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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

N aar aanleiding van zijn 

nieuwjaarsboodschap schudde SP-

voorzitter Louis Tobback een 

wansmakelijke one-liner uit zijn mouw: „Wie 

in de lucht spuwt, krijgt de fluim in het 

gezicht." Tobback haalde daarmee uit naar de 

disparate vernieuwingsbewegingen. 

Er zit een grond van waarheid in 

Tobbacks opmerking. Maar, met one-liners laat 

je evenmin ruimte voor nuancering en 

relativering. Niet alle vernieuwende initiatieven 

kunnen in dezelfde zak gestoken worden. 

Overigens beantwoorden deze aan de talrijke 

smeekbeden van de bevolking. Het is dan ook 

tergend dat Tobback daarop neerkijkt. 

Bovendien schieten de meerderheidspartijen in 

onvervalste pre-electorale stijl met scherp naar 

elkaar. Zo haalde Tobback zwaar uit naar de 

CVP en vooral naar Justitieminister Stefaan De 

Clerck. Het gerezen conflict kan teruggebracht 

worden tot een "stilzwijgende" overeenkomst 

waarbij de SP eertijds de top van de rijkswacht 

mocht benoemen en de CVP de vrije hand 

kreeg binnen de magistratuur. 

Voor er van enige politiehervorming 

sprake was kon de SP haar "operatie" met 

succes afwerken. Een wetsvoorstel van VU-

kamerlid Geert Bourgeois, echter, dreigde de 

benoemingspolitiek van de CVP te fnuiken. 

Reeds in 1991 werd op voorstel van de VU 

een wet inzake depolitisering van de 

magistratuur goedgekeurd. Deze wet werd 

omzeild door almaar meer plaatsvervangende 

rechters politiek te benoemen. De in juni 1997 

goedgekeurde wet-Bourgeois bepaalt dat bij de 

benoeming van plaatsvervangende rechters de 

voorrang wordt gegeven aan kandidaten die 

een bekwaamheidsexamen met succes hebben 

afgelegd. De Justitieminister wachtte tot 1 

januari 1998 om de wet-Bourgeois in het 

Staatsblad te laten publiceren. Met 

medewerking van de SP werd bovendien een 

overgangsperiode van liefst zeven jaar 

ingebouwd. Op die manier konden de "lopende 

dossiers" afgehandeld worden. 

Tobback dacht een graantje te kunnen 

meepikken. Niets van, zo oordeelde de CVP In 

Diest benoemde De Clerck een vrederechter 

van CVP-signatuur. Ook een voormalig SP-

schepen dong naar die post. Beiden kregen een 

gunstig advies, de SP-schepen slaagde in het 

examen, maar greep naast de prijs. En dat in de 

tuin van Tobback, die dan ook ziedend van 

woede naar De Clerck uithaalde. De hele heisa 

komt lachwekkend over. Als een pot verwijt 

Tobback de ketel dat hij zwart ziet. CVP-

voorzitter Mare Van Peel doet alsof zijn neus 

bloedt. 

Geen van beide partijen durft te 

erkennen of brengt de moed op naar het VU-

voorstel te verwijzen, nochtans gestemd in de 

openbare - en vertegenwoordigende instelling 

van het volk. En toch mag niemand weten wie 

zich voor de depolitisering van de magistratuur 

heeft ingezet. Wie spuwt hier in de lucht? 

(evdc) 

Van Crembergen spreekt. 

De nieuwe VUJO-statuten. 

Kleren voor de Koerden _ 

1000 schandalen 
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De eeuwige strijd. 

V erder in dit weekblad leest u een 
vraaggesprek met Herman Her

mans, een VU-gemeenteraadslid ergens 
in de Kempen. Herman is in zijn vrije tijd 
fondsenwerver voor het Vlaams inter
nationaal Centrum, een nlet-gouverne-
mentele organisatie voor ontwikkelings
samenwerking. Rond de jaarwisseling Is 
hij naar het stukje Koerdistan in Irak 
gevlogen om er na te gaan 
of het vele geld dat zijn NCO 
verzamelde wel goed be
steed wordt. Het gebied 
waarover het gaat ligt In 
Noord-lrak en de Koerdische 
dorpen werden er door Sad
dams troepen van de kaart 
geveegd. De ellende van 
deze mensen Is uit de wereldactualltelt 
geraakt, omdat de regio onder bescher
ming van de Verenigde Naties staat. Er 
kan dus aan duurzame hulpverlening 
worden gedaan en daar Is het Vlaams 
Internationaal Centrum volop mee bezig. 
Tot nu toe werd ongeveer 33 miljoen fr. 
besteed aan de wederopbouw van zes 
dorpen, twee dispensarla, wegenverhar
ding en een dozijn drinkwaterprojecten. 
Het geld Is afkomstig van Vlaamse men
sen die Koerdische mensen uit de pe
narie willen helpen. Een jongen uit Aren
donk speelt go-between tussen Vlaan

deren en Koerdistan. Niet toevallig vindt 
deze Vlaams-nationalist het zijn plicht 
om zich voor een ander volk In te zetten, 
ook al spreken deze mensen een andere 
taal, dragen ze andere kleren en hangen 
ze wellicht ook een andere godsdienst 
aan. 
Herman Hermans Is echter geen uniek 
geval, er leven in Vlaanderen - gelukkig 

Tegen 
het misprijzen 

maar! - honderden mensen van zijn ka
liber. Mensen die bereid zijn hun nek uit 
te steken om de wereld, hier of elders, 
een beetje beter te maken. Hartelijker, 
gezonder, schoner, verdraagzamer; en 
noem maar op. En zij doen dat niet voor 
de camera's met hongerstakingen tot de 
finish, niet met het dreigement zich voor 
de aanstormende HST te gooien, niet 
met afgeprijsde benzine; als u begrijpt 
wat wij bedoelen! Zij doen dat vanuit een 
belangenloosheid die soms kinderlijk 
aandoet en daarom ook zo ontroerend Is. 
Zo'n mensen zouden zich In het politieke 

bedrijf moeten engageren. Maar wellicht 
zijn ze „er te goed voor", waarmee we 
bedoelen dat ze waarschijnlijk niet be
stand zijn tegen de slljpsteen van de 
politiek die de meeste mensen binnen de 
kortste keren fijn maalt. Alleen de harden 
blijven over, zij worden glad geslepen. 
Is dit de zoveelste poging tot antl-po-
lltlek? Ach nee! Want dezelfde opmer
kingen zijn te maken aan het adres van 
allen die vanuit de verantwoordelijkheid 
die ze dragen graag neerkijken op de-
man-met-de-pet. De neerbuigende 
houding van Renault-baas Schweitzer ligt 
nog vers In het geheugen, net zoals deze 
van bepaalde magistraten en politie
mensen toen ze door de commlssie-
Dutroux-NIhoul werden gehoord. Hun 
misprijzen lijkt op de wijze waarop de 
sportwereld wetten en decreten ne
geert. Het afwijzen van het verbod op 
tabaksreclame langs de Formule 1-om
loop Is even ergerlijk als de manier 
waarop de inrichters van de Rally van 
leper bewoners en natuur van de West
hoek blijven negeren! 
Mensen die zich Inzetten voor goede 
doelen - en waarom zou zich inspannen 
voor stilte geen eerbare betrachting 
zijn? - worden misprezen door de mach
tigen die de stilte van een tropisch eiland 
In alle toonaarden bezingen. 

De eeuw die achter ons ligt Is een fan
tastische tijd geweest, met enonne 
vooruitgang, maar ook met velerlei ver
lies. De bevrijding van de mens naar 
lichaam en geest staat brutaal tegenover 
het misprijzen van diezelfde mens door 
Ideologieën die hun verlengde in mens
onterende oorlogen vonden, in een don
kere bul legt men soms het positieve 
naast het negatieve op de weegschaal 
van de tijd en rijst de vraag naar de zin 
van de hele moeite. 

* * * 
Velen zoeken een betekenis voor hun 
bestaan. Zij kunnen overleven bij de 
gratie van een religieuze beweging of 
door sociale Inzet, sommigen leven voor 
hun-huls-met-tüintje of het diepzeedui-
ken; je kunt het zo gevarieerd niet be
denken. 
Maar inzet voor een politieke gedachte 
lijkt In dit fin-de-siècle wel goed-gek-zijn. 
En toch was. Is en zou deze Inzet weer 
een eerbare taak moeten worden. Een 
verplichting haast, want aan politiek 
doen Is zorgen voor het totale welzijn van 
de mens en van de wereld waarin hij 
leeft. Maar het Is grotendeels misge
lopen. Ligt In dit besef de verklaring 
waarom we met z'n allen zo driftig aan 
het vernieuwen gaan? 

Mlaurlts van Lledekerke 



Teie-net-niet-in-Brussel? 
„De telecommunicatiesector is een 
groeisector (...). Vlaanderen heeft dit al 
enkele jaren begrepen en sinds kort is 
Telenet, met de uitdrukkelijke steun 
van de Vlaamse overheid, van start 
gegaan. Concreet gaat het over 
dienstverlening aan particulieren en 
bedrijven. Zo kan men bijvoorbeeld 
langs de kabel telefoneren, (...). In 
Brussel hebben vier 

kabelmaatschappijen de markt in 
handen. Enkel TVD investeert duidelijk 
in deze nieuwe vorm van 
dienstverlening. (...) Ook het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest beweegt niet. 
(...) Om nog meer tijdverlies te 
voorkomen vraag de VU dat het 
Hoofdstedelijk Gewest een participatie 
zou nemen in het Vlaamse Telenet." 
Uit een persbericht van Sven Gatz. 

Boemerang 
„Europa mag zich met onder druk laten zetten door de 
Turkse maffia die heie scheepsiadingen mensen op Europa 
afstuurt Voigens een iage scliatting zijn er vier miijoen 
Koerden in de EU Kan daar nog één of twee miijoen bij? 
IVIoeten we het bestaansprobleem van Indianen, Basken, 
Friezen of Koerden hier uitvechten? Politiek wei, natuurlijk, 
en we moeten ook echt politiek asiel verlenen. Maar ik 
waarschuw- er is al een Koerdisch getto in Berlijn en In Sint-
Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node worden vandaag 
de plannen gesmeed voor de eerste relletjes tussen Koer
den en Turken. Dit Is een boemerang." 
Willy Kuijpers in Knaak, 14 januari 1997. 

• DOORDEWEEKS • 

Leo Delcroix heeft de Frans-
tallgen zijn excuses aangeboden. Hij 
bestempelde zijn uitspral<en n.a.v. het 
Rwandadossier - ,,Gezien ilc in Vlaan
deren verl<ozen ben, hoef ik me niet te 
verantwoorden voor Walionlë" - als 
'ongelukkig'. 

70% van de inwoners van België 
Is volledig gekant tegen de Jacht. 

Een oproep van het PVDA om te 
gaan betogen tegen de Hasseltse po
litie werd niet opgevolgd door de Ma
rokkaanse gemeenschap van de Lim
burgse hoofdstad. Het PVDA deed de 
oproep n.a.v. het neerschieten van een 
joyrijdende jonge migrant door de po
litie. De jongeman ligt nog in het zie
kenhuis. 

Philips sluit zijn vestiging in 
Anderlecht. Er werkten 150 mensen. 

Een bom in het Antwerpse Cen
tury Center verwondt minstens 7 men
sen. Van daders of motieven is niets 
geweten. 

Het autosalon zal ook dit jaar 
weer meer dan 700.000 bezoekers 
trekken. Als ze willen wachten in de 
files natuurlijk! 

Variërend van de bron zou de 
Hongaarse dominee Andras Pandy tus
sen de 7 en 15 mensen vermoord 
hebben. 

Blijkens een optelsom in het 
Belang van Limburg zouden de voet
balstadions in België met het oog op 
Euro 2000 voor een kleine 4 miljard fr 
gerenoveerd worden. 

De Vereniging Leraren Neder
lands kant zich tegen het feit dat ook 
'niet-specifiek-opgeleiden' Neder
lands onderwijzen. 

SP-leden van de afdeling Cer-
aardsbergen kunnen goedkoper 
brandstoffen aankopen. 

' De Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek is erin ge
slaagd auto's te laten rijden op een 
mengsel van plantaardige frituurolle 
en diesel. SP-leden genieten voorlopig 
geen korting. 

2 

PNP 
In het koffiehuis De Carroussel in Hasselt 
hield Paul Marchal de Partij voor Nieuwe 

Politiek, Parti Pour une Nouvelle Po

litique, Partei für eine Neue Politik (PNP) 
boven de doopvont. Marchal hoeft niet 
meer voorgesteld te worden. Sinds meer 
dan een jaar is hij niet meer van de 
camera's weg te slaan. Ook de inter
nationale pers was op zijn persconfe
rentie aanwezig. Marchal gedraagt zich 
als een rasecht politicus. Op de trein is hij 
niet zelden het onderwerp van gesprek. 
De moedige vader van de vermoorde An 
wekt bij velen sympathie op. Anderen 
kunnen hem niet meer horen of zien. Al 
dan niet misplaatste grapjes over zijn 
persoon zijn niet van de lucht. „Het heeft 
een tijdje geduurd vooraleer de onbe
mande camera's in werking traden, om
dat Marchal er telkens voor ging staan", 
is de meest recente grap. 
Zowel in meerderheids- als in oppo
sitiekringen wordt de oprichting van de 
PNP met argusogen bekeken. Volgens een 
enquête van het bureau Field Research 

zou een witte partij op een kleine tien 
procent van het electoraat kunnen re
kenen. In Vlaanderen zou een dergelijke 
partij vooral steramen afsnoepen van 
Agalev en het Vlaams Blok. In Wallonië 
zullen stemverschuivingen sterk afhan
gen van de toetreding van Gino Russo. 

WEINIG NIEUWS 
Alleszms kunnen Marchal en zijn kom
panen Wlly Vermeulen, Hugo Vanhees-

wijk. Mare Similon en Hugo Sobrie pro
teststemmers aantrekken. Ook diegenen 
die op vernieuwing of verandering uit zijn 
kunnen door de PNP aangesproken wor
den. Het voorlopig bondig programma 

van de PNP biedt nochtans weinig 
nieuws. Eerst en vooral loopt Marchal in 
de pas van sommige progressieve in
tellectuelen wanneer hij meent dat de 
bevolking geen boodschap heeft aan te
genstellingen tussen Vlamingen en Wa
len, tussen arbeid en kapitaal én tussen 
blank en zwart. Niettemin spreekt Mar
chal zich over deze tegenstellingen uit. 
Hij stelt zich uitdrukkelijk Belgicistisch 
op. Hij pleit bovendien voor migran
tenstemrecht. Indien hij meent dat de 
bevolking niet wakker ligt van sociale 
conflicten, rijst de vraag waarom hij zo 
nodig opkomt voor een betere bescher
ming van kansarmen, een beter onderwijs 
voor iedereen en een rechtvaardige ver
deling van de fiscaliteit. Eerder dan voor 
democratische hervormingen te pleiten, 
legt de PNP de nadruk op een repressief 
veiligheidsbeleid. 

OVERLEG 
Zaterdag jl. kwamen in Oostende talrijke 
vernieuwingsbewegingen - en partijen 
samen om overleg te plegen. Het plaat
selijke Demo nodigde Charta 91, de PNP, 
de Beweging voor Sociale Vernieuwing 

(BSV) SoLiDe, Wit & Autopartij, Wit voor 

directe democratie en IDll, waaronder 
enkelen van Tiangel, van het Centrum 

voor Politieke Vernieuwing (CPV) en van 
de Sociaal-Liberale Democraten, uit „om 
de handen in elkaar te slaan." 
De organisaties hebben beslist een over-
legnetwerk te vormen. Elke beweging en 
partij behoudt daarbij haar identiteit. De 
bestaande programma's zullen uitgewis
seld worden. Het ligt in de bedoeling om 
een gezamenlijke visie of een gemeen
schappelijk programma te ontwikkelen. 
Er wordt niet uitgesloten dat op termijn 

Liefde is... 

een coalitie 

met twee! 

een intensievere samenwerking tot 
"nieuwe politieke entiteiten" kan leiden. 
Alle vernieuwende wegen liggen nog 
open. Al kan men toch twee strekkingen 
onderscheiden. Er is de "tabula-rasa"-
strekking rond de persoon van Marchal. 
Hij vindt dat zijn partij "proper" is, de 
enige echte zuigeling die vele integere 
moeders en vaders van de andere "ver
vuilende" partijen wil aantrekken. De 
anti-partijpolitieke houding van Marchal 
neemt niet weg dat hij zelf een partij heeft 
opgericht en grif toegeeft „dat we al
lemaal politiekers zijn." Naast de groep 
rond Marchal zijn er diegenen, zoals de 
mensen van ID21, die menen de ver
nieuwing en de verandering te kunnen 
inzetten binnen de partijen en met me
dewerking van groepen en individuen die 
zich daar op één of andere vorm kunnen 
bij aansluiten. 

AGALEV 
Ook de Vlaamse groenen hebben zich 
over de vernieuwingsgolf beraden. Deze 
is aan hen voorbijgegaan. Het is ook een 
kater waarmee VLD-voorzitter Guy Ver-

hofstadt zit. 

De groenen hebben nu niets anders beslist 
dan dezelfde stappen te ondernemen als 
de VU. Het klinkt als muziek in de oren: 
„De politieke raad geeft de partijtop een 
mandaat om gesprekken te voeren met de 
vele vernieuwingsbewegingen en -par
tijen die de afgelopen maanden het licht 
zagen. Die moeten binnen twee maanden 
uitwijzen of de groenen met die be
wegingen een vorm van samenwerking 
kunnen bereiken." 

Hoe een dergelijke samenwerking ge
stalte moet krijgen, is niet steeds even 
duidelijk. Wel weigert Agalev bij te dra
gen tot de verruiming van andere partijen 
en wil ze geen plaats ruimen voor nieuwe 
bewegingen. Het behoud van de eigen 
partij wordt beklemtoond. Opvallend is 
dat alle partijtenoren de blijvende nood
zaak en de bestendiging van de "groene 
identiteit" in de verf zetten. Daarover zal 
geen enkele "vernieuwer" met de partij 
van mening mogen verschillen. 

WELKE PARTNER? 
Vooral de vraag met wie eventueel kan 
worden samengewerkt, geeft aanleiding 
tot interne meningsverschillen. De 
meeste groene parlementairen lonken 
naar Marchal. Hij voelt zich politiek „het 
dichtst bij Agalev betrokken." Tegelijk 
wil hij zijn eigen formatie uitbouwen en 
met de PNP naar de kiezer stappen. De 
jonge groep binnen Agalev, of wat daar 
nog van overschiet, gaat liever scheep met 
Bert Anciaux. Vast staat dat Anciaux 
nieuwe en mogelijke Agalev-kiezers heeft 
aangetrokken. Dat ligt Agalev, toch een 
partij die eertijds de jongere generatie 
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waarde Heer 
Hoofdreaacfeur. 

Vriend Van Liederkerken: bij deze sluit ik u mijn lidkaart van de 
VU in. Ik heb die folder 'Versterk uw overtuiging' nog eens goed 
bekeken, maar er zat nergens een bonneke bij. 'Een kijk op uw 
lidgeld' stond er. Jawadde! Ik hoef niet te weten wat de 'Unie van 
het volk van 21 iDealistische Vrije Vlaamse Democraten' met 
mijn geld doet. Ik wil er verdikke wat voor terug! 
En daarom, waarde vriend, heb ik mij een lidkaart van de SP uit 
Geeraertsbergen aangeschaft. En een CVP-kaart. Met de eerste ga 

ik nu goedkoper tanken. Daarmee help ik het socialisme, hebben 
ze mij gezegd. Mijnheer Van Liederkerken, ik heb ze van 
antwoord gediend. „Beste Sossijs," heb ik hen gezegd, „ik help 
alleen mezelf. Want als ik het van uw uitzicht op werk moet 
hebben, dan ben ik nog niet thuis." 't Schijnt trouwens dat ze 
binnenkort ook helikoptervluchten en politieke benoemingen 
weggeven, 't Is maar dat ge het weet. Met mijn CVP-kaart kan ik 
dan weer goedkoper op Internet, 't Lijkt me trouwens een idee 
voor daar bij u: ge wint altijd en het zal die tjseven wat schelen wie 
er met hun geld op het Net zit. Van Pol Maréchal neem ik dan 
weer geen lidkaart: voor 1.000 fr. kunt ge meer dan u enkel een 
'Witte Burger' mogen noemen. 

