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N
a dne jaar aanhoudende perikelen 

tussen het IJzerbedevaartcomtté en 

dissidente organisanes als de Gmep van 

Gent (GvG) en het IJzerbedevaardersfomm is 

verzoening dan toch in zicht. 

In januan 1995 ontstond de Groep van Gent 

nadat onder meer Mwhiel Debackere met tot hd van 

de Algemene Vergadering (AV) van het Comité 

herverkozen werd. Uit onvrede daarmee namen 

ook andere comitéleden ontslag. Aan de basis van 

het conflia lagen persoonlijke nvabteiten. 

Bovendien werd het Comité verweten een te lauwe 

communautaire koers te varen en de frontterraen te 

eigentijds te mterpreteren. Om de plooien glad te 

strijken, knoopte het Comité in mei 1995 

gesprekken met enkele leden van de GvG aan. Ei 

zo na werd een akkoord bereikt, ware het met dat 

de GvG onder de voet werd gelopen door het 

IJzerbedevaardersfomm. Deze groep streefde via de 

inspraakeis naar een kwasi gelijke 

machtsverhoudmg tussen de radicalen en de 

anderen. Het Comité kon dat met aanvaarden, 

tussen Forum en Comité zou het nimmer 

goedkomen, met de schermutsehngen üjdens de 

IJzerbedevaart van 1996 tot gevolg. 

Begin januan 1997 nam het Comité de 

verzoemngsdraad terug op. Aan de 14 ex-

comitéleden werd gevraagd of ze „effecnef bereid 

waren terug te keren." Debackere antwoordde dat 

alle ex-comitéleden „ondubbelzinmg, collectief en 

zonder emge mtzondermg" moesten kunnen 

toetreden. Het Comité besliste daar anders over. Als 

de gemteresseerden aan een aantal voorwaarden 

voldeden, mochten ze het Comité vervoegen, 

behalve Debackere zelf De professor en zijn 

kompanen konden er met om lachen 

Toch bleef het protest van de GvG en het 

Forum met zonder gevolg De radicale toespraak 

van Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe 

tijdens de bedevaart van 1997 kon als een 

tegemoetkommg aan de dissidenten worden 

verstaan. Daarop ontstonden meuwe, informele 

toenadermgen. Li december 1997 werd andermaal 

een uitnodiging naar de GvG verstuurd. Het 

Comité besefte dat geen enkel hd van de GvG zou 

toehappen indien met ook Debackere ra de AV van 

het Comité zou worden opgenomen. Daarom 

orgamseerde de Algemene Vergadermg een 

"tentatieve stemmmg". Debackere kreeg er een 

overtmgende meerderheid achter zich. 

Het IJS was gebroken, de bal lag nu m het 

kamp van de GvG die moest beloven de 

begmselverklarmg van het Comité te 

onderschnjven, terwijl de herverkozenen geen hd 

meer mogen zijn van Forum of Werkgroep 

Radicahserrag. Zaterdag jL verkoos het Comité 

Gutdo Moons, Herman Bosteels, hue Broukaert, 

Michiel Debackere, Omaar Mortier, Enk Peeters, 

Gutdo Sweron en Luc Vranckx tot Ld van de AV 

AanA«to« van Wtlderode wordt het 

erebeheerderschap aangeboden. Arnold Peeters werd 

ter vervangmg van Dirk Van Eegen tot beheerder 

verkozen. 
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Smakelijk 

W ie dacht alles te hebben meegemaakt 
leert nog elke dag bij Zo over de wél 

geschreven, maar niet-uitgesproken toe
spraak van Mark Eyskens Waarom las de 
gewezen eerste minister zijn tekst, bedoeld 
voor het Dutroux-debat in de federale 
Kamer, met voor'' Omdat „hij vreesde dat 
'men' toch met zou luisteren", heet het 
Iedereen weet dat Mark Eyskens (soms) 
zeer zinnige dingen vertelt en ook zijn met-
uitgesproken rede bevat 
Ideeën waarover na te den
ken valt Maar liever hadden 
WIJ gezien dat Eyskens een 
artikel had gewijd aan de 
vrees waarom 'men' toch 
niet zou luisteren en waarom 
hIj zich tot een krant richtte 
om gehoord te worden Was 
het om te ontsnappen aan de oeverloze 
palavers van de praatbarak'̂  Of om in een 
kwaliteitskrant „mensen van mijn niveau" 
te vinden' Of om de lezer te verplichten 
enkele keren het verklarend woordenboek 
te raadplegen teneinde volledig te be
grijpen wat de auteur bedoelt 
,,Het Systeem verheffen tot zondebok 
heeft demoraliserende gevolgen" schrijft 
Eyskens terecht Er leven in onze maat
schappij nog „veel hoogstaande mensen, 
die eerlijk en werkzaam en genereus en 
solidair zijn en het goed bedoelen " Dat 
met zien zou onrechtvaardig zijn Maar de 
auteur moet ook weten dat anderen die 
deze kwaliteiten met belichamen de goede 

naam van Het Systeem bepalen Eyskens 
heeft gelijk wanneer hij stelt dat „wij moe
ten reageren tegen het postmodern scep
ticisme dat het einde aankondigt van de 
geschiedenis, van de cultuur, van de ethiek, 
van de politiek " 
Maar daarvoor is o i meer nodig dan „de 
durf aan de jonge mensen te zeggen dat er 
misschien idealen zijn die waard zijn dat 
men ervoor sterft" Idealen, mijnheer Ey-

Geen hoop voor 
Het Systeem 
skens, worden met gedragen door doden, 
maar door levenden , dat er waarden zijn 
die de waarde van het menselijk leven 
overstijgen" is weer zo'n retoriek die hoog
waardigheidsbekleders graag in de mond 
nemen, maar waaraan jonge mensen geen 
boodschap hebben 
Zeker als ze uitgesproken zijn door heren en 
dames die mooi praten hebben vanuit hun 
bevoorrechte positie Natuurlijk zijn er te 
veel jonge mensen die zich geen fluit van 
de andere(n) aantrekken, die naast datgene 
wat ze moéten doen weinig of mets pres
teren Maar dit zijn doorgaans met die 
jongeren die beter willen doen dan hun 
ouders Bovendien leven zij in een wereld 

die door hun voorgangers werd geboet
seerd 
We hebben geen moeite met Eyskens' 
bedenking dat „een democratie nood 
(heeft) aan leiderschap en getuigen, die de 
moed hebben getuigenis af te leggen, 
meer door hun daden dan door hun woor
den " Maar wie deze waarheid hoort uit de 
mond van iemand die als een steunpilaar 
van WetS/sfeemfigureert kijkt toch raar op 
Mark Eyskens mag het ons met kwalijk 
nemen, maar nu komen vertellen dat „in
dividuele personen verantwoordelijk zijn 
voor hun beslissingen en de gevolgen daar
van" leest vreemd uit de pen van een man 
die ooit zelf hoge verantwoordelijkheden 
droeg en die zich herhaaldelijk handig uit 
nesten wist te praten En die later als 
,,gewoon" parlementslid, maar als verte
genwoordiger van de grootste regenngs-
partij, mee aan de basis lag van omstreden 
beslissingen Of ze althans heeft goed
gekeurd, al dan met stilzwijgend 
Wanneer de bevolking Het Systeem tot 
zondebok verheft dan is dat juist als gevolg 
van het feit dat er geen leiderschap is dat 
er geen getuigen zijn die de moed hebben 
getuigenis af te leggen, of van wie de 
daden met overeenstemmen met hun 
woorden 

