kortrijk • Aanvang 20 u. - Deelname In de kosten: 50 fr. 
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N.V. 
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LENINGEN 
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Brood- en 
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R. DE BEULE 
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2070 BURCHT 
Tel: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
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/ Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 
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9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 
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boeiend z i j n ! 

EUROPEAN BUSINESS ^ ^ 

SERVICES CVOHA 

SUBSIDIEBUREAU E.B.S. 
specialisten alle soorten subsidies op Vlaams en Europees vlak... 
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Geen resultaat geen betaling. Vrijblijvend folder en info. 

A. Scheurenmanspark 13 
8210 Loppem 
Zaakvoerder: G. Vanoverschelde 
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DEZE WEEK ÏN KNACK 

ïbiick 

S E R I E 

DE WAANZINNIGE 20STE EEUW 
Op weg naar het magische getal 
2000. Tot en met de laatste week van 
het jaar 1999 heeft Knack nog wel
geteld honderd nummers over om 
een beeld te schetsen van deze eeuw. 
Dat is de tijd van honderd verhalen 
over de eeuw waarin we leven en 
waann onze ouders en grootouders 
geleefd hebben. Over hoe en waarom 
en door wie het allemaal zo 
gekomen is. Van 1900 tot 2000 : De Waanzmnige 20ste 
eeuw, een serie. 

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

DE STRIJD VAN GUY SPITAELS 
Deze week komt het tot een eerste confrontatie tussen 
gewezen PS-voorzitter Guy Spitaels en het Hof van 
Cassatie. Spitaels moet zich voor de Waalse Raad weren 
om te voorkomen dat die hem doorverwijst naar Cassatie 
voor zijn rol in de Dassault-affaire. Welke belastende 
elementen zijn er tegen Spitaels? Waarop zal zijn 
verdediging berusten? En wie zijn de belangrijkste acto
ren in de Dassault- en de Agusta-zaak? De hypothesen en 
de analyse. 

http://www.roularta.be 

M U Z I E K 

ZO KÜNKT ZAP MAMA 
"Als halfbloed wou ik weten waar de mensen het geluk
kigst konden zijn, in het westen of in Afrika. Hier klaagt 
men al als de bus vijf minuten te laat is. Terwijl er daar 
vaak niet eens een bus is. En als de bus niet komt, begint 
men daar te zingen. Die levenslust wilde ik overbrengen 
naar hier Via de muziek." Gesprek met Marie Daulne, 
zangeres van Zap Mama. Over haar boodschap en haar 
succes, en de evenwichtsoefening tussen beide. "Voor het 
lot van de Spice Giris bedank ik." 

WINTERWEDSTRUD KNACK (500.000 FR PRIJZEN): 2 MULTIMEDIA PC'S TE WINNEN 
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K erstmis is al jaren op zoek naar stilte, voor 

sommigen het mooiste geluid, voor 

anderen een wit blad om met muziek te vullen. 

Onze muziekmedewerker zocht tussen Kerst en 

Driekoningen naar hemelse klanken en vond ze: 

vloeiend en klaar... 

Bachs WeihnachUoratorium is eigenlijk 
een boog van zes cantates die de periode 
van Kerstmis tot Driekoningen omspant, 
maar het ontleent zijn naam oratorium 
aan het geheel van aria's, recitatieven en 
koralen die zo karakteristiek zijn voor een 
religieus drama. 

TRIOMF 

Sigiswald Kuijken en La Petite Bande zien 
de uitvoering van het geheel van zes 
cantates op één avond als een uitdaging. 
Bach en Haendel zijn tijdgenoten maar 
worden in één pennegestreek antipoden 
genoemd. Messiah zou extravert en we
relds klinken, het Weihnachtsoratorium 

ingekeerd en devoot. Toch hebben beide 
punten van gelijkenis. Zo klinkt Bachs 
openingskoor even triomfantelijk als bij 
Haendel en hun pastorales zijn even 
vreedzaam en even arcadisch. Maar Bach 
stelt andere eisen voor de aria's. Die 
worden eerder omweven dan begeleid. 
Toch vallen ze in dezelfde plooi. De 
solisten hebben de stijl te pakken. Alleen 
de Italiaanse alt smaakt wat veel naar 
belcanto. Werner van Mechelen is één 
brok expressie. En geen betere evangelist 
dan Christophe Prégardien, de Duitser 
met de Franse naam, die zich zowel in 
Schuberts Winterreise als in het gemijmer 
van Bach thuisvoelt. La Petite Bande 
toont zoals altijd een mooi palet van 
klankkleur, vooral in de houtblazers. En 
het koor is deemoedig, volks, vroom of 
blijmoedig. Dit is hemelse muziek op 
mensenmaat. En de geluksvogels in het 
Brussels Paleis voor Schone Kunsten heb
ben de boodschap begrepen. 

HARP 

In de kapel van de zusters Theresianen in 
Aalst - priester Daens moet er als balling 
nog de mis hebben opgedragen - zingt het 
koor Laetare onder leiding van Marijke 
Coghe. Kristiaan van Ingelgem begeleidt 
op orgel. Annemie Neuhard op harp. De 
meisjesstemmen zijn even klaar als de ster 
die naar Bethlehem wijst. Ze stappen van 
Praetoriums naar Mendelssohn, volgen 
de Engelse traditie die ons bij John Rutter 
brengt, bidden en jubelen, zingen van 
herders en koningen en van Adam die in 
de appel beet. Brittens Ceremony of Ca

rols vormt de hoofdbrok. De harp roept 
een desolaat Keltisch landschap op of 
klinkt etherisch. Deze muziek is fel rit
misch gekleurd, heeft een typisch Engels 
timbre, begint met en deint uit in het 
sfeervolle Christus natus est. We zingen 
en neuriën mee Stille Nacht. Het wordt 
heel stil onderweg. 

ANDER PATROON 

Het Gymel-ensemble (Gymel staat zowel 

voor tweelingzang als voor het versmel

ten van koren uit Dendermonde en Zele) 
sluit onder leiding van Dirk Vrmeir onze 
kerstcyclus af. Het brengt een staalkaart 
van liederen uit divrse culturen en eeu
wen. Er zitten duizendpoten bij: zangers 
musiceren, musici zingen. En dirigent 
Dirk Vermeir stapt geruisloos van cla-

sterk ritmisch, de herders aarden naar 

Herman van Veen of Botticelli, de don-

Hemelse muziek 
op mensenmaat 

Daquin. Je krijgt ze echter moeilijk te 

pakken of te beluisteren. Lieve van de 

Rostijne speelt er een paar, intiem of 
stralend. 

Kerstconcerten lijken op mekaar. Maar 

hier klonk een ander patroon. 

(wdb) 

vecimbel naar harmonium. Opvallend is 
de adequate benadering van de stijl. Een 
melodie uit de dertiende eeuw klinkt even 
primitief als de hedendaagse Arve Part, 
Haendel is triomf, een negro-spiritus 

kere bassen geven de orthodoxe gezangen 
kleur en de meisjes zingen, zoals de 
engelen, vloeiend en klaar. 

Ik hou bijzonder veel van de orgelva
riaties van Swaelinck en de Noela van 

Sigiswald 
KuUken ziet 
de uitvoering 
van Bachs 
welhnachts-
oratorlum 
als een 
uitdaging. 
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De Brusselse AB heeft 
de wereld onder dak 

Tijdens een persontmoeting In het bo-
venzaaltje van de Brusselse Anclenne Bel-
glque kon een glunderende Jarl Demeu-
lemeester pennenridders uit de drie taal
gebieden verwelkomen. 
Het voorbije en eerste seizoen In de ver
nieuwde AB noemde hij gemakshalve het 
jaar nul en pakte uit met markante cijfers 
die aantoonden dat de Instelling terecht 
haar plaats In de hoofdstad verdient. Ste
ven Vanackere, voorzitter van de Raad van 
Bestuur maakte duidelijk dat zowel 
„Franstalige extremisten" als mensen uit 
Vlaanderen die de geldkraan proberen 
dicht te draalen ongelijk hebben. „De 
Vlaamse Gemeenschap wint duidelijk aan 
gezag en Invloed te Brussel", waarna hIJ 
de multiculturele Identiteit van de hoofd
stad benadrukte. 
Met slechts dertig procent aan werkings
kredieten en twaalf procent sponsorgel
den slaagt de AB erin een mooi aanbod 
waar te maken aan artistiek hoogstaand 
activiteiten, mooi afgewisseld door ver
antwoorde commerciële concerten. Met 
niet minder dan 265 evenementen lokte 
de AB zowat 165.000 bezoekers, dit Is tien 
procent meer dan was verwacht. Er zijn nu 
reeds 35 vaste personeelsleden, en er 
worden een honderdtal mensen Indirect 
tewerkgesteld. Authenticiteit, vakman
schap en vernieuwing zijn de normen die 
het muziekcentrum wil blijven hanteren. 
En méér dan een concertzaal is het nu een 
trefcentrum geworden: met een volwaar
dige tentoonstellingsruimte, een Inter
netsite, een gezellig ontmoetingscafé 
maar ook de thuisbasis van ZAMU, het 
muzikanten-adviesbureau onder leiding 
van Johan Verminnen. Men denkt ook aan 