Oh ja. Ik lees hier en daar dat sommigen dat projea van uwen ik-

ben-effekes-weg-maar-naar-alle-zekerheid-kom-ik-weer-terug-

baas beschouwen als een belachelijk kinderspelleke. Dat is hun 

goed recht. Maar als ik lees dat de nieuwe politieke cultuur van de 

zgn. 'volwassen partijen' erin bestaat om met kortingbonnen een 

maatschappijbeeld te verkopen, dan heb ik toch nog liever een 

Chiroleider die tenminste probeert er echt iets aan te veranderen. 

Ook de groeten van Ludwina! 

De Gele Geeraerts 
(naar Geeraertsbergen) 

• D O O R D E W E E K S • 

aansprak, zwaar op de maag. Misschien 
daarom heeft de partijtop te kennen ge
geven een nieuw gesprek met Anciaux te 
willen aangaan. Agalev-kamerlid Lode 

Vanoost sluit „geen enkele alliantie met 
wie dan ook uit." Al benadrukken alle 
groene voormannen dat het democratisch 
Vlaams-nationalisme moeilijk verzoen
baar is met de groene ideologie. 
Intussen werden de plooien met Patsy 

Sörensen en haar Beweging voor Sociale 
Vernieuwing gladgestreken. Allicht ging 
zij eerst met Bert Anciaux praten om 
Agalev onder druk te zetten en haar 
positie binnen deze partij te versterken. 

VERZOENING? 
Men zou het bijna vergeten, maar ook in 
de Vlaamse beweging blijft men bewegen. 
Er staat één en ander op het spel binnen 
de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging. 
Op 21 februari 1998 zal de Algemene 

Vergadering (AV) van het IJzerbedevaart-

cotnité beslissen of een aantal personen 
van de Groep van Gent (GvG), die po
sitief op een uitnodiging van het Comité 
hebben gereageerd, tot de AV van het 
Comité kan toetreden. 
Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vanden-

berghe heeft alvast laten verstaan dat de 
Raad van Beheer van het Comité „een 
positief advies over de verkiezing van de 
geïnteresseerden aan de AV zal verlenen. 
Uiteindelijk moet de AV daarover be
slissen, de Algemene Vergadering heeft 
dat probleem naar zich toegetrokken." 

VAN CERVEN 
Lieven van Gerven maakt niet langer deel 
uit van het IJzerbedevaardersforum. Re
cent werd Van Gerven weggestemd uit de 
Raad van Bestuur van het Forum. Daarop 
heeft hij ontslag uit het Forum genomen. 
In een gesprek met de redactie maakt Van 
Gerven gewag van een "complot". Zijn 
geheime onderhandelingen samen met 
Michiel Debackere en de voorzitter en 
ondervoorzitter van het Comité, Carlos 

Van Louwe, werden hem door een aantal 
bestuurders van het Forum kwalijk ge
nomen. In een brief aan de Forum-leden 
laat Van Gerven verstaan dat hij daartoe 
een mandaat van het bestuur kreeg. Hoe 
dan ook, het door Van Gerven op papier 
gezette "pact" tussen Forum en Comité, 
werd binnen deze organisaties, noch bin
nen de GvG ondersteund. 
Allicht hebben meerdere factoren bij
gedragen tot de breuk tussen Forum-
bestuur en één van de stichters van deze 
organisatie. Van Gerven: ,jan Jambon 

vreesde dat ik voorzitter zou worden. Dat 
was ik niet van plan, ik wou enkel pen
ningmeester blijven. Ik ben het ook niet 
eens met de eisen van Jambon. Hij legt 
nog steeds de nadruk op de inspraak-
gedachte. Ik wil vooral het herstel van het 

Ijzertestament. Overigens kon ik me 
nooit volledig verzoenen met de politiek 
van Jambon om jonge mensen van de 
Werkgroep Radicalisering (WR) aan te 
trekken. Hij wou zelfs overgaan tot een 
fusie met deze groep. Daartegen heb ik 
mij steeds verzet. Ik ken de achtergrond 
van die mensen van de WR. U weet wat 
soort volk dat is, ik hoef er geen te
keningetje bij te maken. Ze behoren tot 
kleine groepjes die naar de repressie te
ruggrijpen. Dat is niet de grond van de 
Vlaamse beweging. De WR heeft nu het 
Forum geaccapareerd. Overigens werd 
ook vanuit de Marnixring een campagne 
tegen mij opgezet. Het is niet voor niets 
dat voortaan Guy Celen, samen met Jam
bon de scepter binnen het Forum 
zwaaien." 

Deze file werd 

u aangeboden 

door Koning 

Auto. 

n het Huis der Parlementairen werd verleden week vrijdag 
een bijzonder interessante lioorzitting over het Koerdisch 

probleem gehouden. WIJ brengt verslag uit. 

Statuut voor 
ontheemdeii 

De hoorzitting vond plaats op Initiatief van 
de Coördinatie Stop de oorlog tegen het 
Koerdische voll(. De resultaten van de 
hoorzitting, zeg maar de eisen van de 
deelnemers, zullen aan Binnenlandmini
ster Johan Wande Lanotte (SP) overhan
digd worden. Aan de hoorzitting namen 
diverse Vlaamse- en Koerdische organi
saties deel. Ook sommige Vlaamse par
lementairen lieten hun stem horen. Meer
dere Koerdische organisaties, partijen en 
drulcklngsgroepen lieten zich niet onbe
tuigd. Alle deelnemers kregen de kans om 
een antwoord te bieden op de vragen 
welke politieke oplossing ervoor de Koer
den moet gevonden worden en welke 
drukklngsmiddelen België daarbij op Tur
kije kan uitoefenen. Bovendien werd van 
gedachten gewisseld over het Belgisch 
asielbeleid. RonnyVosvzn VRT-radio vno-
dereerde. 
Alle aanwezigen waren het er over eens 
dat de Koerdische kwestie om een po
litieke oplossing vraagt. In Turks-Koerdls-
tan heerst immers een aanslepende "vuile" 
oorlog. Omdat de Turkse regering weigert 
het bestaansrecht van het Koerdische volk 
te erkennen en daarom nalaat een dialoog 
met de Koerden aan te gaan, moet er 
vanuit Europa economische, politieke en 
militaire druk - geen wapenleveringen - op 
de Tukse regering gevoerd worden. De 
grote spelbreker Is de NAVO, waarvan 

Turkije lid Is. Om militair-strategische, 
maar ook om economische redenen lig
gen de Europeanen onder de knoet van 
de Amerikanen en durven ze , zo stelde 
Vlaams parlementslid Nelly Maes (VU), 
„geen vuist maken." Hugo Van Dienderen 
(Agalev) viel daarop uit naar minister van 
Buitenlandse Zaken Erik Der/cice (SP). Hij 
zou in Navo-verband op tafel moeten 
kloppen: „Hij is echter veel te braaf en 
loopt net als Marie Eysicens (CVP) eertijds 
aan het handje van de Amerikanen. 
Vlaams SP-pariementsiid Jef Sleeckx zei 
dat Derycke op het SPpartijbestuur had 
beloofd „de Koerdische kwestie op de 
Internationale agenda te plaatsen," 
Zoals venwacht dook de vraag op welke 
partijen bij een eventuele dialoog be
trokken moeten worden. In dat verband 
werd de inbreng van de Koerdische or
ganisatie PKK besproken. Enkel CVPka-
merlid Jan Van Erps stelde zich terug
houdend op. „We begrijpen dat de Turkse 
regering enigszins met de PKK last heeft. 
Uit alle vertrouwelijke documenten blijkt 
dat deze organisatie geen betrouwbare 
partner Is." Daarmee wou Van Erps mee
geven dat de PKK een terroristische or
ganisatie is. Zijn partijgenoot en hon
gerstaker Hugo Van Rompaey liet een 
ander geluld horen. Net als alle andere 
Vlaamse parlementairen keurde hij het 
geweld af. „Toch aarzel ik om de PKK 

zomaar af te wijzen." De meeste deel
nemers maakten de vergelijking met de 
PLO van Arafat. De ondervoorzitter van 
het Koerdisch parlement in ballingschap in 
Den Haag sprak van een "bevrijdingsbe
weging". Het is de Turkse staat, zo re
deneerde hij, die het geweld heeft uit
gelokt. „ De PKK streeft naar een de
mocratisch regime De strijdende Koer
dische partijen zijn tot een staakt-het-
vuren bereid Indien naar ons geluisterd 
wordt en met ons een dialoog wordt 
aangegaan." In diezelfde zin sprak de 
stichter en leider van de PKK, Öcalan 
Abdullah, zich in een vraaggesprek met de 
Koerdische zender Med-TV uit. „Als de PKK 
bij een dialoog betrokken wordt, zijn we 
tot een volledige wapenstilstand bereid, 
willen we zelfs In eerste instantie aan de 
zijlijn staan en zullen we geen eigen staat, 
maar wel een menswaardig bestaan voor 
alle Koerden eisen." 
Intussen Is er de toevloed van Koerdische 
bootvluchtelingen naar Europa en stond 
de Koerdische hongerstaking in Hasselt in 
de belangstelling De discussie omtrent 
het Belgisch asielbeleid is sindsdien hoog 
opgelaaid. Het Koerdische voorbeeld doet 
de vraag rijzen of leden van een politiek 
onderdrukt volk asiel kunnen verkrijgen. 
Vü-kameriid Fons Borglnonvonü heel wat 
bijval met zijn stelling „dat het onder
scheid tussen economische en politieke 
vluchtelingen achterhaald is. Het gaat hier 
om collectieve politieke vluchtelingen. Er 
is een nieuwe realiteit ontstaan waarvoor 
een nieuwe oplossing moet gevonden 
worden. Er moet een nieuw statuut voor 
ontheemden vastgelegd worden. Als 
groep moeten politieke onderdnjkten zo
als de Koerden hier tijdelijk kunnen ver
blijven zolang de oorlogssituatie voort
duurt. Dat is niet hetzelfde als politieke 
vluchtelingen voor altijd opnemen." 

(evdc) 

22 januari 1998 



stof tot spreken 
Twee weken geleden meldden we al dat de 
MP de nieuwe kleren kon krijgen, deze 
week een bericht over de veldkledij van de 
militairen. Kamerlid]an Eeman, uit de 
liberale familie, toont zich met zijn vraag 
een ongerust, zij het zorgzaam, 
naaideskundige. Ook de kostuums van de 
militairen blijken 'alles behalve lekker 

aanvoelend', zoals J.P. Moerman dat bij 
de MP zo pakkend omschreef. „De 
bestaande veldkledij" zegt Eeman, 
„diende, gelet op de diverse 

mankementen aan het licht gekomen 
tijdens buitenlandse opdrachten, 
vervangen te worden. (...) Dienen 
mogelijke herstellingen aan de nieuwe 
regenkledij uitgevoerd te worden door de 
militairen te velde." vroeg hij zich ook af. 
Of dat moet gebeuren na het gevecht dan 
wel tijdens een speciaal ingelaste 
naaipauze, vertelde hij er helaas niet bij. 

• WETSTRAAT • 

V 'orige week had in de federale kamer de 
bespreking piaats van Inet 

regeringsontwerp betreffende liet Hoog Comité 
van Toezicht. Vooralsnog slaagde de VU erin het 
advies van de Raad van State aan te vragen. De 

opdoeking van de enige anti-corruptiedienst wordt 
daardoor nog een tijdje uitgesteld. 

Uitstel van executie 
Het wetsontwerp beoogt de integratie 
van de dienst enquêtes van het Hoog 

Comité van Toezicht (HCT) in de ge
rechtelijke politie bij de parketten (GPP). 
Merkwaardig is dat volgens het poli-
tieplan van de regering diezelfde GPP 
binnenkort ophoud te bestaan. De SP eist 
zelfs dat de zes voorziene directies van de 
op te richten Nationale Politie - waar
onder de directie voor de Dienst Ge

rechtelijke Politie - er niet zouden komen. 
De "integratie" komt dan ook neer op een 
ontmanteling van de enige anti-corrup
tiedienst die dit land rijk is. 

NIET ONDER DRUK 
Tijdens het debat in de commissie Justitie 
van de federale Kamer van Volksver
tegenwoordigers bleek al snel dat de 
meerderheid duidelijk niet de bedoeling 
had om veel te "bespreken". Het wets
ontwerp was immers bij hoogdringend
heid op de agenda geplaatst en moest dan 
ook zo snel mogelijk door het parlement 
gejaagd worden. 

De VU, bij monde van justitiespecialist 
Geert Bourgeois, uitte haar ongenoegen 
over het feit dat dit wetsontwerp nu 
plotseling ter sprake moest komen. Uit-

De cijferdans in het Vlaams basis- en 
secundair onderwijs leidde Inet afgelopen 
schooljaar tot de heverdeling van liefst 500 
voltijdse banen. Tot dit besluit komt Vlaams 
parlementslid Johan Sauwens (VU). Hij 
legde de resultaten van zijn berekening aan 
Vlaams minister van Onderwijs Luc Van den 
Bossche (SP) voor. Opmerkelijk daarbij is 
dat regenten moeten instaan voor admi
nistratieve taken. De minister geeft zelf toe 
dat „vervangen van secretariaatspersoneel 
door wedertewergestelde regenten een 
belasting betekent voor de organisatie en 
dagelijkse werking van de schoolsecreta-
riaten." 

In de federale Kamer van Volks
vertegenwoordigers werd de wijziging van 
de wet op de begraafplaatsen en de lijk
bezorging besproken. Voortaan is er een 
verbod op het uitbaten van privé-crema-
toria. Van de tien bestaande crematoria zijn 
er thans vijf in privé-handen. Deze moeten 
na een overgangsperiode van vijfjaar ver
dwijnen. VU- kamerlid Karel Van Hoorebeke 
is het daar niet mee eens: „De ingeroepen 
argumenten met betrekking tot de volks
gezondheid zijn niet onderbouwd." 

Minister van Landsverdediging 
Jean-Pol Poncelet (PSC) wil de Cadetten-

Cijferdans 
school van Lier naar Laken overbrengen. De 
voorgenomen maatregel stuit op heel wat 
weerstand bij de oppositiepartijen, de 
Vlaamse meerderheidspartijen en het CVP-
VLD-bestuur van Lier. 
In de federale Kamer van Volksvertegen
woordigers herinnerde VU-kamerlid Fons 
eo/y/AJon de minister eraan dat de school in 
1955 werd opgericht om meer Vlaamse 
officieren te rekruteren, 

Fons Borginon: ..Zogezegd om financiële 
redenen wil de minister de Voorbereidende 
Divisie van de Koninklijke Militaire School 
(VDKMS) naar Laken overbrengen. In wer
kelijkheid gaat het om een maneuver van 
de Franstalige militairen om een "verbrus-
sellng" van het officierenkorps te reali
seren. 
Het samenbrengen van de Nederlandsta
lige en Franstalige afdelingen van de voor
bereidende divisie Is bovendien In strijd 
met de taalwetgeving Inzake onderwijs. 
Waarom denkt de minister niet aan een 
samenvoegen van de school van Lier met 
de school van Zedelgem ? 
Overigens bevindt er zich In Lier een militair 
archief Dat kan toch niet onbeheerd ach
terblijven 7' 
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VU-kamenid Geert Bourgeois maakte 
handig gebruik van het 

kamerreglement 

gerekend op een moment dat men nog 
niet helemaal weet in welke richting de 
politiehervorming evolueert. De VU 
heeft steeds gesteld dat het HCT boven 
elke politieke druk moet staan en daarom 
rechtstreeks van het parlement moet af
hangen. Aan het Hoog Comité van Toe
zicht kan dan een statuut gegeven worden 
zoals dat van het Rekenhof. Door de 
opslorping van het HCT in de op te 

richten Nationale Politie zal elke on
afhankelijkheid van de anti-corruptie
dienst verdwijnen. Het HCT zal een 
instrument van het strafrechtelijk beleid 
van de regering worden en gevangen 
zitten in de hiërarchie van de Nationale 
Politie. 

OPDOEKING UITGESTELD 

Nadat de VU in de commissie Justitie 
tevergeefs had voorgesteld om de ver
antwoordelijken van het HCT te horen 
over de opdoeking van hun dienst, kwam 
het wetsontwerp in de plenaire zitting 
van de kamer ter sprake. Daar beriep het 
Izegemse kamerlid zich op een artikel van 
het Kamerreglement om het advies van de 
Raad van State over het VU-amendement 
op dit wetsontwerp aan te vragen. Omdat 
meer dan 50 kamerleden dit verzoek tot 
raadpleging van de Raad van State goed
keurden, kon minister van Justitie Stefaan 

De Clerck (CVP) niets anders dan zich 
met tegenzin bij de beslissing van de 
Kamer neerleggen. 

Op die manier werd, op initiatief van de 
VU, de opdoeking van het HCT nog een 
tijdje uitgesteld. 

Nico De Smet 

Tussen twee vuren 
Federaal minister van Justitie Stefaan De 
Clerck (CVP) ligt almaar nadrukkelijker 
onder vuur. Ook het communautaire 
thema bezorgt de minister kopzorgen. 
Het tekort aan magistraten in Brussel is 
een probleem dat de gemeenschappen 
uiteendrijft. Om de personeelsformatie 
op peil te houden eisen de Franstaligen 
een wijziging van de taalwet. Ze grijpen 
het tekort aan magistraten aan om de 
ééntaligheid van Brussel te bewerkstel
ligen. Dat ligt in het verlengde van hun 
weigering om Nederlands te leren. Door 
onwettige benoemingen hebben de vo
rige ministers van Justitie deze weigering 
ondersteund. 

AANPASSING TAALWET 

Stefaan De Clerck staat daardoor van
daag niet enkel onder vuur, maar ook 
tussen twee vuren. Hij wil de werking 
van de Brusselse magistratuur niet he
lemaal in het honderd laten lopen. Er 
moet dus naar een voor beide gemeen
schappen aanvaardbare oplossing wor
den gezocht. Die dacht hij te vinden in 
een aanpassing van de taalwet. Via een 
vereenvoudiging van de taaiexamens wil 
hij een onderscheid maken tussen de 
"functionele" en "grondige" kennis van de 
tweede taal. Sommige Franstaligen zou
den dus nog "een beetje" Nederlands 
moeten kennen. Het wetsontwerp blijft 
in de Senaat steken. Intussen, in de 
federale Kamer van Volksvertegenwoor
digers, leggen zowel Nederlands- als 

Franstaligen de minister het vuur aan de 
schenen. 
Jacques Simonet (PRL-FDF) noemt De 
Clerck onterecht „de geestelijke vader 
van het sneeuwbaleffect van de gerech
telijke achterstand in Brussel.' De Fran
cofoon heeft een wel zeer eigenaardig 
bewijs in handen: „Uw voornemen om 
de rechtelijke macht in Brussel te ver
vlaamsen staat onomstotelijk vast." De 
Clerck verzoekt de Franstaligen vrien
delijk aan de taaiexamens deel te nemen. 
Hij maakt Simonet diets dat zeker de 
minister de taalwet moet naleven. „Hoe
wel de nood het hoogst is voor tweetalige 
Franstalige kandidaten, lijkt het examen 
Nederlands veel minder belangstelling te 
wekken dan het examen Frans", zo 
merkt De Clerck bedaard, maar fijntjes 
op. 

VU-kamerlid Geert Bourgeois steekt de 
minister een hand toe. Berg de aan
passing van taaiexamens in de kast, zo 
stelt hij voor. Als de Brusselse Frans
taligen een toegeeflijke vinger krijgen, 
willen ze de eentalige arm. Dat strookt 
niet met het federale, laat staan het 
confederale België. Op federaal vlak is er 
bovendien de onderbezetting van Ne
derlandstalige magistraten. Daar houden 
de Franstalige Brusselaars geen rekening 
mee. Er zit dus niets anders op dan verder 
te splitsen. Justitie moet op de com
munautaire agenda van 1999 geplaatst 
worden. 

