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aast de vele plichten heeft de
burger ook meerdere rechten. Zo
staat de overheid in voor sociale
rechten of sociaal-financiële tegemoetkomingen.
Te veel mensen, vooral de minder begoeden,
weten niet van welke sociale bijdragen ze kuimen
genieten. In die zin was het politiek dienstbetoon
ook een sociaal gegeven. Vooral mensen uit de
lagere sociale klassen wendden zich tot de
politici. Ze kwamen er onder meer te weten
welke fiscale vrijstelllingen er golden bij
belastingsaangifte of wanneer ze al dan niet in
aanmerking kwamen voor een studiebeurs.
Natuurlijk werd ook misbruik gemaakt
van het politiek dienstbetoon. Bovendien rees de
vraag of het wel de taak van politici is om
administratieve dossiers af te handelen. In het
Vlaams parlement werd een Deontologische
Code goedgekeurd waardoor het "foefelen" tot
het verleden zou moeten behoren en politci
gevraagd wordt persoonlijke dossiers aan de
bevoegde administratie over te maken. Dat zijn
integere voornemens. Maar, wetten hebben naast
bedoelde ook onbedoelde gevolgen. Zo leggen
sommige mensen meer schroom aan de dag
wanneer ze een anonieme ambtenaar in Brussel
over hun niet altijd even rooskleurige situatie
moeten inlichten. Anderen voelen zich
onbekwaam om zich door de administratieve
mallemolen te worstelen. En de talrijke
informatiecampagnes ten spijt, zijn de burgers
nog te weinig ingelicht over de talrijke sociale

et de mededeling dat hij een nieuw
onderzoel< naar Bloody Sunday wii,
M
toont Tony Biair dat het hem menens Is om
de gesprekicen over Noord-leriand opnieuw op gang te trel<i<en.
De lezer herinnert zich dat op zondag 30
januari 1972 in de straten van Derrv 13
betogers werden doodgeschoten door
Britse para's. Vandaag werpen nieuwe getuigenissen een ander licht op de gebeurtenissen die toen ook in Vlaanderen
voor grote beroering zorgden. De brutaliteit waarmee de Britten optraden tegen
een naar onafhankelijkheid
verlangend
volk was wel niet vergelijkbaar met wat ordehandhavers in die
jaren bij ons durfden
presteren. Maar de
salvo's van Zwartberg
klonken nog na en de
matrakkengruwel van Leuven, Voeren en
Schaarbeek was nog niet vergeten. Nog in
1980 mikten rijkswachters met scherp op
VU-betogers in Komen! Bloody Sunday
wekte grote weerzin op, de wijze waarop
ongewapende betogers in de nauwe
straatjes van de Bogside gedreven werden
en in de rug geschoten, blijft een beschaafd land onwaardig. Op de vraag wie
de opdracht tot deze misdaden gaf,
volgde nooit een emstig antwoord. De
bevelvoerende militairen werden vrij gepleit, hun manschappen hadden slechts
de schoten beantwoord die betogers op
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voordelen die de overheid biedt. Zo vraagt een
kwart van de ouders die recht hebben op een
studiebeurs niet eens een dergelijke beurs aan.
Daartoe behoren vooral de minderbegoeden.
Als „maatschappelijk geëngageerd
persoon", oordeelde Vlaams VU-parlementslid en
gemeenschapssenator Chris Vandenbroeke dat niet
de burger een smdiebeurs zou moeten aanvragen,
maar de administratie deze beurs automatisch zou
moeten toekennen. Ook in andere partijen waren
meerdere politici deze mening toegedaan. Toch
werd de koe niet bij de horens gevat „omdat" zo
redeneerden sommigen, „de kiezer ons dan niet
meer nodig zou hebben." In het Vlaams
parlement diende Chris Vandenbroeke een
resolutie in opdat er een wet zou komen die de
fiscus verplicht alle ouders te venvittigen wanneer
ze recht hebben op een studiebeurs voor hun
kinderen die middelbaar onderwijs volgen. Zijn
resolutie werd door het Vlaams parlement
unaniem goedgekeurd. Omdat de uitkering van
studiebeurzen een federale materie is, diende de
gemeenschapssenator in de Senaat een
wetsvoorstel ter zake in. Hij wordt daarbij
gesteund door de andere Vlaamse
gemeenschapssenatoren. Bovendien
onderschreven ook de Franstalige
gemeenschapssenatoren deze wens. Op die
manier kan federaal minister van Financiën
Philippe Maystadt (PSC) niet meer om het
wetsvoorstel heen.

hen hadden gelost. Door de feiten te
loochenen liet Londen nog maar eens
blijken welke minachting het voor de republiekgezinde Noord-leren koesterde.
Het was trouwens niet de eerste keer dat
het zich ,,vergiste", de verhalen van nationalisten die onterecht langdurige straffen uitzaten, zijn gekend.
Het siert Biair dat hij achter de waarheid
van Bloody Sunday wil komen. Dat is niet
alleen goed voor hem, maar ook voor de
gemoedsrust van alle inwoners van het
Verenigd Koninkrijk omdat ze (om het met

Gelukwensen
voor Biair en Pujol
de woorden van de premier te zeggen)
„op die wijze dit pijnlijk hoofdstuk voor
eens en voor altijd kunnen afsluiten"
Bovendien dragen niet alleen Engelsen
Bloody Sunday mee, ook bij andere volkeren binnen het LJK genazen de wonden
van deze schande niet
Het probleem Noord-leriand doet denken
aan een ander volkerenprobleem dat dezer dagen opnieuw de actualiteit haalt,
meer bepaald door de onverbiddelijke
moordaanslagen van de ETA. Madrid slaagt
er maar niet in om met het weerbarstigste
deel van de Basken tot een vergelijk te
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Het MAP krijgt een staartje.
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Een Vlaamse communist

komen, al was het maar om het onzinnige
moorden te stoppen. Het probleem Is dat
Baskenland geen Cern/ Adams heeft en
Madrid geen Tony Blair De tijd dringt
echter wel om tot wederzijdse akkoorden
te komen en de vreedzame toekomst van
Baskenland voor te bereiden.
In Bloody Sunday vond de IRA zijn tweede
adem, uit de dwaasheden van Madrid put
de ETA munitie voor nog meer geweld.
Omdat de poging om de waarheid over
Bloody Sunday te achterhalen een oplossing voor het Brits-lerse conflict kan
betekenen, zou het goed zijn mocht eerste minister Aznar aan zijn Ljondense collega een voorbeeld nemen. Madrid moet
onderhand toch weten dat de ETA nooit zal
wijken, zich van de massale betogingen
niets aantrekt en dat op elke nieuwe onvriendelijkheid van Aznar een explosief
antwoord komt.
Morgen ontvangt Jordi Pujol een eredoctoraat van de katholieke universiteit
van Brussel De minister-president van de
Ceneralitat de Catalunya voert een politiek
die een eigen identiteit aan een grote
economische vaardigheid koppelt. Pujol,
die de kerkers van Franco overleefde, is
een handig politicus. Onder zijn toedoen
werd het Catalaans tegen de zin van Madrid opnieuw ingevoerd en alhoewel hij de
federale regering steunt, vaart zijn regio de
meest zelfstandige koers van alle binnen
het schiereiland levende volkeren.
Nu hebben Catalanen en Basken een totaal
ander temperament, hun wijze van aan

politiek doen is ook helemaal anders, alhoewel zij tegenover hetzelfde Spanje
staan. Als elk volk hebben ze recht op de
zelfgekozen staatsvorm om als natie zichzelf te zijn, zich te ontplooien en te
groeien. Wij Vlamingen leven mee met wat
ze overi<omt, wij leggen hetzelfde parcours af Ook wij kennen de hoogten en de
laagten van de ontvoogdingsstrljd, de nederiagen en de ovenwinningen, de goede
ideeën en de dwaasheden.
Wij verheugen ons in de beslissing om Jordi
Pujol te lauweren omdat we weten welke
voorbeeldfunctie hij in Spanje en in Europa
bekleedt. De kordaatheid waarmee hij de
culturele identiteit van zijn volk en de
economische kracht van zijn regio verdedigt, mag gekend zijn. Bovendien heeft
hij het wapen van het woord steeds boven
de taal van de wapens verkozen, hij is erin
geslaagd de aanvankelijke strijd voor LEstefL/f (eigenlijk niet meer dan de erkenning
als volk binnen Spanje) om te zetten in de
erkenning als autonome regio Zijn generatie politici is er bovendien in geslaagd
de Catalanen van een gewelddadig verleden met Franco én Madrid als centrale
vijanden te veriossen Het was hun overtuiging dat een ovenwerkt verieden de
kortste weg naar autonomie mét vrede,
welvaart en erkenning zou hinderen.
Niet alleen de ETA-kopstukken, maar ook
de behoudsgezlnde regenng In Madrid
moeten daaruit lessen trekken.
Maurlts van Liedekerke

Gelukkige verjaardag!
„De Volksunie, Vlaamse Vrije
Democraten, staande voor de idealen
van emancipatie, sociale
rechtvaardigheid en broederschap tussen
volkeren, steeds handelend vanuit het
diepe besef van de heel Nederlandse
gemeenschap wil hare Majesteit ter
gelegenheid van haar 60ste verjaardag
van harte feliciteren. Het historisch
besef dat het Wilhelmus geschreven
•

werd door Marnix van Sint Aldegondis
uit de Zuidelijke Nederlanden, zegt ons
niet alleen iets over het heden en het
verleden, maar ook iets over onze
gemeenschappelijke toekomst in de
Europese Unie. De VU wenst hare
Majesteit nog vele jaren als
Landsvrouwe van de Nederlanden."
Uit een persmededeling van de VUfractie in het Vlaams parlement.
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De AFCEA-wapenbeurs zou ook
in Nederland niet mogen doorgaan. De
beurs mijdt België na acties van o.m. de
VU.
Er komt voorlopig geen moraiiteitsonderzoek bij Leuvense taxichauffeurs, vu-pariementslid Gerda
Raskin haalt daarmee haar eerste slag
thuis.
Zowel in het obussendossier als
in de Switelbrand zijn de processen
gestart.
KB en Cera slaan de handen in
elkaar en worden de grootste bank van
Vlaanderen.
Voorlopig is nog geen enkel bewUs gevonden die de getuigenissen
van XI kunnen staven. De onderzoeken
duren voort.
VU, Agaiev en VLD stappen naar
de Raad van State om het decreet op
de nieuwsgaring te laten verduidelijken.
Op Jaarbasis zouden 2,7 miljoen
mensen gebruik maken van de gratis
bus in Hasselt. Voor goed 90% zijn het
bijkomende verplaatsingen. Die lossen
het verkeersprobleem dus geenszins
op. Wat Stevaert ook moge beweren

„Wie wil er in deze tijd nu nog paus worden? Wie zegt dat
hij paus wil worden, weet ofwel niet wat h\\ zegt, ofwel is hij
seniel en weet hij niet meer \Nat hij zegt. Paus worden is
niet iets watje nastreeft. Als men u dat vraagt, dan doe je
dat. i\/1aar je weet toch ook dat diegenen van wie men zegt
dat ze paus gaan worden, binnengaan op het conclaaf en
buitenl<omen als gewone l<ardinaal. Klap er dus maar veel
over."
Kardinaal Danneels in Het Nieuwsblad van zaterdag 31
januari 1998.
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BRABANgONNE
Als Raoul Stuyck, de omstreden
Antwerpse PR-man, de cel tn moet, zal
hij letterlijk een boekje open doen.
Stuyck dreigt ermee iedereen met
naam en toenaam mee te sleuren In
zl/n val. Daaronder nogal wat vooraanstaande Antwerpenaren. Binnen
enkele maanden krijgt hij een uitspraak
in Beroep.

Johannes Paulus III?

De ontslagen Schaarbeekse politiecommissaris/o/;a« Demol wacht een uitspraalc
van de Raad van State af vooraleer hij
beslist of hij „in de politiek zal stappen."
In het VRT-duidingsprogramma Ter Zake
zei Demol dat het Vlaams Blok „de enige
partij was die mij in moeilijke tijden
steunde" en „dat er reeds contacten geweest zijn met mensen van het Blok."
Indien Demol in Brussel voor het Vlaams
Blok kandideert, zou dat het Brussels
pacificatiemodel op de helling kunnen
zetten. Wanneer de extreem-rechtse partij
een zetel bijwint en de andere Vlaamse
partijen gelijke tred houden, wordt het
Blok er "incontournable".
In zijn laatste persmededehng als VUjongerenvoorzitter, geeft Sigurd Vangermeersch een toelichting over Demol. Zo is
Demol ooit lid geweest van het Franstalig
extreem-rechtse Front de lajeumsse. Deze
organisatie houdt er niet enkel dubieuze
ideeën over democratie en de zwakkeren
in de samenleving op na, ze is ook uitgesproken Belgicistisch.
Sigurd Vangermeersch: „Wij vragen ons af
ofDemol op de Vlaams Blok-congressen na
de Vlaamse Leeuw ook de Brabangonne zal
mogen zingen. Toch vreemd dat een partij
die vorige week nog de Vlaams-nationalisten opriep de VU te verlaten al een hele
tijd ligt te lonken op een voormalig lid van
het Front de la jeunesse. Waren de goede
contacten met het Franse Front National of
de staatsnationalisten d la Le Pen de voorbode van een verbond tussen de Franstalige, Belgicistische extreem-rechtse groupuscules en het Vlaams Blok?"

van een Vlaamse republikeinse partij een
koningin gelukwenst en haar nog vele
jaren als Landsvrouwe van de Nederlanden toewenst.
Van Grembergen zei het republikeinse
gedachtengoed geenszins af te zweren.
Toch prijst hij Beatrbc omvdlle van de „vrij
zakelijke en correcte wijze waarop ze haar
koninklijke rol vervult. Ze doet niet aan
goedkoop populisme, ze koppelt wijsheid
aan waardigheid en plichtsbesef"
Over de Belgische koning Albert heeft Van
Grembergen een andere mening. „Ik heb
gezien hoe hij na de Witte Mars als een
witte ruiter voorop is gaan lopen, de
politici voorbij. Alsof het vorstenhuis de
voorbije twintig jaar geen ministers heeft
benoemd en ontslagen of niet aanwezig is
geweest toen er beslissingen werden genomen. Ik kan me niet herinneren dat het
vorstenhuis in die periode veel voor een
betere justitie gedaan heeft. Dan moet hij
nu ook niet plots de rol van witte ridder
spelen."

AGALEV-VU-REGERINC

Aan de Katholieke Universiteit Leuven
(KUL) werd onder de studenten een tussentijdse verkiezing voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, het
Vlaams parlement en de Senaat gehouden.
15,5% of 430 van de 2.796 ingeschreven
studenten van de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte namen aan de stembusgang
deel.
De resultaten zijn op zijn minst opvallend.
Op basis van de cijfers zouden de democratische oppositiepartijen Agaiev en
VU zowel in Kamer, Senaat als Vlaams
parlement een nipte meerderheid halen.
POPULIST
Voegt men de resultaten voor de drie
assemblees samen dan haalt Agaiev
VU-fractieleider in het Vlaams parlement
Paul van Grembergen feliciteerde de Ne- 31,47% en de VU 22,87% van de uitgebrachte stemmen.
derlandse koningin Beatrix met haar zestigste verjaardag (zie blz. bovenaan). Het
De resultaten ontwaren alleszins een trend
Laatste Nieuws vroeg aan Van Gremwaarbij de jeugd niet meer klakkeloos de
bergen waarom een vertegenwoordiger
partijpolitieke voorkeur van ouders en

Blijkens een onderzoek van
Hugo Olaerts betalen Walen systematisch meer voor hun autoverzekering
dan Vlamingen.

familieleden volgt. Ze neemt eerder afstand van het traditionele stemgedrag
waardoor partijen als CVP, VLD en vooral
SP heel wat kiezers zouden verliezen. Dat
aan een katholieke universtiteit de SP
minder stemmen wegkaapt (7,83%) is niet
zo verwonderlijk. Dat de CVP de jongeren
minder aanspreekt (13,34%), hgt ook in
de verwachting. Minder voorspelbaar is
dat bij jongeren de vernieuwingsoperatie
van de VLD (13,41%) nauweÜjks zou
aanslaan. Toch moet eerst en vooral opgemerkt worden dat slechts 15,5% van de
ingeschreven studenten het formuher invulden. Bovendien zijn er andere faculteiten als Economie en Rechten waar de
studenten er allicht een minder alternatief
stemgedrag op nahouden. Dat de studenten van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte het politieke systeem op de korrel
nemen, bevnjst de niet geringe sympathie
voor een radicaal-linkse partij als de Partij
van de Arbeid (4%). Nieuwe partijen als de
Partij voor Nieuwe Politiek (PNP) van Paul
Marchal en Vivant kunnen met respectievelijk 1,55% en 0,47% van de stemmen
de bevraagde studenten maar matig bekoren.

ONDER VUUR
Zowel in het Vlaams parlement als in de
federale Kamer van Volksvertgenwoordigers lag federaal minister van Justitie
Stefaan De Clerck (CVP) onder vuur.
Zo riep het Vlaams parlement, op initiatief
van Etienne Van Vaerenbergh (CVP) en
Herman Suykerbuyk (CVP), unaniem een
belangenconflict in naar aanleiding van
een wetsontwerp dat bepaalt dat niet
langer tweederde van de Brusselse rechters
van eerste aanleg tweetalig moet zijn.
Justitieminister De Clerck wil onder druk
van de Franstaligen tegemoetkomen aan
de gerechtelijke achterstand in Brussel.
Het Vlaams parlement meent dat het
wetsontwerp de tweetaligheid van Brussel
op de helhng zet. Het wetsontwerp wordt
zestig dagen opgeschort. Overleg tussen de
gemeenschappen en de federale regering
zou intussen een oplossing moeten bieden.

SAMSONITE-RECHTERS
Johan Leman dient Macfit in
tegen de makers van 'De eeuwige
strijd'. Hij neemt het niet dat ~ zoals In
dit blad gemeld - in het programma
een Vlaams Blok-medewerker werd
opgevoerd als islamkenner

Vlaamse
megabank
klaar voor

Een sportweekelnd vol verrassingen: Maaseik verliest voor het eerst
en Vlaanderen heeft twee wereldkampioenen veldrijden.
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Europa.

In de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers ontstond een communautair geladen debat over de toegevoegde
rechters, ook wel "samsonite-rechters" genoemd. Zowel voor de rechtbanken van
eerste aanleg als voor de handels- en
arbeidsrechtbanken zou een korps van
toegevoegde rechters opgericht worden.
Deze magistraten zullen worden ingezet
daar „waar de nood het hoogst is."
Iedereen weet dat vooral Brussel met een
tekort aan rechters kampt. VU-kamerhd
Geert Bourgeois kon dan ook niet aanvaarden dat de bestaande Brusselse taal-

yyaarde Heer
Hoofareaacfeur.

de "Tien geboden van WIJ".
1) Spreek nooit over "Belgische" maar altijd over "België". Dus
niet: "het Belgische wegennet", maar "het wegennet van Bel-

Mijnheer De Liederkerken: daar dampt mij de koekoek! Nu gaan
die gasten van De Standaard al zeggen hoe ze zelf moeten werken.
"De tien geboden van de De Standaard-journalist": waar gaat dat
naar toe? Vroeger was die gazet Vlaams en daarmee uit. Nu lijkt
het er steeds meer op dat het een bijlage bij de bijlagen is. Een
nevendossier, haha! Maar als ze daarmee hunne geslonken
verkoop kunnen opdrijven is het een goed idee. En daarom,
mijnheer De Liederkerken, hebben ik en mijn gezin niet naar "De
muziekdoos" en de weekendfilm gekeken - er is al miserie genoeg
rond de Vlaamse kerktoren - en ons aan het schrijven gezet voor

gië".
2) Zorg ervoor dat ge genoeg moeilijke woorden gebruikt. Zeg
niet: "Vlaanderen onafhankelijk", maar "Meer autonomie betekent onherroepelijk dat een confederale staatsstructuur in een
federaal Europa de zelfstandigheid is waar Vlaanderen het best in
kan gedijen".
3) Blijf altijd vriendelijk. Zeg dus niet "gespuis", maar zeg
"aanhangers van een extreem-rechts gedachtengoed".
4) Gebruik altijd een goede opsomming om uw hoofdartikel vol
te krijgen.