Jarl Demeulemeester mikt op 200.000 
bezoekers. 

een eigen platenlabel en een opname
studio werd Ingericht die reeds tientallen 
live-concerten inblikte waaronder de uit
verkochte optredens van Marco Borsato 
en Texas, Axelle Red en Zap Mama. 
Met optimalisme en vertrouwen wordt 
naar de toekomst gekeken, in het voor
gestelde vierjarenplan mikt de AB op 
200.000 bezoekers door onder meer an
dere artistieke ontboezemingen onder
dak te geven. Zo kregen recent jonge 
eigentijdse musici en groepen tijdens de 
wekelijkse Broodjesclubop woensdag van 
12 tot 2 de kans hun talent in de allerbeste 
omstandigheden voor te stellen. Men 
werkt momenteel aan enkele repetitie

lokalen en denkt luidop aan de aanleg van 
het Lollepotplein met stripwand en fiets-
stalllngen. Maar de vele ontvouwde plan
nen kunnen slechts ten volle gerealiseerd 
als de Vlaamse gemeenschap haar finan
ciële steun tot zo'n tien miljoen erbij 
optrekt, beklemtoonde Steven Vanac
kere. „Gelukkig Is er tussendoor ook de 
zaalhuur aan firma's, ondermeer bijvoor
beeld de Ierse kolonie. Plus financiering 
door het bedrijfsleven die voor nodige 
centen zorgt als creativiteit hoogtij viert", 
sloot Jarl Demeulemeester aan. 
in de zomer van '98 is het project Bo
terhammen in het parl( reeds aan een 
negende uitgave toe, staat de AB weer 
mee in voor de organisatie van de Brus
selse 11 juli-vlering, de Irisfeesten en Mu-
ziekstad, en werkt samen met de Schaar-
beekse Hallen plannen uit, dejazztempel 
Travers en workshops 
Kortom de AB droomt ervan een eigen
tijdse Olympia en Quartier Lantin onder 
één dak te realiseren, in een complex. 
Bruisend van zelfvertrouwen en enthou
siasme, zonder complexen! 

DE NIEUWE SNAAR 
Met de succesproductie Fa mineur Zeven 
trekt De Nieuwe Snaar vanaf 9 januari e.k. 
weer alle registers open. Met optredens te 
Gent, Brugge, leper, Leuven wordt weer 
een reeds van 43 aangevat, en dit tot en 
met 9 mei. En In het kader van hun 
Cultureel Ambassadeurschap treden ze 
vanaf 12 mei vijf keer op in het Franse 
Clermont-Ferrand. Waarna en vijftal ge
steden volgen waaronder Rijsel, Nantes en 
Cognac. Gezondheid jongens! 

sergius 
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D e naam Nietzsche leent zich goed tot 

bijzonder flauwe woordspelingen als 

'nietzschontziend' en 'nietzschnut'. Toch waren dit 

twee woorden die Friedrich welbekend 

voorkwamen. De man zag immers niet iedereen 

even graag. Zijn werk wordt wel heruitgegeven. 

Nietzsche 

filosofeerde 

met de 

hamer: 

"Hoeveel bier 

zit er 

In de Duitse 

Intellloentle?" 
Op de foto: 

de woning 

waarin 

Nietzsche 

verbleef voor 

het schrijven 

van 'De 

antichrist'. 

Friedrich Nietzsche is, mede omdat hij dan 
weer verkeerd en dan weer juist begrepen 
werd, één van de meest omstreden fi
losofen aller tijden. Sinds enige tijd wor
den zijn werken heruitgegeven door De 

Arbeiderspers. De nieuwe uitgaven zijn 
zeer verzorgd, met een mooie stofwikkel. 
Deze Nietzsche-bibhotheek omvat de her
uitgave van bekende vertalingen van Pé 

Hawinkels en Thomas Graftdijk, herzien 
en aangevuld met een verhelderend voet
notenapparaat. 

OVER DUITSERS 

De jongste delen in de reeks zijn 'De 
antichrist', geschreven in 1888 en 'Af
godenschemering' van twee jaar daarvoor. 
Laatstgenoemd werk verschijnt in een 
nieuwe vertaling. Dit boek is geschreven in 
de zeer korte tijdspanne van twee maan
den. Nietzsche wil hier komaf maken met 
alle afgoden van zijn tijd. Zoals de on
dertitel van het werk - 'Hoe men met de 
hamer filosofeert' - doet vermoeden gaat 

hij hierbij niet altijd even zachtzinnig te
werk. Onder de afgoden catalogeert de 
filosoof o.m. het christendom, het Duits 
nationalisme, het antisemitisme, het fe
minisme, de arbeidersbeweging en de 
Wagner-verering. 

.Misschien ken ik de Duitsers" schrijft hij 
ergens „misschien mag ik hun zelfs een 

paar waarheden zeggen. (...) 'Deutschland, 

Deutschland, über Alles', ik vrees dat dat 

het einde betekende voorde Duitse filosofie 

(...) hoeveel bier zit er niet in de Duitse 

intelligentie? (...) Heel het Duitse systeem 

van hoger onderwijs heeft de hoofdzaak uit 

het oog verloren: zowel het doel als het 

middel tot dat doel. Dat onderwijs, cul-

overigens ook uit naar het christendom dat 
de verkeerde waarden predikt en de passie 
doodt. Haal de kern eruit en het chris
telijke geloof zakt als een pudding in 
elkaar. „Het christendom stelt voorop dat 

de mens niet weet, niet kan weten wat goed 

en wat slecht voor hem is: hij gelooft in 

God, de enige die dat wel weet." In 'De 
antichrist' zal Nietzsche overigens het be
gin - verder raakt hij, ziek als hij is, niet -
maken van zijn definitieve afirekening. De 
filosoof is dan al zo ver te denken dat hij 
het christendom niet zozeer fysiek zal 
vernietigen dan wel van de tijdsbalk zal 
vegen. Hij vatte het plan op om met zijn 
opus magnum 'Umwertung aller Werte' 

Nietzsche opnieuw 
turele vorming zelf doel is- en niet 'das 

Reich' -, dat er voor dat doel opvoeders 
nodig zijn - en niet gymnasiumleraren en 

universitaire geleerden - men vergat het 

..." Enkele zeer korte uittreksels uit een 
ellenlange aanklacht tegen middelmatig
heid. Ergens in dit werk zal hij het ook 
hebben over 'de sterkere geest van de 
zwakken' die ervoor zorgt dat Darwins 

'struggle for life' niet altijd uitmondt in een 
'survival of the fittest'. De sterken worden 
m.a.w. onder de voet gelopen door de 
zwakken. 
In een soortgelijk betoog haalt Nietzsche 

een nieuwe jaarteUing te laten beginnen. 
Die van voor en van nè Nietzsche. 
'De antichrist' is veel vertaald en veel 
gelezen, maar heeft niet kunnen beletten 
dat het christendom nog steeds één van de 
wereldgodsdiensten is. Het werk zal ove
rigens pas verschijnen in 1895, wanneer de 
auteur al ten prooi van de waanzin is 
gevallen. Dat, zoals bij het christendom, 
ook zijn naam nog gekend is, zal de 
schrijver een schrale troost zijn. 

VRIJHEID 

Nietzsche heeft het in 'Afgodenscheme-

Nietzsche door de achterdeur 
Dat Rledrlch Nietzsche niet altijd zo'n van 
hoogmoed doordrenkte kerei Is geweest, 
leren we uit 'Filosofie door de achter
deur', de vierde drul< inmiddels van een 
werk dat In 1975 voor het eerst in het 
Nederlands verscheen. Dit boel< is een blik 
in de keuken van 34 (wereld)beroemde 
filosofen Weischedel neemt zijn lezers 
mee op reis door 34 eigenzinnige por
tretten. De titel gaf al aan hoe hij dat doet 
door de achterdeur „ Ook bij een filosoof 
kun Je op een waardige manier binnen
komen, langs blinkende knoppen en bel
len en een keurig stoepje, maar als Je door 
de achterdeur binnenkomt tref Je met 
een beetje geluk de man zelf In zijn 
hulsjasje, zoals hIJ Is In zijn dagelijks leven, 
zonder de overdreven plechtstatlgheld, 
waarmee hiJ de voordeur zal openen voor 
een voornaam gast De achterdeur Is een 
Ingang zonder poespas en overdreven 
gedoe. (...) De achteringang Is directer, 
biedt minder afleiding en brengt ons vaak 
sneller daar waar we moeten wezen." 
luidt het. 