Eyskens weet genoeg waar het schoentje 
knelt maar waar Verhofstadt de moed 
opbracht openlijk schuld te bekennen ' 
hanteert hij de truuk van een ,met bran
dende zorg" geschreven toespraak die hij 

uiteindelijk met uitsprak „omdat hij vreesde 
dat 'men' toch met zou luisteren" 
Als Mark Eyskens zijn gezag wil manifes
teren, zowel binnen het parlement als in 
zijn partij, dan doet hij er o i beter aan een 
ontleding te maken van de gebrekkige 
wijze waarop België door zijn partijgenoot 
Dehaene wordt bestuurd In plaats van met 
een geleerd aandoende, grote bocht rond 
de Belgische Ziekte te walsen had hij zich 
nuttig kunnen maken door Het Systeem 
zelf te ontleden Beter ware het geweest 
verder te borduren op de gedachte dat we 
„de maatschappij op een aantal domeinen 
moeten veranderen, inclusief haar me
thoden van politiek bedrijven" 
Het artikel van Mark Eyskens heeft alles weg 
van een preek aan het open graf Uit
gesproken door een welbespraakte be
dienaar die, omdat hij de nabestaanden 
nauwelijks durft vertellen dat hun geliefd 
familielid overleden is, dan maar zegt hoe 
goed ZIJ het dank zij de dode wel hebben 
Mark Eyskens beweert dat Het Systeem tot 
zondebok verheffen amoraliserende en de
moraliserende gevolgen heeft omdat de 
burger zo de indruk krijgt dat de hele zaak 
hopeloos verloren is, dat gebrek aan hoop 
ontmoediging en destructief cynisme ver 
wekt De auteur heeft daann gelijk, maar 
wat het door hem geprezen systeem ten 
beste geeft kan ons moeilijk redenen ge
ven om te geloven in die hoop Noch in de 
liefde om van zo n systeem te houden 

Maurits van Uedekerke 



Poel is niet doods 
Het dorpje Doel is dan wel gedoemd om te 

verdwijnen, maar doods is het vooralsnog 

zeker niet. In de krant Het Laatste Nieuws 

stond er zelfs een bericht dat de bewoners al 

die aandacht zo zoetjesaan 'kotsbeu' zijn. 

Plots trekt immers iedereen zich het lot van 

het dorpje aan. Milieu- en politieke 

bewegingen hebben in Doel 

opeens een nieuw doel ontdekt. 

De pers heeft er een vette kluif aan 

en ook de gewone Vlaamse medemens 

heeft weer een plaats gevonden om de 

zondagse uitstap mee te verfraaien. De 

bezoeker van Doel heeft fototoestel en 

videocamera bij om vast te leggen wat hij 

voorheen nooit heeft gezien en daarna nooit 

meer zal zien. 

Rare jongens, die ramptoeristen ... 

Ordewoorden 
„Als partijvoorzitter van de CVP zai ik dan ook niet dulden dat onze 
aandacht wordt afgeleid door communautaire ruzies. Ook de 
onnodige lekken die een X1-psychose veroorzaakten getuigen 
van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. En het zal daar 
niet bij blijven: straks komen de Agusta- en Dassaultprocessen. ik 
zai niet dulden dat de ploeg van Jean-Luc Dehaene en van Luc Van 
den Brande hun werk niet kunnen afmaken, wy zuilen ons niet 
laten afleiden. Wij zullen blijvend het onderscheid maken tussen 
hoofd- en bijzaak. Beslissen en uitvoeren zijn de ordewoorden." 

CVP-voorzitter Mare Van Peel in Keerpunt, maandblad van de CVR 
februari 1998. 
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De Crote Prijs F1 van Fran-
corchamps zai dit jaar zeker nog ge
reden worden. Daar was twijfel over 
gerezen nadat iiet federaal parlement 
had beslist om de tabaksreclame, 
waarvan de F1 leeft, te verbieden. 

Prins Filip zou zo stilaan van de 
straat willen geraken. Nu doet het ge
rucht de ronde dat de volgende ko
ningin van België Stephanie de Lalaing 
zou kunnen heten. 

De federale regering heeft be
slist het fregat Westdiep naar de Golf 
te sturen. Daar wordt verzamelen ge
blazen voor een mogelijk treffen met 
Irak. De westdiep zal pas in actie komen 
'als alle andere middelen uitgeput 
zijn'. 

De rijkswacht heeft grote kuis 
gehouden in het clubhuis van de Heli's 
Angels in Gentbrugge. 

Zon 50 Europariementsleden 
zitten met een probleem: ze voelen 
zich niet veilig rond hun nieuwe stek in 
de Leopoldswijk en eisen extra po
litiebescherming. Zou het kunnen dat 
er meer ingebroken wordt in dure 
auto's dan in 2PK'tjes? 

In Boezinge werd een onder
gronds netwerk, dat tijdens de Grote 
Ooriog in de leperboog werd gegraven 
door de 177ste Tunneling Compagny, 
blootgelegd. Het graafwerk gebeurde 
op verzoek van het Britse Channel 
Four dat een documentaire voor de 
komende 11 november draait. 

Een nationale wandeldag kon 
zondag in en rond Mechelen 12.000 
mensen bekoren. 

In Brussel overleed Veronica 
O'Brien (92), de Ierse die voor het 
Marialegioen werkte, raakte bekend 
wegens haar vriendschap met kardi
naal Suenens maar vooral omdat zij 
Boudewijn aan Fabiola koppelde. 

Stijn baron Coninx wil de roman 
Mont Ducal van Hugo De Ridder ver
filmen, het boek is een mengeling van 
feiten gebaseerd op het openbare en 
privé-leven van Wetstraat-politici. 

JADOT 
Op aandringen van de VU moet de Al

gemene Raad van het Rijksinstituut voor 

Ziekteverzekering (RIZIV) een jaarlijks 
rapport maken. Daarbij ligt het in de 
bedoeling te evolueren naar een „een
vormige toepassing van de wetgeving in 
heel het land." Daarom zouden er in het 
rapport adviezen worden verleend over 
het wegwerken van de scheeftrekkingen 
en transfers in de ziekteverzekering. 
Het rapport-/(Z(iof - Michel Jadot is ex-
kabinetschef van minister van Sociale 
Zaken Philippe Busquin, voorzitter van 
de Algemen Raad van het RIZIV en 
secretaris-generaal van het ministerie van 
Arbeid - kwam voor het eerst in 1994 uit. 
Toen beweerde de werkgroep-Jadot, dat 
de transfers niet van Noord naar Zuid, 
maar van Oost naar West verliepen. Er 
was zelfs sprake van "onderconsumptie" 
in de Waalse ziekteverzekering. 