•
kaders niet voor deze rechters van toepassing zijn. Dat de Franstaligen daar
misbruik van zullen maken, ligt voor de
hand. Justitieminister De Clerck schoof dit
argument ter zijde: het wetsontwerp blijft
ongewijzigd.

SAMENWERKING
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) roept de Vlaamse regering
op een samenwerkingsakkoord met Brussel te sluiten. Het advies van de SERV is
niet onbelangrijk. In het overleg-en adviesorgaan zetelen immers zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Door
de nadruk te leggen op de "belangengemeenschap" Vlaanderen-Brussel accentueren zowel de werkgevers als vakbonden
de tweeledige gemeenschapsvorming. Ze
verwijten evenwel de Vlaamse regering
een al te concurrerende en conflictueuze
houding tegenover Brussel aan te nemen.
Ze raden de Vlaamse regering aan om op
tal van terreinen als arbeidsmarktbeleid,
ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en
economie met Brussel akkoorden af te
sluiten. Brussel verliest immers aan economische slagkracht, zo stelt de SERV
„Nochtans heeft Vlaanderen er alle belang
bij dat Brussel zijn internationale aantrekkingskracht en economische positie
behoudt."

MINPUNT
De SERV spreekt zich niet uit over de
institutionele situatie in Brussel. Dat is een
minpunt, want het is precies de huidige
Brusselse constructie die een intensievere
samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel belet. Een opgedreven samenwerking
tussen beide regio's zou pas voldoende
baten opleveren wanneer de tweeledige
gemeenschapsvorming in Brussel realiteit
wordt. Dat is wat de Vlaamse ministerpresident Luc Van den Brande bedoelde
wanneer hij opmerkte „dat een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en
Brussel in de huidige constitutionele context niet aan de orde is." Overigens laat
Van den Brande op die manier ook uitschijnen dat de Vlaamse regering niet veel
voor Brussel over heeft zolang de crisis in
Brussel aanhoudt

LAAGGESCHOOLDEN
Uit een rapport van de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid (HRW) is gebleken dat
België veel meer laaggeschoolden telt dan
Frankrijk, Duitsland of Nederland. Vooral
in Wallonië en Brussel is het aantal (jongere) laaggeschoolden dramatisch hoog.
In Wallonië is tweederde van de mannelijke werkzoekenden laaggeschoold.
In Vlaanderen zijn niet veel meer laaggeschoolden dan het Europees gemiddelde. Toch stemt deze evolutie niet tot
juichen. Wel integendeel. Er zijn in Vlaan-

5) Als ge het met iets binnen de VU niet eens zijt: zwijg erover of
citeer de persmededeling.
6) Als ge niet weet of het waar is: zwijg erover. Geef XI vooral
geen eigen rubriek.
7) Zaai geen tweespalt. Spreek niet over "forum". Gebruik:
agora, platform of marktplaats.
8) Zeg niet dat de minderheden in Brussel beschermd moeten
worden. Vraag gelijke rechten voor de Vlamingen in Brussel.
9) Zet af en toe eens een flinke tiet in uw blad en verantwoord dat
door te wijzen op meer vrouw in de politiek.
10) Zeg nooit "Mijnheer Moons", zeg "Guido".
Succes, mijnheer De Liederkerken!
De Gele Geeraerts

DOORDEWEEKS
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deren zowel te veel laag- als hooggeschoolden. Daartegenover zijn er veel te
weinig bekwame vaklui. Dat heeft te maken met een ondoordachte visie op het
Vlaams secundair onderwijs, terwijl het
beroeps- technisch- en volwassenonderwijs ondergewaardeerd wordt.

NIEUWE RICHTING
Tot voor kort beweerde Eric Van Rompuy
dat „Vlaanderen onvoldoende voorbereid
is op de volgende staatshervorming."
Door deze uitspraak ontstond de indruk
dat hij geen verdere staatshervorming
wenst. Dat heeft hij zaterdag jl. op een
VLD-studiedag
tegensproken.
De
Vlaamse minister wil dat Vlaanderen meer
fiscale impulsen krijgt en zelf een gedeeltelijke verlaging van de arbeidskosten
kan invoeren. De VLD stemt daarmee in.

BUde
geldkoeriers
Is de kogel
nog niet door
de kerk. Bij
Vande
Lanotte
gelukkig ook
nog niet...

, e door de Vlaamse regering geplande
onderwijshervorming zaait de
kiemen voor een nieuwe schooloorlog.

No passarèn
in 1995, bfj de vorming van de huidige
Vlaamse regering, kwamen CVP en SP
overeen een "doortastende" onderwijshervorming door te voeren. Het was één
van de meest ambitieuze doelstellingen
van de Vlaamse regering. Vandaag zit de
hervorming op een dood spoor. Vooral
omdat de Vlaamse regenng organisatorische hervormingen aan een "wafelijzerpolitiek" koppelde. Zo had de regering een
reorganisatie van het secundair ondenwijs
op het oog. Er werd gewag gemaakt van
samenwerkingsverbanden tussen scholen, de vermindering van het studieaanbod, de "verzelfstandiging" van de onderwijssector en de aanpassing van leerkrachten aan een flexibelere arbeidsmarkt. Dat nauwelijks gedacht werd aan
een dringende heroriëntering van het secundair onderwijs, noch aan de belangen
van leerkrachten, was van geen tel. Het
ging eigenlijk om besparingsmaatregelen
die moesten dienen voor een financiële
injectie ten gunste van het basisonderwijs. Dat onderwijs wordt sinds jaren, net
als het kunst- en volwassenonderwijs,
stiefmoederlijk behandeld. Meer middelen voor het basisonderwijs was dan ook
een nobele doelstelling.
Ware het niet dat dit voornemen gekoppeld werd aan een "billijke" verdeling
van middelen over de verschillende
schoolnetten. Zo werd andermaal in 1995
en op aandringen van de CVP afgesproken

dat de vrije gesubsidieerde scholen, voornamelijk katholieke scholen, 76% van de
werkingsmiddelen die de gemeenschapsscholen ontvangen, zouden krijgen. Toen
voor het eerst serieus werd onderhandeld
over de hervorming van het secundair
onderwijs, stond de CVP op de nakoming
van die 100/76-verdellng voor het basisondenA/ijs. Een vindingrijke CVP vond
bovendien In november vorig jaar een
"verdoken pot" in het gemeenschapsonderwijs: geld dat zowel voor het basis- als
secundair onderwijs werd aangewend. De
christen-democraten bekwamen dat dit
bedrag, 617 miljoen fr., op termijn verspreid zou worden over het katholiek basisonderwijs, het gemeentelijk en het provinciaal onderwijs. Om het verlies aan
inkomsten voor het gemeenschapsonderwijs te compenseren, eiste de SP een
toename van 1,2 miljard fr. werkingsmiddelen voor het gehele basisonderwijs.
Op die els werd via het Polderakkoord van
eind november ingegaan, zei het dat de
werkingsmiddelen tegemoetkomen aan
de verdeelseutel 100/76.
Dat was er voor ÖQA utonome raad van het
gemeenschapsonderwijs (Argo) te veel
aan. Door de maatregelen, aldus de Argo,
derft het gemeenschapsonderwijs 1,2
miljard. Gesteund door de SP-fractie in het
Vlaams parlement en door SP-voorzitter
Louis Tobback zette de Argo Onderwijsminister Luc Van den Bossche (SP) onder

vdruk. Er zou en moest meer geld voor het
gemeenschapsonderwijs op tafel komen.
Een radeloze Van den Bossche belde bij
Begrotingsminister Wlvina Demeester
(CVP) aan. Of zij niet wat geld van de
algemene begroting voor het basisonderwijs over had? Niets van, zo antwoorde
Demeester, zoek de centen binnen het
onderwijsbudget. Er werd wat heen en
weer gedreigd, tot een vergadering in een
besloten Mechels kasteel een uitkomst
bood. Het TivoH-akkoord bepaalt dat het
basisondenwijs niet 1,2 miljard, maar 5,1
miljard fr. krijgt. Dat Is een aardige stuiver
en daarom moet 1,8 miljard fr. uit het
secundair onderwijs komen.
Van de weeromstuit begint het katholiek
onderwijsnet zich te roeren. De "deal"
bestond er toch in om via een hervorming
van het secundair onderwijs geld vrij te
maken voor het basisondenwljs? Nu is er
nog niets van een hervorming van het
secundair onderwijs in huis gekomen, terwijl wel reeds 1,8 miljard fr. moet Ingeleverd worden, zo betoogt de "Guimardstraat". En wij gaan betogen en zelfs
staken, zo plannen de onderwijsvakbonden, want de Inlevering zal al te veel
banen kosten, de regering voorziet bovendien In een benoemingsstop en ze zal
geen geld meer vrijmaken om de afvloeiing van "overtollige" leerkrachten te
betalen.
De CVP eist dat nog voor de nakende
verkiezingen én het Tivoll-akkoord wordt
uitgevoerd én het secundair ondenwijs
wordt hervonnd. Bovendien is een kind
een kind en moet dan ook voor het
secundair onderwijs de 100/76-verdeling
gelden. Daardoor zou het gemeenschapsonderwijs andermaal moeten inleveren.
No passarèn, zo pareerde Argo-voorzltter
Peter Steenhout Ook dit Is Vlaamse politiek, op de drempel van het jaar 2002
(evdc)
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stof tot spreken
Kamerlid Tony Smets (VLD) meent er
goed aan te doen op de kleintjes te letten.
'Waarschijnlijk heeft hij tijdens zijn
dienstbetoon een wel erg verbolgen CDkoper ontmoet. Hij doceert aan minister
Di Rupo: „Het is mij (...) bekend dat in
een Leuvense CD-winkel een actie loopt
waarbij men 2 CD's kan kopen aan de
prijs van 798 frank. De CD's die hiervoor

in aanmerking komen, bevinden zich in
een apart rek en bevatten hun
oorspronkelijke prijs én een etiket '2/798'.

• WETSTRAAT

In die winkel zou het voorgevallen zijn
dat de kassier weigerde om het
promotietarief van 798 frank aan te
rekenen aan een klant die zich met twee
dergelijke CD's aan de kassa meldde."
Een en ander leidt tot een aantal
parlementaire vragen. Waarbij wij ons dan
weer de vraag stellen of Smets niet
gewoon naar Test Aankoop had kunnen
bellen ...

•

et MestActiePlan (MAP) blijft in Viaanderen voor
beroering zorgen. Er duil<en bericlnten ob over
de ontoereil<endheid om de mestoversclnotten te
beberl<en en de nitraatvervulling tegen te gaan.
Hierover voelde Vlaams volksvertegenwoordiger
Jolian Sauwens (VU) Milieuminister Theo
Kelchtermans (CVP) aan de tand.

H

MAP krijgt staartje
Eind 1995, bij de goedkeuring van het
MestActiePlan door de roomsrode meerderheid, had de VU-fractie reeds gewaarschuwd voor de geringe slagkracht
ervan. Volgens Vlaams parlementslid/ohan Sauwens hebben twee recente voorbeelden deze kritische houding alleen
maar aangescherpt. Vorige zomer raakte
bekend dat een derde van de landbouwbedrijven zich ten onrechte als gezinsbedrijf bij de Mestbank heeft aangemeld.
Een gezinsbedrijf kan van een soepeler
uitrijregeling genieten. Voortijdig uitgelekte metmgen van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMMj toonden bovendien aan dat in zowat alle hydrografische
bekkens van Vlaanderen te hoge concentraties nitraten aanwezig zijn. Voordien was de Europese Commissie reeds
tot dezelfde vaststelling gekomen. Volgens de VMM werd in 1994 en 1995 in
twintig procent van de meetpunten een
structurele overschrijding van de nitraat-

daarbij heel Vlaanderen als kwetsbaar
gebied aanduiden. Milieuminister Theo
Kelchtermans (CVP) liet in her midden of
hi] de visie van Sauwens ondersteund of
enkel de huidige waterwingebieden als
kwetsbare gebieden aanduidt. Door de
spreiding van de mest over het volledige
grondgebied, is de nitraatvervuiling immers als een enorme olievlek uitgedijd.
Nederland en Denemarken, bijv., zijn wel
in hun geheel tot kwetsbare zones uitgeroepen. Deze landen menen op die
manier aan de Europese mtraatrichdijn
en de bindende afspraken van de Noordzeeconferentie te kunnen voldoen.

norm genoteerd. De zware overschrijdingen stegen van vijf procent in 1994
naar zestien procent in 1996. VU-volksvertegenwoordiger Johan Sauwens betreurde in z'n interpellatie dat dergelijke
berichten onmiddeUijk worden weerlegd
en als "voorbarig" worden bestempeld.

NIEUW EN BETER
Johan Sauwens: bijsturing van MAP
De Milieuminister verklaarde zich wel
niet langer door Boerenbond laten
opleggen. bereid de inkrimping van de varkensstapel in het Vlaams Gewest te onderniet minder dan 32 d 34 procent van de
zoeken indien de eerste twee mogelijkmeetpunten is verslechterd. De waterheden - zoals preventieve aanpak aan de
kwaliteit verbeterde slechts in 16 d 18
bron en mestverwerking - niet voor een
KWETSBAAR
procent van de VMM-meetpunten. De
volledige oplossing kunnen zorgen. In
Juist daarom hoopt Sauwens dat de wetoestand in de drinkwatergebieden in
Nederland is men momenteel reeds met
tenschappelijke rapporten in de nabije
West-Vlaanderen en de Noorderkempen is de herstructurering van de varkenshoutoekomst klaarheid in de troebele MAPronduit slecht. De medewerkers wezen de derij bezig. Daar wordt voor een gediscussie zullen scheppen. Twee weken
intensieve veehouderij aan als de belangfaseerde inkrimping van de varkensstapel
geleden werd alvast één van de (deelraprijkste oorzaak van de hoge nitraatcongekozen. Dat komt neer op een daling
porten toegelicht in de commissie Leefcentraties."
met 15% in 1998 en 25% tegen het jaar
milieu. Het eerste VMM-rapport geeft
Eén van de kernpunten van het MAP- 2000. De Nederlandse beslissing heeft
een beeld van de nitraatconcentraties in
een sanitair aspect, maar is ook genomen
dossier is de afbakening van de kwetsbare
het Vlaamse oppervlaktewater
omdat men de negatieve milieu-effecten
gebieden. Hierover bestaan uiteenloJohan Sauwens: „De YMM-medewerken
van de uitgebreide varkensstapel niet onpende visies. In oktober '97 vroeg de
benadrukten weliswaar dat er nog geen
der controle kon krijgen.
Europese Commissie nog om verduideduidelijke trend inzake nitraatvervuiling
De VU'er betwijfelde in z'n slotbeschoulijking bij de werkwijze van de Vlaamse
ts, maar gaven toch de boodschap mee dat
wing of het MAP erin slaagt de mestregering om de nitraatgevoelige regio's in
\
de waterkwaliteit tussen 1990 en 1996 in
productie terug te dringen om op die
kaart te brengen. Johan Sauwens wil
manier bij te dragen tot een lagere nitraatuitstoot in het oppervlakte- en
grondwater. Door de technische benadering van het mestprobleem wordt volgens hem over het hoofd gezien dat de
algemene volksgezondheid eigenlijk centraal staat. „De verstrekkende gevolgen
De federale regenng maakt een planLoones vermoedt dat vooral Waalse geIn 1994 kwam weliswaar het "spectacuvoor
het grond- en drinkwater dwingen
ning om radioactief afval op te bergen
meenten geïnteresseerd zullen zijn om
laire" rapport-Jadot uit. Er waren geen
ons
ertoe
om snel en ingrijpend op te
Bestuurders van nogal wat gemeenten,
het afval definitief op te bergen, in ruil
problemen, stond in het rapport te lezen,
treden
tegen
de mestoverschotten in het
provincies of streken maken zich zorgen.
zouden deze gemeenten "compensaties"
integendeeel, er was zelfs sprake van
dichtbevolkte
en kwetsbare VlaandeZo vroeg VU-senator Jortantóoneszichaf
verkrijgen. Zo zouden instellingen voor
"onderconsumptie" in de Waalse ziekteren."
of er in de Westlioek laagradioactief afval
onderzoek en laboratoria van de Kempen
verzekering. Sindsdien blijven de rapporzou opgeborgen worden. Met zijn vraag
naar Wallonië worden overgeheveld, iviiten voor 1995, 1996 en 1997 op zich
De Volksunie is bereid de klassieke tewendde Inones zich tot de minister van
nister Di Rupo kon dit noch ontkennen,
wachten. Aan federaal minister van Sogenstelling tussen meerderheid en opTelecommunicatie en Economie Elio Di „^noch bevestigen.
ciale Zaken vroeg VU-kamerlid Annemie
positie te overbruggen om eventueel aan
Rupo (PS). Deze bevestigde wat Binnen- '• Sinds 1994 moet de Algemene Raad
Van de Casteele een verklaring. ,,De geeen nieuw en beter Mestactieplan te werlandminister Johan Vande iMnotte (SP)
van het Rijicsinstituut voor Zieliteverze- gevens moeten nog worden verfijnd. Boken.
Op die manier kan de krappe meereerder tijdens een debat bekendmaakte:
vendien waren 1995 en 1996 zeer moeikerlng (Riziv) een jaarlijks rapport maken.
derheid
in het Vlaams parlement uit de
de gemeenten beschikken terzake over
lijke boekingsjaren."
Slechts door grondig en objectief onhoudgreep
van de kleine Boerenbondeen vetorecht. Voor de Westhoek is het
derzoek kunnen de ongerechtvaardigde
Onder "verfijning" moet worden verstaan
gevaar geweken De regering zal onderfractie
blijven.
De bijsturing van het MAP
transfers in de ziekteverzekering wegdat vooral de individuele en gemeenhandelen met gemeenten van reeds begewerkt worden. Dat was een eis van de
na
de
evaluatie
in het voorjaar - mag niet
telijke verschillen aan bod zullen komen.
staande nucleaire zones zoals Doel, Flerus,
VU, verbonden aan de ondertekening van
De transferten tussen Noord en Zuid kolanger opgelegd worden door de ecoMol-Dessei en Tlhange. Andere gemeenhet Sint-Michielsakkoord. Zoals dat ook
men op de achtergrond te staan. De
nomische belangen van het financieelten die "Interesse" betonen, kunnen zich
voor de beloofde overheveling van de
rapporten mogen dan ook binnenkort
industrieel concern rond de Boerenbond,
aanmelden. Daarbij zal, aldus Dl Rupo,
provincie- en gemeentewet geldt, komt
verwacht worden.
maar moet prioritair aan het algemeen
,,een doorzichtige overleg- en begeleier van het Jaarlijks rapport niet veel in
belang aandacht schenken: de volksgedingsmethode ontwikkeld worden."
huls
(evdc)
zondheid.

Waarheen met radioactief afval?

Filip Vandenbroeke
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nze medewerker Kristof Agache studeerde af
(UGent) met een thesis over 'De
financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten'. Op basis van deze studie schreef hij voor
WIJ een reeks van 4 artikelen. In een eerste
aflevering zal hij het hebben over hoe en in welke
tijdsgeest deze bijzondere financieringswet tot stand
is gekomen. De komende weken zullen andere
aspecten aan bod komen.