En wat leert ons dan b.v. de achterdeur 
van Nietzsche? Dat het aanvankelijk een 

eerder timide kerel was, die na het over
lijden van zijn vader werd opgevoed met 
een overschot aan vrouwvolk rondom 
zich. Nietzsche is niettemin erg onbe
holpen in zijn contacten met de andere 
sexe en doet enkele vrouwen een in hoge 
mate stuntelig huwelijksaanzoek. Boven
dien beschikt hij over het vreemde talent 
om verliefd te worden op de verkeerde 
dames zoals op de vrouw van Richard 
Wagner de componist die hij eerst tot zijn 
beste vrienden, later tot zijn ergste vij
anden rekende. I^ter poneert hIJ ergens 
de stelling dat een getrouwde filosoof 
slechts thuishoort in een komedie . 
Van zijn kwaliteiten als denker hoeft Nietz
sche - zie ook hiernaast - niet overtuigd te 
worden. Hij is een briljant student, een 
fanatiek aanhanger van Schopenhauer en 
pas 25 wanneer hij zich al hoogleraar mag 
noemen. Gezien zijn geestelijke labllitelt 
houdt hij dat na 10 jaar voor bekeken, in 
het daaropvolgend decennium produ
ceert Nietzsche aan de lopende band. Zijn 
geestestoestand gaat er steeds verder op 
achteruit. Iets waar hij zich overigens zelf 
van bewust schijnt. De man die dacht dat 

hij God kon opvolgen werd in 1889 In 
uiterst verwarde toestand terug naar huis 
gebracht hij hing al huilend rond de hals 
van een paard dat door een koetsier 
mishandeld was. Half verlamd en gees
telijk totaal van de kaart wordt hij tot zijn 
dood In 1900 verzorgd door zijn moeder 
en zijn zuster. 
Als Nietzsches verhaal - waarbij vanzelf
sprekend ook wordt ingegaan op diens 
werk! - representatief Is voor 'Filosofie 
door de achterdeur' dan is dit een aan
bevelenswaardig werk. Toch deze opmer
kingen hier en daar is te merken dat de 
tand des tijds aan het boek begint te 
knagen. Dat blijkt uit archaïsche of moei
lijke constructies ( hIJ neemt echter 
gauw de benen, hoewel dan niet nadat hIJ 
...") of gewoon uit het feit dat mensen als 
Sartre toch hun plaatsje verdienen in dit 
soort werk. Tot slot' is het een goed Idee 
om van elke filosoof een overzichtelijk 
CV'tJe toe te voegen? 

(gv) 
°»Filosofie door de achterdeur. W. Wei

schedel. mtg.de From-Baam. 1997.292 
bh., 398 fr. 
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ring' ook over vrijheid. En die ligt niet in 
het absolute liberalisme, zo blijkt. „De 

liberale instellingen houden op liberaal te 

zijn, zodra ze een feit zijn: na verloop van 

tijd zijn er geen ergere en grondigere be-

schadigers van de vrijheid dan jutst die 

liberale instellingen. We weten maar al te 

goed waar ze toe leiden: ze ondermijnen de 

wil tot macht; ze zijn de nivellering van 

berg en dal, tot moraal verheven; zij maken 

ons klein, laf en genotzuchtig,- zij zorgen 

ervoor dat het kuddedier telkens zege

viert." Vrijheid zit volgens de filosoof ook 
niet verscholen in ,^et verachtelijk soort 

welzijn waarvan kruideniers, christenen, 

koeien, vrouwspersonen, Engelsen en an

dere democraten dromen." Vrijheid, stelt 
Nietzsche, kan er maar komen door strijd, 
desnoods ten koste van jezelf. Het hoogste 
type van vrije mensen bevindt zich vlak bij 
de tirannie, bij de slavernij. 
In het nawoord van Hans Driesen, eind
redacteur van de reeks en vertaler van 'De 
afgodenschemering', blijkt dat een en an
der misschien toch gerelativeerd moet 
worden. Nietzsche verkeerde in de 'laatste 
nabloei van zijn vitaliteit' en 'een aan 
grootheidswaanzin grenzende euforie'. 
Wie het werk leest - en bovenstaande 
citaten zijn echt wel op hun duidelijkheid 
gekozen - zal vergelijkingen kunnen ma
ken met een gedachtengoed dat in de jaren 
'30 algemeen ingang vond en dat ook nu, 
zij het nog bescheiden en in een afwijkende 
vorm, af en toe te horen is. Het is dit soort 
materiaal in acht genomen, echt niet ver
wonderlijk dat Nietzsche door sommigen 
werd uitgeroepen tot de huisfilosoof van 
het Duitse nazisme voor en tijdens WO II. 
De vergelijking gaat nog verder op wan
neer we dit lezen in het nawoord van 'De 
antichrist'; „Hierbij moeten we bedenken 

dat hoe krijgshaftig en nietsontziend hij in 

zijn geschriften ook moge zijn, hij in het 

dagelijks leven een keurige, wellevende , 

eerder bedeesde en angstige kleinburger 

was, die liever geen opzien baarde en die 

voortdurend geplaagd werd door paranoïde 

gevoelens." De schrijver was overigens nog 
voor het verschijnen van dit boek gees
telijk totaal ingestort. 
Nietzsche zal mede door zijn niets aan het 
toeval overlatende stellingnamen en door 
het gegeven dat een aantal van zijn ideeën 
minder tijdsgebonden waren, de gemoe
deren wel blijven beroeren. Dat dat ook 
gebeurt dankzij dit soort heruitgaven, zal 
de filosoof zelf mogelijk wat mirmetjes 
vinden, wij zijn er niettemin zeer over te 
spreken. 

(gv) 
<=» Af godenschemering. Friedrich Nietz

sche. Uitg. De Arbeiderspers - Am
sterdam. 1997.128 blz., 599 fr. 

=* De antichrist, friedrich Nietzsche. 
Uitg. De Arbeiderspers - Amsterdam. 
1997.115 blz., 599 fr. 
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Hieronder vindt u de succesverhalen van een viertal schrijvers van 

(vooral) jeugdverhalen. Ook Vlaanderen kent een aantal jeugd

auteurs die het erg goed doen. Nooit is er evenwel eentje zo 

populair geweest als Mare De Bel. De Bel is het voorlopig nog niet 

gegeven om wereldwijd bekend te zijn, maar in eigen land is hij 

waarschijnlijk even graag gezien én gelezen als 'Get Ready' en The 

Power Rangers' samen. Het Davidsfonds weet dat het een 

goudhaantje binnen heeft, waarschijnlijk ook één van de redenen 

waarom het nu al een biografie van De Bel op de markt gooit. 

De Bel is een fenomeen. 'Amper' 43 jaar oud en pas goed 10 jaar 

jeugdschrijver kan hij al terugkijken op 2 licentiaatverhandelingen 

en één eindwerk dat over zijn omvangrijk oeuvre is gemaakt. Een 

doctoraat van iemand die hooguit enkele jaren jonger is dan hem. 

MARC DE BEL 

laat voorlopig nog op zich wachten. Voorlopig ... Een groot 

interview in Humo is trouwens ook niet alle Vlaamse schrijvers 

gegund, laat staan schrijvers van jeugdboeken. 

Jan De Boever, auteur van 'De Fontanel van Mare De Bel', zegt niet 

de intentie te hebben gehad om een 'diep snijdende, alles 

blootleggende studie' over De Bel af te leveren. Dat is het 

hoegenaamd ook niet geworden. Veel foto's (b.v. een kopie van één 

van De Bels schoolrapporten), veel uittreksels uit kranten en veel 

verschillende lettertypes die het lezen met altijd vergemakkelijken. 

Het is, de De Bel-stijl getrouw, een knotsgekke, fantastevolle 

biografie geworden. Over een jeugdauteur met een 'klepelgekke' 

De Bel-Hamelsclub met meer dan 2.000 fans hadden wij eerlijk 

gezegd niets anders verwacht. Sommigen verketteren hem omdat 

hi) de grootste flauwekul zou schrijven, anderen verdedigen hem 

door te argumenteren dat hij de jeugd tenminste doet lezen. Wij die 

- 'Oh, schande!' - slechts twee van zijn boeken gelezen hebben, zijn 

geneigd ons bij die laatsten aan te sluiten. 

=* De Fontanel van Mare De Bel. Jan De Boever. Uitg. Da-

vidsfondsllnfodok - Leuven. 1997, 80 bk, 44S fr. 