(evdc) 
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Het Vlaams parlement gaat een Dienst 

voor Taaiadvies oprichten, het voorstel 
van decreet dat de oprichting regelt werd 
door de voltallige vergadering aangeno
men. Zo'n dienst is nuttig om te helpen bij 
acute taalproblemen, maar kan nooit een 
degelijk taalonderwijs vervangen. Tijdens 
het debat wees Paul van Grembergen op 
die noodzaak en zette zich af tegen het 
kwalijk tussentaaltje dat zich via popu
listische radio- en TV-programma's aan 
het ontwikkelen is. De VU-fractievoor-
zitter vreest niet ten onrechte dat de 
eertijdse ABN-acties vandaag voltooid ver
leden tijd zijn. Hieronder volgt zijn toe
spraak. 

„AVE NOAM" 

In dit parlement is nog een generatie 
aanwezig die de periode 1950-1965 heeft 
meegemaakt. 

toen op colleges en in athenea een he
roïsche strijd voor het ABN gevoerd werd. 
Men voelde aan dat er in Vlaanderen nood 
was aan een generatie die het instrument 
taal optimaal kon gebruiken. Het taal
gebruik werd gekoppeld aan de ontvoog
ding, de mondigheid, het welzijn en de 
welvaart van het Vlaamse volk. 
Dat leidde tot vele discussies over gal
licismen, germanismen en het gebruik van 
Zuid-Nederlands. Als kinderen die op
groeiden in een dialectisch - of sommigen 
zelfs Franstalig - midden verloren wij 
hierbij wel eens het hoofd, en vergaten wat 
het doel was. Het ging om het streven naar 
een perfect taalgebruik met, zij het geen 
minachting voor het dialect, dan toch een 
grote drang om het dialect zo spoedig 
mogelijk achter ons te laten. Ik probeer 
hiermee de geestesgesteldheid van die pe
riode te formuleren. Ook ik moet toe
geven dat ik me daarin heb vergist. 
Zelf heb ik voldoende gezwommen in 
verschillende dialecten. Thuis zijn we ge
doopt in het Balegems, daarna verhuisden 
we naar Oudenaarde, Sint-Denijs-Boekel 
en Sint-Blasius-Boekel, met „de pitsjes en 
de mitsjes". Vervolgens is onze familie 
Hemiksem terechtgekomen. Ik was toen 
tien jaar en ging daar naar het atheneum, 
waar een leerling werd aangeduid om mij 
te begeleiden. Hij zei me op een bepaald 
moment: „Ge moet ave noam oepschrae-
ven". Ik weet niet meer of dit het correct 
Hemiksems van die tijd is. In elk geval 
verstond ik er als kind akomstig uit Sint-
Denijs-Boekel niets van. Ik schreef op mijn 
blad „avenaam" en trachtte me voor te 
stellen wat dat betekende. Tenslotte 
maakte ik er „oude naam" van, in plaats 
van „uw naam". Het klonk me zo vreemd 
in de oren, dat ik me afvroeg waar ik was 
terechtgekomen. 

Na Hemiksem ging ik naar Boom; van 
Boom naar Eekio, Zelzate en vervolgens 
naar Gent. 

n opdracht van de Taalunie schreef Gilbert 

Vanleenhove (CVP) een rapport over het 

onderwijs van het Nederlands. Een Nederlandse 

collega deed hetzelfde over de situatie in Nederland. 

Beiden stelden vast dat het met het Nederlandse 

taalgebruik pover gesteld is. Wetenschappers wezen 

hen bovendien op een schrikwekkende toename van 

analfabetisme en half-analfabetisme bij jongeren. 

• ACTUEEL • 

Het scheelde niet veel of ik was ook nog in 
Moeskroen beland, en ik heb me al vaak 
afgevraagd wat dat zou hebben betekend. 
Ik wil hiermee zeggen dat mijn generatie 
een zekere aversie tegen het gebruik van 
het dialect toonde. 

MINACHTING 

Vandaag zitten wij opnieuw met zo'n 
gevoel. Maar het gaat niet meer om het 

lectuele kringen bijna een vorm van min
achting ontstaan ten opzichte van het 
gebruik van deze taal, die nochtans het 
algemeen patrimonium is van twintig mil
joen Nederlandstaligen. 
Dit betreur ik ten zeerste in een tijd waar 
een ecologische beweging zorg heeft voor 
het milieu in de brede betekenis, en waar 
bewegingen ontstaan voor het behoud van 
ons bouwkundig erfgoed en alles wat 

Tegen 
taalverloedering 

echte dialect. Nu brouwt men een men
gelmoes van dialecten, en meent op de 
televisie programma's te moeten brengen 
waarin een allegaartje wordt gesproken 
van Antwerps, Brabants - hoewel men 
Antwerps als Brabants kan beschouwen, 
wat ons tot andere overwegingen brengt -
en nog wat andere dialecten. Er wordt 
gepoogd daar een soort gepopulariseerd 
dialect van te maken. In feite is het noch 
dialect, noch beschaafd Nederlands. Dit 
alles leidt ertoe dat men op sommige 
ogenblikken en bij bepaalde gelegenheden 
niet meer de bedoehng heeft het Algemeen 
Nederlands op een zo goed mogelijke 
wijze te gebruiken. Er is zelfs in intel-

daarmee te maken heeft. In een tijd waar 
bewegingen ontstaan om het dialect als 
dusdanig zijn waarde terug te geven, treedt 
er vervaging op van het streven naar het 
gebruik van Algemeen Nederlands in 
noord en zuid, gebaseerd op hoge normen 
en op een correct taalgebruik. De slor
digheid op dat vlak is onvoorstelbaar. 

TRAGISCH 

Die slordigheid heeft te maken met 
spreektaal, met schrijftaal en het correcte 
gebruik van woorden in hun juiste be
tekenis. Er is een verloedering merkbaar, 
ook in ons onderwijs. Vroeger gold de 
basisregel dat men na het lager onderwijs 

grammaticaal juist kon schrijven. Mijn 
vader - hij zou nu 98 jaar zijn - vertelde me 
dat als men in Sint-Amandus in Gent 
school wilde lopen, als voorwaarde gold 
dat men grammaticaal correa kon schrij
ven, en dit op een leeftijd van dertien a 
veertien jaar. Nu stellen we vast dat uni
versiteitsstudenten niet in staat zijn hun 
taal grammaticaal - en ik heb het niet over 
woordenschat - correct te schrijven, om
dat het onderwijs te zeer de nadruk legt op 
mondigheid en daarbij het correct taal
gebruik vergeet. Dit merken we in het hele 
Nederlandse taalgebied en dat is tragisch. 
Omdat daaraan iets moet gedaan worden 
steunen wij het voorstel van decreet dat 
tegemoet komt aan een noodzaak. Maar 
we hopen dat deze dienst meer wordt dan 
een bureau dat telefonisch advies ver
strekt. Samen met de Taalunie kan deze 
dienst het respect voor de taal stimuleren, 
zoals in Frankrijk en Duitsland het geval 
is. 

Paul van Grembergen, 
Lid van het Vlaams Parlement 

Paul van 

Grembergen: 

'Zelfs In 

Intellectuele 

kringen 

groeit er 

minachting 

voor onze 

taal." 

5 

Walen met wie te praten valt 
Aan de universiteit van Louvaln-La-Neuve 
Is een nieuw tijdschrift uitgekomen, al-
tinans te oordelen naar zijn nummer (0) 
van november 1997. Wij zouden er nau
welijks aandacht aan besteden, ware het 
niet dat, op enkele artikelen na, het zwaar
tepunt van dit eerste nummer op de 
„Leuvense kwestie" ligt. Nog steeds dus. 
Maar niet op de manier waarvan wij de 
Walen te lichtvaardig verdenken. Ditmaal 
Is er geen sprake van nostalgie naar het 
unitaire verleden, vergezeld van verwijten 
aan het Noorden. Deze Walen doen een 
oprechte Inspanning om te begrijpen wat 
de Vlamingen bezield heeft om plots (?) 
„Walen bulten!" te roepen, te eisen en 
zowaar te bekomen. 
Tegelijkertijd met dit nieuwe tijdschrift 
werd te Louvaln-La-Neuve een tentoon
stelling georganiseerd over het zilveren 
jubileum van deze Waalse universiteit. Of, 
om het met commentator D.C. juister te 
zeggen: deze universiteit In Wallonië. 
Zeer terecht sluit men hier aan bij de 
Waalse professoren en studenten die, in 
de jaren zestig, pleitten voor een verhuls 
naar het hart van Wallonië (Namen bv.) 
omdat zij - niet toevallig ook progressief 
denkenden - van oordeel waren dat een 
universiteit gevestigd moet zijn binnen de 
gemeenschap door wie zij opgericht en 
betaald wordt en voor wie zij moet die
nen. Binnen de Franse Gemeenschap 

Leu\en. 
Adieu ma concubme .. 
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vormden zij eilaas een machteloze min
derheid. De omgeving van Ottlgnles is een 
halfslachtige keuze geworden, zwaar be
ïnvloed door Frans-Brusselse, belgicls-
tisch-unltalre krachten (1). Met hen heb
ben de uitgesproken waalsgezinde me
dewerkers aan dit nieuwe blad het nog 
steeds aan de stok. 
Hélène P brengt een rustige en Inte
ressante ontleding van het belang dat de 
hele beroering én de ontknoping van de 
Leuvense kwestie gehad heeft als cata-
Ivsator van velerlei onvrede met het Bel
gische bestel. 
RF(ontalne') doet een eerlijke poging om 
de Vlaamse beweging in historisch per
spectief objectief te ontleden. De sociale 
aspecten ervan worden gelukkig goed 
belicht, zelfs wat overbelicht. Toch raakt 
hij nog niet de kern van de Leuvense 
revolte. 

In een ander artikel („rupture) onthult hij 
op schalkse wijze de ware Inhoud van het 
„Belg"-zljn: Vlaming noch Waal, zelfs niet 
Brusselaar, alles samen weinig zaaks. En dit 
alles verdekt onder een woordenkramerij 
over hooggestemde maar abstracte be
grippen als Belg, Europeaan, wereldbur
ger, ja ,,mens"! 
In nog een ander artikel neemt hij ,,Cholslr 
l'avenlr" zwaar onder vuur. Dit is een 
belgicistlsch schotschrift dat laat blijken, 
van de hele Vlaamse beweging nog steeds 
niets méér begrepen te hebben dan de 
karikatuur die La Libre Beigique en soort
genoten er van plegen te maken. 
Aan het einde van dit zeer lezenswaard en 
prettlg-studentlkoos geschreven „dos
sier" bevindt zich een tweetalige bibli
ografie voor de belangstellenden. Ook de 
stem van dr. Maurlts van Haegendoren, 
ooit VU-senator, wordt daar gehoord. 
Alles samen: een aanrader, meer In het 
blezonder voor goede Belgen als Benno 
Barnard en Geert van Istendael. 

Karei Jansegers 
t» Leuven. Adieu ma concubine, journal 

universitaire, nr. O, november 1997. Ver
antwoordelijke uitgever: Marouan el 
Moussaoui, 78, Seutinstraat, 1030 Brus
sel. 

(1) Men verlleze niet uit het oog dat de in
vloedrijke geneeskundige faculteit zich bevindt 
te . Sint-Lambrechts-Woluwe, dicht bij de ver
mogende Frans-Brusselse burgerij. 
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I n het Europees parlement hield Paul Van 

Grembergen een opgemerkte toespraak. Hij pleitte 

er voor het ''Europa van de concentrische cirkels''. 

De uitbreiding 

van de EU 

naar het 

oosten moet 

er volgens 

Paul van 

Grembergen 

snel komen. 

De 

nieuwelingen 

moeten een 

federaal 

Europa 

nastreven. 
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Paul Van Grembergen is niet enkel VU-
fractieleider in het Vlaams parlement, hij is 
ook plaatsvervangend Hd van het Eu
ropees Comité van de Regio's. In die 
hoedanigheid werd hij op 15 januari jl. 
uitgenodigd om tijdens de EUROSM-

bijeenkomst een uiteenzetting over het 
Europa van morgen te geven. EUROSIM 
staat voor Simulatie-Oefening Europa, een 
initiatief dat Europese studenten toelaat 
gedurende een week de Europese instel
lingen te bemannen, zeg maar, "Europa 
spelen". Van Grembergen hield het woord 
in het Comité van de Regio's. De stu
denten kregen er de opdracht zich over de 
uitbreiding van de Europese Unie te be
zinnen. 

FRUSTRATIES 

De Europese studenten zullen Van Grem-
bergens rede niet vlug vergeten. Het 
Vlaams parlementslid hield hen een door
dachte toekomstvisie voor dat ook in 
politieke kringen niet onopgemerkt is 
voorbijgegaan. Eerst en vooral herinnerde 
hij eraan dat bij de totstandkoming van het 
Verdrag van Maastricht (1992) alle re-
gionalistische en integraal-federalistische 
verzuchtingen van tafel werden geveegd. 
Met de visie van het Vlaams parlement en 

de Vlaamse regering werd helemaal geen 
rekening gehouden. Er is bovendien het 
democratisch deficit van Europa wat zich 
onder meer vertaalt in het gebrek aan een 
doorzichtige Europese besluitvorming. 
Paul Van Grembergen: ,^iet-verkozen 

ambtenaren nemen nogal wat beslissingen 

zonder rekening te houden met het advies 

van verkozen parlementsleden. In nogal 

wat gevallen ts het Europees parlement 

geen parlement, maar een adviesorgaan. 

niet op. De Europese Unie (EU) moet wel 
andere paden bewandelen. Het Europees 
project moet uitkomen op het kruispunt 
van een regionalistisch, integraal-federa-
hstisch en volwaardig democratisch Eu
ropa. In het Europa van morgen mag dan 
ook geen spraakverwarring heersen. De 
zogenaamde Europese federalisten staan 
een centraal Europa voor. Van Grem
bergen legt uit wat een werkelijk federaal 
Europa inhoudt. Zo moet een bi-cameraal 
stelsel worden ingevoerd. De ene wet
gevende kamer is het Europees parlement, 
de andere kamer bestaat uit een com
binatie van de Europese Raad en het 
Comité van de Regio's, dat rechtstreeks 

Geloof in 
een ander Europa 

De Europese Raad is geen raad maar een 

parlement. De Europese Commissie ge

draagt zich niet als een commissie maar als 

een regering. Regio's en volkeren worden 

uitgesloten van de Europese besluitvor

ming. Federale of regionale parlementen 

hebben geen vat op wat finaal door de Raad 

van ministers wordt beslist. Een zak vol 

frustraties die het Euro-pessimisme enkel 

kunnen voeden." 

Niettegenstaande deze kritische beden
kingen geeft de VU het geloof in Europa 

De terreur 
van de economie 

Dit IS de titel van liet boel< waarin Viviane 
l<irrester een aanl<lacht ianceert tegen de 
almactit van de financiéie maricten Grote 
Internationale groepen zijn de machtheb
bers van vandaag waar niemand vat op 
heeft, ook de politici niet. De politiek is met in 
staat om de internationale zakenwereld te 
controleren Deze laatste draalt de politici 
eerder om haar vinger Als gevolg van eco
nomische wetmatigheden wordt de mens op 
basis van zijn nut voor de maatschappij 
beoordeeld waarbij arbeid als een overbo
dige onkost wordt aanzien Zo groeit het 
leger werklozen (de auteur heeft het eerder 
over „werkelozen") almaar verder aan, wat 
ook de criminaliteit in de hand werkt. 
Dit boek IS een vertaling uit het Frans. De 
auteur raakt met haar scherpe ontleding een 
aantal pijnpunten aan. Toch bevat het boek 
weinig nieuwe elementen en mist het een 
beetje een rode draad. De auteur is het hele 
boek door zeer negatlvistlsch. Het is jammer 
dat ze enkel zaken kan afbreken en weinig 
opbouwende kritiek kan geven. Afbreken is 
makkelijk natuurlijk, maar een goed alter

natief bieden Is nog iets anders... Daar blijft 
de lezer toch op zijn honger zitten! 
Bovendien overdrijft mevrouw vaak. Stellen 
dat er geen enkele arbeidsplaats meer vrij 
zou zijn en dat het dus als werkloze toch 
vruchteloos is naar werk te zoeken. Is toch 
net Iets te veel overdreven. 

Kristof Agache 
=* De terreur van de economie. Viviane For

rester. Uitg. Ambo, Baarn, 179 bh., 690 fr. 

verkozen wordt. De kamers verkiezen de 
Europese regering. Deze is politiek ver
antwoordelijk en steunt op meerderhe
den. 

NEDERLANDS 

Op termijn moeten de Raden van Mi
nisters naar een Senaat der Regio's evo
lueren. Op die manier zullen ook de 
regionaal verantwoordelijke ministers als 
volwaardige gesprekspartners vertegen
woordigd zijn. Dat betekent ook dat bij 
stemprocedures met gekwalificeerde 
meerderheden de regio's over een gedeelte 
van de stemmen moeten kunnen beschik
ken. „Waarom zou Vlaanderen geen drie 
van de vijf Belgische stemmen kunnen 
verwerven?" zo vraagt Van Grembergen 
zich af. Bovendien moeten de nationale en 
regionale parlementen betrokken worden 
bij de voorbereiding van de Intergou
vernementele Conferentie. Tot nu toe wer
den het buitenlands beleid en de bin
nenlandse materies met opzet aan een 
louter intergouvernementeel beheer over
gelaten. Dat IS de reden waarom Europa 
geen zelfstandig gewicht in de interna
tionale weegschaal kan leggen, waarom 
een ruimte zonder binnenlandse grenzen 
vooralsnog op een mislukking is uitge
lopen. Voor en na de Intergouvernemen
tele Conferentie zouden daarentegen zo
wel de regionale als federale parlementen 
een onderhandelingsmandaat aan de re
gionale en federale regeringen moeten 
verlenen. Tijdens een dergelijke confe
rentie onderhandelt men immers over de 
Europese samenwerking en stelt men 
daarover een grondwet op. Dit kan niet 
aan de uitvoerende machten overgelaten 
worden. Overigens moet ook de bevolking 
bij de Europese opbouw betrokken wor
den. Een bindend referendum is daartoe 
het middel, al staat het ieder land vrij over 

het inrichten van referenda te oordelen. 
Uiteraard moet de bestaande taalregeling 
behouden worden. Het Nederlands is en 
blijft een officiële- en werktaal van de 
Europese instellingen. Breidt de EU uit, 
dan kan daar niet van afgeweken worden. 
Eigenlijk zou het gebruik van het Ne
derlands verdragsrechtelijk vastgelegd 
moeten worden. Op die manier wordt de 
aanwending van deze taal bij het Europese 
interne marktbeleid (produktetikettering), 

het beleid inzake informatiemaatschappij, 
het mediabeleid en het onderwijsbeleid 
gevrijwaard. De EU mag bovendien geens
zins nalaten de zogenaamde regionale -of 
minderheidstalen te ondersteunen. 

KRINGEN 

De uitbreiding van de EU naar het Oosten 
moet volgens Van Grembergen dringend 
worden gerealiseerd. Het kan het Eu
ropees veiligheidsbeleid slechts versterken 
en het Oost-Europees democratiserings
proces bestendigen. De toetredende lan
den moeten er dan ook een democratisch 
stelsel op nahouden, terwijl ze tevens het 
federale Europa moeten onderschrijven. 
Paul Van Grembergen: „N« reeds moet 

worden gezocht naar middelen om te ver

mijden dat de toetreding van nieuwe lid

staten tot een blokkering van de werking 

van de Unie leidt. De voor zes landen 

gecreëerde instellingen en besluitvormings

processen kunnen niet voor dertig landen 

gelden. Bovendien kan het niet in de be

doeling liggen om het grote toekomstige 

Europese continent te "uniformiseren". 