CRITERIA 
Onlangs is het rapport van 1996 be
kendgemaakt. De onderzoeksresultaten 
"moeten" net zoals in 1994 aantonen dat 
er geen scheeftrekkingen, noch onver
antwoorde transfers in de gezondheids
zorg plaatsvinden. Om het "theoretisch 
toegelaten verbruik" in een regio te me
ten, werden criteria als het aantal vrou
wen, 40-plussers, ambtenaren, gepensi
oneerden, werklozen en weduwen en 
wezen in acht genomen. Ook de hoogte 
van de mortaliteit, de verstedelijkings-
graad, het aantal oude en slecht on
derhouden woningen en bovendien het 
aantal artsen en ziekenhuisbedden wer
den in rekening gebracht. Hoe meer van 
dit alles, hoe meer ziektekosten inwoners 
van een bepaalde regio "mogen" maken. 
Via een dergelijke berekeningsmethode 
besluiten wetenschappers van ULB en 
KUL dat niet Wallonië en Brussel over-

consumeren in de gezondheidszorg, maar 
wel Vlaanderen. De "Vlaamse overcon
sumptie" zou 1,4 miljard fr. bedragen, 
Brussel zou 200 miljoen fr. te veel uit
geven, en Wallonië 1,4 miljard fr. te 
weinig ontvangen. 

NAAKTE CIJFERS 
De Franstalige krant Le Soir is fel opgezet 
met de "objectieve" resultaten van het 
rapport. De krant heeft het over "la fin 
d'un mythe". Nochtans kunnen bij de 
berekeningswijze vragen worden gesteld. 
Waarom zou het hoger aantal ambtenaren 
hogere ziektekosten veroorzaken? Het 
lijkt er bovendien op dat de wetenschap
pers de onderzoeksmethode aan het 
vooraf gewenste onderzoeksresultaat 
hebben aangepast. 

Juist daarom deed De Standaard het on
derzoek over, nam de krant gewoon de 
basisgegevens van de administratie van de 
ziekteverzekering als uitgangspunt en be
sloot ze daaruit dat Wallonië en Brussel 
een groter aandeel van de uitgaven voor 
hun rekening nemen dan hun aandeel in 
de bevolking. Zo verbruikt Vlaanderen 8 
miljard fr. minder dan het Belgisch ge
middelde, Wallonië en Brussel resp. 3 en 
4,3 miljard fr. meer. Bovendien strijken 
Wallonië en Brussel meer geld op voor 
hun ziekenhuizen en maken ze meer dan 
in Vlaanderen gebruik van klinische bi
ologie. 

CHEVALIER 
Het debat over de defederalisering van de 
gezondheidszorgen is met het rapport-
Jadot geenszins afgevoerd. Integendeel, 
de vraag naar het voeren van een ver
schillend gezondheidsbeleid in Vlaande
ren en Wallonië zal in het Noorden nog 
toenemen. Bovendien staat ook het debat 
over de overheveling van meerdere so
ciale- en economische bevoegdheden in 
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de belangstelling. Denken we daarbij aan 
de VLD-standpunten. Verleden week 
pleitte de partij op een studiedag, naast de 
overheveling van talrijke andere sociaal-
economische bevoegdheden, voor een 
eventuele defederalisering van de werk
loosheidsregeling. De "links-hberaal" 
Pierre Chevalier heeft daar bedenkingen 
bij. Chevalier haalt in de eerste plaats 
strategische argumenten aan. De Vlaamse 
liberalen zouden de nationalistische toer 
opgaan om de rechtervleugel van de VU 
„in te palmen." Bovendien, aldus de Brug
geling, zou een communautair geradi
caliseerde VLD electoraal niet aanslaan. 
Dat is niet "haar" thema en SP-voorzitter 
Louis Tobback zou er handig gebruik van 
maken om de VLD tegelijk een a-sociaal 
imago op te plakken. Tot slot vreest 
Chevalier voor het overwicht van de 
katholieke zuil. Defederaliseer men de 
werkloosheidsregeling, zo redeneert hij, 
dan komt ook het arbeidsrecht en het 
sociaal overleg in Vlaamse handen. Op 
dat ogenblik, zo voorspelt hij, worden 
ACW, VEV en CM de sterke gespreks
partners. 

EU-STEMRECHT 
Zoals verleden week vermeld, wil pre
mier Jean-Luc Dehaene het gemeentelijk 
stemrecht aan de Europese onderdanen 
toekennen zonder de grondwet te wij
zigen. Deze handelswijze roept heel wat 
juridische, politieke en communautaire 
bedenkingen op. Zowel de Raad van 
State als het Arbitragehof hebben zich 
reeds tegen een dergelijk voornemen uit
gesproken. Het Belgisch kiesrecht wordt 
gewijzigd en dus is een tweederde meer
derheid noodzakelijk. 
Overigens hebben alle Vlaamse partijen, 
behalve Agalev, in een resolutie geëist dat 
een aantal voorwaarden aan het stem
recht zou worden gekoppeld. Om de 
Nederlandstaligheid in de Rand en Brus
sel te vrijwaren moeten de Europese 
ingezetenen de taalwetten respecteren, 
kunnen ze geen burgemeester of schepen 
worden, moeten ze gedurende een be
paalde periode in de gemeente wonen en 
dienen ze belastingen te betalen. Dehaene 
heeft duidelijk laten verstaan geen re
kening te willen houden met de eisen van 
de Vlaamse volksvertegenwoordiging. 
Sindsdien blaast de CVP-fractie in het 
Vlaams parlement warm en koud. 
Daarom riep VU-fractieleider Paul Van 

Grembergen in het Vlaams parlement op 
het Verdrag van Amsterdam niet te ra
tificeren als niet aan de voorwaarden 
voldaan wordt. 

Een aantal bij het O W (Overlegcentrum 

van Vlaamse verenigingen) aangesloten 
organisaties, verenigd in het comité ]a. 

Maar... zal door middel van brieven, 
faxen, e-mails en telefoontjes aan politici 
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waarde Heer 
Hoofarecia"cFeur. 
Mijnheer De Liederkerken, daar dampt mij de koekoek! U vorig 
nummer heb ik persoonHjk voor mijn famiheleden verborgen 
gehouden. Eerst dacht ik nog: 'Voorwaar, een uier!', maar bij 
nader inzien bleken de weke delen wel degelijk niet van een koe, 
laat staan van een os, te zijn. En dan Dehaene ervan beschuldigen 
een 'Monsieur sans gêne' te zijn. Ge zijt verdorie voor niks 
beschaamd! 

Maar het is niet daarover dat ik u wil schrijven, ik zit immers met 
een ander probleem. Ik ben namelijk herkend! En wel op een 

manier die te smadelijk is om u mee te delen. Maar om verder 
onheil te voorkomen voor uw andere lezers, zal ik toch voor een 
keer mijn gouden regel doorbreken. 

Het gebeurde in 'De Meter', de drankgelegenheid waar ik mijn 
Ludwina leerde kennen. Uit wraak keer ik sindsdien elke 
vastenavond verkleed als vroedvrouw ontevreden naar 'De 
Meter' terug. Tot voor dit jaar ging dat altijd goed: ik bestelde een 
meter bier, dronk die in één teug leeg, en baarde daarna een flinke 
boer, goed wetende dat de stank daarna de hele avond niet meer 
te harden was. 