• BOEKEN • 

oals in dit land rond l\ylarc De Bel (zie boven) een 
ware idolatrie ontstond, zo kent ook het 

buitenland diverse sclirijvers die tot ware 
jeugdidolen zijn uitgegroeid. Onder hen Astrid 

Lindgren, Roald Dahl, Enid Biyton en Annie M.C. 
Schmidt. Allen hadden ze één ding gemeen: een 

onvoorstelbaar succes. 

Sterk in 
eigen weric 

Astrid Lindgren is Zwedens ongekroonde 
koningin. Vorig jaar, op 14 november om 
precies te zijn, werd ze 90. Ze creëerde 
onsterfelijke figuren als Pipi Langkous, 

Ranja de roversdochter en Karlsson van 

het dak. Veel van haar boeken werden 
verfilmd en uitgegeven in de meest 
vreemde talen, wat iets zegt over de 
universaliteit van haar kinderverhalen. 
Sinds enige tijd liggen ook haar minder 
bekende verhalen gebundeld in de boek
handel. 

Vandaag de dag is Lindgren wereldwijd 
gevierd en heeft ze zelfs haar eigen 'pret
park' geopend. Haar eigen leven is in die 
zin een succesverhaal geworden. Maar 
daarvoor leek ze niet voorbestemd. Lind
gren volgde een opleiding Secretariaat en 
leek goed op weg naar een 'nine to five'-
job op een of ander muf kantoor. Maar -
en de wending in dit sprookje zal u niet 
onbekend zijn - één van haar kinderen 
kreeg een longontsteking, vroeg haar 
moeder een verhaaltje op te dissen en 
'Pipi Langkous' was geboren. Als ook 
Lindgren zelf enige tijd het bed moet 
houden, vertrouwt ze de verhalen aan 
haar dochter toe aan het papier. Een 
eerste uitgever stuurde haar het manu
script terug. De man of vrouw zal het zich 
nog erg lang beklagen. Bij een tweede 
poging had Lindgren immers meer suc
ces. Het was het begin van een schit
terende carrière. 

Om de negentigste verjaardag van la 
Lindgren te vieren - maar natuurlijk ook 
omdat haar boeken nog steeds erg vlot 
over de toonbank gaan bij jong én oud(er) 
- heeft Uitgeverij Ploegsma niet alleen een 
luxueus gebonden verhalenbundel op de 
markt gebracht met daarin bijna 40 werk
jes van haar hand, maar is ze ook zinnens 
een heuse 'A.L. Bibliotheek' uit te geven. 
Het eerste boekje in de reeks heet 'Lotta 
uit de Kabaalstraat'. 

SJAKIE, MATILDA, OSWALD 

Een andere, zeer geliefde (jeugd)schrijver 
was Roald Dahl. Wat voor Lindgren geldt, 
gold ook in grote mate voor hem. Boeken 

uitgegeven in veel en vooral exotische 
talen (55!), talloze klassiek geworden 
verfilmingen, een haast niet in te schatten 
succes bij de jeugd, een man die geen 
opleiding had genoten in de Letterkunde 
en, misschien juist daarom, zijn goede pen 
durfde koppelen aan een grenzeloze fan
tasie. Tussen de jaren '90, toen Dahl stierf, 
en '94 was hij in Nederlands grootste 
bibliotheek de meest uitgeleende schrij
ver. De rest volgde op een respectabele 
achterstand. 

Dahl doorliep een soortgelijk parcours als 
Lindgren. Op school werden zijn op
stellen bestempeld als 'Te langzaam en te 
stijf' en 'Hij schijnt niet in staat te zijn zijn 
gedachten op papier te ordenen' (Uit: 
'Roald Dahl, een biografie'. C. Fowling, 
Uitg. Fontein, 1996). De individualist 
Dahl hield het onderwijs vlug voor be
keken en werd piloot van een jacht
vliegtuig bij de RAF. Zoals het in een 
heldenverhaal past, stortte hij neer en 
zette hij zich aan het schrijven over zijn 
voorvallen. Een mythe was geboren. 

Roald Dahl opent zijn schatkamer. 

Dahl schreef niet alleen voor kinderen, 
getuige daarvan zijn korte 'verrassende 
vertellingen' of het hilarische, maar niet 
altijd even zedige 'Oom Oswald'. Het zijn 
wel zijn kinderboeken die hem het meeste 
bekendheid gaven. Uitgeverij Fontein 

Astrid Lindgren heeft nu een eigen 
bibliotheek. 

bundelde een aantal van zijn verhalen in 
'Roald Dahl's schatkamer' en zette er 
illustraties bij van, naast anderen, Babette 

Cole (o.a. 'Pas op voor de veearts', Da

vidsfonds, 1996) en Patrick Benson, maar 
ook veel werk van Quentin Blake, Dahl's 
belangrijkste en favoriete illustrator. 
Deze schatkamer is onderverdeeld in vier 
delen (Dieren/Tovenarij/Familie, Vriend 
en Vijand/Gewichtige Zaken). In deze 
verhalen stukken uit zijn bekendste wer
ken als de 'Grote Vriendelijke Reus', 
'Sjakie en de chocoladefabriek' en 'Ma
tilda', maar ook afzonderlijke bijdragen 
en een aantal niet eerder gepubliceerde 
rijmpjes en brieven. Dit is, mede omdat 
het erg fraai is uitgegeven, een 'Verzameld 
werk voor verzamelaars' geworden. 

DE VIJF VERZAMELD 

Een andere vrolijke 'bende' die ons tij
dens onze jeugdjaren meer dan één pret
tig uur heeft bezorgd was 'De Vijf' van de 
hand van Enid Biyton. Biyton tekende 
ook voor andere avonturenverhalen, 
maar had onmiskenbaar toch het meeste 
succes met Julian, Dick, Annie, George 

(eigenlijk 'Georgina') en Timmy, de 
hond. 

De succesformule, ook al als serie te zien 
op het kleine scherm, was eenvoudig, 
maar genoot het voordeel van de 'variatie 
op één thema'. Vijftal kinderen komt 
slechterikken op het spoor en vice versa. 
Kinderen gaan op eigen onderzoek uit. 
Kinderen worden daarin tegengewerkt 
door alle grote mensen - ook deze die het 
goed met hen voorhebben. Kinderen of 
toch minstens minstens één van hen komt 
in zware nesten te zitten. Kinderen heb
ben het geluk aan hun kant: er is altijd wel 
iets of iemand die de snoodaards op zijn 
beurt een hak zet. Eind goed, al goed. De 
verhalen van 'De Vijf' zijn gebundeld. In 
het laatste deel liefst zes afleveringen met 
ronkende, mysterieuze namen als 'De Vijf 
en de verdwenen geleerden', 'De Vijf en 
het circusmysterie' en 'De Vijf en de schat 
op Fluistereiland', toen nog niet in VT4-
versie. Warm aanbevolen voor kinderen 

Annie M.C. Schmidt stelde zelf haar 
laatste verzamelaar samen. 

vanaf 10 jaar die houden van een span
nend avontuur. 

ECHT GEBEURD? 

Bij al deze succesfiguren bevindt zich 
inderdaad (nog) geen enkele uit het Ne
derlandse taalgebied. En daarom stellen 
we 'Misschien wel echt gebeurd' van 
Annie M.G. Schmidt aan u voor. In deze 
bundel van 43 sprookjes en verhalen 
komt een van Neerlands populairste kin
derboekenauteurs tot haar volle recht. 
Het bijzondere aan deze bundel is dat 
Schmidt hem zelf heeft samengesteld. 
Omdat zij aan het eind van haar leven zo 
goed als bhnd was, hebben Tme van Buul 

en Reinold Kuipers haar de eigen verhalen 
voorgelezen. De schrijfster stond daarna 
voor de moeilijke keuze. „Door haar 

geestelijk vitaliteit kon zij alert luisteren, 

kibbelen over wat wel of niet gebundeld 

moest worden en stilistische retouches 

aanbrengen. Het beredderen van de ver

zameling mag met recht haar laatste werk 

genoemd worden." verduidelijken beide 
samenstellers. De uitgave is voorzien van 
illustraties van de winnaars van een 'Gou
den Penseel' sinds 1972. Daaronder ui
terst bekende namen als Dick Bruna en 
Harrie Geelen. Mede dankzij deze ver
zameling van kunstenaars werd deze uit
gave, zij het postuum, een soort van 
eerbetoon voor Annie M.G. Schmidt. 

(gv) 
<» Alle verhalen. Astrid Lindgren. Uitg. 

Ploegsma - Amsterdam, 1997, 320 

blz.,900fr. 

'^ Lotta uit de Kabaalstraat. Astrid 

Lindgren. Uitg. Ploegsma -Amst. Eer

ste deel in de reeks 'Astrid Lindgren 

Bibliotheek'. 1997,140 blz., 370 fr. 

=» Roald Dahl's schatkamer. Roald Dahl. 

Uitg. Fontein - Baarn, 1997,444 blz., 

1.390 fr. 