Niet alle kandidaat-lidstaten hebben de

zelfde idee over de volgende stappen van de 

éénwording. Er zijn tevens de macro-regio's 

die hechte samenwerkingsverbanden kun

nen opzetten zoals de Scandinavische lan

den, de Baltische staten, de Slavische lan

den of het Mediterrane Europa." 

Daarom pleit de VU voor het Europa van 

de concentrische cirkels of de getrapte 
solidariteit. Op die manier kunnen kan
didaat-lidstaten op grond van objectieve 
voorwaarden gerangschikt worden. De 
formule voorziet in een reeks kringen. 
Overeenkomstig vooraf afgesproken cri
teria kunnen landen op vrijwillige basis en 
al dan met geleidelijk van de buitenste naar 
de binnenste kringen overgaan. De bui
tenste kringen of cirkels zijn voorbehou
den aan landen zoals Turkije of Rusland 
die wel voor een versterkte band, maar 
niet voor hdmaatschap in aanmerking ko
men. Tussen deze buitenste cirkels en het 
centrum bevinden zich die landen die wel 
een Europees toegangsticket bezitten. Het 
centrum wordt bezet door de landen die in 
staat zijn een monetaire unie te vormen of 
een gemeenschappelijk sociaal- defensie-
vredes- of veiligheidsbeleid kunnen voe
ren. 

(evdc) 
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Op de laatste dag van de maand houdt VUJO Algemene Ledenvergadering. 
Voor het eerst want deze samenkomst Is een nieuw orgaan, onderdeel 

van een hele reorganisatie. Die dat kiest Jong-VU ook een nieuwe voorzitter, 

De volksuniejongeren 
reorganiseren zichzelf 

Op zaterdag 31 januari roepen de Volks
uniejongeren hun éérste Algemene Le

denvergadering (ALV) samen. Dit nieuwe 
orgaan is één van de opmerkelijke ver
anderingen die, door de herziening van 

het Huishoudelijk Reglement, aan de 
VUJO-organisatievorm werd aange
bracht. Die herziening kwam er op vraag 
van vele leden. Ze moet ervoor zorgen 
dat VUJO dynamischer wordt, dat de 

leden een grotere inspraak krijgen en dat 
VUJO een grotere politieke slagkracht 
verwerft. We trachten in het kort de 
belangrijkste wijzigingen op te sommen 
en te verduidelijken. 

In het kader van de versterking van haar partijorganisatie is 

DE VOLKSUNIE 
op korte termijn op zoek naar (m/v): 

Bewegingsverantw^oordelijke 
contactpersoon tussen het VU-partijsecretariaat en 

de VU-aiTondissementen en afdelingen 

Informatiebeheerder 
verantwoordelijke voor het documentatie- en informatiebeheer 

van de VU-Studiedienst / VNS vzw 

Administratieve draaischijf 
voor het secretariaat van de VU-studiedienst 

Bent u geïnteresseerd? 
Stuur dan zo snel mogelijk, en zeker voor dinsdag 10 februari e.k, uw 

schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae én 
uw motivatie, naar Laurens Appeltans - algemeen secretaris VU. 

Voor aanvullende informatie: 
Voor toezending van de gedetailleerde functieomschrijving van de 

open vacature(s) kan u contact opnemen met Greet Sels 
op het nummer (02) 219 49 30. 

Volksunie, Banikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Tel. (02) 219 49 30 - Fax (02) 217 35 10 

De regionale VU-krant 

LIDMAATSCHAP 

Het actief lidmaatschap wordt terugge
bracht van 35 naar 30 jaar. Maar omdat 
iedereen (maar) zo oud is als hij zich 
voelt, werd er echter geen maximum
grens bepaald om (passief) lid te zijn van 
Volksuniejongeren, d.w.z. dat iedereen 
die een lidmaatschapsbijdrage betaalt 
spreekrecht heeft en het ledenblad ont
vangt. 

Maar omdat VUJO nog altijd een jon
gerenorganisatie blijft, hebben enkel de 
jongeren onder de dertig recht om daad
werkelijk te steramen of zich verkiesbaar 
te stellen. 

WERKINGSSTRUCTUUR 

De grootste verandering in de organi
satiestructuur is het afschaffen van de 
VUJO-Raad en het congres. Deze worden 
vervangen door een halfjaarlijkse Alge

mene Ledenvergadering (ALV). Op die 
ALV's zijn alle VUJO-leden uitgenodigd 
en heeft ieder lid spreekrecht. 
Op elke ALV zal er naast een grote 
visietekst ook plaats zijn voor politieke en 
actuele moties. 

Een andere belangrijke taak van de ALV 
wordt de controle op het Dagelijks Be
stuur (DB) van VUJO. Op iedere ALV 
volgt er een bespreking van de activiteiten 
van het DB. Ieder DB-lid zal tekst en 
uitleg moeten verschaffen omtrent zijn 
realisaties van de voorbije 6 maanden en 
indien gevraagd aan een vertrouwens-
stemming worden onderworpen. 
De ALV zal worden geleid door een ALV-

Bureau. Het Bureau zal instaan voor de 
organisatie van twee opeenvolgende 
ALV's en het neemt alle praktische en 
organisatorische kanten van de ALV op 
zich. Het Bureau let ook op de correcte 
toepassing van het reglement en heeft het 
laatste woord indien er hierover dis
cussies zouden ontstaan. Het Bureau zal 
in samenwerking met de Werkgroep Vi

sietekst ook optreden als commissie. 

US' 1 
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Vlaamse Rand 
nu ook op video 

Met een video in de hand komt men door 
de Vlaamse Rand! en dat dankzij de pas 
opgerichte vzw Vlaamse Cultuurstichting 

die daarvoor kan rekenen op de steun van 
het Komitee van de Randgemeenten. 
De video is geen toeristische wandeling 
doorheen het nog niet volgebouwde na
tuurschoon van de Vlaamse Rand, het is 
geen lieflijk verhaal over mooie hoekjes 
en kabbelende beekjes, het is integendeel 
het harde historische verhaal van een stuk 
Vlaams grondgebid waarmee de voorbije 
dertig jaar stelsematig gesold werd, dat in 
grote mate verkwanseld werd mede dank
zij Vlaamse poHtieke en andere hand- en 
spandiensten. Het video-verhaal begint 
uiteraard bij de Marsen op Brussel, het 
begin van de uitverkoop van de Vlaamse 
Rand, loopt dan over alle vriendelijke en 
andere Vlaamse pogingen om het on
omkeerbaar tij zo mogelijk wat te keren 
tot de vaststelling dat wonen in die 
Vlaamse Rand rond Brussel voor Vla

mingen vrijwel onmogelijk is geworden: 
niet meteen een Vlaamse triomfmars. 
De video wordt niet te koop aangeboden, 
het is integendeel de bedoeling dat spre
kers met die video in de hand de Vlaamse 
boer optrekken. Om overal waar men 
nog wil luisteren naar dit weinig glorierijk 
Vlaams verhaal te gaan vertellen hoe het 
daar in die verre Vlaamse Rand rond de 
hoofdstad van Vlaanderen echt aan toe
gaat. 

Belangstellende verenigingen die inder
daad willen kijken naar de video en 
luisteren naar een gesproken toelichting 
kunnen daarvoor terecht bij de Vlaamse 
Cultuurstichting, Hoenderstraat 36, 
2990 Wuustwezel. De video is een be
langrijk onderdeel van een campagne 
„De Zes", die wordt georganiseerd door 
het ANZ, het Komitee van de Rand
gemeenten en de Vlaamse Cultuurstich
ting, een actie die loopt tot de komende 
11 juli-feestdag. 

Reorganisatie VUJO 
(Vervolg vorige bk.) 

Vanzelfsprekend zullen met de nieuwe structuur 
ook vormingsactiviteiten worden georganiseerd. 
Het initiatief daartoe kan uitgaan van een ar
rondissement of van het Dagelijks Bestuur. 

DAGELIJKS BESTUUR 

Binnen de werking vanTiet Dagelijks Bestuur (DB) 
verandert er ook heel wat. De grootste veran
deringen kunnen als volgt worden samengevat; 

- Bestuursverkiezingen worden om de 2 in plaats 
van om de 3 jaar gehouden; 

- Elke kandidaat voor het DB komt op voor 
bepaalde funtie(s), zodat het aanspreken en con
troleren van de DB-leden per verantwoordelijkheid 
gemakkelijker wordt; 

- Het DB moet zich meer dan vandaag toeleggen op 
de promotie van VUJO en het uitdragen van de 
politieke, inhoudelijke profilering t.o.v. jongeren, 
de brede publieke opinie en de VU. 

KADERVERGADERINC 

Om het organisatorische werk van het DB beter te 

ondersteunen en te verlichten, werd besloten een 
KaderVergadering op te richten. Dit orgaan on
dersteunt het DB in haar coördinerende functie bij 
ledenwerving en - hernieuwing, informatiedoor
stroming en het vinger aan de pols houden. Ook 
behandelt ze andere praktische en verenigings-
organisatorische zaken en spreekt ze zich uit over de 
begroting en de jaarrekeningen van VUJO. 
Ze heeft tevens een adviserende stem t.o.v. het DB 
bij actuele inhoudelijke standpunten tussen twee 
ALV's in. 

Dit zijn in het kort de meest belangrijke ver
anderingen aan het HuishoudeHjk Reglement van 
VUJO. Wil je écht weten hoe dit er nu allemaal in de 
realiteit zal uitzien dan moet je gewoon komen op 
de eerste ALV die doorgaat op 31 januari in het 
Cultureel Centrum van Berchem. 

Robin Ramakers 
Guido Poppelier 

(VUJO-werkgroep structuur) 

=^ Volgende week: WIJ stelt de twee kan
didaat-voorzitters voor en vraagt ze waarom 
ze een gooi naar het voorzitterschap doen. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 23 Jan. DENDIRMONDE: VU-

Nieuwjaarsontmoeting-Dendermond. In 
„Den Ommeganck", Markt. Met Paul Van 
Crembergen en alle plaatselijke manda
tarissen. Aperitief en etentle aan de lage 
prijs van 300 fr. Info en inschrijving: Her
man Van den Abbeele (052/42.35.49). 

zo. 25 Jan. DEINZE: Nieuwjaars
etentje van VU-Deinze. Om 12u. in Café De 
Mandel te Grammene. Gastspreker: Chris 
Vandenbroeke. Deelname: leden VU-
Deinze 300 fr., anderen 600 fr. 

ZO. 25 Jan. DESTELBERGEN: 
Nieuwjaarsreceptie van VU-Destelbergen-
Heusden i.s.m. Goossenaertskring, gevolgd 
door hutsepotmaaltijd, en voordracht 
„Misbruiken in de geneeskunde" door Jan 
Caudron. Vanaf 11U. in de vrije Gemengde 
Basisschool, Steenvoordestraat 11 te Neus
den. Receptie: gratis. IVlaaltijd: 350 fr., 
vooraf inschrijven! (René Clompen, 
09/355.67.91). 

Ma. 26 Jan. SCHOONAARDE: „Het 
gerecht". Uiteenzetting door Geert Bour
geois, gewezen lid commissie-Dutroux. Om 
20u. in het vroegere gemeentehuis 
Schoonaarde (Dorp). Org;: DF-Schoon-
aarde. 

Vr. 30 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om I9u. In 't Oud-Asper Kapelle-
straat 21. Gastspreker: Paul van crem
bergen. Rond 20U.30: Kaasavond. Inschrij
ven (350fr., -18j. 175fr.) bij bestuursleden. 
Org.: vu-Groot-Gavere. 

Za. 7 f eb. LAARNE: Nieuwjaars
receptie voor leden en sympathisanten. 
Om I9u. In café De 2^«aluw, Lepelstraat 22 
te Laarne. Gastspreker: Etienne van vae-
renbergh over,,Taaitoestanden In Vlaams-
Brabant en Brussel". Aansluitend: etentje 
met voorinschrijving (400 fr.) bij f=ranlc Van 
Imschoot, 09/369.50.45. org.: VU-Laame-
Kaïken. 

Ia. 7 fab. Zll , l : Bezoek aan Vlaams 
Parlement (voormiddag) en brouwerij Belle 
Vue (namiddag). Vertrek om 9u.so aan 
lokaal Pallieter. Deelname: 200 fr. inschrij
ven bij AImé Van Avermaet (052/45.08.94) 
of Koen Callaert (052/45.26.00). Org.; VU-

Za. 14 ««b. M I U I : Valentijntjesbai 
In aanwezigheid van Bert Anctaux. in de 
Parochiezaal, Kloosterstraat, Melte-Cen-
trum. Deuren 20u.30. Aanvang 21 u. Mu
ziek: La Squadra. inkom 150 fr., wk 100 fr. 
(kaarten op tei. 09/252.30.23). Org.: vu-
Meiie. 

01.17 « b . NINOVi: VWG-NInove 
vergadert om I4u.30 in zaal De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat te Outer. Onder
werp: Het leven in de ast. 

WO. 18 feb. OUDENAARDE: Voor-
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om I9u.45 
In Taverne-zaal ,,Stad Gent", Stationsstraat 
68. Toegang gratis. Org.: FW-nationaal, 
09/223.38.83. 

Za. 28 feb. NEVELE: Gents cabaret 
..Moereloere" treedt op In de gemeen
tezaal te Hansbeke met,, Ester gien belet", 
om 20u. Deuren 19u. Toegang 250 fr, wk 
200 fr. Kaarten en reservatles bij Annelles 
Roelens, rek. nr. 442-1515811-22 met ver
melding Moereloere, en aantal plaatsen. 
Org.: Vlamse Kring Groot-Nevele. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 23 Jan. IZECEM: Praatcafé met 

Bert Anciaux. Om 20u. In het JOC, Kre
kelstraat 167. Toegang gratis, iedereen 
welkom. Org.: VUJO-lzegem. 

zo. 25 Jan. MENEN: Nieuwjaars
receptie voor vu-leden en -sympathisan
ten. Om IOu.30 in zaal West-Flandria, le-
perstraat. in aanwezigheid van de kamer
leden Chris Vandenbroeke en Geert Bour
geois. Org.: vu-Menen-Lauwe-Rekkem. 

Ma. 26 Jan. IZECEM: van beeld
houwwerk tot assemblagekunst (iste 
deel). Cursus door lic. Stef van Bellingen, in 
de reeks,,Kunstzinnige Vorming". Om 20u. 
In de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven via Josée Bogaert 
(051/30.10.39) Of Erik Vandewalle 
(051/30.26.70). Org.: VSVK. 

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

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

Vrij. 30 Jan. IZECEM: vu Nieuw
jaarsreceptie. Om 20u. in zaal Ter Marel, 
Abelestraat. Sprekers: Jean-Marie Bogaert, 
Piet Seynaeve en Kurt Himpe. 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 fr. Org;: VSVK met 
steun van Min. v.d. Vlaamse Gemeen
schap. 

zo. 1 feb. IZEGEM: Zilverbergwan
deling o.i.v. Gilbert en Roger Coghe-Gunst 
Samenkomst om 13u. 30 in het Vlaams Huis. 
Org;: Wandelclub Vlaams Huis. 

Zo. 1 feb. BRUGGE: Feestmaaltijd 
in Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor 
't Zand 22. Om 12u. aperitief, 13u. feest-
menu. Deelname: 995 fr p.p., dranken 
inbegrepen. Inschrijven is vereist, het aan
tal plaatsen is beperkt (050/34.30.82). 
Org.:lnformativa vzw. 

Ma. 2 feb. IZEGEM: Van beeld
houwwerk tot assemblagekunst (2de 
deel). Cursus door lic. stef Van Belllngen. 
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 16u. in zaal 't Laag 
Plafond, Gaalpersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

DO. 5 feb. IZECEM: Vooreen nieuw 
groeimodel in Vlaanderen, door prof. Her
man Daems (KUL); kabinetschef van de 
Vlaamse minister voor Economie, om 20u. 
tn de Bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Toegang 
80 fn abo's gratis. Org.: VSVK. 

Do. 5 feb. ZWiViCEM: Prof. Ludo 
AWcht over „Een flkjsoflsche kUk op een 
muiti-cuitureet Europa". Om 20u. tn Kre
dietbank, Leiestraat 21. inkom 300 fr, stu
denten 100 fr. Org;: Hendrik Brugmans
kring Kortrijk. 

Dl .10 feb. ifPiR: Voordracht-
avond over de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel door Sven Gatz. Om I9u.45 In Ta
verne-zaal Den Olifant. DIksmuIdsestraat 
44. Toegang gratis. Org.: FW-nationaai. 
09/223.38.83. 

WO. 11 feb. IZECEM: v-dub voor 
kinderen. Rare Snuiter Van 13u.30tot 16u. 
in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
org.: Vlanajo. 

DO. 12 feb. IZECEM: Slaapstoor
nissen, door ingrtd Scherrens. Om 20u. In 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
FW-lzegem. 

Dl. 17 feb. IZEGEM: Water zegen 
en vloek. Door Michel Capoen. Om 15u. In 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: 
VWG-lzegem. 

WO. 18 feb. KORTRIJK: Bert An-
ciaux over ,,De nood aan een positieve 
vernieuwing in Vlaanderen". Om 20u. In 
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het groot auditorium van de KUü\K (Uni
versiteit), E. Sabbelaan. Org.: VUJO en VU. 

WO. 18 feb. ROESELARE: V-Ciub 
voor Icinderen. Instrumenten mal<en. Van 
13U.50 tot 16u. in zaai 't Laag Piafond, 
Caaipersstraat 2. Org.: Vianajo. 

vr. 20 feb. WEVELCEM: Leden-
feest van vu-wevelgem-Guiiegem-Moor-
sele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazent, 
Grote IVIarirt 18 te Wevelgem. Gastspreker 
Geert Bourgeois spreeirt over Dutroux, 
Bourleten de noodzaiceiijke hervormingen 
ivan eht gerecht, inkom: 50 fr inkom met 
receptie: 250 fr Graag inschrijven bij Go
delieve Vervenne (056/41.17.19). 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 2S Jan. BRUSSEL: Nieuwjaars

receptie van VVB-Brussei. Vanaf 19u. in de 
Vlaams-Baskische Club, Zinnikstraat 10 te 
1000 Brussel. Gastspreker Is Jan Loones. 

Do. 29 Jan. KAPELLE O/D BOS: 
Nieuwjaarsreceptie met gelegenheidstoe
spraak door Sven Gatz. iviuziek door biok-
fluitenensemble ,,4-klank" o.i.v. Jan Van 
Baeien. Om 20u. in CC De Oude Pastorij, 
Kerkstraat 24 te Nieuwenrode. Org.: VU-
Kapeile-op-den-Bos. 

Za. 31 Jan. OVERUSE: Spaghet-
tifestijn. Vanaf 17u. in de Parochiezaal Ter 
Yse, Stationsstraat 7. Org.: vu-Overijse. 

Zo. 1 feb. BRUSSEL: Pannenkoe
kennamiddag. Van 14 tot I8u. in gemeen
schapscentrum De IWarkten, Oude Graan
markt 5 te 1000 Brussel. Org.: vu-Brussel-
Stad. 

iMa. 2 feb. DILBEEK: Bernard Van 
Causenbroeck spreekt over,,Herman Vos" 
t.g.v. de Algemene vergadering van FVK-B-
Rodenbachfonds. Om 20u. in het Geer, 
Ninoofsesteenweg 250 

Vr. 6 feb. GRIMBERGEN: Nieuw
jaarsreceptie van vu-Groot-Crimbergen. 
Met een Brussels moment, voordracht 
door Sven Gatz. Om 20u. in het boven-
zaaitje van het Fenikshof te Grimbergen. 

Za. 7 feb. HERENT: Dankfeest 
n.a.v. 30 jaar Leuven-Vlaams. Vanaf 20u.30 

I in het Gemeentelijk Sport- en Ontspan
ningscentrum, Warotzaal te Winkseie. Het 
iviintenorkest speelt ten dans. Kaarten (100 
fr vvk.) bij Joris Van Lent (016/22.96.42 -
fax 016/22.66.93) Of Nadine Veulemans 
(016/49.00.48). Org.: vu-Herent. 