Deze keer verliep het echter anders. Was het omdat er teveel asiet 
op de ton zat, was het omdat de leidingen niet schoon waren, ik 

weet het niet, maar mijn plan liep meesterlijk mis. Bij de derde 
pint riep die snoodaard van een Blauwe Geschelpte: 'Hej, 
Janssens, weet ge dat de Gele Geeraerts op uw vrouw zit'. 'Dat 
kan niet, huichelaar, want ik ben hier' riep ik terug. Waarna ik een 
nacht bij de bok heb kunnen doorbrengen. Mijnheer De Lie
dekerken: wat ze ook tegen u roepen, antwoord nooit! 
Alaaf, Alaaf, Alaaf, 

De Gele Geeraerts 

P.S. Ik heb in De Morgen al lang niets meer over XI gelezen. 

Kunt gij eens nagaan of ze Desmet in de doofpot willen steken? 

4 ' DOORDEWEEKS ^ 

duidelijk maken dat „Vlaanderen de anti
democratische houding van Dehaene niet 
shkt." 

A,S!»>aB ĵRÏ-#!*S. 

REFERENDUM 
VU-volksvertegenwoordigers Annemie 

Van de Casteele en Fons Borginon eisen 
dat een raadgevend referendum over de 
goedkeuring van het Verdrag van Maas

tricht wordt uitgeschreven. Niet enkel in 
het dossier van het gemeentelijk EU-
stemrecht, zo stellen de kamerleden, 
maar ook in tal van andere dossiers wordt 
de democratische legitimiteit van de 
structuren en instellingen van de Eu
ropese Unie in vraag gesteld. 
De kamerleden wijzen erop dat men de 
bevolking steeds heeft voorgehouden dat 
Eruopa zou inspelen op die zaken waar de 
burger wakker van ligt: werkgelegenheid, 
milieu, landbouw- en gezinsbeleid. Bo
vendien heeft men beloofd dat Europa 
dichter bij de burger zou worden gebracht 
en dat er zou gestreefd worden naar meer 
doeltreffende, democratische en door
zichtige Europese structuren. Dat debat 
ten gronde wordt uit de weg gegaan, de 
Europese Unie moet kost wat kost uit
gebreid worden. Het organiseren van een 
raadgevend referendum zou eindelijk een 
maatschappelijk debat uitlokken. 
De kamerleden vragen dat de regering de 
moed opbrengt om deze oefening in 
democratie te houden. ,JÜleszins kan via 

ons wetsvoorstel het parlementair debat 

over de instelling van een dergelijk re

ferendum op zich reeds bijdragen tot een 

algemeen informatiebeleid waarbij bur

gers in staat worden gesteld zich een 

mening te vormen over welk Europa ze 

willen." 

DEMOL 
De gewezen Schaarbeekse pohtiecom-
missaris ]ohan Demol zal tijdens de ko
mende verkiezingen de Brusselse lijst van 
het Vlaams Blok trekken. Demol is een 
Belgicist en bezit momenteel een Frans
talige identiteitskaart. Zijn extreem
rechtse opvattmgen sluiten evenwel bij 
het gedachtengoed van het Vlaams Blok 
aan. Demol zal zich een Nederlandstalige 
identiteitskaart aanschaffen zodat hij 
voor het Vlaams Blok kan kandideren. 
In Brussel ligt Franstalig extreem-rechts 
op apegapen. Daarom wil het Blok met 
Demol vooral Franstalige kiezers aan
spreken. Op die manier hoopt de partij in 
Brussel "incontournable" te worden en 
het Brussels pacificatiemodel op te bla
zen. Sommige waarnemers menen dat het 
zo'n vaart niet zal lopen. Het Blok moet 
daarvoor 40.000 stemmen bijwinnen. 

PONCELET 
In de nacht van 21 op 22 februari 1996 

werd Simon Poncelet, de jonge inspecteur 

bij de Gerechtelijke Politie (GP), ver
moord aangetroffen in de GP-lokalen van 
Bergen. Vandaag wordt vermoed dat hij 
door zijn onmiddellijke overste Franz 

Leclercq is omgebracht. 
Vader Guy Poncelet, actief bij de Witte 
Comité's, stelde meerdere keren aan de 
kaak dat het "interne spoor" uit de weg 
werd gegaan. Onderzoekrechter Dutil-

lieux ontkent dat. Voortaan wordt wel 
aangenomen dat Simon Poncelet het 
slachtoffer werd van de rivaUteit tussen 
Leclercq en zijn hiërarchische overste 
Bernard Jonniaux. De avond en de nacht 
van het drama zou Poncelet Leclercq 
hebben betrapt terwijl deze, op zoek naar 
compromitterende feiten, documenten 
en papieren van zijn overste doornam. 
Daarom zou Poncelet met vier schoten 
zijn afgemaakt. 

Zeg het eens 
'Indirect'! 

V U-politlca Nelly Maes trok van 12 tot 16 februari op 
werkbezoek naar het Portugese eiland Madeira. Op 
uitnodiging van de Madeireze socialistisclie fractie 

overlegde Inet Vlaams parlementslid er over 
pedofilienetwerken en kinderprostitutie. 

Begin november 1997 riep Vlaams par-
lementlslld Nelly Maes de Belgische, Ne
derlandse en Portugese pers bijeen om 
inlichtingen te verschaffen over de in
houd van een videocassette. Daarop was 
te zien hoe twee heren, waaronder Nor-
öert De Rijck uit Temse, commentaar le
verden terwijl ze minderjarige Portugese 
jongens seksueel misbruikten. Verpakt In 
een toeristisch filmpje over Madeira deed 
de video "dienst" als "catalogus". Op basis 
van de door de heren aangeprezen "kwa
liteiten" konden kinderen worden uitge
kozen en aan pedotoerlsten ter beschik
king gesteld worden. 
Reeds In 1992 werd de video tijdens een 
huiszoeking in Temse In beslag genomen, 
zowel De Rijck als de Portugees Augistino 
de Soussa zün er duidelijk op herkenbaar. 
Toch bleef de In de woning van De Rijck 
gevonden video jaren lang in de kelders 
van het Dendermondse gerechtsgebouw 
liggen. Nelly Maes was niet opgezet met 
de wijze waarop het Dendermondse par
ket het onderzoek voerde. Ze beschul
digde diegenen die het materiaal on
gebruikt lieten van schuldig verzuim. Ove
rigens verhuisde het zogenaamde on
derzoek van de rijkswacht naar de Ge
rechtelijke Politie om het nadien terug aan 
de rijkswacht over te dragen. In feite, zo 
maakt de vu-poiitlca zich sterk, had het 