<» De Vijf Vierde Verzamelboek. Enid 

Biyton. Uitg. Becht - Bloemendaal, 

1997, 524 blz.. 690 fr. 

°» Misschien wel echt gebeurd. Annie 

M.G. Schmidt. Uitg. Querido - Ant

werpen, 1997, 223 blz., 999 fr. 13 
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CARNE TREMULA 
Wie een liefhebber is van Ruth Rendell kent uiteraard haar 

inspecteur Wexford, en die weet ook dat het geweld bij haar zich 

nauwelijks uit, maar zich afspeelt in het van haar personages. Wie 

anders dan de Spaanse cineast Pedro Almodovar kon dan ook haar 

'Live flesh' in filmbeelden omzettend 'Came tremula' is een film 

noir van de bovenste plank geworden, waarin één kogel het leven 

van vijf personages op slag verandert. 

1970, een zwangere hoer bevalt in een stadsbus. Victor wordt 

geboren en moeder en zoon krijgen een levenslang abonnement op 

het Madrileens openbaar vervoer. 

Twintig jaar later zien we Victor die een afspraakje wil forceren bij 

diplomatendochter Elena. We zijn ook getuige van een gesprek in 

NIEUW IN DE BIOS 

een politiewagen, waarin David en zijn collega, het oudere 

drankorgel Sancho afgeven op de moderne jeugd. Dan roepen de 

buren de politie op, omdat ze een schot hoorden in de flat van 

Elena. David en Sancho zijn eerst ter plekke. Gewapend stormen 

ze de flat binnen. Eén schot gaat af 

Vier jaar later zien we David in een rolstoel als grote basketbalster. 

Hij is getrouwd met Elena, die nu hoofd is van een tehuis voor 

achtergestelde kinderen. Victor zit in de gevangenis en wanneer hij 

wordt vrijgelaten, gaat hij eerst het graf van zijn moeder bezoeken. 

Daar ontmoet hij ook de ietwat oudere aantrekkelijke Clara. 

Meesterlijk tussen kitsch en kunst!(***) 

LOLITA 
Gelukkig leeft Vladimir Nabokov niet meer, dan hoeft hij niet te 

gaan kijken hoe Adrian Lyne zijn meesterlijke boek, 'Lolita', heeft 

verknoeid. Was de film uit 1962 van Stanley Kubrick een mees

terwerk, dat zoals de tijd het voorschreef de seksuele taboes op een 

keurige en erotische wijze liet zien, dan is deze versie een haast 

platvoerse uitbuiting van deze liefde van een twaalfjarig meisje voor 

een oudere man. Voor de liefhebbers van sexscenes weze gezegd dat 

Lyne inderdaad erg vergaat. Te ver, dunkt ons. (*) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

'S=J' De Rateirat Nederlandse film van Wim Ver
stappen uit 1987, In Amsterdam wordteen rijke Friese 
veeboer vermoord aangetroffen. Aangezien adjudant 
GrIJpstra van Friese afkomst Is, wordt hem verzocht 
het onderzoek op zich te nemen... Zat. 10 Jan., Ned. 
1 om 23U.41 

^S^ The cods must be crazy originele en grap
pige film die begint als een gewone documentaire 
over de bosjesmensen In de Kalaharl-woestljn. Op een 
dag vinden zijn een coca-flesje dat door een Ame
rikaanse piloot door het raam van zijn sportvliegtuigje 
werd gegooid. Toffe film van Jamie Uys (Botswana, 
1980) zon. 11 Jan., VT4 om 20u. 

t # Agnes of God Tijdens een koude winternacht 
brengt zuster Agnes een kind ter wereld. Wanneer 
men haar even later met de gewurgde baby aantreft, 
herinnert ze zich niets meer van wat er gebeurde. 
Martha Livingston, gerechtelijk psychiater, zal moeten 
uitmaken of Agnes toerekeningsvatbaar is. Ame
rikaanse film van Norman Jewlson uit 1985, naar het 
gelijknamige toneelstuk van John Pleimeier. Met Jane 
Fonda, Anne Bancroft en Meg Tiiiy. Maan. 12 Jan., 
BBC 1 om OU.45 , 

O Flllipina Dreamgirls Jaarlijks trekken dui
zenden mannen naar Manilla op zoek naar een vrouw. 
Lea Van Hoeymissen presenteert in de reeks Waar 
gebeurd een Britse TV-film van Les Blair uit 1991 over 
vijf mannen uit Wales die via een contactbureau naar 
de Filipijnen trokken met de bedoeling er zo snel 
mogelijk te trouwen. DIns. 13 Jan., TV1 om 20u.55 

Verzameld werk 

Annette Benning en 
Colln Firth In 
„vaimont". 
woensdag 14 Jan., 
Canvas om 20u.30 

K 3 ^ Het reddende virus Een BBC-reportageploeg 
van het wetenschappelijk magazine Horlzontrok naar 
Georgië in de voormalige Sovjet-Unie waar in het 
Centrale Ziekenhuis van Tbilisi al Jarenlang een virus 
wordt gekweekt en gebruikt om infecties te be
strijden. Vele moderne ziekenhuizen worden ge
teisterd door „ziekenhuisbacterlén", bacteriën die 
door het overmatig gebruik van antibiotica niet meer 
klein te krijgen zijn. in Tbilisi heeft men daar nauwelijks 
last mee Dond. 15 Jan., TV1 om 22u.15 

C J * In the Name of the Father Brits politiek 
drama van Jim Sheridan uit 1993 met Danlei Day-
Lewis, Pete Postlethwalte en Emma Thompson. Op 5 
oktober 1974 worden PIJ bomaanslagen in twee pubs 
in Guildford (Surrey) vijf mensen gedood. Wanneer 
nog meer aanslagen volgen, vaardigt de Britse over
heid de Prevention of Terrorism Act uit. Vier per
sonen, die later bekend zouden worden als de Gull-
ford Four, worden opgepakt en tot levenslang ver
oordeeld. Een ontroerend portret van vader en zoon, 
prachtig vertolkt, met ais hoogste dramatische con
text een beruchte misstap van het Britse gerechtelijke 
apparaat. VrU. 16 Jan.. VTM om 2lu.15 

S Kamiel Spiessens, het typetje van 
Chris Van den Durpel, is 's mans volledige 
eigendom. De VRT heeft niet genoeg 
bewijzen om het medevaderschap van Van 
den Durpels typetjes te claimen. De open
bare omroep had daarover een geding 
ingespannen tegen Van den Durpel nadat 
bekend geraakte dat deze naar de com
merciële omroep VT4 zou verhuizen. 
Spiessens zelf maakte zich er tijdens de 
nieuwjaarsnacht vanaf met een weinig 
bevlogen toespraak waarin hij ook de 
identiteit van zijn enige echte makers 
bekend maakte: zijn ouders. 

De Duitstalige omroep BRF heeft 
gestaakt. De vakbonden protesteren tegen 
de op til zijnde bezuinigingen. Die voor
zien in de schrapping van de premies op 
zon- en feestdagen en verplichten iedereen 
vanaf 55 op brugpensioen te gaan. Ook de 
maaltijdcheques verdviajnen. 

H Ook de regionale TV-zenders 
pleiten voor de 'vrije nieuwsgaring'. Zij 
vrezen bovendien dat het voorstel tot 
decreet van de CVP'er Decaluwé en de 
SP'er Van Wallendael zal uitgehold worden 
om o.a. VTM en de voetbalbond ter wille 
te zijn. Zoals geweten zien die een vrije 
nieuwsgaring niet zitten. De hoofdredac
teurs uitten hun vrees in een open brief. Ze 
menen bovendien dat wanneer zij voetbal 
over de lagere klassen hun regio insturen, 

zij ook de grote wedstrijden en evene
menten moeten kunnen verslaan. Zonder 
dit decreet vrezen de regionale stations 
geen aanvullende rol binnen het medi
alandschap meer te kunnen spelen. 

Nadine De Sloovere, sinds de start 
van VTM 'anchorwoman' bij het journaal 
van die omroep en daarvoor aan de slag bij 
de VRT ruilt het kleine scherm in voor het 
zoeken van sponsors en het leggen van 
persrelaties voor de vzw Gent 1500-2000. 

Deze organisatie bereidt de herdenkings
evenementen voor van de 500ste ver
jaardag van Keizer Karel. Op haar oude 
post zal De Sloovere vervangen worden 
door Birgit Van Mol, ook al ex-VRT. 

In de afgelopen 3 maanden heb
ben 35.000 mensen ontdekt dat ze over 
een autoradio beschikken en goed 29.000 
zagen tot hun niet geringe verbijstering een 
TV-toestel in hun huiskamer staan. De 
campagne tegen zwartkijken werpt dus 
haar vruchten af. De campagne bracht een 
goede 300 miljoen fr. in het laadje. Als 
iedereen deed wat hij geacht wordt te doen 
dan zou er nog één miljard extra bin
nenkomen. Wie het K&L-geld niet betaalt 
en betrapt wordt riskeert boetes die tot 6 
keer de normale som bedragen. 