Vr. 20 feb. BRUSSEL: vossen zin
gen Voöskens. Speciale zangavond met een 
,,VOS-Liekesboek". Om 20u.3O In Chalet 

I Normand, Normandiêstraat 1 te Molen
beek. Inschrijven (350 fr.) bij Marle-Lou 

, Bracke (428.322.25), Jacob Bemaerts 
(248.55.97) of Hugo Van Hemelryck 
(269.03.75). 

WO. 4 maart VILVOORDE: Voor
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om l9u.4S 
in Taverne-zaal „De Met", Grote Markt 7. 

, Toegang gratis. Org.: FW-nationaal, 
09/223.38.83. 

LIMBURG 
Dl. 3 maart HASSiLT: Voordracht

avond over de Vlaamse aanwezigheid te 
Bnjssel door Sven Gatz. Om I9u.45 in Cul
tureel Centrum, Kunstlaan 5. Toegang gra
tis. Org.: FVV-natfonaal, 09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
Do. 22 Jan. KAPELLEN: Georges 

Vervoort over ,,Armenzorg te Antwerpen 
tussen 1797 en 1835). Om 20u. in CC De 
Oude Pastorij, Dorpsstraat 45. Leden: 50 f r, 
niet-ieden lOOfr. Org.: FVV-Kapellen. 

Vr. 23 Jan. BOECHOUT: Nieuwjaars
receptie van VU-Boechout. Vanaf 20u.30 in 

I Taverne De Lelie, Van Colenstraat 9. Info: 
Koen T'Sijen, 03/454.48.03. 

Za. 24 Jan. NiJLEN: VU-Nieuwjaars-
I receptie. Om 20u. in zaai Kempenland. 
I Gastspreker: Els Van Weert. Org.: vu-NiJ-

len. 
Za. 24 Jan. WESTERLO: Volksunie-

feest van VU-arr Turnhout. Vanaf 19u. in 
I het Parochiecentrum te Westerlo. Menu 
I (750 fr): aperitief Agnes Sorelsoep, zalm 

met saffraansaus, kalkoen & varkenshaasje, 
dessertbordje en koffie. Inschrijven vóór 
15/1. Eregast: PatrikVankrunkeisven. Gast
spreker: Cuido Dutry (Vlamingen in de We
reld). 

za. 24 Jan. BURCHT: Nieuwjaars
receptie van VU-Burcht-Zwijndrecht. Om 
20u. in parochiezaal De Vrede St.Martinus 
(aan de kerk te Burcht). 

za. 24 Jan. BERCHEM: Vlaamse 
Kring Berchem bezoekt tentoonstelling 
,,De Flandriens van Hugo verriest". Om 
I4u. stipt in het AMVC, Minderbroeders-
straat 22 te Antwerpen. Inschrijven nood
zakelijk, aantal deelnemers is beperkt 
(321.19.86). Bijdrage 100 fr Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

Zo. 2S Jan. ZOERSEL: Brusselmo-
ment en Nieuwjaarrsreceptie. Sven Gatz 
geeft uiteenzetting over Brussel. Fons Bor-
glnon geeft openingsrede. Van I0u.30 tot 
14u. in het Heemhuisje, Zoerseldorp. Org.: 
VU-Zoersel i.s.m. VCLD. 

Zo. 25 Jan. BORSBEEK: Nieuwjaars
receptie van VU-Borsbeek. Chalet van de 
tennis Wandeling om 14u. - 17u. warme 
hap. 

zo. 25 Jan. EDECEM: Met FW-Ede-
gem naar toneelvoorstelling ,,Toerist In 
eigen nat". Om 15u. in het Fakkeltheater, 
Hoogstraat te Antwerpen. Info: Josée Pop-
pelaars (03/449.79.01). Org.: FW-Ede-
gem. 

Do. 29 Jan. MALLE: Ruimtelijke 
{wan)orde in Vlaanderen en Malle, door R 
Renard (Knack). Om 20u.30 in CC te west-
Malle. Org.: VU-Noord. 

Vr. 30 Jan. BORCERHOUT: wor 
stenbroodavond in aanwezigheid Patrik 
Vankrunkelsven en de Antwerpse VU-man-
datarissen. Vanaf 19u. in zaal De Vesper, 
Boelaerlel. inschrijven (250 fr) op voor
hand bij Martha De Coninck-De Smet 
(03/322.08.06). Org;: VU-BorgerhOUt. 

Vr. 30 Jan. LIER: Gespreksavond 
met Peter De Roover (voorzitter VVB) over 
,,Een Vlaamse identiteit na 2000". Om 20u. 
in VNC, Berlarij 80 te Lier Org.: VNC-be-
heerraad. 

vr. 30 Jan. EDEGEM: Met Fvv-Ede-
gem op museumbezoek: „Onbekende ico
nen en Byzantijnse kunst". Afspraak om 
9U.45 aan het Museum voor Schone Kun
sten te Antwerpen, info: Josée Poppelaars, 
03/449.79.01. 

ZO. 1 feb. WIJNECEM: 3de VU-
aperitlefconcert. Om iOu.30 in zaal ,,De 
Leeuw", Kasteeilel 69 te wijnegem. Tijdens 
de pauze voert vic Anclaux het woord. 
Daarna vrijblijvend Brunch (500 fr.p.p.. In
schrijven tot 26/1 bij VU-Wljnegem -
03/353.94.64). Org.: vu-wijnegem-scho-
ten-SchlIde. 

Ma. 2 feb. MECHBLBN: Gespreks
avond VTB-VAB-afdellng Mechelen. Om 
20u. in foyer TehaterTeater. 

Za. 7 feb. ANTWERPIN: Nieuw
jaarsreceptie van Vü-Croot-Antwerpen. 
Om 17U.30 In CC St.Andrtes, StAndries-
plaats 24. 

Zo. 8 feb. WOMMELOiM: Aperl-
tiefconcert door „Stukken en Brokken", 
om IOu.45 in Home St.Jozef, KAllement 1. 
inkom 100 fr. Org.: KK. Jan Pulmège, 

WO. 11 fob. BiRCHIM: Voor-
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Gatz. Om I9u.45 
in Cultureel Centrum, Direkoningenstraat 
126. Toegang gratis. Org.: FW-natfonaal, 
09/223.38.83. 

vr. 13 feb. BORNEM: Voorlich
tingsvergadering ,,Een eigen Vlaamse so
ciale zekerheid en fiscaliteit" door Jürgen 
Constandt. Om 19u.30 in het Abdijzaaltje, 
Kloosterstraat (naast Abdijkerk). Vrije toe-
gang.Org.: WVG-Bornem. 

WO. 18 feb. LIER: Aigemen ver-
gaderint vzw VNC. Om 20u. in VNC, Berlarij 
80. 

Do. 19 feb. TURNHOUT: Jan Loones 
over ,,België en de monarchie, nat ge
wogen!". Om 20u. in Keldercafé De Wa
rande. Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

Recente inzichten uit de sociologie en de 
psychologie leren dat, ais mensen geen 
mogelijkheid hebben om mee het beleid 
te bepalen, hun maatschappelijke betrok
kenheid én hun burgerzin verschrompelt. 
Als dit juist is, kan een fundamentele 
verdieping van de democratie, ni. door de 
burger rechtstreekse impact te geven op 
het wetgevend v '̂erk, een uitweg bieden. 
Op 30 en 31 januari organiseren de 

Hoe meer democratie, 
hoe meer burgerzin? 

werkgroepen Nicolaas (yereniging voor 

politieke en sociale kunst) en Wit voor 

Directe Democratie een colloquium over 
dit onderwerp. Twee buitenlandse spre
kers zullen een origineel licht werpen op 
de meerwaarde die ontstaat uit een door
gedreven politieke inspraak van de bur
ger. 

Bruno Frey (56) is prof Economie aan de 
universiteit van Zurich en leidt er het 
Instituut voor Empirisch Economisch On

derzoek. Hij onderzocht o.m. het verband 
tussen burgerzin en de werking van het 
democratische systeem. Daaruit blijkt 
dat, wanneer burgers over directe be
slissingskanalen beschikken, de belas-
tingsonduiking (een indicator voor bur
gerzin) beduidend daalt. Volgens Frey 
geldt dit verband ook in het bedrijfsleven: 
bepaaldheid van buitenaf vernietigt de 
authentieke, innerlijk motivatie van de 
werknemer, wat volgens Frey ook grote 
economische kosten meebrengt. 
Thomas Mayer (32 jaar, München) 
spreekt vanuit zijn ervaring als actief, 
politiek ongebonden burger. Hij is één 
van de stichters van MehrDemokratie, de 
burgeractiegroep die er in 1995 in 
slaagde om in Beieren een zeer voor
uitstrevende vorm van gemeentelijk re
ferendum door te voeren. Dit referendum 

Naturalia 
in abdij 

Affligem 
Onder de benaming Naturalia XI wordt 
in het cultureel Centrum van de Abdij van 
Affligem tot en met 8 februari een ten
toonstelling gehouden van mineralen, 

halfedelstenen, fossielen en schelpen. Dit 
jaar is vooral een rijke inzending uit 
Madagascar te bewonderen. 
Deze tentoonstelling is toegankelijk elke 
zaterdag- en zondagnamiddag van 
14u.30 tot 20u. Groepen kunnen tijdens 
de weekdagen deze tentoonstelling be
zoeken, mits voorafgaande afspraak 
(053/66.70.25). 

is bindend, kent geen deelnamequota en 
sluit vrijwel geen gemeentelijke bevoegd
heden uit. Het werd ingevoerd na een 
referendum op het niveau van de deel
staat Beieren. 1,2 miljoen Beierse burgers 
stapten naar hun gemeentehuis om dit 
referendum over meer lokale democratie 
te vragen. 

Mayer komt vertellen over de burger
campagne die tot dit resultaat leidde, én 
over de talrijke gemeentelijke referenda 
die sindsdien in Beieren plaatsvonden. 
De lezingen gaan door in de gebouwen 
van UFSIA, Rodestraat 14 te 2000 Ant
werpen. Op vrijdag 30 januari spreekt om 
20u. prof. Bruno S. Frey en op zaterdag 
31 januari om 20u. Thomas Mayer. 
Prof. Frey (in het Engels) over „Mo
tivation, Democracy and Work" en Tho
mas Mayer (in het Duits, maar simul
taanvertaling) over „Die neue Dimension 
der Demokratie. Erfhrungen metdirekter 
Demokratie in Bayern und der Schweiz. 
Der Weg zur bundeweiten Volksabstim-
mung." 

De inkom is gratis voor beide voor
drachten. Een documentatiemap kost 
250 fr. 

=* Info: Ludo D Schutter, Beeldhouwers
straat 38, 2000 Antwerpen, 
031238.311.56. 9 

PCVO start 
nieuwe cursus 

Op 14 januari ging in het Provinciaal Centrum voor (je 
Vorming van Overheidspersoneel een 80 uur durencje 
cursus van start: ,,Politiemensen: ondervragers van 
kinderen en volwassenen, slachtoffers van fysiek 
en/Of seksueel geweid". 
Deze cursus komt er op initiatief van Frieda Brepoeis, 
gedeputeerde voor het Ceiijke-kansenbeleid De cur
sus heeft ais opzet politiemensen te informeren over 
de problematiek en de gevolgen van fysiek en/of 
seksueel geweld. Er Is aandacht voor zowel de ju
ridische kant ais voor de psychologische processen 
die gepaard gaan met de problematiek. Het is de 
allereerste keer dat deze cursus in Limburg wordt 
gegeven. 
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ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIOSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

^ - . \ HERENKLEDING 

, / Steenhouwersvest. 52 
•^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1 000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

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

D E REUS IN TEGELS 

DEZE WEEK IN KNACK 

EUROPEAN BUSINESS ^ ^ 

SERVICES CVO HA 

SUBSIDIEBUREAU E.B.S. 
specialisten alle soorten subsidies op Vlaams en Europees vlak. 

voor bednjven, organisaties, gemeenten, provincies 
Geen resultaat geen betaling Vrijblijvend folder en info 

A. Scheurenmanspark 13 
8210 Loppem 
Zaakvoerder G Vanoverschelde 

Tel en fax 050/82 52 02 
Email ebsOunicall be 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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B E L G I Ë 

BERT ANCIAUX IN DE BREEDTE 
Met ID21 lanceerde Bert Anciaux de 
zoveelste politieke vemieuwingspoging 
van de jongste maanden Welke ideeën 
dnjven hem'' Wie wil Anciaux meeknj-
gen in zijn veiruimingsoperatie'' Hoe 
breed ziet hij deze beweging'' Waartoe 
moet dat bondgenootschap leiden'' 
Waarom heeft hij Guy Verhofstadt bui
tenspel gezet'' Waarom opereert hij 
buiten de Volksume'' En wordt hem dat bmnen zijn partij met kwalijk geno
men'' Meer nog keert Bert Anciaux straks wel terug naar de Volksume'' De 
verbreding uitgediept, een gesprek 

J U S T I T I E 

ER ZUN VEEL GETUIGEN X 
Het verhaal van Getuige X over netwerken van geweld 
op kinderen, is helemaal met uniek Het loopt in opval
lend grote lijnen gelijk met het verhaal van alle vrouwen 
die op latere leeftijd beginnen te vertellen over de trau
ma s uit hun jeugd Dat zegtjunste-cnminologe Els 
Lecomte in een gesprek met Knack De speurders van de 
3de SRC-sectie van de Brusselse BOB legden echter de 
lessen en waarschuwingen van buitenlandse experts 
naast zich neer en stapelden in hun onderzoek de fouten 
en vergissingen op 

D E W A A N Z I N N I G E 
2 0 S T E E E U W 

DE LEERPLICHT 
De vierde aflevering in de Knack-sene over "De waan
zinnige 20ste eeuw" vertelt over hoe het onderwijs evo
lueerde Van kinderarbeid en analfabetisme, de bemoei
enissen van de clerus ("Alle lessen moeten doordrongen 
zijn van een godsdienstige sfeer"), de competitie tussen 
vnj en njksonderwijs tot de gedeeltelijke federahsenng 

WINTERWEDSTRIJD KNACK 
(500.000 FR PRIJZEN) 
2 multimedia PC's 

te winnen 

W E E K E N D KNACK: PROEVEN VAN BANGKOK + DE W O E D E VAN NICK NOLTE 
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N aar aanleiding van het probleem van de 

Koerdische vluchtelingen en het bezoek 

van een VU-afvaardiging aan de hongerstakers in 

Hasselt, had ons weekblad een gesprek met Herman 

Hermans. Dit Vü-gemeenteraadslid in Arendonk, is 

verantwoordelijk voor de kledinginzamelingen van 

het Vlaams Internationaal Centrum en kwam net 

voor Kerstmis terug van een bezoek aan het stuk 

Koerdistan in Noord-Irak. 

• LANDUIT • 

Het Vlaams Internationaal Centrum 

(VIC) is sedert 1994 in Koerdistan 
(Noord-Irak) actief in de wederopbouw, 
nadat zowat alle dorpen er door het 
regime van Saddam Hoessein van de 
kaart werden geveegd. Sinds 1994 is het 
VIC actief bij de wederopbouw van zes 
dorpen, twee dispensaria, wegverharding 
in twee dorpen, twaalf waterprojecten. 
Dit alles voor een totaal van ongeveer 33 
miljoen fr. Omdat na een tijdje moet 
nagetrokken worden of al die middelen 
wel degelijk en goed besteed werden is 
controle ter plekke onontbeerlijk. 

En dat is door u gebeurd? 
Herman Hermans: „Wij kunnen met 

grote fierheid zeggen dat onze partner ter 

plaatse, de KRA, wat staat voor Kurdistan 

Relief Association, al die projecten prach

tig heeft uitgevoerd. De YU-gemeente-

raadsleden, schepenen, voorzitters, enz. 

die in de afgelopen jaren de kledingin

zamelingen met hun naam mee onder

steund hebben, mogen gerust zijn." 

Is het werk nu afgelopen? 
H. Hermans: „Zeker niet; momenteel 

heeft het Vlaams Internationaal Centrum 

nog het tweede deel af te werken van het 

project om 25 dorpen van drinkwater te 

voorzien. Maar voorts werden er door het 

VIC bij het ABOS nog enkele waardevolle 

projecten ingediend. Het duurt mijn in

ziens veel te lang eer de staatssecretaris 

voor Ontwikkelingssamenwerking zijn 

fiat geeft." 

Hoever staat het met de we
deropbouw van Koerdistan? 

H. Hermans: „Wie al te vlug een oordeel 

zou vellen, zou zich lelijk kunnen ver

gissen. Daarom durf ik enigszins genu

anceerd zeggen dat er op vier jaar tijd 

ontzettend veel veranderd is in Koerdistan 

(Noord-Irak). Er is een vooruitgang voel

baar en ook duidelijk zichtbaar. Er is 

opnieuw handel, landbouw, onderwijs; in 

de steden verrijzen zelfs enkele goede 

hotels. Kortom de overheid en kapitaal

krachtigen hebben in de grote steden het 

armoedebeeld danig achteruitgedrongen. 

Anderzijds is er nog heel wat werk. Alleen 

al in de Governate Dohuk, waar het VIC 

actiefis in de wederopbouw, moet nog de 

helft van de vroegere dorpjes wederop-

gebouwd worden. Concreet betekent dit 

dat nog vierhonderd dorpjes wederop-

gebouwd moeten worden, dat nog 600 

dorpjes moeten voorzien worden van een 

waterproject, want de meeste NGO's 

bouwden wel de dorpjes, maar het hoogst 

elementaire - water - ontbreekt nog altijd. 

Er moeten nog vierhonderd scholen ge

bouwd worden, enz. Wanneer men dit 

gaat tellen aan het tempo dat voorzien is 

in de Resolutie 986, die voorziet dat alle 

zes maanden twee dorpjes moeten her

opgebouwd worden, dan duurt het dus 

nog 100 jaar eer alle dorpjes er terug 

zouden staan. Prettig vooruitzicht voor de 

haakse Koerden, waarvan er dus al heel 

wat over het muurtje van de Europese 

grens durven gluren. 

En dan spreken we hier alleen over de 

Governate Dohuk, een gebied dat één 

derde van het autonome Koerdistan in 

distan uitkunnen. Bovendien, en ik heb 

dat aan den lijve ondervonden, wordt deze 

enige route zeer scherp bewaakt. 

Anderzijds is het zo dat het Turkse leger 

Noord-Irak bezet houdt, zogenaamd om 

daar de PKK uit te roeien. Daarbij vallen 

ook vele onschuldige haakse Koerden. Tel 

Vlaamse vlag hoog 
boven Koerdistan 

Noord-Irak bestrijkt. Zander deze dorpen, 

zonder al die waterprojecten uit te voeren, 

kan men dus niet tot het besluit komen dat 

de wederopbouw van Koerdistan voltooid 

is. Het is dan ook volkomen onverant

woord dat de NGO's (en er zijn er) hun 

activiteiten in Koerdistan zouden stop

zetten." 

Hoe schat u de politieke situatie 
van de Koerden in Noord-Irak 
in? 

H. Hermans: „Moeilijke vraag. Uiteraard 

gaat het hier om een „tijdelijke situatie" 

van onafhankelijkheid, maar met behen

dig laveren, zijn de Koerdische leiders er nu 

toch al zej jaar in geslaagd zichzelf te 

besturen en er economisch beter van te 

worden.Maar er blijven zovele vragen 

open ? Hoelang zullen de Verenigde Naties 

dit gebied beschermend Wat zal Turkije -

dat trouwensNoord-hak bezet houdt - in 

de nabije toekomst nog allemaal doen om 

instabiliteit te veroorzakend En het fun

damentalisme dat via Iran sluiks in 

Noord-Irak wordt ingevoerde Hoe zullen 

de huidige en volgende haakse leiders in 

de toekomst het probleem benaderend 

Allemaal koffiedik kijken. 

Ik kan dus enkel antwoorden dat deze 

regio nog lang bescherming van de Ver

enigde Naties zal nodig hebben. Voorts is 

het enkel vertrouwen op de ervaring van 

de Koerdische leiders met de democratie. 

Als je weet dat precies hier de democratie 

geboren is, welnu dan zie ik een langere 

periode van stabiliteit in dit deel van 

Koerdistan voor mogelijk." 