O

•

ECONOMIE
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VerdeUng van de totale toegewezen
middelen bij begin overgangsperiode

(1989)
Franstalig
België
45%

Vlaanderen
55%

Verdeling van de totale toegewezen
middelen b^ einde overgangsperiode

(1999)
Franstalig
België
40%

Vlaanderen
60%

Dit jaar zal de Bijzondere Wet betreffendemiddellijk met een ander financierings- teria tot een consumptiefederahsme leistelsel confronteren. Daarom werd een den. Anderzijds zou een te sterke toede financiering van de Gemeenschappen en
weliswaar
vrij
lange
overgangsperiode
passing van criteria inzake economische
de Gewesten, althans de Financieringswet,
ingevoerd gaande van 1989 tot 1999,
efficiëntie (het „juste retour"-principe) tot
opnieuw meermaals in de actualiteit koZij kregen minder middelen dan de bewaarin deze impliciete solidariteit werd
separatisme kunnen leiden.
men. Tegen 1999 dient men een nieuwe
voegdheden die ze daarmee dienden teAchtergronden
afgebouwd en vervangen door een vorm
Om de Belgische economische en moverdeelsleutel voor de BTW-middelen ter
financieren. Tevens stortte de federale bUde
financiering van het ondenvijs vast te
overheid een niet onaanzienlijk deel van
Financieringsstellen. Bovendien is de kans groot dat ook
hun middelen slechts met vertraging door,
wet (1).
aan andere aspecten zal gesleuteld worwaardoor de deelgebieden deze middelen
den. Omdat de Financieringswet een bijdienden te lenen.
zondere wet is, kan deze slechts gewijzigd
Al bij al wou men dus tijdens de overworden door een bijzondere 2/3-meergangsperiode geleidelijk komen tot een
derheid, inclusief een gewone meerderrechtvaardigere verdeling van de totale
heid binnen elke taalgroep. Dit zou dan
toegewezen financiële middelen tussen
ook wel eens de aanhef kunnen zijn tot een van expliciete sohdariteit: de nationale
Vlaanderen en Franstalig België. Bijhonetaire unie niet in gevaar te brengen
nieuwe communautaire ronde waarbij
rende grafieken tonen de verdeling hoe het
solidariteitstussenkomst. Tevens werd tijwerden defiscalebevoegdheden voor de
heel wat op het spel staat. Vandaar het
was in 1989, bij het begin van de overdens deze overgangsperiode de FranstaGemeenschappen en de Gewesten vrij
belang om de achtergronden van deze
gangsperiode, en hoe het volgend jaar in
ligen de tijd geboden om hun uitgavenbeperkt gehouden. Tevens werd de leFinancieringswet te kennen.
1999 zal zijn, op het einde van de overniveau structureel aan te passen. In de
ningsfinanciering voor de deelgebieden
gangsperiode. De grafieken werden bedefinitieve periode (vanaf het jaar 2000)
aan banden gelegd.
GEEN PROPERE LEI
rekend op basis van cijfers van de Hoge
zouden de middelen aan de GemeenDe overdracht van nieuwe bevoegdheden
Raad van Financiën. Hiertoe werden de
schappen
en
de
Gewesten
worden
toeen de daarbij horende middelen naar GeTot 1989 werden de Gemeenschappen en
gewezen
naar
fiscale
draagkracht.
meenschappen en Gewesten vond plaats in middelen voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewesten gefinancierd op basis van doGewest - gelijkblijvend met de Finaneen periode dat de federale overheid aan
taties afkomstig van de federale regering.
MET
VERTRAGING
cieringswet
- voor 20% bij Vlaanderen en
een sanering van de openbare financiën
De gemeenschapsmiddelen werden voor
voor 80% bij Franstahg België gevoegd.
toe was. Daarom dienden ook Gemeen55% toegewezen aan de Vlaamse GeIn het nieuwefinancieringsstelseldiende
meenschap, voor 45% aan de Franse Gemen tevens een aantal uitersten met elkaar schappen en Gewesten hun steentje bij te
Kristof Agache
dragen.
Hun
saneringsinspanning
werd
meenschap. De gewestmiddelen werden
te verzoenen. Zo zou enerzijds een overVolgende week:
verwerkt in het financieringsmechanisme. Duur uitgevallen solidariteit
verdeeld op basis van een drieledige verwicht van behoeften- en sohdariteitscrideelsleutel: 1/3 op basis van het bevolkingscijfer, 1/3 op basis van de oppervlakte
en 1/3 op basis van de opbrengst van de
Wallonië blijft zweren bij verouderde en
van de vrouw werden er vanzelfsprekend
Dit jaar vindt op zondag 26 april het
personenbelasting.
sterk vervuilende industrietakken die teeenenzestigste Vlaams Nationaal Zang- ook meer vrouwen politiek actief binnen
Toen de staatshervorming van 1988 het
ren op omvangrijke staatssteun. Het ANZ
feest plaats, nu reeds voor de derde maal de Vlaamse beweging. De eerste Vlaamsaantal uitgavenposten voor de Gemeenpleit voor een toekomstgericht zelfbenationalistische verkozene in de Senaat
in Flanders Expo te Gent. Het ANZ i<iest
schappen en de Gewesten gevoelig verstuur dat aan de verschillende gemeenwas nota bene een vrouw, Odiie Marechal
voor „Een symfonie voor Vlaanderen", in
hoogde, was het voor de Vlamingen onschappen binnen de huidige staatsstrucuit Brugge. Voor het moment Is de pareen regie van Herman Siagmulder.
aanvaardbaar de voor hen nadelige vertuur maximale ontplooiingskansen moet
tijpolitiek onafhankelijke Federatie van
VROUWEN
Vlaamse Vrouwengroepen (FW) de enige geven.
deelsleutels te behouden. Daarom diende
vrouwenorganisatie in de Vlaamse beOp die manier kan men groeien naar
De organisator van inet Zangfeest het
de middelentoewijzing grondig hervormd
weging.
nieuwe en autonome staatsstructuren
Algemeen Nederlands Zangverbond, viert
te worden. Een goed werkende financiële
waarin elke gemeenschap een verantdit jaar zijn vijftigste verjaardag en heeft
Voorzitter Hugo Portier benadrukte dat
middelenvoorziening in een federale staat
woordelijkheid draagt, aldus het ANZ. Het
daarom een bijzonder feestprogramma
het ANZ vooral hulde wil brengen aan de
dient immers een eigen middelendynavraagt dan ook dat de Vlaamse politici bij
uitgewerkt. Naast de klassieke thema's wil
talloze
vrouwen
die
naast
hun
echtgemiek voor de deelgebieden te koppelen
de onderhandelingen over de volgende
men dit jaar eveneens aandacht besteden
noten, geliefden, broers, vaders en zonen
aanfinanciëleen liefst ook fiscale verstaatshervorming hun verantwoordelijkaan de soclo-economische pijier in de
hebben gestaan en voor hun idealisme
antwoordelijkheid en tevens een doorheid opnemen.
Vlaamse ontvoogdingsstrijd en aan de
een hoge tol hebben betaald.
zichtige, omkeerbare, en op objectieve
Regisseur Herman Slagmulder heeft voor
criteria steunende solidariteit te bevatten,
een klassiek programma gekozen, waarbij
zonder daarbij de bestaande Belgische ecovooral de volksliederen centraal staan. Wel
nomische en monetaire unie in gevaar te
liet hij zich inspireren door de hulde aan de
brengen. Deze voorwaarden waren imvrouwen binnen de Vlaamse beweging. Er
mers in het vroegere dotatiestelsel ver
worden dit jaar teksten gelezen van Wouter de Bruyne en Lieve van impe, een
zoek. Men kon dus niet beginnen met een
dichteres uit Aalst. Verder zijn er oppropere lei.
tredens van voiksmuzlekgroep TrammeDe historisch gegroeide onevenwichten in
GROEIEN
lant, Lieve Leonaers, Mare Meersman en
ondergewaardeerde rol van de vrouw in
de bestedingen van de nationale overheid,
Daarnaast plaatst het ANZ vooral de ecoGust Teugels. De presentatie is in handen
de Vlaamse beweging.
alsook de vooral voor Vlaanderen nadelige
van Ella Vermeulen en Wilfried Haesen.
Bij haar ontstaan in de vorige eeuw was de nomische situatie van Vlaanderen voor
drieledige verdeelsleutel voor de reeds
het voetlicht. Het wordt stilaan bij leVlaamse beweging vooral een mannenovergedragen middelen golden als verdereen duidelijk dat Vlaanderen in zijn
zaak, wat gezien de maatschappelijke
(leva)
trekbasis. Nu het door de verdere feeconomische ontwikkeling wordt afgecontext helemaal niet verwonderlijk was.
remd door verstarde Belgische structuren
De enige vrouwen die een rol konden
deralisering om veel grotere bedragen be=»• Info: 61ste Vlaams Nationaal Zangfeest
en
Waals conservatisme. Vlaanderen trekt
spelen
waren
schrijfsters
of
leraressen
die
gon te gaan, was een verderzetting van
jyEen symfonie voor Vlaanderen". Zonmeer en meer de kaart van het dynaopkwamen voor het gebruik van de eigen
deze verdeelsleutel voor de Vlamingen dan
dag 26 april 198, vanaf 13u.30 in Flanmische Nederlandse poldennodel, en
taai. Vooral Virginie en Rosalie Loveling
ders Expo te Gent. Reservaties:
ook totaal onaanvaardbaar. Anderzijds
oogst bewondering met zijn internatihebben hiermee een plaatsje In de ge03/237.93.92, iedere werkdag van 8u.30
kon men de Franstaligen, die in het doonaal befaamde spitstechnologie, terwijl
schiedenis veroverd. Met de ontvoogding
totl7u.30.
tariestelsel van een niet onaanzienlijke
impliciete solidariteit genoten, niet on-

Minder middelen
dan bevoegdheden

Symfonie voor
Vlaamse vrouvifen
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e artikelenreeks over internationale afkortingen
(WIJ, 18 en 25 dec. '97) voor o.m. postadressen
en autonummerplaten blijft lezerspennen beroeren.
Gebruikmakend van onderstaand wederwoord
vroegen we federaal kamerlid Geert Bourgeois
minister Elio Di Rupo te interpelleren aangaande
het voorstel om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tot BXL af te korten.

D
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komen in welk departement een Franse
auto ingeschreven staat. Dat deze decentralisatie met een cijfer aangeduid
wordt, brengt ons al wat dichter bij de
kern van de zaak die mij bezig hield.
Duitsland is even groot als Frankrijk en
doet het met vrij gemakkelijk herkenbare
letters, niet met cijfers. Het is tekenend
voor het verschil tussen een unitaire en
een federale staat.

De namen van
staten
moeten door
postgebruikers
voluit worden
geschreven.

Herman A.0. Wilms heeft in twee belangwekkende bijdragen een paar achtergronden blootgelegd van de wijze
waarop internationale afkortingen, ook
voor autonummerplaten, tot stand komen.
Zijn uiteenzetting lijkt nergens tegenstrijdig te zijn met mijn betoog. Alleen
waar hij vermoedt dat ik het Franse geval
over het hoofd heb gezien, wou ik even
aanpikken.
Het is mij inderdaad bekend dat iemand
die de cijfers van al de Franse departementen van buiten kent, te weten kan

•

1. Een praktisch bezwaar. Misschien is
het nog doenbaar, de juiste afkortingen
bij te brengen aan Europese postmensenen gebruikers. Eens buiten Europa kan
niemand, ook geen Europeaan, dit bijhouden of onthouden.
2. Een ideologisch bezwaar. Het lijkt mij
niet wenselijk, Europa, a fortiori de wereld, als een eenheidsbrij te zien, waarin
de verschillende staten nog slechts met

Postadressen en
autonummerplaten
POSTADRESSEN
Wat de heer Wilms niet lijkt te storen en
mij wel, is het voorschrift, in postadressen
de naam van de staat niet langer te
vermelden. Eén of meer letters zouden
volstaan. Zulke afkortingen kunnen best
nuttig zijn voor ander gebruik. Er bestaan
echter twee bezwaren tegen hun gebruik
in postadressen.

Bij het artikeltje „Sclnaf het geld af!" (WIJ,
22 jan. '98) stelt Jan Caudron de vraag
„Wat denkt de lezer over deze voorsteilen?"
Nu er mensenlevens vallen bij het transport van geld beginnen oe rode lichten te
knipperen. Het probleem zit echter veel
dieper dan misdaad, wapenhandel en
drugs. Dat zijn maar symptomen De ziekte
wortelt in het monetair systeem, dat door
en door rot is, en herdacht moet worden.
De technologische vooruitgang laat toe
ieder mens een gepersonaliseerde zakcomputerte bezorgen, die gelijl<tijdig fun-

administratieve of technologische afkortingen worden aangeduid.
Wij beseffen terdege: staten zijn lang niet
identiek met volkeren. Doch als zelfs
staten in de grote wereld niet meer met
name genoemd worden, wat zal dan met
de volkeren gebeuren?
Vanuit ons volksnationaal standpunt
wensen wij toch een wereld, bevolkt met

Dan zijn alle betalingen geregistreerd, bij
laten een economisch wereldbeleid te voede Vlaamse Regionale Bank. Dit vergt eenren.
machtige, maar eenvoudige computer
De geidschepping wordt dan een machtig
Wanneer we alle belastingen vervangen
middel om enorme werkgelegenheid te
door een bestedingsbelasting die maar scheppen, voor zover die geen potverteer
10% behoeft te bedragen, maar onvervoor gevolg heeft. Het zijn juist deze jobs
biddellljk bij iedere overschrijving wordt
(oa. de Witte Woede) die thans onbeovergeschreven naar de schatkist, dan is er taalbaar zijn, maar broodnodig, die in aanvan ontduiken ook al geen sprake meer
merking komen Ook onderwijs, cultuur en
want het loont de moeite niet. Bovendien
alle maatschappelijke uitingen van verkan iedere fraude worden achterhaald. De broedering in vreugde en leed, kortom alle
zakcomputer wordt dan geblokkeerd, zowerkzaamheden die de volksgezondheid in
dat de knoeier schaakmat wordt gezet.
de breedste zin van het woord behartigen.
Afschaffen van geld veronderstelt een geVia een middenstandsbeleidi
Ook voor pensioenen is er geld in overvloed. Enkel de besteding van het ter
beschikking gestelde geld, moet worden
gekanaliseerd naar binnenregionale versnelde circulatie met minimaal potverteer.
Wat mogelijk Is blijkt uit de dagdagelijkse
grafieken op het TV-scherm, die een weergeert als identiteitskaart, telefoon, radio
sloten geldcircuit per regio, wat betekent
gave zijn van de globale cijfers bij de
en televisie, zodat zelfs een aansluiting op
dat betalingen naar andere regio's enkel
Regionale Bank, die zelfs geen geheimen
Internet en alle andere elektronische comkunnen gebeuren vla de zakcomputer van
meer
bevatten voor kinderen uit het bamunicatiemiddelen mogelijk wordt. Het
de Regionale Bank, die verbonden is met
sisonderwijs.
was bijzonder interessant Indien die zakde Federale Europese Banión Frankfurt, die
computer het enigste betaalmiddel werd,
op haar beurt alle verrichtingen tussen de
Geld afschaffen betekent èlle schuldbewaardoor betalen een overschrijving wordt
Europese regio's registreert. Betalingen
kentenissen vervangen door contante bevan rekening op rekening enkel door een
tussen de federaties gebeuren met de
taling. Wie dat niet kan, zal bij de Regionale
druk op de knopjes. Allicht worden die
zakcomputers van de Federale Banken en
Bank, en nergens anders, krediet bekoknopjes overbodig vermits Flanders Tech- die verrichtingen worden geregistreerd
men
nologie in staat is de computer te doen
door de Wereldbank.
Tot zover mijnreactieop het artikel van Jan
reageren op het gesproken woord.
Aandelen veranderen inrekeningenbij de
Caudron, om duidelijk te maken dat de
Voorlopig zou het reeds fantastisch zijn
Regionale Bank. Zij kunnen enkel eigenVolksunie weer het voorplan kan trekken in
(maar niet utopisch) ais iedere burger
dom zijn van natuurlijke personen, ingeeen evolutie die toch onvermijdelijk is.
vanaf zijn twaalfde jaar zo'n zakcomputer
zetenen van de regio. Ze kunnen slechts
ter beschikking kreeg, rechtstreeks vergekocht en verkocht worden vla de ReEtienne Yperman,
bonden met zijnrekeningbij de regionale
gionale Bank tegen inventariswaarde. De
auteur van het boek
bank om overschrijvingen te ven-lchten.
beurzen, onze gokterreinen, worden ver„De weg naar het
Flanders Technologie kèn dat aan.
vangen door heldere rekeningen die toepostconcurrentletUdperk"

Schaf het geld af!

erkende en herkenbare volkeren. Hun
uiterlijke, weliswaar onvolmaakte, vorm
is de staat.
Voor het veralgemeende bewustzijn dat
een democratische, vredelievende wereldgemeenschap uit volkeren moet bestaan, niet uit individuen, vind ik het
verkieslijk dat de namen van de staten
door de postgebruikers voluit worden
geschreven.
Wie weet waar het anders zal op uitdraaien? Voor alle EU-autobezitters een
E-plaat, met ergens een verschillende
letter, binngensmokkeld in een reeks
cijfrs?
Het afschaffen van de verplichting, bij
reizen naar het buiteland een landsteken
te voeren, is alvast een veeg teken.

AFKORTINGEN
DEMOCRATISEREN
Er is niets in te brengen tegen het werk
van de ISO als zodanig. Het is om praktische redenen voor de hand liggend dat,
in een wereld vol internationale contacten, een internationaal akkoord tot
stand moet komen om op ondubbelzinnighe wijze uit te maken o.m. welk
symbool voor welke staat geldt. Het gaat
hier immers om internationale betrekkingen.
Waarom echter laat de ISO zich in me-"
nationale, binnenlandse regelingen"
Speelt hier dan met de veelgeprezen regel
van de „subsidiariteit"? Niemand kan
beter en vooral democratischer uitmaken
welke symbolen en afkortingen voor binnenlands gebruik nodig zijn dan de overheden van het betrokken land. Alleszins
beter dan de ambtenaren van een internationale organisatie.
Wat het Belgische Instituut voor Normalisatie (BIN) voorstelt als afkortingen
zal wel algehele instemming vinden; niet
voor wat ISO met het Gewest Brussel
voorheeft. Daar heeft de heer Wilms
overschot van gelijk met zijn afwijzing
van het eenzijdig Franse symbool BXL
voor Brussel.
De vraag die tenslotte moet gesteld worden, luidt: wat belet de Belgische regering, de autonummerplaten aan te passen aan de IBN-voorstellen voor de provinciën (zie hiervoor WIJ van 25 december 1997) of aan het ISO-voorstel
voor de Gewesten, met een amendement
voor Brussel? Of moeten we vragen wié
zulks belet? Zou dit soms minister van
Economische Zaken Elio Di Rupo kunnen zijn, bijgestaan door premier JeanLuc Dehaene, die reeds als minister van
Verkeerswezen ontoegankelijk bleek voor
dergelijke kleine maar symbolisch belangrijke veranderingen?

Kareljansegers
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fgelopen weekeind werd Kristin De Winter verl<ozen tot nieuwe VUJO^voorzitter. Deze 29-jarige dame uit Kapelle-op-den-bos liaalde Inet op
de eerste Algemene Ledenvergadering van de andere l<andidaat Jan Brocatus.
De Winter volgt Sigurd Vangermeersch op.