In de VSA vond een lokale rechter 
dat 'Die Blechtrommel' een in Europa 
veelgelauwerde film van Volker Schlön-

Nadlne De Sloovere verlaat VTM. 

dorff naar de roman van Günter Grass 

verdacht veel op kinderporno leek. De 
film is een pamflet tegen de opkomst van 
het nazisme gezien door de ogen van een 
jongentje dat niet groter wordt. In de VS 
mogen zelfs acteurs die 'jonger lijken dan 
18' zich niet meer te buiten gaan aan 
'expliciete sexuele handeHngen'. 

Minister De Clerck van Justitie 
lijkt wel gevonden voor een 'gemengd 
controleorgaan voor de media'. Dat zou 
onder meer de bevoegdheid krijgen voor 
de erkenning van beroepsjournalisten. Het 
zou die erkenningen ook weer kunnen 
intrekken wanneer het van mening is dat 
die journalisten over de schreef zijn ge
gaan. 

w 

Bart Peeters Is een Jongen die bij 
ons in de hulskamer graag gezien is 
en daarom namen wij dan ook met 
een gerust gemoed plaats voor zijn 
nieuwe programma 'NV Peeters'. 
Daahn gaat de gelljkgenaamde op 
bezoek blJ een onderneming, een 
gemeente, een parastatale, .. u 
noemt maar op. Bedoeling is om 
middels de werknemers-werkge-
ver(s) van de organisatie de kijker 
te amuseren. De gewone man op 
TV, weet u wei? 
Voor deze eerste aflevering had de 
'NV Peeters' ons meegenomen 
naar Malle, dorpje in het noorden 
van de provincie Antwerpen vooral 
gekend om zijn tornado - dat een 
dorp zoveel Jaar na de feiten daar 
nog mee kan uitpakken! - en zijn 
trappistenbier: de Westmalle. Niet 
één, niet twee, niet drie, maar 
minstens 10 keer werd de kijker 
daarop attent gemaakt. Als was het 
om te zeggen: 'Drink en vergeet'. 
Want om echt veel van te ont
houden is dit programma niet ge
maakt. Het is dan ook show. 
Die deze keer werd volgemaakt 
door een groot aantal gefopte po
litieke benoemingen. 'NV Peeters' 
is Immers niet veel meer dan een 

dolie aaneenschakeling van fop-
perijen met de verborgen camera, 
een truck die wij nog zullen dulden 
tot het Jaar 2.000, maar dan ook 
met de volgende ruimtesonde 
mee zullen sturen naar Mars. Al zal 
dat dan weer de burenrelaties niet 
in positieve zin beïnvloeden en kan 
dan ook nog voor 2.002 een In
vasie verwacht worden. Iets wat 

nen zijn voor een debat of min
stenseen one-liner daarover, maar 
dan had iedereen natuurlijk al lang 
overgeschakeld naar de andere 
stations, iets wat op vrijdagavond 
natuurlijk niet wenselijk is. Wat 
volgde waren fopperijen met de 
gemeentewerkers, de dames van 
de poetsdienst, de lokale vracht
wagenbestuurder, de schepen van 

Trappistenlol 
NV Peeters, vrijdag 2 Januari 1998, VTM 

Luc Van den Brande dan weer op 
het idee zal brengen om de win
naar te voorzien van Gulden Spo
ren. 7e/eA7ef begon niet voor niets 
in Mechelen centrum. Maar dit ge
heel in de marge. 
De eerste fopgast was het hoofd 
van de technische dienst van 
Malie. Hij werd door zijn burge
meester in het ootje genomen en 
moest zingen op bevel. Dat de man 
- die ons toch niet van de ab-
normaaisten leek - dit deed, zegt 
Iets over het politieke bestel in dit 
land. Het had de aanleiding kun-

Openbare Werken, de schepen van 
Milieu, ... maar vooral met de kij
ker. 
'NV Peeters' Is beter gemaakt en 
beter gebracht dan minstens 20 
andere programma's in het genre. 
Dat Ietsje meer ontbreekt echter. 
Bij gebrek aan concurrentie zal dat 
overigens niemand een zorg we
zen. Want tenzij Modest (sic) de 
kleding van Martine Prenen weg-
tovert, zal 'Abracadabra' vooral 
weggelegd zijn voor hen die nog 
geen kabel bezitten. 

Krik 
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VRT (1) 
Van 1 Januari 1998 af heet de nationale 
(Vlaamse) radio- en TV-omroep Vlaamse 
Radio en Televisie: VRT. 
Om naamsverwisseling te voorkomen: 
sinds 1949 bestaat het Vlaams Radio-
Toneel: VI?T. Dus niet de VRT maar het 
VRT 

Zull<e dingen gebeuren nu eenmaal. BBL 
betekent Bank Brussel Lambert, maar 
ook Bond Beter Leefmilieu, en - op 

radiogebied - van In de jaren '30 staat 
ABC voor American Broadcast Company 
en voor Australian Broadcasting Cor
poration. 
Het Vlaams Radio-Toneel produceert, In 
hoofdzaak, gesproken radio-pro
gramma's: luisterspelen, documentai
res, sketchen, verhalen, kinderuur
tjes,... 

Hét VRT werkte trouwens gedurende 
Jaren voor de nationale radio (die nu 
plots ook VRT heet), voor Radio Belglsch-

Kongo en andere omroepen in onze 
kolonie, voor de Nederlandstalige pro
gramma's van Radio Luxemburg, voor 
Radio Nederlands NIeuw-Guinea, voor 
hospitaal-kabelradio's, voor blinden-au-
dlotheken en... voor een Vlaamse om
roep in Parijs. Voor de nationale omroep 
(nu de VRT) realiseerde het VRT een paar 
duizend programma's. Het eerste op 9 
april 1949. 

Nu werkt het Vlaams Radio-Toneel (het 
VRT) hoofdzakelijk voor de lokale (vrije) 

radio's, die, o.m. het luisterspel In ere 
hebben hersteld. De lokale radio's ont
lenen de VRT-programma's gratis. Mo
menteel worden er vla 23 vrije radio's 
meer dan duizend uur per Jaar uit
gezonden. Het VRT is te bereiken via 
03/440.26.44, Fazantenlaan 8 te 2610 
Antwerpen. 

Verwar in de toekomst de VRT dus niet 
met /7e£-VRT (Vlaams Radio-Toneel). 

verba nv, 
2610 Esidonk 

• WEDERWOORD • 

VRT (2) 
Mag ik al de VU-parlementsleden danken 
en gelukwensen die er voor gezorgd heb
ben dat de BRTN sinds 1 januari '98 VRT 
is geworden. Want het waren zij, en in het 
bijzonder Oswald van Ooteghem, die aan 
de kar hebben getrokken. 
Dat mag ook eens gezegd worden! 

P. Lammens, 
Hofstade 

Politiek 
onhaalbaar 
Voor het goed functioneren van het open
baar vervoer zijn er enkele stelregels 
(WIJ, 25 dec. jl. - Goed voor De Lijn). 1) 
Het moet frequent zijn. 2) Een snelle 
doorstroming hebben door voorrang op 
het individuele autoverkeer. 3) Het ge
bruik van de auto moet afgeremd wor
den. 

Maar wat zien wij ? Tot vier maal per dag 
gaan duizenden auto's de stad in en uit. 
Gewoon als personenvervoer met men
sen die er werken. Verstoppen de straten 
en belemmeren het openbaar vervoer. 
Bezetten de parkeerplaatsen in de stad 
zodat er voor nuttige bezoekers zoals 
kopers voor de stadswinkels en onver
mijdbare diensten geen plaats meer vrij is. 
Of veel te ver weg van hun doel. 
Een stadsbestuur polste voorzichtig haar 
personeel wat het dacht om zijn auto aan 
de rand van de stad te laten. Dat viel 
blijkbaar niet in goede aarde. Dus het 
onpopulaire en „politiek onhaalbare" 
plan werd dan maar meteen toegedekt. 
Als gemakkelijkste weg (want winkeliers 
worden aanzien als een verwaarloosbare 
minderheid) maakt het stadsbestuur met 
zijn fatale plannen de stadswinkels kapot 
door onbereikbaarheid per auto, ver-
keerslussen, dure parkeerplaatsen of he
lemaal géén in de buurt van winkels. Wie 
een auto bezit koopt buiten de stad. Vlot 
bereikbaar, kosteloos parkeren en ruimte 
zat. Teloorgang van de stadswinkels, met 
leegstand en verloedering van de stad tot 
gevolg. 