U sprak over iraakse Koerden, 
die over het muurtje van Eu
ropa gluren? 

H. Hermans: „Met zekerheid zeggen dat 

Iraakse Koerden vandaag haaks Koer

distan kunnen verlaten, durf ik zeker niet. 

Als je weet dat er momenteel maar één 

kleine uitweg is, meer bepaald via een 

bootovertocht over de Tigris en via Syrië, 

lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de 

haakse Koerden momenteel haaks Koer

vrije Europa, met al zijn sociale voor

delen, groot is. Een reden te meer voor 

Europa om in Koerdistan te investeren." 

Welke zijn de baten voor Vlaan
deren bij al deze steun aan 
Koerdistan? 

H. Hermans: „Sinds kort is Japan na

drukkelijk actiefin de wederopbouw van 

Koerdistan en dan moet je je afvragen 

waarom. De Koerden weten en onthouden 

immers maar al te goed wie hen in die 

benarde jaren heeft geholpen. Als ooit het 

embargo tegen Irak mocht verdwijnen, 

verdwijnt tegelijkertijd ook het embargo 

tegen Koerdistan. Welke auto zou er dan 

het meest gekocht worden in Koerdistan, 

denkt u? Wellicht ligt hier een geweldig 

werkterrein open voor de Vlaamse re

gering." 

Boven op het gebouw van de 
Kurdistan Relief Association, de VIC-

partner In Koerdistan, wappert 
de Vlaamse Leeuw. 

daarbij het feit dat grote delen van de 

bevolking nog altijd wanhopig wacht op 

de wederopbouw van hun dorpen. Dan is 

het vrij duidelijk dat er inderdaad Iraakse 

Koerden zijn voor wie de lokroep van het 

EEN HART 
ONDER DE RIEM 
wie VlC-fondsenwerver Herman 
Hermans wil helpen, hem horen 
praten, hem bijstaan (of hem 
een hart onder de riem ste
ken)... kan schrijven of telefo
neren naar H. Hermans, Het 
Einde 22 te 2570 Arendonk. 
Tel/fax: 014/67.00.50. GSM; 
075/55.90.53. 

Herman 

Hermans: 

„Eerst zes 

dagen 

ronddolen In 

Kamshlly In 

Syrië om dan 

na een knieval 

bIJ de hoogste 

Syrische 

overheid 

eindelijk naar 

Noord-irak te 

mogen." 
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De recente laffe moord op twee geldkoeriers 
heeft ons koninkrijk de zoveelste schok van 
verontwaardiging bezorgd. Wij pijnigen onze 
hersenen over de manier waarop deze ter
reur moet gestopt worden. 
Mijn vriend Robert Van der Steekt, die twee
enveertig jaar in de banksector heeft ge
werkt, meent de oplossing te kennen: schaf 
het geld af en betaal met alle andere be
schikbare betaalmiddelen zoals cheques, 
overschrijvingen, electronisch bankieren, 
bank- en protonkaarten. 
Ais houder van een bescheiden bankrekening 
en dito spaarboekje ben Ik financieel zo 
ondeskundig dat ik geen waardeoordeel durf 
vellen over dit revolutionair-eenvoudig voor
stel. Bijna te mooi om waar te zijn. Komt dit 
uit het brein van een idealistische dromer of 
kan het echt? 

De meeste misdaden ontstaan uit geldzucht: 
ooriog, roofmoord, diefstal, fraude, omko
perij, drugs, wapens, zwarte erelonen en alie 
denkbare duistere financiële transacties ge
beuren by voorkeur in baar geld en In het 
geheim. Gevangenissen en gekkenhuizen zit
ten vol met dieven en slachtoffers van mis
daden. 
De meeste familieruzies draaien rond be-

Schaf het geld af! 
twiste erfenissen en andere financiële on
regelmatigheden. Geld is anoniem en de 
geldstroom ondoorgrondelijk. Vi/anneer Na
poleon, twee eeuwen geleden, het goud en 
de ruilhandel als betaalmiddel afschafte en 
verving door papiergeld, dachten welden
kende mensen van toen dat dit niet re
alistisch en dus onuitvoerbaar was. 
Van vriend Robert krijgt elke burger een 
rijksnummer waarmee alle bankverrichtin
gen gratis gebeuren via de bovengenoemde 
betaalmiddelen en bankkaartenlezers. 
Voor wie niet zover wii gaan als Robert heeft 
Paul De Corte in een tezersbrief (De Stan-
daarüi misschien een tussenoplossing. Hij 
stelt voor de bankbriefjes van 10.000, 2.000 
en 1.000 fr. af te schaffen. 
Alleen halve of hele criminele organisaties 
hebben zoveel cash geld nodig. 
Tussen droom en daad staan wetten in de 
weg en praktische bezwaren. 
Wat denkt de lezer over deze voorstellen? 
Laat het ons weten. 

Jan caudron 
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V» 

M et een grote regelmaat komen de media met 

een fijn schandaaltje op de proppen. Dassault, 

Agusta, de Bende van Nijvel, Cools, Dutroux, De 

Clerck ... De opsomming is niet gemakkelijk en in 

dit 'Land van de 1.000 schandalen' bovendien altijd 

onvolledig. Dirk Barrez ondernam niettemin een 

verdienstelijke poging. 

• BOEKEN • 

ledereen kan 

pech hebben, 

maar 

sommigen 

lijken wel 

voor het 

ongeluk 

geboren... 

12 

'Het land van de 1.000 schandalen. En
cyclopedie van een kwarteeuw Belgische 
affaires' (verder Het land/gv) is inmiddels 
aan zijn derde druk toe. Toen we de korte 
inhoud diagonaal doornamen dachten we 
dat het weer een zoveelste samenraapsel 
was van hele en halve waarheden. De 
boeken over de affaires verkopen mogelijk 
goed, maar zijn op de boekenmarkt erg 
vluchtig. Het recept is, weliswaar met 
wisselende ingrediënten, steeds hetzelfde: 
enkele maanden na het uitlekken van 
alweer een onfrisse zaak verschijnt een 
boek erover. Meestal is het geschreven of 
samengesteld door een journalist die zich 
'in het dossier heeft vastgebeten'. En om
dat hij er toch mee bezig was, kon er net zo 
goed een boek verschijnen. Kenmerk van 
de meeste van deze uitgaven: ze bevatten 
een primeur waarmee het medium waar
aan de journalist verbonden is, uitpakt. In 
het andere geval is er een voorpublicatie. 
Als het boek het na enkele maanden in de 
handel niet meer doet, gaat de stock aan fel 
verminderde prijs de deur uit via ad
vertenties in, jawel, de krant, het weekblad 
of TV-station waarvoor de auteur in kwes
tie werkzaam is. 

HANDIG OVERZICHT 
'Het land' wijkt af van bovenstaande uit
gaven omdat het een heus naslagwerk is 
met de schandalen en hun hoofdrolspelers 
netjes alfabetisch gerangschikt. Daarbij is 
er voldoende plaats gemaakt voor 'kruis
bestuivingen', iets wat bij b.v. Leo Delcroix 

- zelfs al wordt hij alleen maar 'verdacht' -
zo stilaan noodzakelijk wordt. Het opent 
met een vreemd, maar door omstandig
heden ook wel grappig, voorwoord: „Ik 

fessionele) gebruiker mogelijk maken om 
in een handomdraai het juiste gezicht op 
het juiste schandaal te plaatsen, en vice 
versa. Het is geschikt voor mensen die bij 
het kijken naar een journaal of het lezen 
van een krant meer info willen over een 
schandaal of gewoon even het geheugen 
willen opfrissen. Wat meteen ook het 
grootste nadeel van 'Het land' aangeeft: in 
België veroudert zoiets erg snel, al laat het 
zich veronderstellen dat de herdrukken 
wel regelmatig geactualiseerd zullen wor
den. 
Het inleidende gedeelte van dit 'schan-

Een 'schandalig' 
naslagwerk 

heb altijd gehoopt dat iemand anders, een 

collega-journalist, dit boek over het land 

van de duizend schandalen zou schrijven. 

Maar dat bleek jammer genoeg niet het 

geval, het bleef wachten op een handig 

overzicht." schrijft Dirk Barrez, VRT-jour-
nalist en maker van o.m. het gesmaakte 
Panorama-tweeluik over de Bende van 
Nijvel. Dit werk moet het dus de (pro-

dalig' naslagwerk is bondig en vooral erg 
zwart. Barrez tracht 'het schandaal' te 
definiëren en gaat kort op zoek naar de 
voedingsbodem waarin het goed schan
dalen maken is. België schijnt 'buiten 
categorie' te zijn, zelfs in vergelijking met 
Italië. „Een groot deel van het probleem is 

wellicht dat in dit land de democratie nooit 

diep wortel heeft geschoten, dat verko-

Inzichten in de geschiedenis 
Het moet ook u al zijn overkomen: wenst u 
meer te weten over dit of gene onderwerp, 
resten u meestal slechts twee keuzen. 
1) U gaat te rade bij een encyclopedie. 
Indien het een goede Is, bent u al een heel 
eind op weg, maar de finesses ontbreken. 
Geen erg want goede naslagwerken be
vatten over het algemeen een bibliografie 
met daarin een heel aantal 'standaard
werken' over de materie 
2) Wat meteen ook de tweede keuze aan
geeft, u gaat te rade bij deze 'standaard
werken' maar ontdekt daar al snel dat het u 
uren, zoniet dagen zal kosten om een en 
ander onder de knie te krijgen. En dan heeft 
u meestal nog maar één klok horen lulden. 

AaUEEL 

In dit geval kan de reeks 'Inzichten In de 
geschiedenis' gedistribueerd door EPO en 
uitgegeven door 'Babel Boeken' een op
lossing brengen. Het zijn kleine, mooi uit
gegeven boekjes rhet tekst en uitleg over-
voorloplg vijf - historische gebeurtenissen. 
Geen van hen bevat meer dan 100 biz., 
bijlagen Inbegrepen. Die bijlagen zijn ove
rigens In het geheel niet onbelangrijk: ze 
bevatten, naast een chronologie en enkele 
historische kaarten, zonder uitzondering 
een lijst met aanbevolen literatuur over het 
onderwerp. De lijst krijgt een voor ge
ïnteresseerden grotere waarde omdat ze 

ook erg actueel werk bevat. Deze boekjes 
lijken ons bij uitstek geschikt als overzichts
werk voor studenten van het middelbaar 
ondenwijs, maar ook voor hen die - meestal 
gebeurt dat aan de universiteiten - een 
meer uitgebreide studie over het onder
werp willen aanvatten In deze reeks wordt 
immers de kern van de zaak kort weer
gegeven. Het lezen wordt bovendien niet 
verstoord door een overvloed aan noten of 
venA/ijzIngen. Dat betekent niet dat deze 
boekjes dermate gepopulariseerd materiaal 
brengen dat ze als 'vluchtig' bestempeld 
kunnen worden. Ze zijn bovendien ge
schreven door mensen met een zekere 
reputatie ter zake. 

ACHTERGRONDEN 

Tot op heden zijn er dus vijf verschillende 
delen verschenen Een eerste behandelt 
'De Europese opdeling van Afrika 1880 -
1900'. In dit boekje worden antwoorden 
gegeven op vragen als 'Waarom werd Afrika 
juist nu opgedeeld?' en 'Waarom had de 
interesse voor Afrika zich voordien steeds 
beperkt tot de kuststroken?'. Voorts zijn er 
ook twee uitgaven met respectievelijk 'De 
oorzaken en achtergronden van de Eer
ste/Tweede Wereldooriog'. In de aflevering 
over WO I wordt dieper Ingegaan op de 
kiemen van het conflict, de erfenis van de 
asmaACtö diplomatie, de crisis na de moord 

op Franz Ferdinand,... De uitgave rond WO 
II kijkt naar de onvrede over het verdrag van 
Versailles, de economische recessie. Hitlers 
buitenlandse politiek, ... In een vierde uit
gave wordt dieper ingegaan op de ach
tergronden van 'De Spaanse burgerooriog': 
wat maakte de opkomst van Iemand als 
Franco mogelijk, welke was de Invloed van 
Mussolini, Stalin en Hitler .. Een vijfde 
boekje, tot slot, behandelt de gebeurte
nissen aan 'Het Oostfront In de Tweede 
Wereldooriog'. Goed hanteerbaar materi
aal 1 

(gv) 

°» De Europese opdeling van Afrika 
1880-1900. J.M.Mackenzie. 53 biz. 

°» De oorzaken en achtergronden van 
de Eerste Wereldoorlog. Ruth Henig. 
59 biz. 

<=» De oorzaken en achtergronden van 
de tweede wereldoorlog. Ruth He
nig. 57 bb. 

<» De Spaanse burgeroorlog. Joris 
Smeets. 87 biz. 

<=» Het oostfront in de iweede we
reldooriog. Pieter Schouten, loo 
biz. 

Aiie delen z|Jn in 1997 uitgegeven biJ 
Babel Boeken -Amsterdam en verdeeld 
in Vlaanderen door EPO. Eik deel kost 
365 fr. 

zenen des volks niet voor het algemeen 

belang staan en burgers soms een ont

stellend gebrek aan burgerzin vertonen." 

Waarschijnlijk moet ook Barrez van zijn 
analyse geschrokken zijn, want om zij 
lezers niet de depressie in te jagen besluit 
hij: „Wie nu aan de lange reis doorheen het 

land van de duizend schandalen begint, 

realiseert zich best dat het land hier en daar 

wel rot is maar lang niet al zijn inwoners en 

gezagsdragers." 

ONDER PARTIJEN 

Gezien dit blad een duidelijke partijpo
litieke stempel heeft, namen we voor de 
geïnteresseerde lezer de proef op de som. 
Onder 'VU' treffen we aan: „zie ook 

ABOS, hormonenhandel, Opgrimbie, over-

legggroep nieuwe politieke cultuur, staten-

generaal van de democratie, vleesfraude, 

wapenhandel, zaal F." Voor wie eventjes 
de wenkbrauwen heeft gefronst, onder 
ABOS lezen we: „Op 12 juni 1997 belandt 

André Godfroid in de cel op verdenking van 

miljoenenfraude met vliegtuigtickets. (...) 

Godfroid is gepensioneerd directeur-ge

neraal van het ABOS en werkte op ver

schillende kabinetten van ontwikkelings

samenwerking, bij de ministers of staats

secretarissen André Geens (toen Vü, nu 

YLD), Erik Derycke (SP) en Reginald Mo

reels (CVP) op dat laatste kabinet to najaar 

1996." Einde citaat. Geïnformeerde lezers 
weten de klepel hangen, anderen beroepen 
zich op 'Het land'. 
Ter vergelijking: 

CVP: „zie ook ABOS, Boel, compromis 

(Belgisch-), Dassault, Delcroix Leo, Eu-

rosense, gewestplannen. Hoog Comité van 

Toezicht, KB Lux, Khaled Walid, KS, Le-

naerts Lieven, Maes-Eelen, Mechelse 

Goedkope Woning, milieuboxen, Opgrim

bie, overleggroep nieuwe politieke cultuur, 

rattenbestrijding, Pwanda-commissie, 

smeerpijp, Stuyck Raoul, Super Club, Van 

Mechelen Frans, verkiezingsuitgaven, Ver

steek Raf vleesfraude, wapenhandel, zaal 

F." 

SP: „zie ook ABOS, Agusta, Boel, BSP, 

Chevalier Pierre, Cools André, Dassault, 

Eurosense, Hoog Comité van Toezicht, 

Mechelse Goedkope Woning, milieuboxen, 

overleggroep nieuwe politieke cultuur, par

tijfinanciering, Pégard, Rwanda-commis-

sie, Stuyck Raoul, Uniop, Van Velthoven 

Louis, Van Velthoven Peter, wapenhan

del" 

Einde citaat. Geïnformeerde lezers weten 
de klepel hangen, anderen beroepen zich 
op 'Het land van de 1.000 schandalen'. 

(gv) 

^Het land van de 1.000 schandalen. 

Encyclopedie van een kwarteeuw Bel

gische affaires. Dirk Barrez. Uitg. 

Globe - Groot-Bijgaarden. In de reeks 

Wereldbeeld'. 1997,384 biz., 799 fr. 
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saterdag 

AHASVERUS 

„Brugs bisdom ontkent doofpof', 

las Ahasverus 

Maar blijft potdoof 

PNP: Paul Naar 't Parlement! 

© 

Vroeger waren het de heksen, 

vandaag de Xen 

© 

Dank zij Fredje 

geen Perth-totaJe 

© 

VU-plus est en vous! 

© 

Fidel roept op paus toe te juichen 

Missen is menselijk! 

Voor de SP is het pompen 
of verzuipen 

© 
Tobback tot nieuw SP-lid: 

„Loop naar de pomp!" 

© 
Clinton doet aan orale 

geschiedschrijving 

© 
Zouden de intelligentste geldkoffers 
niet bij KB-Lux zitten? 

© 

Zetduivel: Xl-files 

• V L A A M S PLAKBOEK • 

De naam van graaf de Ferraris (uitspreken 
zoals het automerk!) is liefhebbers van 
plaatselijke geschiedenis welbekend, daar 
heeft zijn Kabinetskaart, de eerste groot
schalige kaart van de Zuidelijke Neder
landen, alles mee te maken. Maar wie was 
deze vreemde edelman ? 

TIENER-VAANDRIC 

Lodovico de Ferraris was afkomstig uit 
Piëmont, Anne-Thérèse de Saint-Rémy de 
Fontette was een afstammelinge van de 
Franse koning Hendrik II. Uit hun hu
welijk werd op 20 april 1726 Joseph-
Jean-Frangois als hun zesde kind geboren, 
te Lunéville in Lotharingen. De familie 
was begoed, stond in hoog aanzien bij de 
plaatselijke hertog, Leopold van Lotha
ringen en bezat uitgestrekte eigendom
men, o.m. in Nancy waar ze verblijf hield. 
Na de dood van zijn ouders werd Joseph 
op 9 jarige leeftijd edelknaap van keizerin 
Wilhelmine-Amalia, weduwe van Jozef I 
en verbleef van dan af aan het hof in 
Wenen. Daar kreeg hij les in wiskunde en 
werd hem cartografische kennis bijge
bracht. De Ferraris was nog een tiener 
toen hij als vaandrig deelnam aan zijn 
eerste veldslag. Daarna begon hij een 
loopbaan bij het leger, in 1767 kwam de 
toen 40-jarige generaal-majoor naar 
Brussel als directeur van de artillerie in de 
Oostenrijkse Nederlanden. Karel van Lo
tharingen, de schoonbroer van keizerin 
Maria-Theresia, zetelde hier als gouver
neur. 

In de Nederlanden nam de loopbaan van 
de Ferraris een hoge vlucht, hij werd 
veldmaarschalk-luitenant en gouverneur 
van de vesting Dendermonde. Tien jaar 
na z'n komst huwde hij de 32-jarige 
Marie-Henriette d'Ursel. Het echtpaar 
kreeg een kind, het meisje Molly. Hoe 
voornaam de Ferraris wel waren kan men 
meten aan de woningen die zij in het 
centrum van Brussel betrokken. Hun 
laatst bekende adres was het Hotel de 
Ferraris aan de mondaine Warandewijk, 
de huidige Koningsstraat. Op het einde 
van 1788 vertrok de Ferraris richting 
Wenen, waar hij op 1 april 1814 over
leed. 

VIERKANTJES 

Hoe belangrijk de militaire loopbaan van 
de Ferraris ook is geweest zijn naam en 
faam konden slechts overeind blijven 
dank zij zijn Kabinetskaart. Aan de basis 
ligt Karel van Lotharingen die de keizerin 
ervan overtuigde de Oostenrijkse Ne
derlanden in kaart te brengen, in augustus 
1770 gaf ze haar toestemming. Het waren 
de officieren en de cadetten van de Ma

thematische school van de Artillerie van 
Mechelen die op pad werden gestuurd 
om „het terrein op te nemen". Zij deden 
dat met de hulp van de planchet, een 

BU de kaart van 
Ferraris 

instrument voor „het rechtstreeks in te
kening brengen van op het terrein uit
gezette driehoeken". Daar waar het ter
rein het toeliet werden de afstanden ge
meten, in de Ardennen was dat niet 
mogelijk en dus kon dit gebied niet zo 
nauwkeurig getekend worden. Vervol
gens werden de plachet-tekeningen over
gebracht op vierkante bladen (34 cm) die 
ingedeeld waren in kleine vierkantjes 
(1,35 cm). De vierkante bladen werden 
herrekend op grotere bladen (85x134 
cm). Er waren 275 van die vellen. Daarop 
stonden de hele Oostenrijkse Nederlan
den en het Prinsbisdom Luik. De werk
zaamheden waren in 1771 begonnen en 
duurden tot 1775. 