A*

„De Reekmansen zitten in de VU!"
Iets meer dan honderd VU-jongeren hadden afgelopen zaterdag de weg naar het
Cultureel Centrum van Berchem gevonden om daar deel te nemen aan de eerste
VUJO-ALX de Algemene Ledenvergadering. Zoals u ook in dit blad al kon lezen
heeft VUJO met het oog op meer democratie binnen eigen rangen zijn structuren grondig veranderd en het systeem
van de ALVs is daar het meest zichtbare
onderdeel van.
EEN NIEUW BESTUUR
Op deze eersteling was het vooral uitkijken naar het moment waarop de twee
kandidaat-voorzitters zich voor de 'Jonge
Leeuwen' zouden werpen. Kristin De Winter werd door ad hoe-voorzitster Annelies
- 'Ik mag nog één keer autoritair zijn' Storms als eerste op de aanwezigen losgelaten. Zij benadrukte de onafhankelijkheid van VUJO t.o.v. de moederpartij,
hoopte de jongerenafdeling draaiende te
houden, zou ijveren voor meer inspraak en
wenste de VUJO voor te bereiden op het
post-Anciaux tijdperk. Voorts beloofde zij
VUJO te verruimen en daarbij niet alleen
op zoek te gaan naar de 'overtuigden'./a«
Brocatus, haar 28-jarige tegenkandidaat
uit Leuven opende met een citaat. Hij
wenste met VUJO in beweging te büjven
en niet te verzanden in 'verstarring'. Aan
politiek doen omschreef hij als 'bezig zijn
met een maatschappij met een visie'. Brocatus wenste VUJO te profileren als 'radicaal, pacifistisch, republikeins en
Vlaams'. Tot slot beloofde hij de aanwezigen met VUJO niet de grote vlucht
vooruit te willen nemen: verruimen mag,
maar niemand mag achterblijven. Uit de
vragenronde onthouden we vooral dat de
vragen gericht aan het adres van Brocatus
opmerkelijk veel 'pittiger' waren dan deze
die werden afgevuurd op De Winter. Deze
laatste zou het uiteindelijk halen met 58
stemmen tegen 4L
Tijdens deze eerste ALV werd een volledig
nieuwe VUJO-bestuursploeg verkozen. Zo

werd Guido Fopeter Algemeen Secretaris,
mugjohan Basiliades voor VUJO naar het
wekelijkse VU-partijbestuur en mogen
Bjom De Sutter, Kristin De Winter, Annelies Storms, Klaas Van Audenbove en
Joris Vandenbroucke naai de VU-partijraad. Niet alle openstaande functies werden overigens ingevuld. Zo bleven de
postjes voor 'Studentenwerking' en 'Pohtieke Acties' onbezet. Het vinden van
valabele kandidaten voor deze erg belangrijke functies zal een eerste moeilijke
taak worden voor de nieuwe voorzitter.
OVER ID21 (1)
De ALV nam ook afscheid van de vorige
DB-ploeg. Gewezen VUJO-voorzitter Sigurd Vangermeersch kreeg niet alleen een
weekeindje voor twee personen aangeboden, maar ook een staande ovatie van
het publiek en een fraaie rede van Marius 'De conservatief' - Mieremans. In zijn
afscheidsrede beklemtoonde Vangermeersch dat VUJO communautaire standpunten moet blijven innemen, 'al moet
daar een positieve dimensie aan gegeven
worden'. VUJO mag zich ook in de toekomst niet onderwerpen aan dogma's,
maar zal probleemoplossend tewerk moeten gaan. De vorige VUJO-voorzitter
meende overigens dat voor 'zijn' vereniging nog een mooie toekomst weggelegd is.
Datzelfde wenste Vangermeersch ook het
projert ID21 toe. De VU moet niet wachten op een volgende verkiezingsronde om
dan iets te gaan doen aan een nieuwe
pohtiek. Er mag geen uitstel zijn. „ID21 is
misschien niet dé oplossing" aldus Vangermeersch, „maar het is tenminste een
eerlijke poging om er echt iets aan te
veranderen." Hij betreurde het ook ten
zeerste dat er binnen de VU mandatarissen
zijn 'die zichzelf in het zonlicht menen te
moeten stellen door het project af te
breken' „Indien rond ID21 altijd maar
brandjes geblust moeten worden, komen
we niet vooruit. Ik zeg u: de Peter Reek-

mansen zitten in de VU, niet bij VUJO."
Daarmee verwees hij uitdrukkelijk naar de
zeer omstreden VLD-jongerenvoorzitter
die onder een berg van 'affaires' en 'oude
politieke cultuur' tot ontslag gedwongen
werd. Vangermeersch vroeg VUJO de uitdrukkelijk steun voor ID21 en dankte voor
de drie mooie jaren.
OVER ID21 (2)
Daarna nam Bert Anciaux, de vader van
ID21, het woord. Anciaux wees erop dat
er geen enkele twijfel kan bestaan over zijn
Vlaams-nationale doelstellingen. De moeilijkheid zit hem in het feit dat het begrip
'Vlaams-nationalisme' niet gemakkelijk uit
te dragen is omdat velen automatisch de
associatie maken met een extreem-rechts
gedachtengoed. Anciaux herhaalde opnieuw dat het zijn bedoehng is om politiek
bewuste, maar daarom niet partijpolitiek
gebonden, mensen bij elkaar te brengen.
De positieve energie die bij hen aanwezig is
mag immers niet verzanden in negativisme. De tijdelijk teruggetreden VUvoorzitter wees op het inhoudelijke succes
van het jongste VU-congres en achtte
daarom de tijd rijp om een beweging op
poten te zetten. „Dit project zal lukken,
maar de mate waarin dat gebeurt hangt af
van de VU, maar vooral ook van de VUJO.
Daarmee wil ik blijven samenwerken in het
volste respect en vertrouwen." besloot Anciaux.
De eerste ALV-dag van VUJO werd afgesloten met een actie aan het station van
Berchem. Een 50-tal VUJO'ers eiste daar
een nieuw Vlaams spoor in een Europees
perspectief. Onder leiding van gewezen
voorzitter Geert Lambert werd de treingebruikers op een ludieke manier duidelijk
gemaakt dat de Belgische NMBS de
Vlaamse treingebruikers dagehjks 'indianenavonturen' moeten meemaken om op
hun bestemming te komen. VUJO wil dan
ook dat het spoor geregionaliseerd
wordt.

De regionale vu-krant

Artsenorde
De Orde van geneesheren (waar zijn de dames'') waaict
over de eer en de waardigheid en speelt rechtbankje
over die collega's die met in de pas lopen. De geschorste dokters weigeren principieel lidgeld te betalen aan een corporatistische club die meer oog
heeft voor de belangen van de aangesloten leden dan
voor de kwaliteit van de geneeskunde en het belang
van de patiënt. Zo verdedigt de Orde de artsenstaking
waarbij weerloze zieken in de steek gelaten worden en
steekt zij geen stetoscoop uit naar de geldverslindende prestatiegeneeskunde. Hoe meer hoe liever.
Een arts die zijn patiënten herhaaldelijk seksueel
misbruikt krijgt een maand schorsing van de orde daar
waar dokter Geert Van Moorter uit Erpe-Mere meer
dan twee maand geschorst wordt wegens het niet
betalen van zijn lidgeld. Wat deze kaste vooral dwars
zit zijn de terugbetalingstarieven en de gratis behandelingen van een klein aantal artsen die zich
tevreden stelten met een bescheiden maandloon. Zij
investeren In een betaalbare kwaltteitsgeneeskunde
en niet in Luxemburg. Dat een tiende van de bevolking
in geval van ziekte de medische kosten niet meer kan
betalen en in bepaalde ziekenhuizen geweigerd
wordt laat de Orde koud zoals zij ook niet optreedt
tegen artsen die overdreven of zwarte erelonen eisen.
Indien de SP het echt meende dan had zij ai lang het
wetsvoorstel-Hancké in een regeerakkoord doen opnemen en was de Orde nu reeds afgeschaft en
vervangen door een hoge Raad voor de Medische
Ethiek. Daar is niet alleen plaats voor artsen maar ook
voor de patiëntenbond, ethici, juristen, verpleegkundigen...
En waarom geen zitje voor een verbruikersvereniging
als Test-Aankoop?
Dokter Lieve Dehaes werkte met TA mee aan een
onderzoek bij de klinische labs waaruit bleek dat
drievierden van de onderzochte laboratoria niet voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen. De Orde liet de
labs met rust en schorste dr. Dehaes voor 14 dagen!
Zo een Orde kan best verdwijnen omdat zij ondemocratisch is, rechter, aanklager en partij en dat
alles met gesloten deuren.
Daarom betreur ik grondig het weren van dokter Van
Moorter uit het debat van de Zevende Dag, waar hi]
Ijzersterice argumenten had kunnen ontwikkelen om
de Orde af te schaffen. Censuur'
Ais rechtvaardigheidspartij met vemieuwingsideeën
zal de VU ook hier een durvend voorstel uitwerken dat
o m, ook de defederalisering invoert.
Jan Caiidron
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Om 20u. In de Bar van de Stedelijke Academie voor Muziek en woord, Kruisstraat
15. Toegang 80 fr. abo's gratis. Org.:
VSVK.
DO. 5 feb. ZWEVECEM: Prof. Ludo
Abicht over ,,Een filosofische kijk op een
multi-cultureel Europa". Om 20u. in Kredietbank, Leiestraat 21. Inkom 300 fr,
studenten 100 fr Org;: Hendrik Brugmanskring Kortrijk.
Di .10 feb. lEPER: Voordrachtavond over de Vlaamse aanwezigheid te
Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45 in
Taverne-zaal Den Olifant, Diksmuidsestraat 44. Toegang gratis. Org.: FVV-nationaal, 09/223.38.83.

OOST-VLAANDEREN

TAK mobiliseert

TAK Viert

valentijn met
een
autokaravaan.
Actie
gewaarborgd!

Op zaterdag 14 februari a.s. organiseert
het Taal Aktte Komitee (TAK) een "AntiFaciiiteiten Autokaravaan". Met deze
"Uilenspiegeliaanse" actie wil TAK reageren „tegen de hardleerse Francofone
gemeentebesturen uit de Zes wiens politiek van sociale, culturele en politieke
discriminatie blijkbaar het handelsmerk
is geworden."
Gedurende de avond zullen TAK-mlitanten de faciliteitengemeenten Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezenbeek-Oppem "bezoeken". In elk van deze
gemeenten zullen specifieke acties ondernomen worden.
De acties symboliseren een welbepaalde
klacht. Zo weigert de Linkebeekse burgemeester Christian Van Eyken om een
WIS-terminal met informatie over jobs
in Halle-Vilvoorde te plaatsen. De Franstalige burgemeester, tevens Vlaams parlementslid, richt zich liever tot het Brusselse Ukkel, zodat de Nederlandstalige
inwoners op sociaal vlak getroffen worden.

kunnen genieten. Er is dan ook sprake
van discriminatie tegenover de Nederlandstalige socio-culturele verenigingen.
In Wezenbeek-Oppem wordt gereageerd
op de weigering van de nieuwe coalitie
om de omzendbrieven van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP) toe te passen. Aan
deze illegale toestand, zo eist TAK, moet
paal en perk gesteld worden. In afwachting daarvan, roept TAK federaal
minister van Binnenlandse Zaken Johan
Vande Lanotte (SP) op een regeringscommissaris naar Wezenbeek-Oppem te
sturen zodat alle overtredingen vastgesteld kunnen worden.
TAK meent dat de problematiek van de
Vlaamse rand niet langer door „een eng
communautaire bril mag worden bekeken. Vlamingen worden er niet alleen
politiek het leven zuur gemaakt, de Francofonie tracht het Nederlandstalig socio-culturele leven zowel financieel als
structureel lam te leggen."

In Sint-Genesius-Rode staat de Franstalige bibliotheek in de kijker. De Franstalige meerderheid van Rode heeft bovenop de verplichte toelage voor de
bibliotheek nog eens een half miljoen fr.
opgehoest opdat Franstalige organisaties
bij het gebruik van het gemeentelijk
cultureel centrum van een gunsttarief

=* Anti-Faciliteiten Autokaravaan. Zaterdag 14 februari 1998, Koning
Boudewijn Stadion, vertrek ISu. Wie
met de origineelste anti-faciliteitenwagen op de proppen komt, kan 5000
fr. winnen. Info: Bart De Valck,
021687.58.61.

D e Volksunie
o p televisie
insdag 10 februari
//

Minder Belqië - Méér democratie/ /

Za. 7 feu. LAARNE: Nieuwjaarsreceptie voor leden en sympathisanten.
Om 19u. in café De Zwaluw, Lepelstraat 22
te Laame. Gastspreker: Etienne Van Vaerenbergh over, .Taaitoestanden in VlaamsBrabant en Brussel". Aansluitend: etentje
met voorinschrijving (400 fr) bij Frank Van
Imschoot, 09/369.50.45. org.: VU-LaarneKalken.
za. 7 feö. 2ELE: Bezoek aan
Vlaams Parlement (voormiddag) en brouwerij Belle Vue (namiddag). Vertrek om
9U.30 aan lokaal Pallieter Deelname: 200
fn Inschrijven bij AImé Van Avermaet
(052/45.08.94)
of
Koen
Callaert
(052/45.26.00). Org.: VU-Zele.
za. 14 feb. MELLE: Valentijntjesbal in aanwezigheid van Bert Anciaux. In
de Parochiezaal, Kloosterstraat, MelleCentrum. Deuren 20u.30. Aanvang 21u.
Muziek: La Squadra. Inkom 150 fr., vvk 100
fr (kaarten op tel. 09/252.30.23). Org.:
VU-Metle.
Za. 14 feb. SiNT-OENIJS-WESTREM: Jaarlijks vriendenmaal. Om 19u.30 in
Gildenhuis. Gastspreker is Nelly Maes, inschrijving 550 fr (aperitief, warme beenhesp, groenten + fruit, koffie/gebak) bij
Anne De Keucketeire (09/222.91.83). Org.:
Vü-Sint-Denijs-Westrem/Afsnee.
Dl. 17 feb. NINOVE: VWG-Ninove
vergadert om I4u.50 in zaal De Pallieter
Smid Lambrechtstraat te Outer. Onderwerp: Het leven in de ast.
WO. 18 feb. CENTBRUCCE: Op
zoek naar vogels In Bourgoyen-Ossemeersen. Vogetwandeling in het natuurreservaat o.l.v. een natuurgids. Afspraak om
14U.15 aan de blokhut fn de Driepikkelstraat. Verrekijker en (eventueel) laarzen
meebrengen! Deelname: 100 fr. Leden
FVK, WVC en Sneyssens 50 fr. Org.: Seniorenacademie, mfo: Oswald van Ooteghem (09/230.72.87).
WO. 18 feb. OUDENAARDE: Voordrachtavond over de Vlaamse aanwezigheid te Brussel door Sven Catz. Om 19u.45
In Taverne-zaal „Stad Gent", Stationsstraat 68. Toegang gratis. Org.: FW-nationaal, 09/223.38.83.
Vr. 27 feb. DENDERMONDE: Hut
sepotavond. in De Schuur, Torrestraat te
Sint-Gillis-Dendermonde. Om I9u.30 aperitief. Om 20u. Hutsepot. Gastspreker: Patrik Vankrunkelsven. Deelname: 350 fr
Inschrijven bij dhr en mevr Peels, tel.
21.46.46. Org.: VU-Sint-Gillis/Dendermonde.
za. 28 feb. NEVELE: Gents cabaret ,,Moereloere" treedt op in de gemeentezaal te Hansbeke met,,Ester gien
belet", om 20u. Deuren 19u. Toegang 250
fr, vvk 200 fr Kaarten en reservaties bij
AnneliesRoelens, rek. nr 442-1515811-22
met vermelding Moereloere, en aantal
plaatsen. Org.: Vlamse Kring Croot-Nevele.

WEST-VLAANDEREN

TVl, 23u.20 - na het laatavondjournaal
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00. 5 feb. IZECEM: Voor een
nieuw groeimodel in Vlaanderen, door
prof. Herman Daems (KUL); kabinetschef
van de Vlaamse minister voor Economie.

WO. 11 feb. IZECEM: V Club voor
kinderen. Rare Snuiter Van I3u.30 tot
16u. in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname 100 fr Org.: Vlanajo.
WO. 11 feb. BRUGGE: Diavoordracht door Freddy Boeyekens over ,,De
Taalgrens". Om I5u. in de Magdalenazaal,
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Na de
activiteit is er koffietafel voor wie dit
wenst. Org.: VVVG-Brugge-Noord.
00. 12 feb. IZEGEM: Slaapstoornissen, door Ingrid Scherrens. Om 20u. in
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.:
FW-lzegem.
Dl. 17 feb. IZECEM: Water zegen
en vloek. Door Michel Capoen. Om 15u. in
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.:
WVG-lzegem.
WO. 18 feb. KORTRIJK: Bert An
ciaux over ,,De nood aan een positieve
vernieuwing in Vlaanderen". Om 20u. in
het groot auditorium van de KULAK (Universiteit), E. Sabbelaan. Org.: VUJO en vu
i.s.m. VCLD.
WO. 18 feb. ROESELARE: V-Club
voor kinderen. Instrumenten maken. Van
13U.30 tot I6u. in zaal 't Laag Plafond,
Gaaipersstraat 2. Org.: Vlanajo.
DO. 19 feb. TIELT: J. Samyn over
,.Gebruik van biologische kruiden". Om
20u. in keldertheater Malpertuis, Sint-Michielstraat 7. Org.: A. Vanderpiaatsekring
Tielt.
00. 19 feb. BRUGGE: Lieve Devljver over „Volksmuziek, luisterliedjes,
dichtkunst". Om I5u. in De Cuiden Spoor,
't Zand 22. Org.: VZW Informativa.
Vr. 20 feb. WEVELCEM: Ledenfeest van VU-Wevelgem-Gullegem-Moorsele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazent
Grote Markt 18 te Wevetgem, Gastspreker
Geert Bourgeois spreekt over Dutroux,
Bourleten de noodzakelijke hervormingen
van het gerecht. Inkom: 50 f r Inkom met
receptie: 250 fr. Graag inschrijven bij Godelieve vervenne (056/41.17.19).
Ma. 2S feb. IZECEM: Theatervakantie voor meisjes en jongens van 12 tot
16j. Van 23 tot 27/2 in het JOG, Krekeistraat 167 te Izegem. Deelname: 2.300
fr Deelname beperkt tot 15 deelnemers.
Org.: Jeugddienst Vlanajo izegem.
Ma. 2S feb. ROESELARE: CreaActief kamp Bekegem van 23 tot 27/ 2,
voor kinderen van 3 tot 6j. Deelname:
2.500 fr Info en org. Jeugddienst Vlanajo
Roeselare.
WO. 25 feb. BRUGGE: Dhr Leupe
over,,Muziek en wereldbeeld". Om 15u. in
de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren
vanaf I4u. Na de voordracht is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: VUBrugge-Noord i.s.m. Brugge-Zuid.
Vr. 27 feb. ROESELARE: Christian
Alleman, preventieambtenaar politie Roeselare, over ,,Inbraakbeveiliging". Om
20u. in 't Laag Plafond, Noordstraat 211.
Inkom gratis. Org.: Rodenbachkring Roeselare I.s.m. VCLD.
WO. 4 maart IZEGEM: V-club voor
kinderen. Circus. Van 13u.30 tot 16u. in De
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname 100 fr Org.: Vlanajo.
WO. 11 maart ROESELARE: V Club

Een jconlnkiuic wlecüe

voorkinderen. Smulfestlin. Van I3u.30tot
I6u. in 2aal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat
2. Deelname 150 fr.Org.: Vlanajo.
Vr. 15 maart BISSEGEM: varken
aan 't spit. Tradtioneel feest voor VUleden en -sympathisanten in het Ontmoetingscentrum ,,De Neerbeek" (vlakbij station Bissegem). inschrijven bij A. Vlieghe
(35.08.75) . Org.: Vlaamse Vriendenkring
Bissegem.
Vr. 13 maart KOEKELARE: Ledenfeest van VU-Koekelare. Vanaf 19u. in De
Hertog van Arenberg, Wloerestraat 1. Deename: 420 fr Gastspreker (om 20u.30) is
Annemie Van de Casteele over de politieke
actualiteit. Vooraf inschrijven bij N. Vandecasteele, 051/58.90.05.
WO. 18 maart IZEGEM: v-club
voor kinderen. Vlieger Van I3u.30 tot
I6u. in De Drie Gezelten, Mentenhoekstraat. Deelname lOO fr Org.: Vlanajo.
Vr. 20 maart TIELT: Manu Adriaens over ,,De geschiedenis van de Ronde
van Vlaanderen". Om 20u. in Oud Gemeentehuis Kanegem. Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt.
Dl. 24 maart KORTRIJK: Europees
regionaal beleid en Zuid-West-Vlaanderen.
Voordracht door prof. dr Wim Vanhaverbeke (Universiteit Maastricht). Om 20u. in
KB, Leiestraat21. Inkom 300 fn, studenten
100fr Org;: Hendrik Brugmans Kring Kortrijk.
WO. 25 maart ROESELARE: V-Club
voor kinderen. Paasgala. Van 13u.30 tot
I6u. in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat
2. Deelname iSOfr Org.: Vlanajo.