In Madeira 
pedofllienetwerkal in 1992 opgerold kun
nen zijn. „Juist daarom", aldus het par
lementslid, „Is er ofwel sprake van ver
waarlozing ofwel van opzettelijke be
scherming." 
Hoe dan ook, na de druk bijgewoonde 
persconferentie van november 1997 
werd De Soussa aangehouden. Ook te 
Temsenaar werd opgepakt, maar is recent 
terug vrijgelaten. Of het onderzoek naar 
De Rijck verder loopt, is lang niet zeker. 
Dat is merkwaardig, want ook in novem
ber 1977 getuigde een cafébaas uit Temse 
in het Nederlandse duidingsprogramma 
Nova hoe in de bovenzaal van zijn zaak de 
"catalogus"-vldeo's werd gedraaid, ver
toond en voor verkoop aangeboden .Nelly 
Maes overhandigde de opname van het 
programma aan de onderzoeksrechter, 
maar weet niet of daarmee iets is aan
gevangen. Ze vermoedt van niet, alleszins 
is de cafébaas nooit aangehouden. 
Ondervraagd door de Portugese politie 
ging De Soussa evenwel aan het praten en 
zit hij nu achter de tralies, in Madeira had 
Nelly Maes een onderhoud met de pro
cureur. Daaruit leerde ze dat er twee 
processen in gang worden gezet. I-let ene 
handelt over een concreet misdrijf, het 
andere over een pedofillenetwerk tussen 
Nederland, België en Portugal. In navol
ging daarvan wordt een Portugese ro-

gatolre commissie naar België gestuurd. 
De vraag is of de Belgische autoriteiten 
aile materiaal uit 1992 aan deze com
missie zal overhandigen. Tot nu toe is dat 
ondanks aandringen nog met gebeurd. 
In Madeira overlegde Nelly Maes ook met 
verantwoordelijken van alle oppositiepar
tijen, ze stond er de pers te woord en haar 
bezoek beroerde de publieke opinie, die 
meteen haar ontgoocheling over de vrij
lating van de Rijck liet blijken. De pers was 
vooral geboeid door het "noemen van 
namen". De politica ging daar niet op In, al 
begrijpt ze die reactie wel, want „er be
staat In Madeira een officiële muur van 
stilte rond pedofilienetwerken en het tien 
Jaar oude probleem van kinderprostitutie. 
De oppositiepartijen wijzen eensgezind 
met de vinger naar de regionale regering. 
Deze wil het probleem niet erkennen om
dat ze vreest voor de reputatie van het 
toeristische eiland. De plaatselijke politie 
stelt geen onderzoekin naar het crimineel 
gedrag van toeristen. Klachten over pe
dofiele praktijken bij de politie halen niets 
uit. Kinderen kunnen nergens met hun 
opgedane trauma's terecht Zo werd er 
een kindertelefoon In het leven geroepen. 
Maar, om getuigen af te schrikken komt 
men bij het gemeentehuls waar ganse 
dagen het antwoordapparaat aanstaat'' 
Er Is dus sprake van een repressieve hou
ding tegenover allen die het probleem 
willen aankaarten. Niet voor niets wei
gerde de Madeireze regeringsleider Nelly 
Maes te ontvangen en beschuldigde een 
minister haar in een plaatselijke krant het 
imago van Madeira te schenden. Bij de 
gewone mensen, zo ervaarde het Vlaams 
pariementslid. Is er nochtans een grote 
ongerustheid merkbaar. De doorgedre
ven armoede en het cliënteilstlsch sys
teem hebben ertoe geleid dat weinigen 
Iets kunnen of durven ondernemen. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Uit een antwoord van Eddy Baldewijns, 
Vlaams minister van Vervoer, aan Herman 
Suykerbuyk: „In een studie (...) wordt 
uitgegaan van een groei van het 
autogebruik van 22 tot 32% voor het 
personenwagenverkeer tussen 1990 en 
20IS. We mogen veronderstellen dat de 
trendmatige ontwikkeling in de komende 

15 jaar een toename inhoudt van 40% 
van de mobiliteit van de personen. Het 
goederenverkeer zal in deze periode in nog 
grotere mate toenemen; een stijging met 

50% is daarbij een voorzichtige schatting. 
Zo moet er tegen het jaar 2010 terdege 
rekening gehouden worden met een 
mogelijke verdubbeling van het 
vrachtvervoer. Deze ontwikkelingen 
zullen er eveneens toe leiden dat het 
marktaandeel van het openbaar vervoer 
verder fors zal blijven dalen." Gegevens 
om met zijn allen bij stil te staan ... 
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• W E T S T R A A T ^ 

D ,e VU-fractie oordeelde dat de commissie-
Dutroux gefaald heeft. In de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers legden Geert Bourgeois 
en Karel Van Hoorebeke uit waarom. 

Boer oogst 
wat HU zaait 

VU-kamerlid Geert Bourgeois was tot de 
zomer van 1977 betrokken bij de werk
zaamheden van de commissie-Dutroux. 

Hij had een belangrijke inbreng bij de 
opstelling van het eerste rapport van deze 
commissie. Toen de federale regering na
liet op de aanbevelingen van dit rapport in 
te gaan, nam Bourgeois ontslag uit de 
commissie. Verleden week donderdag 
velde hij een streng oordeel over het 
tweede rapport van de commissie. 

NAMEN NOEMEN 

In het tweede rapport moest de commissie 
een antwoord geven op de vraag of het 
fatale mislukken van de onderzoeken naar 

de vermoorde en vermiste kinderen het 
gevolg was van onbekwaamheid, onver
geeflijke fouten, laksheid, normvervaging 
of directe beschermig. In het "onderzoek 
naar het onderzoek" zou zelfs het bestaan 
van een in de insteUingen geïnfiltreerd 
maffioos netwerk worden nagegaan. Ei
genlijk verwachtte de bevolking dat pre
cies daarover klaarheid zou worden ge
bracht. Van de commissie werd bovendien 
gehoopt dat ze "namen" zou noemen en de 
directe bescherming zou aanduiden. Dit 
voornemen werd door sommige com
missieleden zelf aangewakkerd. Zo stelde 
commissievoorzitter Mare Verwilghen 

(VLD) op 20 januari jl. „dat niet kan 

Wat zei Ciinton? 
VN secretaris-generaal Kofl Annan Is erin ge
slaagd een ai<)<oord met de lraal<se regering af 
te sluiten. Zo zouden de wapeninspecteurs 
van de Verenigde Naties (VN) ongehinderd de 
paleizen van de Iraakse leider Saddam Hoes
sein Icunnen controleren. Over de preclese 
inhoud van het aickoord, noch over de even
tuele goedkeuring ervan door de VN-Vei
ligheidsraad kan op het ogenblik van dit schrij
ven uitsluitsel worden gegeven 
Na de Golfoorlog van 1991 werd in ver
scheidene VN-resoiuties vastgelegd dat alle 
massavernietigingswapens ontmanteld 
moesten worden. Irak wordt er overigens van 
verdacht biologische en chemische wapens te 
bezitten. In de Kamer van Volksvertegen
woordigers zei VU-kamerlid FonsBorginon dat 
,, de Belglscfie regering duidelijk moet maken 
dat VN-resoluties niet onderhandelbaar zijn, 
dat Saddam Hoessein daarom alle sites per
manent moet openstellen voor Inspectie en 
dat alle biologische en chemische wapens 
vernietigd moeten worden." 
„Maar", zo voegde Borginon daaraan toe, „ais 
Saddam Hoessein zich naar de VN-resoiutles 
schikt, dan moet overwogen worden om in 
het belang van de iraakse bevolking het em
bargo tegen frak te verlichten." Het VU-
kamerlid vroeg zich bovendien af „of de 
Belgische regering over preclese informatie 
beschikt waaruit blijkt dat de Iraakse houding 
een ernstige bedreiging van de wereldvrede 
Inhoudt en of de inzet van militaire middelen 
wel gerechtvaardigd is^' Borgtnon had ook 
graag informatie gekregen over de inhoud 