Van de kaart werden twee netexemplaren 
getekend, een voor keizer Jozef II en een 
voor Karel van Lotharingen. De klad-
bladen van de terreinopnamen werden 
samengebracht tot een derde exemplaar. 
Hoe juist is de kaart van de Ferraris? 
Omdat verschillende mensen en onder 
wisselende weersomstandigheden meet-
en tekenwerk verrichtten wijkt de kaart 
nogal eens van de werkelijkheid af. Toch 
heeft wetenschappelijk onderzoek over 
de streek tussen Mechelen en Leuven 
uitgewezen dat de weergave zeer nauw
keurig gebeurde, terwijl ander speurwerk 
aantoont dat men er ook al eens naast zat. 
Deze mankementen zijn doorgaans het 
gevolg van onnauwkeurig meetwerk en 

het feit dat verschillende bladen bij de 
samenvoeging niet altijd bij elkaar aan
sloten. De meeste fouten slopen echter bij 
het kopiëren binnen. 
Ondanks alles is de Kabinetskaart tot op 
vandaag een dankbaar instrument voor 
vorsers van alle slag. 

NAAR WENEN EN TERUG 

In 1795 annexeerden de Fransen de Oos
tenrijkse Nederlanden. Toen bevonden 
de exemplaren van de Kabinetskaart zich 
reeds in Wenen. Maar wat gebeurde er 
later mee? 

Het exemplaar van de keizer werd samen 
met de koperen drukplaten aan de doch
ter van Ferraris bezorgd, die verkocht in 
1817 de hele zaak aan Willem I, koning 
der Nederlanden. Dit exemplaar bevindt 
zich thans in Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag. Het exemplaar van Karel van 
Lotharingen werd na 1914-1918 door de 
Belgische staat als schadevergoeding van 
Oostenrijk opgeëist, het maakt nu deel uit 
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 
Delen van het derde exemplaar raakten 
verspreid, zo zijn stukken te vinden in de 
verzameling van graaf d'Ursel te Durbuy 
Een volledige kopie van het „Hollands 
exemplaar" werd in 1859 „tegen ver
zendingskosten" aan het Nationaal Gra
fisch Instituut te Brussel geschonken. 
Het belang van de Kabinetskaart hoeft 
niet te worden beklemtoond, de figuur 

van de ontwerper evenmin. Het is 
daarom passend dat de Vlaamse overheid 
het gebouw waar haar departement Leef-
miheu en Infrastructuur met de afdeüng 
Monumenten en Landschappen vertoe
ven de naam van de Ferraris heeft ge
geven. 

(mvl) 

=» Meer over de Kabinetskaart leest u in 

het nr. 5 (1997) van Monumenten & 

Landschappen. Lisette Danckaert be

schrijft daarin leven en werk van 

graaf de Ferraris. Uitg. Graaf de Fer-

rarisgebouw, E. Jacqmainlaan, 156, 

bus 7 te 1000 Brussel. 

Graaf 

de Ferraris 

als 70-Jarlge. 
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K 
OPGAVE 102 

HORIZONTAAL 
4. Springend zuigertje (3) 
6. Afgod (5) 
7, Is dit voedsel misschien 

verbrand geweest? (9) 
10. Met deze compositie 

wordt iets afgekeurd (12) 
12. Vader in tweevoud (4) 
13. inkomen waarvoor je niet 

hoeft te werken (8) 
14. Een enthousiast bewon

deraar hier, maar zeker in 
Engeland (3) 

15. Wat Je nog te wachten 
staat (6) 

16. Hier gebruiken ze voor 
voetballen 't Engelse 
woord, al schrijven ze 't 
anders! (7) 

VERTICAAL 
1, Bespotten (9) 

2. Zo'n klein dierenverblijf 
zou je ook In de turnzaal 
kunnen aantreffen (11) 

3, in Frankrijk ligt zo'n stuk 
grond rondom In het wa
ter (3) 

4, Dit is maar tijdelijk (9) 
5. Dit wordt ook wel zedeloos 

genoemd (6) 
8. Wordt gemaakt door 

schuld (7) 
9. Uren die overeind bleven 

staan! (7) 
11. 'n Voetballer boven op de 

toren? (5) 
Dit dier heeft haar eigen 
weg (S) 
Op deze wijze kan 14 ho
rizontaai tekeergaan (3) 

De brieflraart met de op
lossing verwactiten wil ten 
laatste op maandag 2 fe
bruari 1998 op ons adres: 

13 

14 

• • 4: 
1 1 

• • • 1^ 
10 

• • p • • • 
MJC 3 m m 

Barrlkadenpieln 12 te 1000 
Brussel. 
De opifHssing van opgave 
101 (Kerstspeclai) ver
wachten « ^ ook ten laat

ste op maandag 2 en niet 5 
februari, zoals foutief ver
meld In ons nummer van 
25/12/97. Onze excuses 
hiervoor. 
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KISS THE GIRLS 
James Paterson stoat reeds enkele jaren regelmatig op de best

sellerlijsten met goedgemaakte thrillers en politieromans. Het ligt 

voor de hand dat de filmbusiness dat ook ziet, en vermits 'Kiss the 

girls' ook nog de erg en vogue zijnde seriemoordenaar in zijn 

rangen heeft, was dit echte hollywoodkoek. De film lijkt in alles op 

het geprezen 'Seven' en heeft er zelfs een der hoofdacteurs, de 

driemaal voor een Oscar genomineerde Morgan Freeman, uit 

meegenomen. Jammer genoeg ligt de moordenaar iets teveel voor 

de hand. Freeman is Alex Cross, een psycholoog bij de politie in 

Washington, maar tegelijkertijd een bekend auteur die zich de luxe 

van een Porsche kan veroorloven. Dan wordt zijn nicht Naomi 

vermist. Zij is de achtste in de lijst van mooie, jonge vermiste 

NIEUW IN DE BIOS 

meisjes. Twee zijn er vermoord teruggevonden. De dader tekende 

met 'Casanova'. Superieure vertolking van Freeman, schitterende 

muziek van Mark Isham. Alles bij elkaar toch een beetje te zwak. 

n 
STARSHIP TROOPERS 
Robert A. Heinlein is voor sci-fi kenners met ietwat rechts 

ideeëngoed een der toppers in het genre. Paul Verhoeven was de 

geschikte persoon om zijn 'Starship troopers' te verfilmen, dat 

bewees hij reeds met met 'Robocop'en Total Recall'. Het leger van 

de Federatie moet het opnemen tegen geleedpotigen. De beelden 

zijn gruwelijk. Keren we een jaartje terug en we zien Rico bij de 

mobiele infanterie gaan, tegen de wil van zijn vader. Dan wordt de 

stad Buenos Aires, Rico's geboortestad, volledig vernietigd. De 

oorlog met de planeet Klendathu begint. Actie en gruwel volgen nu 

in adembenemende snelheid elkaar op, de strijd van teenagers voor 

een fascistische regering tegen reuze-insecten is begonnen. Maar 

ook de insectenwereld lijkt een mooie afspiegeling van de fas

cistische regimes. De speciale effecten - door de mensen die ook al 

borgstonden voor 'Jurassic Park' - zijn uitzonderlijk goed. SF-fans 

en een jeugdig publiek zullen van deze erg gewelddadige film 

genieten. (***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Jeremy Irons en 

Miranda 

Richardson In 

„Damage", 

zat. 24 Jan., 

TV1 om 23U.30 

I ^ P Het gouden oog 1997 Jaarlijkse uitreiking van 
de prijzen voor de beste TV-programma's en -figuren 
van het afgelopen jaar De VRT Is van oordeel dat dit 
evenement niet een VTM-monopolle mag blijven, 
maar dat zal presentator Luc Appermont worst wezen. 
Zon. 25 Jan., VTM om I8u. 

' feJ^ La Garcu Gérard en Sopliie zijn een modern 
paar in Parijs, welstellend en gescheiden. De vader van 
Gérard ligt op sterven en dat zet hem aan het denken 
over zijn relatie met zijn eigen zoontje, de 4-jarige 
Antoine. Franse autobiografische film van Maurice 
Plaiat uit 1995 zon. 25 Jan., Ned 3 om 22u35. 

^ ^ Lumière et compagnie Een bonte verza
meling korte filmpjes uit 1995 ter viering van het 100-
jarlg bestaan van de film, gemaakt door een dertigtal 
regisseurs, met behulp van technieken van een eeuw 
geleden. Met Pernille August, Bruno Ganz, Isabelle 
Huppert, Spike Lee e.a. Maan. 27 Jan., Ned. 3 om 
23U.21 

fe^ Histories: De Fee aus Lier 50 jaar geleden 
overleed Felix Timmermans in Lier werd dat gevierd, 
maar het feest werd ontsierd door een paar in
cidenten l.v.m. zijn oorlogsverleden. Deze documen
taire zoekt naar de wortels van Timmermans' ver
houding tot Duitsland. Dins. 27 Jan., Canvas om 
20U.30 

^ ö Death and the Malden Paulina Escobar is één 
van de vele slachtoffers van de militaire dictatuur die 
decennialang in tal van Latijns-Amerikaanse landen de 
dienst uitmaakte. Zij werd gevangen genomen, ver
kracht en gefolterd mishandelingen die onuitwisbare 
fysieke en mentale sporen hebben nagelaten. Toe
vallig ontmoet ze haar vroegere beul. Brlts-Ame-
rikaans-Franse film van roman PolanskI uit 1994 met 
Sigoumey Weaver en Ben Kingsley. Woens. 28 Jan., 
Canvas om 20u.30 

C ^ Panorama: De Kigali Killing In de nacht van 
6 april 1994 werden in Kigali 10 Belgische para's 
vermoord. Jean-Pierre Coppens en Tony Verbruggen 
reconstrueren in dit docudrama de gebeurtenissen 
die tot de slachtpartij leidden. Don. 29 Jan., TV 1 om 
22U.15 

I ^ P The Silence of the Hams De jonge FBl-
recruut Joe Dee Fostar krijgt de opdracht een snode 
„Psycho Killer" te identificeren en in te rekenen. Zijn 
enig spoor is de krankzinnige, maar geniale mis
dadiger Animal Cannibal Pizza die in een gekkenhuis 
van Hollywood zit opgesloten. Italiaans-Amerikaanse 
parodische thriller op The Silence of the Lambs en 
Psycho van Ezzlo Creggio uit 1994. Met een paar 

f grappige scènes en tal van bekende acteurs. VrU. 30 
Jan., TV1 om 2iu.20 

M 

Vorige week werden we enigszins op
geschrikt door een persmededeling van 
Paul Van Grembergen, VU-fractieleider in 
het Vlaams parlement. Daarin stond on
der meer dat hij door het programma 'De 
eeuwige strijd', gepresenteerd door Mar

iene de Wouters, 'diep geschokt' was en 
vertelde hij erbij dat hij zijn collegae zou 
vragen deze VTM-uitzending gezamen
lijk te bekijken in de commissie Media 
van het Vlaams parlement. 

GEEN TURKEN! 

De aflevering van 12 januari j.1. had het 
migrantenthema als onderwerp. Voor we 
Van Grembergen op u los laten toch een 
kleine omkadering. De tekst met foto die 
het programma in de kranten aankon
digde luidde: „De eeuwige strijd. Of hoe 

Mariene de Wouters Vlaanderen in twee 

stukken doet barsten met één onderwerp. 

Voor en tegen. Ieder zijn gelijk. Boeiende, 

zelfs pakkende TV." En dat alles onder de 
kop 'Geen Turken of Marokkanen in mijn 

straat!'. Let u ook even op het uit
roepteken? 

En hoe wordt zo een programma in de 
meestgelezen krant van Vlaanderen - Het 

Laatste Nieuws - de dag van uitzending 
aangekondigd? „Ook de uitzending van 

vanavond, waarin het debat over racisme 

centraal staat, zal stof doen opwaaien. 

Want sommige uitspraken zijn zo grof dat 

je je oren niet zal geloven." Daarbij twee 
opmerkingen; het krantenartikel dat 
volgt is sociaal correcter en Het Laatste 
Nieuws is zeker niet de enige krant die de 
uitzending vooraf spectaculair om
kleedde. 

DE KOGEL 

Van Grembergen had er zo zijn beden
kingen bij. „Het is hier duidelijk de be

doeling van de programmamakers om 

mensen tegen elkaar op te zetten. Het 

staat in het teken van de show. De be

merkingen die in deze 'De eeuwige strijd' 

gemaakt werden, waren onvoorstelbaar 

agressief 'De migranten mogen gerust 
neergeschoten worden' en 'Geef ze de 
kogels'. Dit programma heeft alleen de 

bedoeling om mensen in twee kampen te 

verdelen, liefst op een zo grof mogelijke 

wijze. Dan is het toch niet vreemd dat er in 

de samenleving een groeiende agressiviteit 

komt: leerkrachten die in elkaar geramd 

worden, automobilisten die elkaar naar 

het leven staan, de doden door zgn. 'nut

teloos geweld' in Nederland." 

Mag er dan niet over het migranten-
probleem gediscussieerd worden ? Uit een 
Europese studie blijkt toch dat België met 
een racismeprobleem worstelt? „Jawel", 

zegt Van Grembergen, „maar het lijkt me 

niet aangewezen om dat op zo'n manier te 

doen. Zeker niet in een programma waar 

agressie tot norm verheven wordt. Op geen 

Vrijheid, 
blijheid? 

Mariene voert 'eeuwige strijd'. 

enkele wijze werd het voeren van een 

normale discussie aangemoedigd." 

U-BOCHT BLOK? 

De commissie Media zal niet gezamenlijk 
kijken naar 'De eeuwige strijd' om er 
daarna over te discussiëren en op zoek te 
gaan naar een modus vivendi over dit 
soort 'emo-TV'. CVP, VLD en Vlaams 
Blok waren er helemaal niet voor te 
vinden: 'Het is niet de taak van de 
commissie om dit soort uitzendingen te 
bekijken' was de officiële uitleg. 'Geen 
censuur' de feitelijke oorzaak. 
Met name voor wat betreft het Vlaams 
Blok is dit een opmerkelijke U-bocht. In 
het jongste nummer van het Brusselse 
Blokblad de 'De Veujvechter' hadden we 
immers deze beschouwing over de mi
grantenrellen in Kuregem gelezen: „Zo 

moesten wij dagenlang en tot vervelens 

toe vernemen hoe brutaal en misdadig de 

ordetroepen, en hoe onschuldig de 

vreemde relschoppers wel waren. (...) 

Over de echte slachtoffers, de blanke 

winkelier wiens ruiten werden ingegooid 

nauwelijks een woord. (...) En daarom 

zeggen wij: er is een Witte Mars nodig 

tegen de media!" 300.000 man op straat 
om 'de media' eens op andere gedachten 
te brengen is voorwaar een uiting van 
ultieme genegenheid voor een grond
wettelijke persvrijheid. 

RECLAME 

Gezien commerciële TV in de eerste 
plaats reclame moet werven door kijkers 
te verkopen, kan je dit soort programma's 
waarschijnlijk niet verbieden. Wordt Van 
Grembergen nu niet versleten voor een 
'rechtse rakker'? Een 'maatschappelijk 

debat' openen over media heet al vlug 
'censuur willen uitoefenen' ... „Het 

vreemde is dat dan ook Agalev en mensen 

als de SP'er Tuur Van Wallendael rechts 

zijn, want die zijn mijn mening niet geheel 

ongenegen." 

Van Grembergen hoopt dat een eerlijk 
debat mogelijk blijft en heeft de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers van de commis
sie uitgenodigd om - op vrijwillige basis -
deze middag de uitzending met hem te 
bekijken. „Ik beschouw het immers als 

mijn humane plicht om mijn collega's-

parlementsleden persoonlijk met deze uit

zending te confronteren. Ik blijf ervan 

overtuigd dat de beelden voor zich spre

ken." 

Het zal de samenstellers van 'De eeuwige 
strijd' waarschijnlijk allemaal worst we
zen. Door Van Grembergens optreden 
kijken er gegarandeerd meer mensen. Het 
zal hen ook niet beletten om - als de 
gelegenheid zich weer eens voordoet - op 
het voorplan te treden met een of andere 
solidariteits- of verdraagzaamheidsactie. 
Voor pakweg een hongerhjdend Afri
kaans land of, liever nog, voor het me
terschap van een pasgeboren dwergnijl
paard. 

VRIJE NIEUWSGARING 

Het ontwerp over de zgn. vrije nieuws
garing is dan wel weer bijna rond. Met 
een aanvaardbaar compromis nog wel. 
De omroepen zouden van alle evene
menten - ook van sportwedstrijden - in 
hun journaals zes minuten beeldmateriaal 
mogen uitzenden. In hun actualiteits
magazines zouden ze een kwartier lang 
beelden mogen geven. Met dat laatste 
moeten ze evenwel wachten totdat de 
beelden zijn uitgezonden door de stations 
die over de zgn. 'exclusiviteit' beschik
ken. Het voorstel van Van Wallendael (SP) 
en Decaluwé (CVP) is daarmee in grove 
lijnen behouden. VU en Agalev sloten 
zich erbij aan. 

Enkele weken geleden waren de voet
balbond en VTM zwaar in het verweer 
gegaan tegen het voorstel omdat beiden -
de een aan de ander- miljoenen zouden 
verliezen. Het nieuwe ontwerp moet nog 
goedgekeurd worden door zowel de com
missie Media als door het voltallige 
Vlaams parlement. 

In beide gevallen waarschijnlijk een for
maliteit. Toch nog dit: voor het toe
passingsgemak van de wet lijkt het zeer 
nuttig om het begrip 'evenement' zeer 
goed te omschrijven. Wat doe je b.v. als 
The Rolling Stones naar Werchter af
zakken, 120.000 mensen op de been 
weten te brengen, maar weigeren om een 
cameraploeg op de weide toe te laten? 
Wat met de Fl? Een operavoorstelling? 
Geert Hoste op VTM? Jacques Vermeire 

op de VRl!" 
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Rijkswacht 
Naar aanleiding van de bloedige overval 
op een geldtransport, kwamen de werk
nemers van bijna alle geldtransport
maatschappijen op straat om rijks
wachtbescherming te eisen Gek niet? 
Mensen nemen een baan aan bij een 
firma die ervoor zorgt dat geld op een 

veilige manier van de ene plek naar de 
andere kan worden vervoerd en weten 
welke risico's dat meebrengt, maar als 
puntje bij paaltje komt, wordt er om de 
rijkswacht geroepen. 
Binnenkort leven we In een land waar 
nachtwakers nachtdienst weigeren te 
doen, waar vissers enkel met mooi weer 
uitvaren, waar brandweerlui weigeren 

zich naar uitslaande branden te spoeden 
omdat ze te gevaarlijk zijn, waar rul-
tenwassers enkel nog het gelijkvloers 
zemen omdat het op een ladder te 
gevaarlijk is (de moeilijke ruiten moeten 
maar worden gewassen door de rijks
wacht), waar caissières rijkswachtpetten 
dragen en de bankloketten voortdurend 
onder schot worden gehouden door de 

BOB, waar de politie beschemd wordt 
door de rijkswacht wanneer ze op ronde 
gaat dooreen ietwat moeilijkerwijk; in't 
kort. een land dat wordt geregeerd door 
de rijkswacht. 