VLAAMS-BRABANT
vr. 6 feb. GRIMBERGEN: Nieuwjaarsreceptie van VU-Groot-GrImbergen.
Met een Brussels moment, voordracht
door Sven Catz. Om 20u. in het bovenzaaltje van het Fenikshof te Grimbergen.
Org. i.s.m. VCLD.
Za. 7 feb. HERENT: Dankfeest
n.a.v. 30 jaar Leuven-Vlaams. Vanaf 20u.30
in het Gemeentelijk Sport- en Ontspanningscentrum, Warotzaal te Winksele. Het
Mintenorkest 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.: VUHerent.
Zo. 8 feb. HOEILAART: VUetentje
'98. In de Breugetzaal van het Lindenhof.
Seniormenu aan 600 fr.; juniormenu aan
350 fr Inschrijving en info (aanvang?) bij
Luc en Mieke Menu-De Brabander
(657.21.52). Org.: VU-Hoeilaart.
Zo. 8 feb. ROOSDAAL: 25ste Eetfestijn van VU-Roosdaai. Vanaf Hu.SOtot
2lu. in Belleheidecenter te Roosdaal. Ook
op ma. 9/2 van 18 tot 21 u.
Do. 19 feb. NEDER-OVER-HEEMBEEK: Sven Catz over „De Brusselse situatie". Om 20u. in zaal Forum, Familia,
Frans Vekemansstraat 131. Org.: VUHeembeek/Mutsaard/Haren I.s.m. VCLD.
Vr. 20 feb. BRUSSEL: Vossen zingen Voöskens. Speciale zangavond met
een ,,VOS-Liekesboek". Om 20u.30 in Chalet Normand, Normandiëstraat 1 te Molenbeek. Inschrijven (350 fr) bij Marle-Lou
Bracke (428.32.25), Jacob Bernaerts
(248.53.97) Of Hugo Van Hemelryck
(269.03.73).
WO. 4 maart VILVOORDE: Voordrachtavond over de Vlaamse aanwezigheid te Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45
in Taverne-zaal ,,De Met", Grote Markt 7.
Toegang gratis. Org.: FW-nationaal,
09/223.38.83.
Zo. 15 maart TERVUREN: steak
festijn van VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren. Vanaf 12u. in zaal ,,De Engel" op de
markt, rechtover kerkingang. Iedereen
welkom.

LIMBURG
Za. 7 feb. RIEMST: Bal van bur-

gemeester Jan Peumans. In zaal 't Paenhuls, Riemst-centrum. Orkest: Duo Markant. Aanvang 20u. Inkom 200 fr, vvk 150
fr.
WO. 11 feb. HASSELT: Gespreksavond met prof. Eric Ponette over de
splitsing van de sociale zekerheid en over
fiscale autonomie. In 'Hotel Schoofs', Stationsplein 7, 3500 Hasselt. Aanvang 20u.,
toegang gratis. Org.:WB-Hasselt. Meer
info: Frank llsbroux, tel. 011/23.54.99.
za. 14 feb. HOESELT: vu-feest
voor leden en sympathisanten, met warm
buffet, muziek en dans. Vanaf I9u. In CC
Hoeselt, Europalaan 2. Deelname 350
frp.p., -12j. gratis! Inschrijven bij JansCreacar
(089/41.10.41
of
fax
•089/49.27.92). Org.: VU-Hoeselt.
Ma. 16 feb. HASSELT: Gespreksavond met Brussels vu-raadslid Sven Gatz
over de positie van de Vlamingen in onze
hoofdstad, in 'De Brouwerij', Ridder Portmansstraat 2,3500 Hasselt. Aanvang 20u.,
toegang gratis. Org. vu-Hasselt i.s.m.
VCLD. Meer info: Lieve Van Hoof-Ledegen,
tel. 011/21.07.98.
Dl. 3 maart HASSELT: Voordrachtavond over de Vlaamse aanwezigheid te
Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45 in
Cultureel Centrum, Kunstlaan 5. Toegang
gratis. Org.: FVV-nationaal, 09/223.38.83.
DO. 12 maart HASSELT: Gespreksavond over de relatie en beeldvorming
tussen Vlamingen en Walen met sociologe
Denise Van Dam en W/illy Kuijpers. In 'De
Brouwerij', Ridder Portmansstraat 2,3500
Hasselt. Aanvang 20u., toegang gratis.
Org. VUJO-Hasselt I.s.m. VCLD. Meer info:
Inge Saris, tel. 011/28.40.23.

ANTWERPEN
za. 7 feb. ANTWERPEN: Nieuwjaarsreceptie van VU-Groot-Antwerpen.
Om 17U.30 in CC StAndries, St.Andriesplaats 24.
Zo. 8 feb. EDECEM: Wandeling te
Halte-Kempen. + 8 km, duur lu.30. samenkomst Kerkplein Edegem. info en
org.: FVV-Êdegem.
Zo. 8 feb. WOMMELGEM: Apentiefconcert door „Stukken en Brokken",
om 10U.45 in Home St.Jozef, KAdement 1.
tnkom 100 fr. Org.: KK. Jan Puimège.
Ma. 9 feb. KALMTHOUT: Vrijdag
de 13de en andere vormen van bijgeloof,
door Bart Lauvrys. Om 20U.15 in Salon
Monida, St. Jozeflaan 1 te Helde. Org.: FWKalmtfiout.
WO. 11 feb. BERCHEM: Voordrachtavond over de Vlaamse aanwezigheid te Brussel door Sven Gatz. Om 19u.45
in Cultureel Centrum. Driekoningenstraat
126. Toegang gratis. Org.: FVV-nationaal,
09/223.38.83.
Vr. 13 feb. BORNEM: Voorlichtingsvergadering ,,Een eigen Vlaamse sociale zekerheid en fiscaliteit" door JQrgen
Constandt. Om 19u.30 in het Abdijzaaltje,
Kloosterstraat (naast Abdijkerk). Vrije toegang.Org.: WVC-Bornem.
WO. 18 feb. LIER: Algemen Vergaderint vzw VNC. Om 20u. In VNC, Berlarij
80.
DO. 19 feb. TURNHOUT: Jan
Loones over,,België en de monarchie, nat
gewogen!". Om 20u. in Keldercafé De
Warande. Org.: Vlaamse Kring Turnhout
i.s.m. VCLD.
Do. 26 feb. EDEGEM: Naar Tentoonstelling Antarctica, info: Hilde De Wit
(449.17.66). Org.: FVV-Edegem.
Zo. 15 maart MECHELEN: Jaarlijks
pannenkoekenfestijn van VU-Mechelen.
Vanaf 14u.30 In zaal Cecilia te Leest-Dorp,
Mechelen.

De jongste telg In het gezin van waarnemend
VU-voorzltter Patrik Vankrunkelsven zal het zich
later niet meer herinneren, maar vorige week
heeft hij gedurende enige tijd in een koninklijk
wiegje gelegen. Vankrunkelsven en zijn echtgenote waren uitgenodigd op het koninklijk
palels voor de jaarlijkse receptie voor de gestelde lichamen.
Gezien Brecht nog om de twee uur aan de borst
moet, had het echtpaar Vankrunkelsven de
kleine meegenomen naar het paleis. In eerste

Instantie had men ten paleize laten weten dat er
geen zitje voorzien zou zijn voor het kind, maar
omdat ook daar 'kinderrechten' gelden veranderde men toch van gedachten en kreeg
Brecht een wiegje op een aparte kamer
Of het kind daar ook een prinsesje aan de haak
wist te slaan, is niet geweten ... Zijn aanwezigheid op de receptie deed de waarnemend VUvoorzitter alvast niet van gedachten veranderen: België kan op termijn maar beter verdwijnen.

Cerda. we vergeten je nooit
Zaterdagmorgen, op de laatste januaridag, vernamen we dat je defmitief afscheid had genomen.
De vraag waarom een mens zo lang en
zoveel pijn moet hebben maakt ons
kwaad. Ondanks alles bleef je steeds
opgewekt en strijdvaardig.
Nu ja, zo was je ook tijdens je vele
politieke jaren bij de Volksunie. Je was
reeds een ervaren politicus toen ik in '85
bij de Roeselaarse Volksuniegroep terechtkwam.
Ik heb je steeds gekend als een joviale,
sterk sociale en gedreven vrouw. Je leefde
voor anderen. Tijdens de zes jaar als
gemeenteraadslid en de twaalf jaar in de

kern van het OCMW-beleid gaf je steeds
het beste van jezelf.
Juul en de kinderen kunnen, samen met
de ganse familie Viaene, trots terug kijken
op je leven. Bedankt, wij vergeten je
nooit!
Gerda Viaene overleed op zaterdag 31
januari 1998. Ze werd amper 50 jaar.
Gerda wordt morgen, vrijdag 6 februari
om lOu.30 ten grave gedragen in de kerk
van Beveren-Roeselare.
We wensen Juul, de kinderen en de ganse
familie veel steun om dit verdriet te
kunnen dragen.

Cerda viaene: een
vrouw om niet
te vergeten.

Wim Jaques

Jos Hermans overleden
Op 24 januari 1998 overleed Jos Hermans. Hiermede verloor de VU van
Heist-op-den-Berg zijn stichter en erevoorzitter.
Jos begon er reeds mee in de na-oorlogse
catacombentijd, toen het nog niet vanzelfsprekend was uit te komen voor zijn
Vlaams-nationale overtuiging en de repressie in het Heistse nog luid nazinderde.
Zijn persoonlijkheid overstemde echter
alle tegenwerking en verdachtmakingen.
Mede onder zijn impuls beleefde de
Volksunie in het Heistse grote ogen-

blikken, maar ook in de tegenslagen bleef
Jos altijd trouw.
De jongste jaen was het wat stiller geworden rond Jos, de gezondheid wilde
niet altijd meer mee.
De ontroerende begrafenis - opgeluisterd
door Lode Dieltiens - vond plaats op 29
januari in de kerk van Heist-Station.
Wij bieden zijn vrouw Irene, de kinderen
en de familie onze deelneming aan en
zullen trachten zijn gedachtenis eer aan te
doen door zijn werk voort te zetten.
Danny De Cuyper

WB Start met politiek e-magazine
De Vlaamse Volksbeweging zal voortaan
Diogenes, een veertiendaags e-magazine
op het internet publiceren. Het magazine
IS gericht op internetgebruikers met brede
politieke en maatschappelijke interesse,
en wil nieuws brengen over politieke en
maatschappelijke sites, en wat er op dat
vlak in de internet-wereld gebeurt.
Diogenes brengt tweewekelijks informatie omtrent de interessante webpagina's

over de politieke actualiteit, een uitgebreid dossier en korte berichtjes.
Het is het eerste e-magazine op dit gebied
en wil op termijn voor de politiek geinteresseerde een uitgebreide dienstverlening op poten zetten.
Geïnteresseerde surfers kunnen zich
abonneren via een bericht naar diogenes(ajvvb.org. of kunnen informatie inwinnen op http:llwww.vvb.org.
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D E REUS I N T E G E L S

Stlchting-Loclewiik de Raet
heeft nieuwe voorzitter
De Raad van Beheer van de Stichting-Lodewijk de Raet heeft op 22
januari jl. Karel van Goethem tot
voorzitter gekozen.
Hij volgt In deze functie dr, renaat
Roels (65 jaar, prof. em. VUB) op
die gedurende bijna 30 jaar het
voorzitterschap van de Stichting
heeft uitgeoefend en zelf de opvolger was van dr. Maurlts van
Haegendoren, de voorzitter-oprichter van de Stichting.
Karel van Goethem (60 jaar) Is
momenteel directeur RectoraatAcademische Planning van de Universitaire Instelling Antwerpen. Hij
studeerde sociologie aan de KUl£uven en specialiseerde zich in de
Industriële en organisatiesociologie als medewerkder van de studiedienst CCMB-ACV en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU-üeuven.
In 1969 werd hij In het Universitair
Studiebureau van de KU-Leuven
verantwoordelijk voor toegepast
onderwijsonderzoek.
Deze
nieuwe wetenschappelijke richting oriënteerde zijn verdere loopbaan. In 1971 ging hij over naar de
UIA en sindsdien zette hij zich
zowel aan de UIA als in de Vlaamse
Interuniversitaire Raad In voor de

vernieuwing van het universitair
onderwijs. Hij werd ook beheerder
van de Stichting Open Hoger Onderwijs en Is redactielid van het
Tijdschrift voor Onderwijsreclit en
Onderwijsbeleid en fungeert als
correspondent Vlaanderen voor
het Tijdsciirlft voor Hoger Onderwijs en Management (Nederland).
Sedert vele jaren zet dr. Van Goethem zich ook in voor de VlaamsNederlandse samenwerking als
voorzitter van de Werkgroep Hoger Ondewijs van het Algemeen
Nederlands Congres (ANV).
Voor de nieuwe voorzitter blijft
het gedachtengoed van Lodewijk
de Raet (pluralistische samenwerking onder de Vlamingen met het
oog op hun economische, sociale,
culturele en politieke ontvoogding en ontwikkeling, in het bijzonder door breed toegankelijk
en uitmuntend hoger onderwijs
en permanente vorming) zeer actueel. Als beheerder van het Centrum voor Andragogisch Onderzoek is hij overigens reeds jaren
vertrouwd met de problematiek
van de volwassenenvorming, het
werkgebied bij uitstek van de
Stichting-Lodewijk de Raet.

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46
Wekelijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
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HET KRUIS VAN DE KERK

HET DOEL V A N
ANTWERPEN

GETUIGE X EN
HET ONDERZOEK

De aanleg van een wachtdok voor binnenschippers bij
Berendrecht en Zandvliet. De komst van een kleine ring
rond Antwerpen. De problemen van het Albertkanaal en
de luchthaven van Deume. De kwestie van de tweede
goederenspoorlijn en de aansluiting met de E17. De
grote containerterminal die Doel straks tot verdwijnen
veroordeelt, is maar één van de vele infrastructuurwerken rond Antwerpen. Hoe nodig zijn al deze werken en
welke problemen stellen ze voor de mobiliteit en de
leefbaarheid van de Antwerpse haven? Een dossier

Op een uitzonderiijke persconferentie veiklaarden alle
betrokken onderzoeksrechters dat ze nog geen bewijzen hebben gevonden vocs" de getuigenissen van Regina Louf, alias
X1, maar dat ze het onderzoek verder zetten. Hoe verliep de
voortiije week voor Regina Louf? Welke t^enstrijdigheden
doken er op tijdens de nieuwe verhoren? Waar haalt ze haar
verhalen vandaan? En wat gebeurde er allemaal in de eerste
fese van het onderzoek van haar vaklaringen?
De feiten op een rij.

De kerk en pedofilie: "Het blijft klachten regenen, gemiddeld twee
per dag. Ik ben soms bang om de telefoon op te nemen. Nee, we
lijden niet aan pedofiliefobie. We zijn
op de hoogte van nog veel meer
beschuldigingen, dit is pas het topje van
de ijsberg." Dat zegt Rik Devillé, de dissidente pastoor van Buizingen. Hij legt
de schuld onder meer bij de conservatieve opleiding van priesters: "Er wordt
hen gezegd dat ze boven seksualiteit
verheven zijn, maar dat is natuurlijk niet
vol te houden." Een gesprek.

WEEKEND KNACK: NIEUWE MANNENMODE - WONEN IN EEN BLOKHUT - SRI LANKA
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e 19de-eeuwse landschapschilderkunst, met de
schilders uit de romantiek en de Haagse
School, mag zich de jongste tijd in een verhoogde
publieke belangstelling verheugen. De landschappen
uit de 18de eeuw zijn heel wat minder gekend. In
een schitterende tentoonstelling in Amsterdam wordt
een samenhangend overzicht getoond van deze twee
eeuwen landschapschilderkunst.

D

Zestig goed geselecteerde schilderijen en
een even groot aantal tekeningen en
aquarellen illustreren op excellente wijze
de hele ontwikkeling van het landschap in
de Nederlandse schilderkunst.

BUITEN-CEVOEL
Deze uitstekende expositie voert de toeschouwer langs idyllische landschappen,
romantische verbeeldingen vol natuurgeweld, langs vertrouwde polderlandschappen en sluit af met een selectief
beeld van de artistieke natuurbeleving
rond de eeuwwisseling met vertegenwoordigers als Van Gogh, Mondriaan en
Verster.
Sommige artiesten tekenden en schilderden in hun atelier hun landschappen
uit pure verbeelding. De meesten hebben
echter steeds geput uit hun beleving van
de natuur zelf, zowel in buiten- als in
binnenland. Voor de uitwerking vertrokken zij dan van hun schetsen en studies die
ze in de vrije natuur gemaakt hadden.
Al in de 17de eeuw was de landschapschilderkunst uitgegroeid tot een populair genre. In feite ging het hier om een
voortzetting van een traditie uit de vorige
Gouden Eeuw. Ook in de 18 de eeuw
werd deze lijn doorgetrokken. Zeker bij
de begoede burgerij was dit een kunstgenre, dat ten zeerste aansloeg en paste in

haar rijkelijke en verruimde wooncultuur. Zo was het immers de gewoonte
geworden om „behangseltekeningen" te
maken, op maat voor bepaalde vertrekken. Zo kon de burger ook binnenskamers genieten van het buiten-gevoel. In
dergelijke schilderingen werd steeds een
perfecte illusie nagestreefd. De horizon
lag op ooghoogte en boomgroepen op het
achterplan versterkten het ruimtelijke effect. Behangselschilderen groeide in de
18de eeuw uit tot een arbeidsintensieve
industrie.

Langs velden
en wegen
Door de opkomst van veel goedkoper
papieren behang omstreeks 1770 zal deze
soort van schilderkunst wegkwijnen.

DE „WARE" NATUUR
In de 19de eeuw zullen de kunstenaars op
zoek gaan naar de ware gedaante van de
natuur.
Barend Cornelis Koekkoek (Middelburg,
1803 - Kleef, 1862) is hier de trendsetter.
Hij begon ermee om de natuur in zijn
schilderijen uiterst gedetailleerd weer te

Men
vangt
geen
vliegen
mëjE

BROUWERIJ
S.A.

geven. Niettegenstaande dat nagestreefde
„verisme" komen de schilderijen en tekeningen/aquarellen van hem en zijn tijdgenoten op de huidige toeschouwer geïdealiseerd of geromantiseerd over. Die
landschappen lijken eigenlijk te mooi om
waar te zijn! Ze werden als het ware
samengesteld uit allerlei stukjes „mooie
natuur", die de schilder inderdaad „buiten" had geobserveerd. In het atelier
werden deze concrete waarnemingen sa-

aïnh...