Fons Borginon vermoedt dat de Amerkaanse 
regering de Belgische regering onder druk 

heeft gezet. 

van het telefoongesprek tussen de Ame
rikaanse president Clinton en premier Jean-
Luc Dehaene ., Heeft de Amerikaanse regering 
de Belgische regering onder druk gezet met 
een verwijzing naar Bosnië?' Minister van 
Buitenlandse Zaken Erik Derycke antwoordde 
dat de Belgische regering „niet door de Ame
rikanen af gedreigd werd. ik ontken dat Bosnië 
door de VS ais chantagemiddel werd ge-
bnilkt" 

(evdc) 

Geert Bourgeois: „De Belgische ziekte 
is niet onschuldig." 

getwijfeld worden over het bestaan van 
pedofilienetwerken." 
Verwilghen wekte daarmee een verwach
ting die nauwelijks kon ingelost worden. 
Zonder een gedegen wetenschappelijke 
begeleiding, zonder toegang tot het ge
rechtelijk dossier, zonder directe onder
zoeksmogelijkheden op het terrein en bo
vendien afhankelijk van betrouwbare, 
maar ook minder betrouwbare getuigen, 
kon de commissie geenszins een groot
schalig netwerk achterhalen. De commis
sieleden hebben er dan ook goed aan 
gedaan, aldus Geert Bourgeois, „om de 

grote beschermingskoepels met uitlopers 

tot in de hoogste politieke gerechtelijke en 

politieke wereld naar het rijk der fabelen te 

verwijzen. Bovendien kon en mocht de 

commissie geen namen noemen." 

STROPERS EN BOSWACHTERS 

In het tweede rapport van de commissie-
Dutroux wordt niet gesproken over di
recte, maar wel over indirecte bescher
ming. Daarbij wordt verwezen naar de 
algemene verloedering en normvervaging 
binnen het politionele en gerechtelijke 
apparaat. Geert Bourgeois spreekt van een 
„ongezonde quasi-osmose tussen boswach

ters en stropers, tussen diegenen die geacht 

worden te speuren en te vervolgen en 

diegenen die geacht worden opgespoord en 

vervolgd te worden." Dat deze osmose 
door de commissieleden als dé "Belgische 
ziekte" wordt beschouwd is voor Bour
geois geen verrassing. Meer nog, het lijkt 
erop alsof Verwilghen deze term van Bour
geois ontleend heeft. Want reeds naar 
aanleiding van het eerste rapport zei het 
Izegemse kamerlid ,^t de Belgische ziekte 

van politieke benoemingen, waarbij andere 

normen dan bekwaamheid en inzet ge

hanteerd worden, de oorzaak is van veel 

ellende." Alleen weigerde de commissie-
Dutroux om de oorzaak voor deze ellende 
bij de verantwoordelijke politici te leg
gen. 

Geert Bourgeois: „Wie meegewerkt heeft 

aan de politisering van ambtenarij, politie 

en gerecht, wie zelf verantwoordelijk is 

voor normvervaging bij benoemingen en 

bevorderingen en daarbij partijaanhorig-

heid liet voorgaan op bekwaamheid, wie 

zelf al eens een wederdienst vroeg, wie zelf 

nooit controle op de kwaliteit van het 

beleid heeft uitgeoefend, moet vandaag 

niet verwonderd zijn. De boer oogst wat hij 

gezaaid heeft. De Belgische ziekte is niet 

onschuldig." 

Dat hebben de commissieleden niet willen 
inzien. Aan de Belgische ziekte werd 
geenszins de dieperliggende oorzaak ge
koppeld. ,fiit land", zo ontrafelt Bour
geois, „werd sluipenderwijze besmet door 

politieke machthebbers die het verzuild en 

verkaveld hebben. Het land werd in win

gewesten onderverdeeld, waar stemmen 

gekocht werden voor pleziertjes, gunsten, 

politieke benoemingen en bevorderingen. 

Op de kwaliteit van de instellingen werd 

nooit enige controle uitgeoefend. Dat de 

politieke verantwoordelijken niet worden 

aangeduid, is een bittere ervaring. Ove

rigens weigert de regering om de besmet

tingshaard uit te roeien. De depolitisering 

wordt niet strikt toegepast. Inzake po-

litiehervorming werden de besluiten van de 

commissie-Dutroux naast zich neergelegd. 

Er werd bovendien voorgesteld om een 

federaal parket in het leven te roepen, maar 

de minister van Justitie gaat daar niet op 

in. 

GENEZING 

Er moeten niet enkel grondige structurele 
en democratische hervormingen doorge
voerd worden. Ook elke burger moet op 
zijn niveau verantwoordelijkheid opne
men. Daarom richtte Bourgeois zich tot de 
premier met een dringende oproep. „U 

kunt niet het hele land, Jan, Piet en Pol en 

liefst de kleine agent een verantwoorde-

lijkheidscultuur opdringen, waneer deze 

niet door de top van het land gedragen 

wordt. Je kan niet telkens op zware te

kortkomingen van het rijkswachtkorps bot

sen en de hoogste top ervan in zijn burcht 

behouden. Als sommige korps- en dienst-

oversten geen stap achteruit zetten, moeten 

zij daartoe gedwongen worden. En welke 

minister zal uit eigen beweging ontslag 

nemen f Iemand zou de moed moeten 

opbrengen om op te stappen. Al was het 

maar uit plaatsvervangend schaamtegevoel 

voor de tientallen jaren waarin de Bel-

gitude gekoesterd en gevoed werd. Dan 

wellicht zou er een kans bestaan van 

genezing van de Belgische ziekte." 

VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke sloot 
zich bij de besluiten van Geert Bourgeois 
aan. Een verontwaardigde Van Hoorebeke 
zei dat „hij wel houdt van dit land en zijn 

volk, maar zeker niet van zijn leiders." 

(evdc) 
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V orige week werd aangetoond dat er in de 

Financieringswet een oversolidariteit 

bestaat vanwege de Vlamingen ten voordele van de 

Franstalligen. In deze laatste bijdrage heeft Kristof 

Agache het over een ander groot gebrek in de 

financieringsregeling: de beperkte fiscale autonomie. 

4' E C O N O M I E ^ 

Met de Financieringswet werd, ten op
zichte van het vroegere dotatiestelsel, een 
hele vooruitgang geboekt. Toch vertoont 
de huidige financieringsregeling ook nog 
heel wat gebreken. Het grootste punt van 
kritiek vormt de gebrekkige fiscale au
tonomie waarover de deelgebieden in ons 
land beschikken. 