Walter A.P. Soethoudt, 
Antwerpen 

• WEDERWOORD • 

Moreels 
De „Vlaamse" CVP gaat Reginald Mo
reels naar Gent sturen en op haar se
naatslijst zetten als „stemmenwerver". 
De CVP wil stemmen trekken van de 
aanhangers van Gand Frangais! 
Daarom wordt door de CVP-professi-
onelen aan het imago van Moreels ge
werkt. 

Herman Schueremans, baas van Rock 
Werchter en free lance promotor van 
CVP-politiekers schreef in de krant dat 
Moreels niet goed overkomt bij de 
Vlaamse jongeren. Hij organiseerde om 
hem te promoten te Leuven een pop
concert in de hoop argeloze Vlaamse 
studenten aan te trekken. Die moesten 
dan ook ongevraagd een speech van Mo
reels aanhoren voor zij mochten gaan 
swingen! 

Ook het blad Kerk en Leven werd in
geschakeld en publiceerde een vragenlijst 
aan de lezers en het resultaat was dat 
Moreels, zogezegd en geschreven, met 
tweeduizend stemmen aan de kop stond. 
Dan was het de beurt aan bisschop Luys-
termans om Moreels geluk te wensen met 
zijn resultaat. 

De persfotograaf van De Gentenaar ver
eeuwigde met een foto de twee lachende 
vrienden, die elkaar de hand toestaken. 
Als dat geen reclame is, wat is het dan 
wel? Iedereen weet dat het gesprek onder 
die twee vrienden integraal in het Frans 
gevoerd werd. Het is geen geheim dat 
dhr. Moreels rabiaat francofoon is en dat 
ook heeft gezegd. Zijn Vloms brabbel-
taaltje is een belediging voor iedere 

Vlaamse intellectueel en zeker voor 
Vlaamse studenten. 

Het is duidelijk dat het clubje Dehaene 
steeds het Belgische francofone etablis
sement in deze „Vlaamse" partij betrekt. 
Eigen Francofoon volk eerst! 
Hoe is het mogelijk dat een man als 
Moreels op een Vlaamse lijst mag komen 
om achteraf zijn loon en carrière door 
Vlamingen te laten betalen? 
Wat een kluif voor de Vlaams-natio
nalisten onder de Gentse studenten! 

Alex Victor Colen, 
Gent 

Goede neus 
Proficiat met de rijkelijk gestoffeerde ein-
dejaarskatern (WIJ, 25 dec. '97). Bo
vendien was ik opgetogen er een oude 
bekende (uit ons TAK-verleden) in terug 
te vinden, met name de kunstschilder 
Gery De Smet. 

Aan de hand van zijn werk werd een 
overzicht gegeven van de nieuwe schil-
derschool in Vlaanderen. Bij het grote 
publiek wellicht nog onbekend en dus 
ook onbemind, maar een stroming waar
van we nog zullen horen. Ik was dan ook 
blij dat Joost De Geest dit in De Standaard 

(2 januari '98) met veel enthousiasme 
bevestigde. Hij schrijft:,. Het loont zeker 
de moeite hun werk in het oog te hou
den. 

Voor een keer dat een generatie aan het 
woord komt die niet onmiddellijk het 
publiek platwalst met theorieën en ar
rogantie!" Met De Geest delen wij „de 

MfCIVOüD 
Vlaams-radicaal en progressief maandblad 

in het laatste nummer: 
prof. Jaap Kruithof 

over nationalisme, Vlaams Blok, links, mega-systemen 
en Brussel ^ ^ ^ - -X -^ Ï&W^ 

"De stelling van Detrez en Blom-
maert dat nationalisme steeds 
destructief en reactionair is, lijdt 
schipbreuk." 

"Rond tiet Blok moet helemaal 
geen cordon sanitaire opgetrok
ken worden." 

"De SP van Freddy Willockx en 
van Louis Tobback is een cen
trum-rechtse partij geworden." 

Vraag nu een proefnummer: 
Zinnikstraat 10,1000 BRUSSEL 

indruk dat er opnieuw hoop is op een 
echte generatie Vlaamse schilders" die de 
verguisde technieken, olieverf, doek, pot
lood en papier weer heeft ontdekt en in 
eer heeft herstelt. 

Dat WIJ reeds eerder deze beweging zag 
wijst op een goede 'neus' voor die din
gen. 

P. Van Nerom, 
Ninove 

IP21 (1) 

Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat Bert 
Anciaux enkel het beste met de VU voor
heeft, meen ik dat hij met zijn ver
nieuwingsoperatie een fout maakt. 
Ten eerste, indien B. Anciaux de VU meer 
electorale slagkracht wil bezorgen, zou er 
beter gewerkt worden aan een duide
lijkere profilering van de VU zelf, haar 
standpunten en meerdere kopstukken 
i.p.v. de partij aan één mediatieke figuur 
die scheep gaat met allerhande vage krui
melpartijtjes, op te hangen. 
Ten tweede, als de VU de Rooms-rode 
coalitie daadwerkelijk ten val wil bren
gen, is het op zich geen slecht idee om -
zuiver electoraal-technisch gesproken -
kartellijsten te vormen waarop een hele 
rits kruimel- en oppositiepartijen samen
gaan. 

Maar om zijn plan te doen slagen moet B. 
Anciaux verder gaan en één kartellijst 
vormen met bijvoorbeeld ook Agalev. 
Kwestie van zoveel mogelijk zetels van de 
huidige meerderheid af te snoepen en de 
VLD en het Vlaams Blok niet te veel te 
laten profiteren van stemmenverlies van 
CVP en SR Persoonlijk ben ik het kar-
tellijst-idee echter niet genegen omwille 
van de grote verwarring die daardoor 
ontstaat omdat men de eigen partijdoel
stellingen niet scherp heeft kunnen stel
len tijdens de campagne. 
Ten derde heeft B. Anciaux het steeds 
over een vernieuwingsoperatie wat het 
naar ik geloof ook wel is, maar de modale 
burger interpreteert vernieuwing als ver
ruiming. Het gevolg: de geloofwaardig
heid van de VU wordt niet bevorderd, 
integendeel zelfs! 

Omwille van bovengenoemde bedenkin
gen en omdat het Vlaamse aspect be
langrijk blijft, acht ik het beter dat B. 
Anciaux en met hem de hele VU als 
overtuigde regionale partij haar eerste 
pijler - wat anders dan de Vlaamse -
opnieuw opblinkt, nadat de twee andere 
pijlers - ongebonden en democratisch -
op het jongste congres hun verjongings
kuur en opsmukbeurt terecht reeds kre
gen. 

Johan Guldix, 
Schilde 

ID21 (2) 

De richting die ID21 uitgaat voorspelt 
weinig goeds. Indien het democratische 
Vlaams-nationalisme niet openlijk en vrij 
meer kan werken, hoeft dit project niet 
voor mij. Bert Anciaux zou veel beter zijn 
energie doelbevrast aanwenden voor een 
Vlaams-radicale (én democratische) 
frontvorming. Op die manier wordt de 
VU de spil waarrond een Vlaams-radicale 
én democratische beweging kan groeien. 
Kan Anciaux - of anderen in zijn plaats -
misschien inspiratie opdoen in Schotland 
en Padanië? Waarom geen Vlaamse Lega 
Nord (zonder de brutale taal van Bossi en 
een aantal xenofobe uitschuivers) ? Nu in 
heel de wereld het nationalisme in op
mars is zou het Vlaams-nationalisme de 
boot missen en het onafhankelijkheids
streven zomaar cadeau doen aan ex
treem-rechts. Dit is onaanvaardbaar. An
ciaux moet dit beseffen. Zoniet wordt hij 
de tweede voorzitter in het VU-bestaan 
die het Vlaams-nationalisme verloochent. 
Daarom: terug naar de bron. Dit is het 
enige zinvolle devies aan de vooravond 
van de 21ste eeuw, wil het democratische 
Vlaams-nationalisme niet verworden tot 
een marginaal en machteloos verschijnsel 
in de Belgische politiek. Alle positief 
ingestelde Vlaams-radicalen zouden nu 
hun krachten bundelen om een écht ver
nieuwende politieke beweging tot stand 
te brengen, een beweging die Vlaanderen 
als zelfstandige natie een plaats wil geven 
in Europa. Aan de VU-politici, Vlaams
gezinden uit de traditionele partijen, mis
leide nationahsten uit het Blok, „Vlaamse 
Bewegers", intellectuelen, journalisten 
en alle maatschappelijk bewogen flamin
ganten wacht nu de taak om de oude 
gewaden af te leggen en een gedurfd 
Vlaams-radicaal project voor de 21ste 
eeuw uit te stippelen. Dat allen hun 
verantwoordelijkheid opnemen... 

Kris Verguit, 
Sint-Niklaas 

(ingekort) 

PS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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L eopold II was niet de eerste om zijn land een 

koloniaal verleden te bezorgen, voorganger 

Leopold I kwam reeds in de jaren veertig van de 

vorige eeuw met koloniale aspiraties aandraven. Dit 

draven eindigde echter zeer snel in een 

sukkelstraat je. Over dit wel uitzonderlijk kort 

overzees avontuur van het jonge België verscheen 

onlangs een uiterst goed gedocumenteerd boek. 

• U I T S M I J T E R • 

Kuifje in Midden-Amerika... of het pijnlijk 
verhaal van een Belgische kolonie in Gu
atemala, zou ook de titel kunnen zijn van 
een Belgisch avontuur dat zich midden 
vorige eeuw heeft afgespeeld. Daarover 
schreef Stefan van den Bossche de ui
termate boeiende literaire documentaire: 
Een kortstondige kolonie I Santo-Tomas de 

Guatemala (1843-1854). 

Door het feit dat de auteur ook ruime 
aandacht heeft besteed aan wat in de 
literatuur van die tijd over dit bizar ko
loniaal avontuur is verschenen is de aan
duiding dat het hier om een literaire 
documentaire gaat, zeker op zijn plaats. 

HET BELOOFDE LAND 

Voor een groot deel wordt de waarde van 
deze studie er ook door bepaald: eens je 
met de lectuur ervan begint is er geen 
ophouden meer aan. Van den Bossche 
projecteert een perfect geregisseerde 
zwart-wit-prent die een haarscherp beeld 
ophangt van wat er zich in die tien cha
otische jaren in het Midden-Amerikaanse 
land met onze tot mislukken gedoemde 
kolonialen heeft voorgedaan. En dat is 
geen kleine verdienste want tot op heden 
bestond er geen enkele volwaardige studie 
over die duistere gebeurtenissen tussen 
1843 en 1854. 

Reeds in zijn inleiding duidt de auteur aan 
dat de financiële middelen om deze Bel
gische kolonie op te starten steeds on
toereikend waren geweest en dat tijdens de 
eerste twee jaar de tropische ziekten lelijk 
huis hadden gehouden onder de bevolking 
van de nederzetting. Hij stelt meteen ook 
dat naast het exacte historische relaas de 
vraag naar de kleine man of vrouw, het op 
het schip gezette weeskind of de ernstig 
zieken op zoek naar genezing in het tro
pische beloofde land, hem even belangrijk 
zijn. Het klinkt misdadig, maar de Bel
gische overheid vond in 1840 dat een 
gecoördineerde landverhuizing de morele 
toestand in de dorpen en steden ten goede 
kon komen. Of: men wou de lage zeden en 
kleine criminaliteit van te lande expor
teren naar Latijns-Amerika, een soort Bel
gisch afkooksel van wat de Engelsen ooit 
met hun criminelen richting Australië had
den gedaan. Van den Bossche stelt het zeer 
cru; Latijns-Amerika als het overzeese 
beloofde land voor bedelaars, dronkaards, 
dieven en andere sukkelaars. België zat -
amper 10 jaar na zijn onafhankelijkheid -
in een troebele sociaal-economische sfeer, 
de opeenvolgende misoogsten droegen bij 
tot een economische depressie, de huis
industrie van het linnen weven was af
getakeld, iets waar vooral de Vlaamse 
kleine man onder leed. 

MISLUKKING VERZEKERD 

In de periode van 1839 tot 1843 werden 

aan Leopold I allerlei voorstellen gedaan. 

Zo stelde de Belgische consul-generaal in 
Alexandrië voor om in Abessinië een ge
bied te exploiteren, anderen dachten dan 
weer aan Nicaragua en in 1844 en 1846 
trok een 120-tal mensen, voornamelijk uit 
West-Vlaanderen, naar Brazilië; een avon
tuur dat na drie jaar reeds was dood
gebloed. 

De in 1841 bij Koninklijk Besluit op
gestarte Compagnie Beige de Colonisation 

- in Vlaanderen de Belgische Maatschappij 

van Volksplanting genoemd - liet haar 
speurend oog op Centraal-Amerika vallen 
en stelde zich tot doel om in het Gu
atemalteekse departement Vera-Paz ko-

kind / Dat zich van U allen scheidt, in 
ontroering en pijn / Me verbeeldend van 
deze wouden koning te zijn." 
De populaire Antwerpse volksdichter 
Theodoor van Rijswijck etaleerde in zijn in 
1844 verschenen gedicht Santa Thomas de 

Guatemala manifeste gevoelens van ach
terdocht tegenover dit Belgisch overzees 
avontuur: 

„Men vindt er slechts bossche, zoo donker 
bewassen, Dat men er geen hand voor zijn 
oogen meer ziet. Waarin u de tijgers en 

Tot mislukking 
gedoemd 

loniale nederzettingen en factorijen op te 
richten. Daarmee zou een deel van de 
Engelse concessie van Vera-Paz worden 
overgenomen, maar de Compagnie zag 
toekomst in het langs de Adantische kust 
gelegen district Santo-Tomas. 
In november 1841 was de pas gebouwde 
schoener Louise Marie voor een explo-
ratiereis naar Guatemala vertrokken. Na 
de terugkeer van de zending begon de 
Belgische overheid vrijwilligers te ron
selen, maar in plaats van de verhoopte 
vaklieden kwamen zich vooral eenvoudige 
mensen en marginalen aanbieden, zieken 
ook, gedetineerden, bedelaars, weduwen, 
ouderlingen en weeskinderen. De kolo
niale catastrofe kon zich geen betere start 
dromen. Mislukking verzekerd dus. 

PREFAB-KERK 

De eerste overtocht startte in Antwerpen 
op 16 maart 1843 met de boten Theodore 

en Ville de Bruxelles, diezelfde dag vertrok 
vanuit Oostende de reeds geciteerde Lou
ise Marie. De Ville de Bruxelles had een 
geprefabriceerd kerkje aan boord, de Ant
werpse volkszanger Vandenbergen 
kweelde op de markten dat „Een kerk en 
verscheyden gebouwen wird op de stoom
boot gedaen". Er reisden ook drie je
zuïeten als aalmoezeniers mee. 
Het beloofde land bleek al vlug een tro
pische valkuil te zijn, waarin allerlei span
ningen optraden, diefstal en gesjoemel met 
waardebonnetjes schering en inslag waren 
en epidemieën - waaronder de gevreesde 
moeraskoorts - lelijk huis hielden onder 
de kolonialen. Op het thuisfront pakte de 
Compagnie evenwel met wonderbare vis
vangsten, rijkgevulde tafelen en schitte
rende landschappen uit. De briefschrij
vende schrijnwerker Jules Alexandre 
Smout had het in een aan een vriend 
gestuurd karamellevers evenwel over „Een 
gewillige kolonist, gehoorzamend als een 

wolven verrassen, Die steeds op u loeren 
uit blaren en riet." 
En aan het slot van zijn bladzijden lang 
gedicht volgt de ultieme waarschuwing: 
„Bedenkt eens, daer zijn er verscheiden uit 
Vlaanderen^ Die daer over maenden naer 
toe zijn gekruid;/ Nog doen zij niets anders 
dan haken en spaendren/ Maar 't hout 
schiet er achter hun hielen weer uit!" 
De dichter als ziener dus. 

DE DOOD IN HET UJF 

De werkelijkheid was nog erger dan wat 
Van Rijswijck in lyrische termen had gevat. 
Van den Bossche constateert dat de mi
serabele leefomstandigheden, de onder
voeding, uitputting en het uitbreken van 
tropische ziekten hun tol eisten, zodat de 
geplande landbouwontginningen geen 
voortgang vonden. 

De auteur haalt een paar schrijnende voor
beelden aan van families die in Santo-
Tomas haast compleet ten onder gingen, 
hij vermeldt ook de herkomst van de 
sukkels. Enkele Vlaamse dorpen waren 
sterk vertegenwoordigd in de baai, zo b.v. 
uit de streek rond Ninove, Zottegem en 
Oudenaarde. 

De 25-jarige amateur-natuurkundige 
Alexandre Pottié uit Doornik, die in Gu
atemala exotische planten, vlinders en 
vogels verzamelde, schrijft in een brief dat 
er in de losgeslagen kolonie een structureel 
gebrek aan organisatie en gezag was. „De 
mannen van 35 a 40 jaar zijn gekromd 
door de ziekte en blijken nauwelijks meer 
dan versleten ouderlingen. De kinderen 
hebben allen de dood in hun lijf: niet één 
zal, vrees ik, het overleven. De vrouwen 
zijn er nauwelijks beter aan toe." In 1847 
werd een flink deel van hen gerepatrieerd, 
o.m. de weeskinderen Priem uit Pollare bij 
Ninove. 

Een van de grote problemen waarmee de 
wel zeer kortstondige Belgische kolonie 

had af te rekenen was het alcoholisme. 
Tijdens het tweede trimester van 1851 zag 
het drankgebruik er als volg uit; 13 grote 
vaten brandewijn, 1000 bakken en 12 
vaten jenever, 1600 bakken met diverse 
likeuren. En dat voor een paar honderd 
bewoners! Tijdens de eerste negen jaar 
waren er maar eventjes 182 van de 542 
landgenoten gestorven. Meer cijfermate
riaal is hier overbodig. 

HOMMAGE 

Aan het slot van zijn boek doet Van den 
Bossche het verhaal van het schoolschip de 
Mercator dat in 1939 zijn zeventiende 
kruisvaart ondernam en tijdens die reis 
Santo-Tomas aandeed. Scheepscommissa-
ris José Gers schreef aan boord een ge
dichtencyclus en liet ook heel wat notities 
na over de verdwenen kolonie. Maar 
interessanter is de bootreis die de auteur in 
de zomer van vorig jaar zélf naar Santo-
Tomas ondernam. Zijn afspraak met de 
geschiedenis maakte indruk, schrijft hij, 
maar de staat waarin de stad en haar 
bewoners verkeerden, bleek nauwelijks 
beter dan elders in Midden-Amerika. Hij 
ging op zoek naar het kerkhof waar de 
Guatemalteekse regering in 1959 een 3 
meter hoog gedenkteken had laten op
richten voor de tragische Belgische ko
lonialen uit vorige eeuw. En daar wachtte 
Van den Bossche dé schok van zijn reis; een 
beeld om nooit te vergeten, schrijft hij: 
„Het lachende gezicht van een 17-jarig 
meisje, een echte Guatemalteekse, met de 
naam Oralia Estela Vandemberg Tejada. 
Naast haar stond haar man, de twee jaar 
oudere José Luis Vandemberg, en hun 2-
jarig zoontje Abuelo Raul Vandemberg. 
Afstammelingen van de landverhuizers 
Vandemberg, op 22 maart 1844 vanuit het 
Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Esse in Santo-
Tomas aangekomen". 
Een haast ontroerende slotnotitie in een 
boek dat eindelijk een stuk vaderlandse 
geschiedenis vasdegt dat voor een groot 
deel door verpauperde Vlamingen werd 
geschreven. Van den Bossche bezorgde 
hen een waardige hommage waarvoor wij 
hem dankbaar zijn. 

(wv) 
<» Een kortstondige kolonie. Santo-Tomas 

de Guatemala. Stefan van den Bossche. 

Uitg. Lannoo, Tielt, 1997, 236 blz., 

594 fr. 

Geïdealiseerde 
voorstelling 
van de 
nederzetting 
In santo-
Tomas. 
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Lezing 

Op dinsdag 27 januari a.s. houdt Stefan van den Bossche 
om 12U.40 In het kader van de Brusselse Middagen van de 
Poëzie en het Proza in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel een voordracht over de kortstondige Guate
malteekse kolonie. 

22 januari 1998 