De omgekeerde wereld dus. Stadsbedien
den bezetten en overheersen het centrum 
met hun auto en verstikken het verkeer. 
De inwoners rijden buiten de stad om hun 
aankopen te doen. Het openbaar vervoer 
zoekt zich moeizaam een weg tussen al 
die heen en weer rijdende auto's. Als 
gevolg vervallen snelheid en hoge fre-
quentiemogelijkheid. Minder reizigers 
dus. 

Zeg dat niet tegen werknemers die hun 
auto graag vlakbij hun werk neerpoten 
voor geheel de dag. Het egoïsme haalt het 
op het algemeen belang. Mooie plannen 

voor het openbaar vervoer vallen daar
mee ook in duigen. 

Uiteindelijk blijkt dat elk zinnig plan aan 
de gemakzucht en het egoïsme wordt 
opgeofferd. De overheid buit dat uit door 
flink te doen betalen voor parkeren in de 
stad. Zelfs aan de bewoners. Die hebben 
dat er allemaal voor over om toch maar 
hun zinnetje te kunnen doen. De overheid 
doet niets aan beleid voor het algemeen 
welzijn, maar geeft aan het volk waar het 
om vraagt. Want alleen dat is „politiek 
haalbaar"! 

W. Degheldere, 
Brugge 

Geld 
Er viel weer een dode voor een pakske 

geld. Het toont op een schrijnende ma
nier de totale absurditeit aan van het 
„beroep" van geldkoerier in oorlogs
uitrusting. Wanneer gaat onze samen
leving inzien dat dit soort aktiviteit (geld
transport in J. Bond-stijl) het absolute 
toppunt van dwaasheid en dekadentie 
is? 

Wijze verantwoordelijken en politici zou
den nochtans beter moeten weten. De 
goedkoopste, veiligste en enige maat
schappelijk en moreel aanvaardbare op
lossing is de eenvoud zelf: geldtrans
porten onopvallend en in volstreke ano
nimiteit laten verlopen via ongewapende 
en niet geüniformeerde koeriers in dood
gewone burgerwagens. 
Maar in onze overgemedialiseerde maat
schappij is er helaas alleen maar plaats 
voor groot spektakel opgevoerd door 
domkoppen en onbenullen in politiek en 
in media. Hoe triestig. 

Walter Maes, 
Zwevegem 

Europa moet weg 
Ook in WIJ lees ik bij voortdurende 
herhaling dat Europa en het daarmee 
verbonden eurocratië staan voor; ver
spilling, betuteling, censuur, wegdruk
king van de volkstalen, (Merkenbureau: 
„TXL" als afkorting voor Brussel enz.), 
gelijkschakeling, denationalisering, su-
per-eurostaatsnationalisme. 
Wanneer gaan wij als Vlamingen eens de 
nuchtere balans opmaken met betrekking 
tot dat Euro-gedoe? Wil iemand eens 
oplijsten welke nadelen wij vanwege Eu
ropa als Vlaamse Nederlanders moeten 
ondervinden? Wil iemand anders daar
naast eens een endere lijst plaatsen, met 
de bewezen voordelen van datzelfde Eu
ropa? 
Zeg niet: „De economie", want er is veel 

voor te zeggen dat de crisis, voor zover 
die bestaat, nu precies het gevolg van 
„Europa" is. Tal van „kleine" landen 
buiten Europa doen het namelijk prima. 
En in Amerika loopt het beter dan ooit. 
En misschien is een Singaporese positie 
voor Vlaanderen uiterst voordelig! Den
ken wij verder aan Litouwen: dat 
„mocht" de Sovjet-Unie ook niet ver
laten. 

Laten wij bovendien ophouden onszelf in 
de hoek te laten drummen: als wij tot het 
logische besluit komen dat Europa voor 
ons niet goed is, en daar dan als ge-
emancipeerde, volwassen mensen de con
clusie uit trekken, zijn wij geen onmen
sen. De anderen, die ons tegen elke logica 
in willen opsluiten in een Europees 
machtssysteem (daar begint het op te 
lijken) moeten zich dan verantwoorden. 
Geen verontschuldigingen meer dus van 
het slag van „wij zijn geen slechte Eu
ropeanen, wij willen juist een beter Eu
ropa!" 

Misschien moeten we dat nu net niet 
willen! 

En voor wie sceptisch is: „Europa" wordt 
gemaakt door dezelfde lieden die thans 
„België" feitelijk besturen en de Vlaamse 
emancipatie tegenwerken. Zegt dat niet 
genoeg? 

Voor het overige aan alle Vlaamse na
tionalisten; een strijdbaar 1998! 

Jaak Peeters, 
Olen 

Koerden 
Is er na Willy Knijpers niemand meer te 
vinden bij de VU om het volksnatio-
nalisme en volkeren te verdedigen? 
CVP, SP en Agalev (!) springen in de bres 
voor hen en de VU zwijgt! 

Karel Uyttersprot, 
Lebbeke 

Vreemd 
Een van mijn hobbies is Nederlands taal
gebruik {Die wonderzoete taal, WIJ 25 
dec. '97). 

In Van Dale's etymologisch woordenboek 
heb ik gemerkt dat Hollanders een zwak 
hebben voor vreemde woorden. Ik bezit 
de uitgave 1990: blz. 543 ontploffen niet, 
explosie wel; blz. 538 opzienbarend niet, 
spectaculair wel; blz; 744 tentoonstelling 

niet, expositie wel; blz. 752 toestand niet, 
situatie wel; blz. 789 veroorloven niet, 
permitteren wel. 

Dat zijn maar een 5-tal voorbeelden waar 
de oerdegelijke Nederlandse term niet, de 
vreemde term wel verder verklaard 
wordt. 

Ik heb een 50-tal voorbeelden waar Ne
derlandse termen eenvoudig niet voor
komen. 

Leo Avermaete, 
Kapellen 

Kranten 
Met niet weinig genoegen heb ik het 
jongste nummer van WIJ doorgenomen. 
De kleine redactie en haar medewerkers 
hebben met hun eindejaarskatern een 
puik werkstuk afgeleverd. Met meer dan 
bijzondere aandacht heb ik het interview 
met Els De Bens (Kranten blijven bestaan, 
blz. 16) gelezen. Daarin wijst zij terecht 
op de noodzaak van de bijlagen bij kran
ten. Zo heb je de 'Samsonkrant', de 
'Jommekeskrant', de 'Standaard Maga
zine', ... Bij die krant wordt het, net zoals 
bij De Morgen, trouwens stilaan on
mogelijk om de bijlagen nog van de 
eigenlijke krant te onderscheiden. Ik be
grijp dat de uitgevers hun lezers willen 
verrassen met allerlei kalenders, spel
letjes, ... maar moet ik, als lezer die daar 
niet in geïnteresseerd is, daarvoor altijd 
de halve krant in de papierbak smijten? Ik 
ben best bereid te betalen voor het nieuws 
op zich, maar geef mij dan tenminste het 
gemak om de prul rond mijn gazet weg te 
gooien. 

Het verwonderde mij ook te horen dat er 
nog verschillende opinies zijn binnen het 
Vlaamse krantenlandschap. Af te leiden 
uit het dagehjkse persoverzicht is die 
opinie vaak niet veel meer dan de hoogst
persoonlijke mening van een journalist 
die wil opvallen. Het zou beter zijn 
mochten de kranten opnieuw duidelijk 
staan voor een strekking (niet partij!). Dat 
maakt het zoveel boeiender om ze te 
lezen. Jammer dat zoiets ten koste gaat 
van de, inderdaad noodzakelijke, ver
koop. 

W. Beimaert, 
Weiteren 

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand In. De redaktle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
wonden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken. 
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I 

Als invalshoek voor de tentoonstelling De 

Verbeelde Wereld werd gekozen voor de 
belangrijke rol die de Nederlanden in de 
16de en de 17de eeuw in de wereld van de 
cartografie hebben gespeeld, en voor af
beeldingen van onze gewesten in 
„vreemde" atlassen. 

PAESI BASSI 

De namen van Mercator en Ortelius 
waren in de 16de eeuw referenties in de 
wereld van de cartografie, en toen later de 
invloed van het Zuiden naar het Noorden 
van de Nederlanden verschoof, gold Wil
lem Jansz. Blaeu lange tijd als degene die 
de mooiste en de meest volledige kaarten 
publiceerde. Van deze wetenschappers 
kan men op in Antwerpen enkele fraaie 
atlassen bewonderen. 
Blaeu was bovendien vermaard om zijn 
buitengewoon grote, en nu zeer zeldzame 
aard- en hemelglobes. Een zeer mooi 
17de-eeuws paar staat centraal in de 
tijdelijk „Blaeu-zaal". 
Ook Nicolaas Rockox, in wiens voor
malige woning de tentoonstelling werd 
ondergebracht, was thuis in de wereld 
van de cartografie en de cartografen. 
Zo vermeldt Ludovico Guicciardini, 
wiens beroemde boek Descrittione... di 

tutti i Paesi Bassi... is opgenomen in de 
tentoonstelling, de familie Rockox onder 
de weinig talrijke adellijke geslachten van 
Antwerpen. 