HAACHT N.v.

BRASSERIE
U BRASSERIE HAACHT
avec sa pils PRIMUS, ses eaux et limonades VAL, son PEPSICOLA et ses bières spéciales TONGERLO, BLANCHE
de HAECHT et CHARLES-QUINT, souhaite bon succes
i la direction et aux salaries de Duferco-Clabecq.
Fêtant cette année Ie centième anniversaire de sa creation,
Ia BRASSERIE H A A C H T souhaite longue vie au
nouveau-né.
Pour marquer la «première coulee» de Duferco-Clabecq,
la BRASSERIE H A A C H T

0FFRE GRATUITENENT
dans tous les cafés «HAACHT» de Clabecq, Tubize
et Lembeek et centre remise de la présente
annonce*, selon votre choix :
une PRIMUS ou une VAL - eau plate ou pétillante
OU un PEPSI-COLA

Bier doet het nog steeds bij de werkende klasse, moeten de bazen van de 100jarlge brouwerij van Haacht gedacht hebben en dus bieden zij via deze advertentie
de arbeiders van Duferco een gratis glas aan. Duferco is de opvolger van de Forges
de Clabecq en buiten Klabeek heeft Haacht cafés in Tubeke en in Lembeek. Het
Initiatief doet een beetje denken aan de tijd toen behoudsgezinde politici
ongeletterden naar hun in het Frans uitgesproken meetings lokten, in het boek
over zijn broer Priester Daens schreef Pieter daarover:,, Vele sukkelaars verstonden
niets, maar toch juichten ze toe: ze kregen immers 10 pinten bier!"

mengebracht tot een „ideaal landschap".
De waarheid van de natuur werd door
anderen dan weer gezocht in de dramatische momenten ervan of in bepaalde
verschijnselen, zoals een naderend onweer met zwangere wolkenpartijen of het
flitsen van de bliksem.

geving van Laren in het Gooi. De uitwerking van de buiten gemaakte schetsen
gebeurde meestal in het atelier. Toch zijn
deze landschappen zo spontaan geschilderd, dat ze ter plekke lijken geborsteld.

KLEUR EN EXPERIMENT
Aan het einde van de 19de eeuw werd er
gereageerd op die „stemmige" landschapschilderkunst van de Haagse
School. De kunstenaars wilden nu meer
weergeven dan het sfeerbeeld van een
bepaald moment. Ze streefden ernaar om
hun „allerindividueelste verbeelding en
beleving van het landschap tot expressie/uitdrukking te brengen". Een typische
vertegenwoordiger van deze richting
werd Jan Sluijters ('s Hertogenbosch,
1881-Amsterdam, 1957).
Ook figuren als Vincent van Gogh (Zundert, 1853 -Auvers-sur-Oise, 1890),/d«
Toorop (Poerworedjo O^va), 1858 - Den
Haag, 1928), Floris Verster (Leiden, 1861
- Leiden, 1927) en Piet Mondriaan

van Willem
Bastlaan
Tholen (18601931)deze
Molens te
Giethoorn
(olie op doek).

DE WEERGAVE VAN SFEER
Na 1850 werd de landschapschilderkunst
heel wat „realistischer". De kunstenaars
gaven het landschap nu weer op een
bepaald moment, onder bepaalde weersomstandigheden, zoals ze die zelf hadden
meegemaakt. Alle artistieke aandacht
ging nu naar de effectvolle inwerking van
het zonlicht en naar de dramatische
kracht van wolkenpartijen. Het ging dus
voortaan in de landschapschilderkunst
om „de sfeer van het moment".
Om de natuur werkelijk intens te bestuderen en om de daar opgedane indrukken vast te leggen, trokken de kunstenaars naar buiten. Het voorbeeld ging
hier uit van de Franse schilders van de
School van Barbizon, die vanaf de jaren
dertig van de 19de eeuw werkzaam waren
in het plaatsje Barbizon, in de bossen van
Fontainebleau.
Gelijkgestemde Nederlandse schilders
kwamen in Oosterbeek in het heidegebied van de Veluwe. Bezoekers waren
hier bij voorbeeld Anton Mauve (Zaandam, 1838 - Arnhem, 1888), Gerard
Bilders (Utrecht, 1838 - Amsterdam,
1865) en Willem Koelofs (Amsterdam,
1822-Berchem, 1897).
Vanaf 1870 zullen zij deel gaan uitmaken
van de bekende groep schilders, die in
Den Haag en omgeving werkten, bekend
geworden onder de naam de Haagse
School. Naast het landschap bij Oosterbeek en de polder- en duinenstreek
rond Den Haag werden ook andere gebieden geliefd als teken- en schilderstek,
zoals de Nieuwkoopse Plassen en de om-

Ruiters in de sneeuw in het Haagse
bos (apuarel). Anton Mauve
(1838-1888).
(Amersfoort, 1872 - New York, 1944)
gingen ijverig op zoek naar nieuwe manieren om hun landschapsaanvoelen zo
direct mogelijk te vertalen in een expressieve vorm en kleur. Daartoe experimenteerden zij met pure, heldere
kleuren en heftig lijnenspel en penseelstreek. Het voorbeeld hiervoor was weer
in Frankrijk te zoeken, bij Les Fauves, de
Wilden, zoals ze afkeurend door een
criticus werden genoemd.
Dirk Stappaerts
=» Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en
19de eeuw. In het Rijksmuseum te
Amsterdam. Tot 3 maart. Dagelijks
van 10 tot Uu. toegangsprijs: 6-18j.:
fl. 7,50; vanaf 19j.: fl. 15; 65+ en
houders Museumkaart gratis. Uitstekende catalogus: 75 gulden (genaaid)
en 95 gulden (geborulen).
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Men neme een flinke dosis vreemdsoortige individuen als daar
zijn: kluizenaars, magiërs, prinsen, vreemde reizigers, krijgers,
slaven, ... Men geve ze de meest vreemde namen: Puc, Borric,
Briaer, Moordegaar, Gardaan en Fannon. Men laat henfigurerenin
steden als Tyr-Sog, Schreiborg of Bordon en in werelden als
Midkemia en Keiewan. Men voege daaraan een kweeste, een dosis
geweld en flink wat esoterische elementen aan toe. Men koppele al
deze gegevens aan een grondige kennis van de mythen en legenden.
Flink schudden, even op een laag vuur, warm opdienen, of ijskoud:
magistrale Fantasy-lectuur kent geen middelmatigheid.
Bij Uitg. Meulenhoff, zeer onderlegd in Fantasy, verschenen enige
tijd geleden twee indrukwekkend dikke hoeken die zich nu reeds
een plaats verworven hebben onder de klassiekers van het genre.

•

FANTASTISCH

Het vervolg heet 'Zilverdoom' en bevat dezelfde, typische fantasyelementen. Gegeven: een prinses die door een gifpijl wordt
getroffen. Gevolg: haar geliefde die op zoek gaat naar het tegengif
Dat het pad van de liefde niet alleen bezaaid is met rozen, blijkt
Beiden zijn geschreven door Raymond E. Feist, een naam die wijst ook in deze fantastische werelden een waarheid als een koe. Het
op enige voorbestemdheid. De twee werken zijn de eersten in 'De betere werk voor de liefhebbers van dit soort lectuur die ongetivijfeld zullen uitkijken naar het vervolg. Ze zijn immers al met
sage van de oorlog van de Grote Scheuring'.
Het eerste boek 'Magiër' is onderverdeeld in de delen 'Leerling' en 9 miljoen naar de boekhandel geweest... Feist steekt Tolkien naar
'Meester'. Alles begint wanneer in het stadje Schreiborg, in het de kroon.
westen van het Koninkrijk der Eilanden, een vreemd scheepswrak
wordt gevonden. HofmagiërKulgan meent dat het afkomstig is uit
<=» Mapër & Zilverdoom. Raymond E. Feist. Uitg. Meulenhoff
een andere wereld.Enkele vooraanstaande Schreiborgenaars vatFantasy-Amsterdam. 1997. Resp. 736 blz. &416 blz. Resp.
ten de tocht aan naar het oosten ...
900fr.&798fr.

BOEKEN

•

oostein Gaarder kende een uitzonderlijk succes
met zijn boek 'De wereld van Sofie'. Met meer
dan gewone belangstelling keken we dan ook uit
naar 'Hallo, is daar iemand?', een voorleesboek
voor kleine kinderen met grote vragen.

dat beiden toch zoveel gemeen hebben.
De oplossing is eenvoudig: op alle planeten heb je je zintuigen nodig. Wie niet
kan proeven, ruiken, zien, horen, voelen
en spreken is een vogel voor de kat, zo
wordt de jonge lezers uitgelegd. Toch
blijkt Mika juist dat ietsje meer te kunnen: hij kan de gedachten van Joachim
lezen.

J

Mika
de moemboe
'De wereld van Sofie' was één van de
meestbesproken, maar ook meestgekochte boeken van 1995. Eind vorig jaar
verscheen van dezelfde auteur 'Hallo, is
daar iemand?'. Dit voorleesboek heeft de
pretentie - zie de achterflap - een 'Klein
Filosofieboek' voor kinderen te zijn. 'Het
wekt nieuwsgierigheid en stimuleert tot
vragen' heet het. Dat is waarschijnlijk niet
gelogen: de materie waarover deze uitgave handelt is niet altijd even gemakkelijk, al is ze wel prettig en erg fantasierijk aan de man gebracht.

BRIEF AAN CAMILLA
In feite is dit boek één grote brief van oom
Joachim aan zijn achternichtje Camilla.
Die is acht geworden en zal binnen erg
korte tijd een broertje of een zusje krijgen.
Het is voor Joachim een aanleiding om
zelf in zijn pen te kruipen en voor Camilla
een verhaal te schrijven. En dat vertoont
toch wel enige gelijkenis met de situatie
waarin Camilla zich nu bevindt.
Toen Joachim pas zeven was, moest zijn
moeder bevallen. Joachim had zo'n voor-

gevoel dat het een broertje zou zijn. Als
zijn ouders naar het ziekenhuis gaan en de
kleine, in afwachting van de komst van
tante Heleen, even alleen thuis blijft,
gebeurt er iets wonderlijks: Joachim ziet
een jongetje ondersteboven in de appelboom hangen. En deze jongen - die uit
het luik van een ruimteschip gevallen was
- is in tal van opzichten 'anders'. Mika,
want zo heet hij, buigt b.v. wanneer er een
vraag gesteld wordt. „'Als je een buiging
maakt, toon je respect,'ging Mika verder,
yoor een antwoord hoefje geen respect te
hebben?' "Waarom niet?' 'Een antwoord
is altijd een stukje van de weg die achter je
ligt. Alleen een vraag kan je verder brengen'." Dit buigen is niet alleen een grappige manier om uit te leggen dat je je
slechts verder kan ontwikkelen door het
stellen van vragen. Het zal door Gaarder
in het vervolg van het verhaal ook handig
gebruikt worden als middel om de aandacht op iets te vestigen.

LEVEN OP AARDE
En er wordt nogal wat gebogen in 'Hallo,

Schitterend
Mineralen en gesteenten zijn fascinerend,
niet alleen omdat ze er vaak zo schitterend
uitzien, maar ook omdat ze van historiscin en
wetenschappelljl< belang zijn. De 'Encyclopedie van mineralen en gesteenten', uitgegeven bij Zuid Boekproduktles, geeft u een
scinat aan gegevens en bevat honderden
kleurenfoto's aan de hand waarvan u mineralen en gesteenten kunt herkennen.
Veel facetten worden belicht, zoals het ontstaan, de vindplaatsen en de geschiedenis
van mineralen en gesteenten en ook de
culturele en technologische toepassingen
ervan. Bij elk mineraal vindt u een lijstje met
de belangrijkste natuurkundige en chemi-
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sche eigenschappen en een schets van de
structuur.
Deze encyclopedie is een prachtig fotoboek,
waarin alle belangrijke mineralen en gesteenten die er op de wereld te vinden zijn, kunnen
opgezocht worden. De gedetailleerde en
gemakkelijk te begrijpen informatie maakt
van deze gids een onmisbaar instrument
voor zowel de geïnteresseerde verzamelaar
als de leek.

» Eneyeiopettte van mineralen en gesteenten. J. Kourtmsky. Uitg. Zuid
Boekproaukties - usse. 1997. 256
blz.. 498 fr.

is daar iemand?' - een titel die overigens
ontleend is aan een tekening ter verwelkoming van Joachims broertje. De
vragen zijn zeer uiteenlopend van aard.
Zoals: 'Een raket die vanop aarde naar de
maan gaat, stijgt. Maar doet ze dat ook
wanneer ze op de maan landt.' Het laat
Mika tot het besluit komen dat ergens
tussen de aarde en de maan beneden in
boven verandert.
Mika ontpopt zich tot een interessant,
maar niet altijd even aangenaam speelkameraadje. Zo gaat hij nogal tekeer
wanneer Joachim hem erop wijst dat hij
in de keuken niet met meel mag knoeien.
Bovendien moet hij zich verborgen houden voor tante Heleen. Mika bedaart
slechts wanneer hij geaaid wordt, iets wat
nogal vaak moet gebeuren. Wanneer hij
een boek met dinosaurussen in handen
neemt, krijgt hij ogen 'zo groot als schoteltjes'. Het is voor Gaarder de aanleiding
om de totstandkoming van leven op aarde
uit de doeken te doen. Hij doet dat
wanneer beide kereltjes aan het vissen
zijn. Wat volgt is - zeker voor kleinere
kinderen - niet altijd even gemakkelijk.
Zo vraagt het waarschijnlijk wat tijd om
het verschil tussen amfibieën en reptielen
uit te leggen, te verklaren hoe het komt
dat alle leven uit de zee ontstaan is,...

BESTAAT GOD?
Ook voor eieren heeft Mika een gezonde
belangstelling. Al snel zal blijken
waarom: wanneer Joachim hem wil wassen omdat hij zich besmeurd heeft met
bosbessenjam, bemerkt hij dat Mika geen
navel heeft. De jonge ruimtereiziger blijkt
van de planeet Eljo afkomstig te zijn, uit
een ei te komen en af te stammen van de
moeraboes, een soort dinosaurus. Als
Joachim van deze verrassing bekomen is,
stelt hij zich de vraag hoe het dan komt

Wanneer beide kinderen zo aan het redeneren zijn, heeft Gaarder het moment
gevonden om met enkele grote levensvragen op de proppen te komen. „Hier
zitten we op een planneet in de ruimte te
praten over hoe alles in elkaar zit. Ik zou
best wel een zintuig willen hebben om
precies mee te ruiken ofte zien waar alles
vandaan komt.(...) Niets in deze wereld is
gewoon. Want alles in de wereld is een
stukje van het grote raadsel. Jij en ik zijn
dat ook. Wij zijn het raadsel dat door
niemand wordt geraden." filosofeert
Mika. Het is de directe aanleiding om de
haast onvermijdelijk geworden Godsvraag te stellen. Gaarders antwoord blijft
erg op de vlakte: „Zou er dan ook niet een
kracht zijn die ons uit de zee heeft getild en
die ons ogen heeft gegeven om mee te zien
en een hoofd om mee te denken? (...) Ik
vraag me zelfs wel eens af ofzij die dat niet
geloven, niet een belangrijk zintuig missen" laat hij Mika besluiten.

FRAAI
Bijna aan het eind van het verhaal wordt
ook nog een verklaring gegeven voor de
jaartelling en stellen de kinderen de vraag
of datgene wat ze nu meemaken wel echt
is. Deze keer is het aan Joachim om op
zoek te gaan naar een oplossing: „Als het
een droom is dat jij naar onze planeet bent
gekomen, dan is het ook een droom dat wij
hier samen op het dak zitten. Een van ons
tweeën is aan het dromen, jij of ik."
Waarop Mika twee tegenvragen stelt;
„Hoe kun je nu weten dat jij de enige bent
die over mij droomt?" en „En hoe kun je
nu weten dat je niet vaker over mij zult
dromen?" De lezer weet inmiddels dat
het Joachim is die droomt. Wanneer hij 's
morgens onder zijn bed kijkt is Mika
trouwens verdwenen. Al was Joachims
voorgevoel juist: hij krijgt een broertje.
Mfc/;ae/heet het...
'Hallo, is daar iemand?' is een leuk, erg
fraai geïllustreerd boek voor kinderen
vanaf een jaar of negen.
(gv)

c» Hallo, is daar iemand? Jostein Gaarder. Illustraties van Angela De Vrede.
Uitg. Querido-Amsterdam. 1997.96

blz., 650 fr.

SATERPAC

AHASVERUS
„Familie van XI ondervraagd",
las Ahasverus.
De neven-dossiers

Zetduivel:
Dickbillstier

Het zijn Al Gore
verhalen

©
Eens goed van Bill gaan

©
Clinton zorgt voor Hillaryteit

©
Affaire Clinton:
hoge pieten vangen veel wind

©
Meer en meer blijkt dat
Lewinsky geen harde bewijzen heeft!

©
Wie steekt Regina de Louf af?

©
Wat wordt fusie Cera en KB? Qué Cera, Cera!

©
Politici met een hoog
Bill Clintongehalte...

©
Boodschap van Montignac:
Die eet!

• VLAAMS PLAKBOEK
Voor wie het niet mocht weten: België
heeft een eiland! Meer bepaald Isola Comacina in het Comomeer in het noorden
van Italië. Hoe het koninkrijk aan dit
buitenland kwam is eeii verhaal dat tussen
de plooien van de vaderlandse geschiedenis IS weg gesukkeld, wij geven het tev
plaats in ons plakboek.
In de tachtiger jaren van vorige eeuw kocht
een zekere Augusto Caprani, burgemeester van Sala Comacina het tegenover deze
stad gelegen eiland Comacina. Net voor de
man in oktober 1919 overleed gaf hij het
eiland ten geschenke aan Albert I van
België. Caprani was onder de indruk gekomen van de koning-ridder die, zoals
verteld werd, met zijn koningin-verpleegster, in de modder van Vlaanderen de
wrede Teutonen had verslagen. Voor de
uitvoering van dit gedeelte van zijn testament had de schenker Jules Destrée
aangewezen, de socialistische pohticus
kreeg van de koning de opdracht aan het
eiland een passende bestemming te geven.
Isola Comacina meet 800 bij 200 meter,
het is het enige eiland in het Comomeer en
ligt op 24 km ten noorden van de stad
Como. Het eiland staat van oudsher bekend als kunstenaarseiland en ook België
wou iets in die richting. Tot de Italiaanse
Accademia di Belle Arti er een geschikt
verblijf zag voor zijn kunstenaars, maar het
eiland was „Belgisch bezit" en dus kon
niets zonder de toestemmmg van Brussel.
De accademia had grootse plannen, met
name de bouw van ateliers, woningen en
een festivalruimte; het complex zou gedeeld worden door Belgische en Italiaanse
kunstenaars. Applaus in Brussel, maar over
de financiering werd met geen woord
gerept. Het was 1920 en het door oorlog
geteisterde land had wat beters te doen.
Ondertussen was Destrée mimster van
Kunsten en Wetenschappen geworden en
zag de toekomst van Comacina er zonnig
uit. Op 18 mei 1920 was de koning te
Rome waar een overeenkomst getekend
werd die een raar compromis bevatte;
België stond het eiland af aan de Itahaanse
regering die het onmiddellijk overdroeg
aan de Accademia. De ruil hield ook de
bouw van paviljoenen voor kunstenaars
van Belgische en Italiaanse nationaliteit in.
Om de zaak vooruit te helpen hielden
Albert en Elisabeth op Comacina hun
blijde intrede, zij spraken de vurige wens
uit dat het project zo vlug mogelijk zou
verwezenlijkt worden. Maar er kwam
niets van in huis.
ONVERWACHTE WELDOENER
Toen Camille Huysmans Destrée opvolgde
stuurde hij een ambtenaar naar Italië die
hem in oktober 1925 het volgende suggereerde: de Belgische regering betaalt de
bouw van vijf verblijven, de Italiaanse

regering mag gedurende 5 jaar twee van de
villa' s gebruiken.
Ondertussen was Mussolini aan de macht
gekomen en ook hij stond positief tegenover het plan, maar geld om het projert
mee te financieren had de dvice niet. België
ook niet! Maar dat was zonder Huysmans
gerekend, die vroeg artiesten om een
kunstwerk te schenken dat via verkoop
een bouwfonds zou stijven. Maar van een
eerste steen was nog lang geen sprake!

de oorlog hield de bouw op. Na 1945
raakte België weer bij het project betrokken en werden de plannen uitgevoerd.
Het was tot 1970 wachten eer een Raad
van Beheer, dit keer aangevuld met vertegenwoordigers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen van België, het
project in handen kreeg. Var dan af verbleven kunstenaars regelmatig op Comacina.