VERSNIPPERING 

In bijhorende grafiek werd op basis van 
cijfers, afkomstig van het ministerie van 
Financiën, de verhouding van de eigen 
fiscale inkomsten op de totale inkomsten 
berekend voor Vlaanderen. Met Vlaan
deren wordt hierbij de som van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams 
Gewest aangegeven. We zien dat Vlaan
deren in 1995 slechts een fiscale au
tonomie bezat van ongeveer 9% ten op
zichte van zijn totale inkomsten. Dit 
toont alleen maar aan dat Vlaanderen 
over bitter weinig fiscale bevoegdheden 
beschikt. 

Deze bescheiden vorm van fiscale au
tonomie is dan nog sterk overdreven daar 
de gemeenschappen niet ten volle be
voegd zijn over het kijk- en luistergeld en 
ook de gewesten slechts enkele bevoegd
heden hebben gekregen omtrent hun ge-
westbelastingen. Daarom is de term „on
eigenlijke eigen fiscaliteit" eerder op zijn 
plaats. Zo is de federale wetgever nog 
voor heel wat aspecten aangaande deze 
gefederaliseerde belastingen bevoegd. De 
onroerende voorheffing is een voorbeeld 
van een dergelijke gewestbelasting. Het 
Vlaams Gewest kan hier de aanslagvoet 
en de vrijstellingen vaststellen, doch de 
federale wetgever is bevoegd om de hef
fingsgrondslag te bepalen. Hierbij heeft 
hij echter opnieuw instemming van de 
Gewestregering nodig. De versnippering 
van deze belastingbevoegdheden tussen 
de federale overheid en de gemeenschap
pen en de gewesten houdt zo het gevaar in 
tot immobilisme te leiden! 
Verder kunnen de Gewesten op elke 
materie een belasting heffen, voor zover 
deze nog niet door een andere overheid 
wordt belast. Daaruit volgt tevens dat de 
wetgever een belasting geheven door het 
Vlaams Gewest zou kunnen afschaffen 
door op dezelfde materie een belasting te 
heffen. Zogenaamde concurrerende be
lastingen zijn dus uitgesloten. 

REGEL VAN OLSON 

Om een doelmatige besteding van de 
financiële middelen in ons land aan te 
moedigen en verspillingen tegen te gaan, 
zal er bij een volgende staatshervorming 
moeten gestreefd worden naar een (veel) 
grotere fiscale autonomie voor de deel
gebieden. De wetenschappelijke moti
vatie hiervoor dient vooral gezocht te 
worden in het parallellisme tussen uit

gaven- en inkomstenautonomie dat 
rechtstreeks voortvloeit uit de equiva-

lentieregel van Olson. Deze gulden regel 
spoort er toe aan om de belastingbetaler 
en de gebruiker van publieke goederen 
zoveel mogelijk te laten samenvallen. 
Hierbij dient voor ogen te worden ge
houden dat de gemeenschappen en de 
gewesten niet alleen de baten, maar ook 
de kosten van hun bevoegdheden dragen. 

Percentage eigen fiscale inkomsten op de 
totale inkomsten voor Vlaanderen 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

bron : Kristof Agache (eigen berekeningen) 

debat over de opdeling van de staats
schuld! 

EIGEN BELEID IN BRUSSEL 

Op dit ogenblik kunnen de gemeenschap

pen en de gewesten enkel een beleid 

Naar echte 
fiscale autonomie 

voor Viaanderen 
Het kan niet dat de federale staat op
gescheept zit met de lasten terwijl de 
deelgebieden de lusten zouden krijgen. 
Daarom zou dit parallellisme ver kunnen 
doorgetrokken worden. Stel dat de ge
meenschappen en de gewesten 40% van 
de uitgavenbevoegdheden hebben. Dan 
zouden daar niet alleen 40% van de 
inkomstenbevoegdheden dienen tegen
over te staan, maar ook de gemaakte 
schulden die in het verleden in het kader 
van deze bevoegdheden werden gemaakt. 
Het debat over meer fiscale autonomie is 
dus onlosmakelijk verbonden met het 

voeren via de uitgavenzijde van hun be
groting. Indien ze over meer fiscale be
voegdheden zouden beschikken, wordt 
een consistent eigen beleid mogelijk 
waarbij zowel aan de uitgaven- als van de 
ontvangstenzijde kan worden ingegre
pen. Zo kunnen Vlamingen en Frans-
taligen nog beter hun eigen klemtonen 
leggen in het gevoerde beleid. 
Meer fiscale autonomie voor Vlaanderen 
dient ook te worden gezien in een rui
mere context met betrekking tot de 
Vlaamse strategie in Brussel. Indien enkel 
aan de gemeenschappen ruime fiscale 

bevoegdheden zou worden toegekend, 
houdt dit het invoeren van de subna
tionaliteit in Brussel in. Van de per
sonenbelasting zou een concurrerende 
belasting kunnen worden gemaakt. Het is 
perfect mogelijk dat de Vlaamse belas
tingsbetaler een deel van zijn personen
belasting aan de federale overheid betaalt 
en een ander deel aan de Vlaamse Ge
meenschap. Dit laatste deel zou dan qua 
omvang kunnen overeenstemmen met 
het gedeelte van de personenbelasting dat 
op dit moment naar de Vlaamse Ge
meenschap wordt doorgestort. Door een 
lagere belasting te hebben dan de Franse 
Gemeenschap, zou de Vlaamse Gemeen
schap heel wat Brusselaars voor zich 
kunnen winnen. En budgettair kan ze het 
zich zeker veroorloven! Een Brusselaar 
die zich tot de Nederlandstahge taalgroep 
bekent, zal dan wel alle gevolgen dienen 
te aanvaarden. Alle communicatie met 
Brusselse overheden zal hij dan ook in het 
Nederlands dienen te voeren en bij een 
splitsing van de Sociale Zekerheid zal hij 
ook onder het Vlaamse stelsel vallen. 
Enkel met een geïntegreerd beleid zal een 
Vlaamse strategie voor Brussel slagen! 