Ortelius was dan weer bevriend met 
Nicolaas Rockox, getuige het feit dat 
beiden in mekaars Liber Amicorum een 
opdracht hebben geschreven. 
De tentoonstelling vindt plaats op de 
normaal niet toegankelijke eerste ver
dieping van het Rockoxhuis, wat de be
zoeker de gelegenheid biedt om kennis te 
maken met dit minder bekende deel van 
het museum. Ondertussen blijft de vaste 
collectie op de benedenverdieping vri] 
toegankelijk voor de bezoeker. 
In deze tentoonstelling wordt aan de 
hand van instrumenten, kaarten, boeken, 
atlassen en globes een beeld opgeroepen 
van de wereld, zoals die in de 16de en 
17de eeuw werd gezien. Het grootste 
gedeelte van de geëxposeerde objecten 
heeft zijn specifieke vorm te danken aan 
de belangrijkste vernieuwing van de 15 de 
eeuw, namelijk de boekdrukkunst. 
Als warme broodjes rolden van dan af 
bijbels, kalenders en allerlei andere boe
ken van de drukpersen. Zo brak een 
nieuwe historische periode aan met tal 
van indrukwekkende veranderingen, zo
als de Renaissance als nieuwe kunst
beleving, het humanisme, de reformatie 
en het nieuwe wereldbeeld van Coper
nicus en uiteraard ook de ontdekking van 
de Nieuwe Wereld. Deze periode was 
duidelijk minder theologisch georiën
teerd dan de Middeleeuwen. De nieuwe 

n 1970 kocht de Kredietbank de woning van 

Nicolaas Rockox, „vriendt ende patroon" 

van Rubens, en liet ze restaureren tot een voorbeeld 

van een 17de-eeuwse patriciërswoning. Dat het al 

twintig jaar vrij toegankelijk is, wordt nu op gepaste 

wijze gevierd met een tentoonstelling van zeer 

zeldzame globes, atlassen, kaarten en meetkundige 

instrumenten. Allen van Lagelandse makelij. 

• U I T S M I J T E R • 

wereldbeschouwing liet duidelijke sporen 

achter in de cartografie. 

KRUISBESTUIVING 

Traditioneel kan het beschikbare beeld
materiaal ingedeeld worden in kadas-
terkaarten, routebeschrijvingen, stadsge
zichten, atlassen, wereldkaarten en glo
bes. Kadasterkaarten beogen natuurlijk 
als uitgesproken juridische documenten 
een hoge graad van betrouwbaarheid. Ze 
zijn dan ook eerder saai van opzet. 
Het in deze tentoonstelling getoonde 
voorbeeld toont de Atlas van het De-

onderlinge positie van dorpen en steden, 
de zogenaamde „triangulatiemethode", 
die tot op vandaag in gebruik is. De 
toename van dergelijke meetinstrumen
ten stond er borg voor, dat de empirische 
benadering systematisch vervangen werd 
door uitgesproken wiskundige beschrij
vingen. Uiteraard was dit van groot be
lang voor kaarten van militair gebruik en 
voor reis- en routebeschrijvingen. 
Ook de legerleiders hadden voor de vele 
militaire schermutselingen, die op ons 
grondgebied uitgevochten werden, be
hoefte aan betrouwbare geografische in-

Lage Landen deden 
wereld bollen 

baycollege te Leuven, een reeks kaarten 
met genummerde percelen, maar sierlijk 
verlucht met charmante bomenrijen, 
beekjes, hoeven en molens. 
Verantwoordelijk voor dergelijke kaarten 
waren „gezworen landmeters", beëdigde 
ambtenaren dus met waarheidsgetrouwe 
informatie-verantwoordelijken. De po
sitie van deze landmeters veranderde 
drastisch, toen in de 16de eeuw een begin 
gemaakt werd met de echt wetenschap
pelijke aanmaak van kaarten, door mid
del van wetenschappelijke meetinstru
menten. 
De kruisbestuiving tussen wetenschap-

Sommigen zouden zonder wereldbol 
nergens geweest zijn... 

pelijke theorie en praktijk zorgde in de 
Zuidelijke Nederlanden voor een sterke 
vooruitgang op wetenschappelijk en 
technologisch gebied in de loop van de 
16de eeuw. Het bedrijfsleven pikte hier 
wat graag op in. Zo nam de Antwerpse 
drukker Roeland Bollaert het plan op om 
de Leuvense Gemma Frisius in 1529 een 
Antwerpse uitgave te laten voorbereiden 
van de Cosmograpbicus Liber van Petrus 
Apianus. 

In 1533 beschreef diezelfde Frisius een 
nieuwe methode voor het bepalen van de 

formatie en hadden dan ook gespeci
aliseerde cartografen in dienst. Een goed 
voorbeeld hiervan worden gevormd door 
de stadsplannen van Jacob van Deventer, 
een in Leuven geschoolde geleerde. Boei
end zijn de fraaie stadsgezichten in de 
venamelhandNassausche Oorloghen van 
Willem Baudaert. 

AARD-APPEL 

De belangrijkste cartograaf in de 16de 
eeuw was natuurlijk Gerard Mercator, in 
zijn tijd betiteld als de „Ptolemaeus van 
de 16de eeuw". Hij zocht naar nieuwe 
methoden om de verbeelding van landen 
en zeeën op een zo geschikt mogelijke 
wijze vorm te geven. Voor hem kwam niet 
neer op de „voorstelling van de bol". De 
productie van zulke „aardbollen" of 
„globes" begon op het einde der Mid
deleeuwen. Rond 1440 zou ene meester 
Willem Hobit, astronoom aan het hof van 
Filips de Goede te Brussel gestart zijn met 
de vervaardiging van een dergelijke 
„mappamonde" in de vorm van een 
„pomme" of een „aard-appel". 
Door de vele ontdekkingsreizen nam de 
belangstelling voor deze globes sterk toe. 
Vooral de globes van Mercator toonden 
alles, wat er over onze toenmalige wereld 
bekend was. Andere globemakers, die 
zich rond 1600 vooral in Amsterdam 
vestigden, waren onder andere Jacob Flo-
ris van Langren, Petrus Plancius, Jodocus 
Hondius en Willem Jansz. Blaeu. 
Een Antwerpse collega van Mercator, 
werd de wereldberoemde atlasmaker 
Abraham Ortelius. Diens Theatrum orbis 

terrarum, ook hier geëxposeerd, werd 
een groot commercieel succes. Mercators 
succes lag meer op het wetenschappelijke 
vlak. 

Vooral de figuur van Jodocus Hondius, 
die zich in 1598 in Amsterdam vestigde 
en die de koperplaten uit Mercators atlas 
uit diens nalatenschap had aangekocht, 

zal de fakkel van de cartografie van de 
Zuidelijke Nederlanden naar Amsterdam 
overbrengen. Naast de globes zal voort
aan de „atlas" tot een waar succesnum
mer opgestuwd worden. 
De Groeten Atlas van Blaeu werd in 
meerdere oplagen vervaardigd. Eén er
van, de twaalfdelige editie uit 1667 wordt 
thans geëxposeerd in het Rockoxhuis en 
vormt ongetwijfeld een hoogtepunt uit 
deze kleine, maar zeer interessante ten
toonstelling. 

Tot slot. Deze schitterende woning van de 
vooraanstaande oud-burgemeester van 
Antwerpen, Nicolaas Rockox, vormt 
reeds op zich de moeite om deze expositie 
te gaan bezoeken. Het is een schitterende 
confrontatie tussen deze rijkelijk inge
richte woning met een schat aan ei
gentijds meubilair en schilderijenbezit en 
de humanistisch-wetenschappelijke ver
worvenheden van die belangrijke periode 
tijdens de Gouden Eeuw van Antwer
pen. 

Dirk Stappaerts 

Hemelglobe 

van Willem 

Jansz. Blaeu, 

1645. 

=» De Verbeelde Wereld. Globes, atlas

sen, kaarten en meetinstrumenten uit 

de 16de en 17de eeuw. In het Rock

oxhuis, Keizerstraat 12 te 2000 Ant

werpen. Tot 18 januari 1998. Da

gelijks van 10 tot 17u. Gesloten op 

ma. Toegang gratis. Catalogus be

schikbaar. Info: tel. 031422.85.66; fax 

031422.81.94. 

Willem Jansz. 
Blaeu, Le 
Grand Atlas, 

OU 

cosmographie 
Biavlane, 
Amsterdam, 
1667. 
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