Oh, eiland in de zon!
Het duurde tot 1937 eer er schot in de
zaak kwam en wel via een anoniem artikel
in de Italiaanse staatskrant. Later raakte
bekend dat het Mussolini zelf was die zich
met de zaak was gaan moeien, de duce
werd graag als mecenas geprezen. Een jaar
later ontwierp een architea een complex
bestaande uit drie Le Corbusier-achtige
huisjes. Op 13 november 1940 werd de
Fondazione dell'Isola Comacina opgericht
waar naast Belgische ambtenaren ook vertegenwoordigers van het Fascistisch Verbond voor Schone Kunsten zetelden. Maar

In 1974 werd minister van Buitenlandse
Zaken, Renaat van Elslande, attent gemaakt op de slechte toestand van de
gebouwen, de minister ging een kijkje
nemen. Een poos was er ook een watersportcentrtmi van Bloso gevestigd,
maar dit project werd afgevoerd.
Vandaag bestaat de Stichting Isola Comacina uit drie huisjes die betrokken kunnen worden door een Vlaamse, een Franstalige en een Italiaanse artiest. Het verblijf
duurt 14 dagen en is kosteloos, dit jaar
loopt het seizoen van 1 juni tot en met 30

september. In 1998 komen maximaal 8
Vlamingen in aanmerking voor een verblijf.
Met Richard Miime zouden we ze aanraden er gebruik van te maken want hij
dichtte:
„Comacina aan het blauwe meer^ waar 't
altijd groeitijd is en zomerweer^ daar
komen de zwartoogige wijven/ ons zoeken
in de schaduw der olijven."
Minne is echter nooit op Comacina geweest!
(mvl)
'=» Kandidaturen voor Isola Comacina tot
1 april 1998 bij Beeldende Kunst en
Musea, t.a.v. Jan Verlinden, Parochiaanstr. 15 te 1000 Brussel.

Een van de
drie
artiestenhuisjes op
Isola
comacina, ons
artistiek
buitenland.
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OPGAVE 103
HORIZONTAAL
5. Sterven in de strijd (6)
6. Graag' (3, 8)
7. Vóór goed contact met
een groot Oost-Europees
volk (3-8)
9, Voorheen een machtige
Amerikaanse luchtvaartmaatschappij (3)
11. Hierdoor wordt iemand
gekenmerkt die inneriljk
verdeeld Is (13)
14. Pertinente weigering (3)
15. Zo'n auto komt steeds
achterop' (9)
16. Dit zware voorwerp tref je
veelvuldig In een molen
aan (9)
VERTICAAL
1. Hier gaat 't om de eerste
twee woorden van een uitdrukking die betekent:
met opzet (6, 2)
2. Tref je aan op de spijskaart
(9)
3. Vanaf die tijd (5)
4 Verdnetige schadevergoeding (11)
5 Plek waar je je afval kwijt
kunt (11)
8. Kennelijk een deftige
echtgenote (4)
10. Hier moet de vraag beantwoord worden om

•

welke persoon 't gaat (3)
12 Uit de kluiten gewassen
zeevis (5)
13. Taaie stengel van een oosterse boom (5)
OPLOSSING OPGAVE 102
Horizontaai: 4 vlo; 6. Idool;
7. rookvlees, lO fluitconcert;
12 papa 13. pensioen; 14
fan 15 tegoed; 16. sjotten.
Verticaal: 1 uitlachen, 2 vogelnestje 3. ïle; 4. voortopig;
5 onkuis, 8 belofte, 9 stonden; 11. spits, 13. pad, 14.
fel.
Lena Cevaert uit Ten Hove
21 te 8200 Sint-iVlichieis
kwam als winnaar uit de
bus. ZIJ ontvangt binnenkort haar prIJs In de bus.
De briefkaart met de oplossing van opgave 103 verwachten wij ten laatste op
maandag 16 februari op
ons adres: Barrikadenpiein
12 te 1000 Brussel.
OPLOSSING OPGAVE 101 KERSTPUZZEL
Horizontaai: 3 nijlpaarden;
7. veld; 10 effect; 11. Amazone; 15. firmanten, 14. negen; 15. ros; 16. kakstoel; 19,
el; 21. hangsnor; 24. Kreta;
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27 toe, 28. schateriach; 30
Indiaan, 31. alarm; 32 tas; 33.
geiai
Verticaal: 1 vrij; 2. gedoogde; 3. Noei Foré; 4 lijfarts, 5. Anciaux, 6. eraan; 8,
dreunt; 9. Carnot; 12. stoken,
17. kerststal, 18 si, 20 nachtmis; 22. agenda's, 23. gestart;
24. Kursaal; 25. etalage; 26.
stuift; 29 hanig,
Onze hoofdredacteur trok
uit de Juiste Inzenders volgende winnaars: A. De-

clercq.
Ttirnhoutsebaan
51. 3271 scherpenheuvelZichem; Jullen Ronsse, Rederijkersstraat 25, 2610
Antwerpen; A. lueljfroidt,
R. Vandammestraat 208,
8670 KoksiJde: Katrïen
Bleyen.
Sint-Rltastraat
128,5920 Lommei en Hugo
de Henau, Kapelstraat 32,
1700 Diibeek.
De winnaars krijgen nog
deze maand hun prQs
thuisbezorgd. Proficiat!
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SAMUEL FULLER
In het Filmmuseum Antwerpen kun je tijdens deze maand februari
nog 17 films van de onlangs overleden Amerikaanse cultregisseur
Sam Fuller gaan bekijken. Mis de kans niet om 'Underworld
U.SA.' (1961), 'Fixed bayonets' (1951) waarin James Dean een
bijrolletje speelt, 'Bad day at black rock' (1955), 'Run of the
arrow' (1957) en 'Shock corridor' (1963) de *** voorloper van
'One flew over the cuckoo's nest' nog eens te zien. Doen!
Informatie op 03/233.85.71.
HEAD ABOVE WATER
Nathalie (Cameron Diaz) en George (Harvey Keitel) houden
vakantie in de bungalow van haar familie aan zee. De buur Lance
(Craig Sheffer) is een jeugdvriend van Nathalie. Als beide mannen
•

NIEUW IN DE BIOS

Herselt, door het Jeugdfilmatelier ACTIE vzw. De regie was van
Jakob Verbruggen (16) en Anke Brouwers (17), die ook instond
een dagje gaan vissen duikt Nathalies vroegere liefje Kent (Billy voor het scenario. Daarbij werd ze geholpen door Bart De Pauw.
Zane) op. Geflirt en drank zijn het gevolg. Wanneer Nathalie de
De camera werd gehanteerd door Liesje Vandenbossche (14) en het
volgende dag ontwaakt, vindt ze Kent dood in bed: een hartgeluid is van Pieter Mous (15). De hoofdrollen worden sterk
aanval. In paniek verbergt Nathalie het dode lichaam, waarbij ze vertolkt door de professionele acteurs Maria Jackobs, Peter Michel,
Kent's nek breekt. Dan begint er een leuk gesol met het lijk, en gaan Ben Segers en Walter De Groote.
de personages elkaar zelfs verdenken van moord. Leuke film,
'Chambres D'ood' is een goedgemaakte thriller: veel eindwerken
alhoewel een attent toeschouwer de diverse weersveranderingen van de filmschool in Brussel halen dit niveau niet. Een vrouw en
soms wel zonderling zou kunnen vinden. (**lll)
haar broer die kamers verhuren, hebben de vriend van de broer te
gast. Op een ochtend vinden ze een dode man in de tuin. Dan daagt
CHAMBRES D'OÖD
er nog een gast op ...
Deze kortfilm krijg je waarschijnlijk enkel op de TV te zien zult
krijgen. Hij werd gedraaid in de zomervakantie van 1997 in
Willem Sneer

MEDIALANDSCHAP

'ïfersf Dokter Pulder zaait papavers Piattelandsdokter Pulder krijgt bezoek van een vroegere studievriend, nu een succesrijk neurochirurg. Als naderhand zijn hele morfinevoorraad is verdwenen,
weet dr. Pulder best wie de dader is. Hij raakt
gefascineerd door zijn vroegere vriend en wil meer
weten over hem. Erg professioneel gemaakte komedie uit 1975 van documentairespecialist Bert
Haanstra. Dora van der Groen zet een onvergetelijke
Mies op het doek. Zat. 1 feb., Ned. 1 om 2iu.04
^=^ De oersplegel of de ontdekking van een
aapje In de Amazone Dr. l\/larc Van Roosmalen,
primatoloog, botanicus en etno-botanlcus, doet onderzoek in het tropische regenwoud van Brazilië Daar
ontdekte hij vorig jaar het nooit eerder waargenomen
klauwaapje, ter grootte van een eekhoorn. Die ontdekking werd wereldnieuws. Zon. 8 feb., Ned. S om
21U.36
'ïte# Kwesties: Slaven van de flets Reportage
van Peter Bruels over de ambities en ontgoochelingen
van kermiscoureurs. Het is een apart wereldje, dat
baadt in dampen van bier en worsten en waar
weddenschappen, omkoperij en zelfs doping gemeengoed zijn geworden. Maan. 9feb., Canvas om
20U.30

Kathleen Turner.
Dany DeVlto en
Michael Douglas In
The War of the
Roses. Woens. 11
feb.. Kanaal 2 om
21u.

S = ^ Histories: Camllle Huysmans Portret van
Camille Huysmans (1871-1968), niet alleen socialist,
minister, burgemeester van Antwerpen en kamervoorzitter, maar ook literatuurminnaar, historicus en
flamingant Dins. 10 feb.. Canvas om 20U.30
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Quid leges
sine moribus?
We hebben ons in deze rubriek al herhaaldelijk de vraag gesteld hoe het verder
moet met al die hele en halve indianenverhalen in de pers. De onthullingen
van en over Regina Louf, sinds enige tijd
door het leven gaand als XI, de 'pedofiel
van de week', het 'schandaal van de week',
het 'proces van de dag', ... Het gegeven
beperkt zich niet langer tot de zgn. 'populaire pers', maar heeft zich nu ook
uitgebreid tot die bladen die zich gemeenzaam als 'kwaliteitskranten' plegen te
omschrijven. Zeker in de affaire XI heeft
dat geleid tot een soms ordinair en maar
altijd behoorlijk kinderachtig 'Welles-Nietes'-spelletje tussen hoofdzakelijk De Morgen en De Standaard. Beide kranten doen
overigens hun uiterste best om niet alleen
de enig mogelijke waarheid te brengen,
maar zelfs om zichzelf als zuivere, witte
pennenridders voor te doen. Hetzij omdat
zij nog aan onderzoeksjournalistiek zeggen
te doen, hetzij omdat zij hun allerindivueelste deontologische code zeggen na
te leven.
Enige weken geleden meldden wij al dat
met name de aandeelhouders de discussie
van zeer nabij volgen. Niet zozeer omdat
zij overtuigd zijn van de waarheid of de
leugen, maar eerder omdat zij hun lieve
centen in deze of gene persgroep hebben
geïnvesteerd. Met name in De Persgroep,
uitgever van De Morgen, zouden er nogal
wat lachende gezichten rondlopen. De
verkoop van de krant zou sinds de 'nevendossiers' meer dan gewoon spectaculair gestegen zijn. Of hoe zelfs de nevendossiers een nevendossier hebben.
EEN GROOT PROBLEEM

^:^
Die Hard Polltledetective John McCiane vliegt
naar Los Angeles om de kerstdagen door te brengen
bij zijn vrouw Holly, die er carrière maakt bij de Japanse
multinational Nakatomi. Net wanneer hij zijn vrouw In
de Nakatomi-zetel wil verrassen, maakt een dozijn
terroristen zich meester van het kantoorgebouw. In
zijn eentje probeert hij de plannen van de gijzelnemers te verstoren. Schitterende actiethriller.
Dond. 12 feb.. Kanaal 2 om 20u.30
1&=^' Carilto's Way 1975 in New York. Carlito Brigante, tot 30 jaar cel veroordeeld wegens drugshandel, wordt na 5 jaar vrijgelaten wegens procedurefouten. Hij Is vast van plan een autoverhuurbedrijf te beginnen om aan het startkapitaal te
geraken gaat hij in op het voorsel van zijn vriend en
advocaat Kleinfeld om als zaakvoerder te gaan werken
in een discotheek. Mooie tragedie van Brian De Palma
uit 1993 met Al Paclno, Sean Penn en Penelope Ann
Miller. VrU. 13 feb., VTM om 2lu.20
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Een en ander heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Sauwens ertoe aangezet een actuele vraag te stellen in het
Vlaams parlement. „Onder druk van de
concurrentiestrijd 'vergeten' nogal wat
kranten en andere media de nodige journalistieke zorgvuldigheid. Het gevolg hiervan is dat steeds vaker pure verzinsels of
halve waarheden de wereld rondgestuurd
worden. Steeds meer Vlamingen zijn erg
bezorgd over de kwaliteitsdaling in de
Vlaamse media, die in snel tempo afglijden
naar het 'Amerikaans' model. De verhoogde werkdruk op te kleine redacties en
de spektakel-directieven van de uitgevers
zijn hieraan niet vreemd." stelde Sauwens
vast. Aan Vlaams minister voor Media Eric
Van Rompuy (CVP) vroeg hij welke diens
remedie was om de kwaliteit van de mediainformatie te verhogen. Sauwens voegde
daaraan toe niet te willen raken aan het
principe van de persvrijheid, maar: „We

betalen toch honderden miljoen frank aan
de geschreven pers."
Over dat laatste merkte Van Rompuy
terecht op dat er nog weinig directe financiële steun gaat naar de dagbladen.
Daarbij moet wel vermeld worden dat de
pers middels advertenties van de overheid
en b.v. verlaagde posttarieven toch echt
nog wel kan rekenen op een milde tegemoetkoming. Medewerkers van Sauwens voegen daar overigens aan toe dat
het parlementslid geen voorstellen plant
Vlaams minister Eric Van Rompuy:
om deze indireae steun af te schaffen.Van
„ Wat gebeurt er indien blijlct dat een
Rompuy kon zich voor het overige wel
hoofdredacteur leugens verspreidt?
Moet hij dan ook niet zijn
vinden in Sauwens vraag, een zorg die 'ons
verantwoordelijkheid nemen?"
allemaal beroert'. Voorts wees Van
Rompuy vrij verrassend op het volgende:
zaken vallen onder de bevoegdheid van het
„De pers pleit steeds voor een politieke
federaal parlement. En ook hier geldt:
deontologie, maar wat met de eigen de- Quid leges sine moribus? (vrij te vertalen
ontologies Wanneer een politicus een fout
als: 'Wat baten wetten zonder zemaakt, dient hij zijn verantwoordelijkheid den ?'/red.) We beleven een afglijding die in
op te nemen en direct zijn ontslag in te
de samenleving grote problemen kan credienen. Wat gebeurt er indien blijkt dat een ëren. Mensen kunnen niet leven in een
hoofdredacteur leugens verspreidt? Moet samenleving van bedrog en leugens. Als ze
hij dan ook niet zijn verantwoordelijkheid niemand meer kunnen vertrouwen, wordt
nemen f"
de hele samenleving gedestabiliseerd. De
vraag van de heer Sauwens is terecht, maar
Daarmee was het antwoord van Van
Rompuy nog niet volledig. Beknopt Verslag ik ben momenteel onmachtig om er iets
aan te doen.". Dit zou het journaille best
gaat verder: „Het Vlaams parlement is
tot nadenken stemmen...
bezig met het probleem, maar heel wat

Sinds Paul Marchal poMcus Is, kan
naar hartelust met hem gelachen
worden. Vroeger waren de moppen over hem ietwat belegen en
meestal vertelde men ze alleen
onder goede vrienden: met de
vader van een vermoord kind lacht
men niet! Dat is nu gedaan. In
'Nieuwe Maandag', zonder twijfel
Vlaanderens beste 'socletymagazlne', werd hij opgevoerd om wat

morgen een BBL-filiaal of een warenhuis wordt overvallen, zien we
Marchal niet zo dadelijk roepen dat
de stakers gelijk hebben en Vande
Lanotte kan aanblijven omdat hij
niet tussenkwam. „ 't Is misschien
goed dat er enkele vaders, moeders en Jongeren In de politiek
komen om te kijken waar het om
gaat" besloot Marchal. Misschien,
inderdaad. Citeren we toch een

Lachen met Paul
Nieuwe Maandag, maandag 26 februarï 1998, TVl
nieuwste komen dulden. Dat hij de
regering geen warm hart toedraagt, wisten we. Maar de argumentatie waarop hij zijn vaststelling baseert, is behoorlijk lachwekkend. Met name bij het ophalen van geld door de rijkswacht
„Dat getuigt van weinig respect
voor de stakers" vertelde hiJ ergens. WIJ, die toch al ergens gelezen hebben dat zijn echtgenote
bij een bank werkt, vonden dat dit
dus nergens op sloeg. Als Vande
Lanotte die keuze niet maakt, en er

zinnetje uit Vnj Nederland van enkele weken geleden: „De democratie Is er om te voorkomen dat u
het voor het zeggen krijgt" 't Is
misschien goed dat Paul daarover
eens nadenkt. En over de manier
waarop hij, sinds hij 'In de politiek'
Is gegaan, overal te grazen wordt
genomen door mensen die hij het
afgelopen half Jaar heeft menen
de levieten te moeten lezen. Paul
was beter een beweger gebleven,
ze hadden nooit met hem durven
lachen.
Krik
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PNP
Paul Marchal heeft bij de oprichting van
zijn nieuwe partij in één l<lap twee zware
fouten gemaal<t. Eerste fout: hij had
niet over stemrecht voor migranten
moeten beginnen. Dat heeft niets te
mal<en met de witte beweging of met
een betere justitie. Tweede fout: hij had
zich nooit mogen opwerpen als een

verdediger van het unitaire België. De
wantoestanden bij de politiediensten en
het gerecht, die Dutroux en NIhoul hebben toegelaten ongestraft zo'n lange
criminele carrière uit te bouwen, zijn
bijna allemaal veroorzaakt door typisch
Belgische kwalen. Het is ook geen toeval
dat alle sporen van bescherming en
medeplichtigheid naar Wallonië leiden,
en meer bepaald naar de PSC. Zowel in

de pers als in de grote politieke families
walgen veel mensen van Nihoui, van de
pedofillenetwerken en van de corruptie
bij het gerecht. Maar zij blijven die creaturen beschermen omdat zij vrezen dat
België uiteen zal spatten als alle schandalen aan het licht komen. Paul Marchal
Is politiek gezien naïef en onervaren,
maar hij zal snel ontdekken dat binnen
België die Augiasstal nooit uitgemest zal

• WEDERWOORD

Schaf het geld af
(1)
Ik het het stukje „Schaf het geld af" van
Jan Caudron met genoegen gelezen (WIJ,
22 jan. jl).
„Kan het echt"?
Wat twee eeuwen geleden kon, kan nu
mutatis mutandis misschien ook. Waarom
zouden specialisten zoals de vriend Robert uit het artikel dan bij de pakken
blijven zitten?
Stel u voor dat daardoor alle (?) geldtransporten overbodig worden. Dit betekent een enorme besparing. Daarmee
kunnen de banken en bedrijven hun klanten zelfs belonen door volledig gratis deze
betalingswijzen ter beschikking te stellen.
Guido Dutry,
Duffel

Schaf het aeld af

openstaande achterpoortjes te creëren
waardoor het geld naar het buitenland
kan getransfereerd worden. Een halfslachtige oplossing is niet aanvaardbaar
met een dergelijk, toch wel radicaal idee.
Voor mij goed: Schaf het geld af!
M. Muylaert,
Aalst

PUnI
Het deed mij als republikein pijn te
vernemen dat enkele vooraanstaande
VU'ers de Nederlandse koningin met
haar 60ste verjaardag feliciteerden. Om
nog maar te zwijgen over de „stunt" van
voorzitter a.i. Patrik Vankrunkelsven die
met z'n pasgeborene op een uitnodiging
van het hof is ingegaan, waarvoor hij m.i.
beter beginselvast had bedankt. En dan
maar klagen dat de mensen ons staatkundig programma niet begrijpen...
M. Hendrickx,
Mechelen

Hï

Met betrekking tot het artikel van Jan
Caudron (WIJ, 22 jan. jl.) wil ik graag het
volgende kwijt: eindelijk eens een voorstel dat de kwaal bij de wortel aanpakt.
Het moet volgens mij perfect mogelijk
zijn te leven zonder geld.
Dit zou bij de mensen het gevoel van
onveiligheid wegnemen doordat dergelijk systeem de meeste criminaliteit onmogelijk maakt, en zeker de overvallen
op waardentransporten. Alleen al de levens die daardoor gespaard worden maken de invoering van een systeem-zondergeld reeds de moeite waard.
Maar als men ermee begint dat men het
dan radicaal doet zonder wagenwijd

ID 21
Naar aanleiding van de verruimingsactie
en de vernieuwingsbeweging ID 21 volgende bedenkingen.
De verruiming op zich zal niemand betwisten op voorwaarde dat de groeperingen en personen die deel uitmaken van
de verruiming zich volledig achter het
Vlaams-nationale gedachtengoed van de
Volksunie kunnen scharen. De eigenheid
van onze partij, democratisch volksnationalisme, mag niet aangetast worden
door deze vernieuwing! Vooral omdat de
Volksunie nog steeds vragende partij is bij

ViW zoekt
tabaksplukkers
De Stichting Vlamingen In de \NereldM\N) heeft sinds de jaren '60
duizenden Vlaamse studenten
naar Canada begeleid voor deelname aan de tabakspluk bij daar
gevestigde Vlaamse boeren.
Er zijn Jaren geweest dat er meer
dan 700 deelnemers, anderejaren
slechts 20 werkvergunningen,
werden toegekend.
Ondertussen zijn die studententabaksplukkers over gans Vlaanderen verspreid, sommigen zijn
zelfs in het buitenland terecht
gekomen. Vlamingen in de Wereld
is op zoek naar hun huidig adres.
Het plan is gegroeid om samen

nog eens iets te ondernemen. Er
wordt gedacht aan een reünie in
Vlaanderen of aan een reis naar de
tabaksstreek in de Canadese provincie Ontario op bezoek bij de
Vlaamse boeren van weieer.
Er wordt een oproep gedaan om
ofwel zichzelf kenbaar te maken
ais oud-tabaksplukker, ofwel om
namen en adressen door te geven
van bekenden die ooit hebben
deelgenomen aan de tabaksoogst
in Canada.
'^ Vlamingen in de Wereld, Tervuursesteenweg 115 te 2800 Mechelen.

de staatshervorming. De huidige Volksunie blijft volgens ons alleen herkenbaar
zoals ze nu aan politiek doet: Vlaamsnationaal, ongebonden, eerlijk en sterk
door de integriteit van zijn politici en
mandatarissen. Daar mag onder geen
geding aan getornd worden of veel
Vlaams-nationalisten zullen kiezen voor
het Vlaams Blok.
Wij hopen dat Bert Anciaux dit schrijven
ernstig neemt en wensen hem verder veel
succes met de zoektocht naar mensen die
beantwoorden aan het profiel van zoveel
idealistische Vlaams-nationalisten.
Bert is steeds welkiom om de vernieuwingsgeachten en verruiming aan burgers
in het kanton Bree toe te lichten.
Erwin Duhain,
Bree

Vlaamse Bank
Vorige week was er op economisch vlak
het heugelijke nieuws dat Vlaanderen een
sterke verankering krijgt door het samengaan van Cera, Kredietbank, Almanij
en ABB. Dit moet een echte „Vlaamse
Bank" worden. Dat is dè naam, onvertaald, waarmee de nieuwe bank een
imago kan opbouwen op Europees vlak,
en waarmee onze nog te weinig gekende
Vlaamse identiteit er niet anders dan
beter van kan worden in het buitenland.
Men kent toch ook banknamen als Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank, en in
Zwitserland heeft men o.m. een Schweizerische Bankverein.
Geen van die banken is een „nationale
bank", en men verwart zulke namen
blijkbaar ook niet met de staatsbank in
het betrokken land.
In een paginagrote advertentie vorig
weekeinde, legt de nieuwe groep-nogzonder-naam een intentieverklaring af
waarbij zij als ambitie stelt: „Eén van de
meest rendabele bankverzekeringsinstellingen in Europa zijn, met internationale
uitstraling en met een belangrijke positie
in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en
Duitstalig België"
Welnu, zeker voor de beide banken in de
groep en hun streven naar internationale
uitstraling, dekt maar één vlag die lading:
Vlaamse Bank!
Herman A.O. Wilms,
Vorst -Brussel

Doel
Er was onze ijdele hoop dat men Doel en
zijn bevolking zou respecteren en behouden. Nochtans had een reeks prominenten gepleit voor behoud en een
verzoekschrift tot de regering gericht.
Het gebrek aan respect voor eigen men-

kunnen worden. De hooggeplaatsten
die NIhoul beschermen zijn ook degenen die ten allen prijze België overeind willen houden. Het boek Achter de
maskerade van Manu Ruys, waar melding gemaakt wordt van de wufte escapades van het koningshuls, spreekt
voor zich.
Ortwin Depoortere,
Gent

•

sen, grondgebied en taal begint een traditie te worden! Na de vier polderdorpen
van de rechteroever volgt nu Doel. Vergelijk met de randgemeenten rond Brussel die ook alle zes verkwanseld zouden
zijn, indien er niet de hardnekkige flaminganten waren geweest. En het knabbelen aan Vlaamse grond is een traditie,
want wie bekommert zich nog om bv
Komen, Edingen en de Jekervallei?
Een repliek aan de voorstanders van de
verdwijning van Doel is wel op zijn
plaats:
- men schept 8000 arbeidsplaatsen, maar
vergeet te zeggen dat in de haven de
jongste 20 jaren een veelvoud aan jobs
weggesnoeid is. Deze containerhaven zal
de economisten niet beletten verder arbeidsplaatsen in de haven te verminderen.
- men maakt een schatting van 13 miljard,
die de ruim bemeten begeleidingsmaatregelen zullen kosten. Voor dit bedrag
kan men het dorp Doel behouden, er
optimale aanpassingen oen en deze bevolking niet ontwortelen.
- één van de voornaamste argumenten
contra is dat we in Vlaanderen geen
grondgebied bijwinnen en er onherroepehjk belangrijke ruimte teloorgaat. Eender wel Vlaamse dorp of natuurgebied
kan morgen dezelfde weg opgaan indien
men verder despotisch beslissingen
neemt.
- er blijkt dat ruimtelijke indeling - en ook
taalgebied-afbakening - desgevallend in
dit Vlaanderen een vodje papier hjken te
zijn. Decennia lang zijn bouwovertredingen getolereerd, bestemmingsplannen
gewijzigd, de grond en het landschap
zodanig geweld aangedaan dat Vlaanderen op vele plaatsen een ruimteUjke
ramp geworden is. In dit debat blijkt het
gebrek aan liefde voor land en volk. Zoals
is de Vlaamse beweging steeds primordiaal geweest is, dient de natuur en kosmos, de Vlaamse volksmens en zijn wortels in een bepaalde omgeving geherwaardeerd worden. Vlaanderen dient in
het verweer te gaan tegen deze beshssing
die onrecht aan de kleine Doelenaar doet.
Een containerterminal is wellicht noodzakelijk, maar Doel kan overleven indien
daar een sterke politieke wil voor aanwezig is.
Onze gedachten zijn bij de mensen van
Doel en hun onzekerheid.
Jos Wouters,
Sint-Amands
RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken.
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p 18 februari zal het precies 100 jaar geleden
zijn dat Jef Van Extergem in Dendermonde
het levenslicht zag. Het leven van deze bijzondere
communistische flamingant - of is het
flamingantische communist? - zal middels een
symposium, en een muziekstuk herdacht worden.

O

• UITSMIJTER
In 'De herinnering is een vorm van hoop',
het WIJ-geschenkboek geschreven door
Ludo Abicht, lezen we in een opmerkelijk
hoofdstuk over de relatie russen het socialisme en het Vlaams-nationalisme onder meer dit: „In de meeste andere landen
is men vanzelfsprekend lid van de socialistische beweging en bewust Fransman,
Engelsman of Italiaan." Onnodig eraan
toe te voegen dat de combinatie socialistflamingant in Vlaanderen dus niet zo vanzelfsprekend \s. Jef Van Extergem, de man
die mee aan de basis lag van de federalisering van de Belgische Kommunistische partij, heeft dat aan den lijve
ondervonden.
Het socialisme wordt het kind Van Extergem met de paplepel ingegoten. Zijn
vader Benoit was een actief militant voor
de BWP die zijn zoon in de socialistische
volkshuizen liet opvoeden in 'de haat
tegen de wetten, de koning en de staat'. Op
zijn 14de al is Jef M van de Socialistische
Jonge Wachten. Mede omdat hijzelf uit
arbeidersmiddens komt en vaststelt dat het
vooral de Franstaligen zijn die de wacht
uitmaken in België, raakt hij betrokken in

het aktivisme, al liep hij als pacifist niet
hoog op met het Pruisische miÜtarisme.
Van Extergem, die tot aan zijn dood voor
talloze - hoofdzakelijk linkse - publicaties
bijdragen leverde, schreef tijdens WO I de
hoofdartikels voor het Gentse socialistische dagblad Vooruit. Aan het einde van

14U.15: Hendrik Defoort over
'Vlaamse beweging en sociale beweging tijdens het Interbellum'
I5u.: Wim Celdolf over 'De houding binnen de Tweede Interna-

tremegem' laten evenwel weinig twijfel
over zijn betrokkenheid. Van Extergem
komt opnieuw in de gevangenis en zal dat
vrijwel doorlopend blijven tot 1928. Bij
zijn vrijlating wordt hij gehuldigd. In datzelfde jaar is hij ook kandidaat voor de KP
in de beruchte 'Bormsverkiezing'. Hij 2

Vlaams en sociaal
de oorlog vlucht hij, via een tussenstop in
Nederland, naar Duitsland, waar hij vertoefde in kringen rond Rosa Luxemburg en
Karl Liebknecht.
RESPECT
Terug in Vlaanderen wordt hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en levenslange ontzetting uit de burgerrechten.
Na getekend te hebben niet meer aan
politiek te zullen doen, komt Van Extergem vervroegd vrij. Hij publiceert opnieuw, zij het nu officieel onder verantwoordelijkheid van zijn echtgenote
Bertha Horemans. Pseudoniemen als 'Ex-

Jef Van Extergem
en zijn TUd
Het symposium Jef Van Extergem
en zijn Tijd vindt plaats op zaterdag 14 februari a.s. en gaat
door In het auditorium van het
Archief en Museum voor het
Vlaamse cultuurleven (AMVC),
Minderbroedersstraat 22, 2000
Antwerpen.
Het
symposium
wordt georganiseerd door de
Werkgroep Jef Van Extergem 100,
met de sten van het AMVC, het
ADVN en DACOB, het Documentatie en Archiefcentrum van de
Communistische Beweging.
De organisatoren wijzen erop dat
het hen niet zozeer te doen is om
een precies overzicht te geven
van het leven en werk van Van
Extergem. Het is wel de bedoeling
om hem „te evoceren binnen de
tijd waarvan fiij op zijn terrein een
aktief getuige was." Het programma vangt aan om 14 uur
met een welkomstwoord door
Frans-Jos Verdoodt moderatorcoördinator en een begroeting
door Roger Rennenberg, directeur-conservator van het AMVC
Daarna krijgen volgende sprekers
het woord.

•

tionale ten opzichte van oorlog en
vrede'
15U.45: Koffiepauze
16U.15. Jan Willem Stutje over
'Het radicale socialisme en de opkomst der communistische beweging te Antwerpen'
17u.: Bernard Van Causenbroeck
over 'De Nieuwe Orde en het antlfasctsme voor en tijdens WOU'
17U.45: Slotbeschouwing door
Frans-Jos Verdoodt
Na afloop van het symposium zal
de Antwerpse burgemeester Leona Detiège de tentoonstelling in
de voorhalle van het AMVC plechtig openen Zoals het symposium
tracht ook de tentoonstelling de
figuur van Van Extergem te situeren In zijn tijd. Deze tentoonstelling is In Antwerpen te bezoeken van 14 februari tot 28
februari en is dagelijks open tussen I0u. en I7u., niet op zon- en
maandagen. Vanaf maart zal de
tentoonstelling ook Cent, Dendermonde en Aalst aandoen.
Eind april zal een symposlumboek
verschijnen met daann de referaten alsook een aantal speciale
bijdragen.
^Deelname aan het sympO'
slum kost 300 fr. Het ttoek
zal 800 fr. kosten. Meer Info:
03/827.99.48.

haalt iets meer dan 2.000 stemmen, een
klein wonder: Van Extergem zelf had
immers opgeroepen om voor Borms te
stemmen.
De relaties tussen hem en de Frontpartij
zijn dan al danig vertroebeld. Van Extergem weigert zich te houden aan de
godsvrede en dat neemt niet iedereen hem
in dank af. Het komt zover dat hij bij een
huldiging van Borms persona non grata
verklaard wordt. Van Extergem onderneemt daarna nog enkele vergeefse pogingen om voorafgaand aan WO II een
links Vlaams front op te richten.
Tijdens WO II kroop hij een laatste keer in
de pen nadat hamers en sikkels gekalkt
waren op enkele kerkmuren. Van Extergem, inmiddels geruime tijd onder-

gedoken, schrijft in een pamflet dat dit een
provocatie was van de bezetter. Enige tijd
later wordt hij opgepakt. Jef Van Extergem
sterft, enkele maanden voor het einde van
de oorlog, in het concentratiekamp van
Elrich.
Omdat de communisten in het verzet
gingen en later een zeer omstreden aandeel
hadden in de repressie raakte de figuur van
Van Extergem ietwat in de flamingantische
vergetelheid. Deze rechdijnige, maar niettemin oprechte, man verdient nochtans
ook respect van Vlaams-nationale zijde.
(gv)
c=s> Voor deze korte, onvolledige biografie
werd dankbaar geput uit o.m. 'Jef Van
Extergem en de Vlaamse Beweging'
van Christian Dutoit. Uitg. Soethoudt
& Co n.v. - Antwerpen, 1983.
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naar het I5de-eeuwse lied 'Gekwetst ben Ik
vanbinnen'. De harmonie daarin wordt doorbroken door steeds brutaler wordende Interventies met een dreigend motief dat verwijst
naar het stappen van militairen. In 'SoUdarlteit 2'
wordt Van Extergems sociale bewogenheid geevoceerd. Daarin Is de 'Internationale' te herkennen, die door elk Instrument wordt doorgezet. Dit leidt opnieuw tot het marsmotief uit
het voorgaande deel. Ook de dood in de kampen
komt hier middels een 'doodskreet' in een erg
dramatische passage aan bod. Bachs koral
'Hoofd vol bloed en wonden' uit de Matteuspassie legt hier de band met het lijden. „Bach
ontleende dit tt^ema aan Hans Leo Haszler" zegt
Gilles, „een barokcomponist uit de 17de eeuw. In
feite is tiet een liefdesliedje. Door het te gebruiken verwijs ik opnieuw naar de liefde of
passie en lijden In het leven van Van Extergem."
Het slot weerklinkt in 'Tombeau' met daarin
klanken van het Volkslied van Zuid-Afrika- waarmee Indirect verwezen wordt naar de 'gemazal gebracht worden door het gelegenheldstigde overwinning' - om te eindigen met tonen
ensemble'Extergem', bestaande uit solisten van
het VUB-ensemble o.l.v. Jurgen Wayenberg. Vier van 'Gekwetst ben Ik vanbinnen'.
In deze 'Hommage aan een mens die niet meer Is
klarinetten, één viool, één altviool en één contrabas zullen een muzikale evocatie van Van en een wereld die nog niet Is' ook lyrische
teksten op basis van citaten van Van Extergem.
Extergem ten tonele brengen. Gilles zegt In het
Deze teksten werden samengesteld door 1/1/;;stuk twee tendenzen te hebben willen onderfrled Adams, Vera Beerten en Gilles zelf De
schelden: enerzijds de sociale bewogenheid,
première van het stuk zal Ingeleid worden door
anderzijds het flamingantisme van Van ExterCharles Van Der VInck, voorzitter van de vzw. Ook
gem. Het was niet zijn bedoeling om een triLouis Van Ceyt, het laatste kamerlid voor de KP in
omfalistisch stuk te componeren, maar eerder
Vlaanderen, zal er kort spreken.
een compositie die tegelijk het lijden, maar ook
de hoop in het leven van Van Extergem beklemtoont. Gilles' werk bestaat uit 5 bewe«> Het concert In Antwerpen op zondag is
gingen. Een eerste Is een 'Ouverture' waarin het
februari a.s. zal doorgaan in het 'Bondsmotief van de kreet - middels een klarinet in de
gebouw', Ommeganckstraat 47,2000 Anthoogste registers - naar voren komt. In 'Gewerpen. Aanvang 15 u. Meer Info: vzw Jef
boorte en groei' wordt deze laatste gesymvan Extergem, tel 03/235.34.66.
boliseerd door eenzelfde thema dat gespeeld
<» Het concert in Brussel op woensdag 18
wordt door steeds meer Instrumenten. In het
februari a.s. zal doorgaan op de campus
derde deel, 'Solidariteit 1', komt het flaminvan de VUB, Aula O, Plelnlaan 2,1050 Brusgantische aspect In de figuur van Van Extergem
sel. Aanvang I9u. Meerinfo: o-concerten,
aan bod. Daarvoor grijpt de componist terug
tel. 02/629.36.69.

Ook de vzw Jef Van Extergem draagt vanzelfsprekend haar steentje bij aan de herdenking
rond Van Extergem. De vzw is iets meer dan
dertig Jaar geleden opgericht en organiseert
geregeld culturele activiteiten. De 100ste verjaardag van de geboorte van Van Extergem
vroeg natuurlijk om iets speciaals. Het werd een
heus herdenkingsconcert dat op zondag 15
februari in Antwerpen en op woensdag 18
februari in Brussel zal opgevoerd worden. Voor
deze herdenking werd de componist Ju/es Gilles
gevraagd om In een muziekstuk te voorzien. Dat
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