Kristof Agache 

Achten 
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Regeren in oorlogstUd 
Woensdag 18 februari bracht een VUJO-
delegatie, vergezeld van Brussels raadslid 
Sven Gatzen de Vlaannse parlementsleden 
Chris Vandenbroeke en Paul Van Crem-
bergen, een bezoek aan de kabinetten van 
de Brusselse ministers Jos Chabert (CVP) 
en Rufin Grijp iSP). 
VUJO venwijt deze ministers geen op
lossing te willen bieden voor de Brusselse 
crisis. De excellenties steken het hoofd In 
het zand. Zoals bekend regeert de Brus
selse regering sinds het ontslag van VU-
staatssecretaris VIc Anclaux zonder een 
meerderheid in het Vlaams parlement. In 
de Gemeenschappelijke Gemeenschaps
commissie (GGC), bevoegd voor alle ge
meenschapsmateries als openbare zie
kenhuizen of bejaardentehuizen die 
Franstallgen en Nederlandstalige samen 
moeten beheren, Is door de crisis geen 
beleid meer mogelijk. Om toch, op basis 
van voorlopige kredieten en zonder de 
goedkeuring van een Vlaamse meerder
heid, binnen de GGC enkele reeds ge
nomen beslissingen te kunnen uitvoeren, 
grijpt de Brusselse regering terug naar 
een wet van toepassing In oorlogstijd. De 
wet op de rijkscomptabllltelt bepaalt im
mers dat onder „uitzonderlijke en spe

cifieke omstandigheden de regering zeer 
voorlopig kan verder regeren zonder de 
goedkeuring van de begroting. Geen 
wonder dat op basis van deze richtlijn het 
Rekenhof zich begintaf te vragen hoelang 
de Brusselse regering nog met " zeer 
voorlopige" kredieten zal werken. 
Uit de gesprekken tussen VUJO, minister 
Grijp en de kabinetschef van minister 
Chabert bleek dat de Vlaamse ministers 
niet Inzien hoe de crisis op Brussels niveau 
kan worden uitgeklaard. Daartegenover 
stat de els van VUJO en de VU: de crisis 
moet op federaal niveau geneutraliseerd 
worden. Slechts op die manier kunnen 
waarborgen voor de Vlamingen afge
dwongen worden. Maar, daar willen Tob
back en Dehaene niet van weten. Ze 
kwamen Immers overeen dat niets de 
Romms-rode coalitie In België In de weg 
mag worden gelegd. 

„ Wat bezielt SP en CVP"? Zo vraagt VUJO-
voorzltter Kristin De Winterz\ch af „Belde 
partijen laten zich meedrijven door het 
"derde-gewest-syndroom" van een aantal 
Franstalige partijen. Het hoofdstedelijk 
gebied Is geen gemeente, maar ook geen 
autonoom gewest Brussel Is op geen 
enkel vlak In staat een zelfstandig beleid te 

voeren zoals Vlaanderen en Wallonië dat 
op bepaalde domeinen wel kunnen. Brus
sel alleen kan niet leven van het eigen 
aandeel In de personenbelasting. Het kan 
niet autonoom de gevolgen van de ste
delijke armoede opvangen, het kan on
mogelijk zonder Vlaanderen een eigen 
ecologisch beleid voeren. Brussel als 
derde gewest Is niet enkel om commu
nautaire redenen verwerpelijk sociaal, 
ecologisch en economisch Is het als au-
tarklsch eiland onleefbaar." 

(•vdc) 
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N adat de Europese Unie de invoer van met 

hormonen behandeld Amerikaans vlees had 

verboden spanden de YSA een rechtszaak in. Het 

invoerverbod diende ingetrokken, maar de EU 

tekende verzet aan tegen de beslissing. Daarop 

volgde een vonnis in beroep. Bart Staes kon dit 

document inkijken en weegt de kansen van de 

machtige hormonenlobby tegen deze van de EU af. 

De Invoer van 

Amerikaans 

hormonen

vlees 

betekent niet 

dat Europa 

het eigen 

verbod op het 

gebruik! van 

hormonen 

moet 

opheffen. 

In mei 1997 gaven op een door Jaak 
Vandemeulebroucke georganiseerde stu
diedag drie professoren hun mening over 
de gevaren die het gebruik van hormonen 
voor de volksgezondheid kunnen inhou
den. Hun argumenten konden in twee 
groepen worden ingedeeld. 

VEEL VRAGEN 

1. Alle wetenschappelijk onderzoek naar 
de schadelijkheid van geslachtshormonen 
concentreerde zich op de toxiciteit van 
deze producten. Dat onderzoek werd 
steeds uitgevoerd door voedingsdeskun
digen of mensen die actief zijn in de 
diergeneeskunde. Tot op heden werd geen 
serieus onderzoek verricht naar de mo
gelijke invloed van het gebruik van hor
monen op het menselijke DNA. 
De door Vandemeulebroucke gevraagde 
profs zijn stuk voor stuk wetenschappers 
die actief zijn in de menselijke genees
kunde en in het kankeronderzoek. Zij 

beweerden over aanwijzingen te beschik
ken dat de zes kwestieuze hormonen wel 
degelijk kankerverwekkend (kunnen) 
zijn. 

stuk eerbiedwaardige vragen waarop nog 
steeds geen antwoord kwam. 
Met de oprichting van de Wereldhan

delsorganisatie (WlO) zagen de VSA hun 
kans schoon en spanden in 1996 een 
rechtszaak tegen de EU in. Doel was het 
invoerverbod van met hormonen behan
deld vlees of vleesproducten te doen op
heffen. In februari 1997 had in Geneve een 

Wie wint 
de hormonenoorlog? 
2. De drie professoren wezen ook op het 
gebrek aan onderzoek op de gecombi
neerde effecten van hormonen. Tot nu toe 
spitste alle onderzoek naar de schade
lijkheid van hormonen zich toe op de 
individuele studie van reeksen hormonen. 
Maar niemand weet een antwoord op de 
vraag of het gecombineerd gebruik van 
hormonen (twee of drie hormonen samen 
in één oorinplant, b.v.) schadelijk is? En of 
aparte producten elkaar versterken ais ze 
worden samengevoegd? Dit zijn stuk voor 

Actie wil keramiekmuseum 
in Duinkerke houden 

In artistieke kringen is beroering ontstaan 
over de beslissing om het Musée d'Art Con
temporain de Dunkerquete sluiten. Dit ste
delijk museum was zich in de voorbije Jaren 
met zijn Dialogues céramiques in aarde- en 
glaswerk gaan specialiseren en had zowel 
binnen als bulten Frankrijk een stevige re
putatie opgebouwd, Vooral vanuit Vlaan
deren werd het druk bezocht door aca-
demleleerllngen, de getoonde werken en de 
begeleidende catalogi waren steeds van een 
hoog gehalte. 
Eind vorig Jaar besliste de stad het museum 
te sluiten, het is nochtans een van haar drie 
geklasseerde musea waarmee ze In folders 
en gidsen terecht uitpakt. Het museum aan 
de Avenue des Bains ligt bovendien in een 
prachtige beeldentuin viakby een vroegere 
scheepswerf. Maar het regent er binnen en 
de gebouwen zijn dringend aan herstel toe. 
Maar wat blijkt? Vla vla werd vernomen dat 
de stad het museum niet alleen op 1 Januari 
J.l. had gesloten, maar het ook een andere 
bestemming wil geven. Gefluisterd wordt dat 
de beslissing daartoe in Parijs werd geno= 
men, vandaar dat met een petitieactie aan 
hi t adrei van de Franse mlnliter van Cultuur, 

Catherine Trautmann, gepoogd wordt de 
stad Duinkerke op haar stappen te doen 
weerkeren. De actie werd opgezet door Gilles 
Suffren, een keramist woonachtig In Drag-
ulgnan, en breidde zich over heel Frankrijk 
uit, maar loopt ook in de kunstacademies In 
Vlaanderen, 
Gevraagd waarom het merendeel van de 
handtekeningen uit Vlaanderen komt, ant
woordde Suffren aan de telefoon daarover 
niet verbaasd te zijn. „Duinkerke ligt aan uw 
achterdeuren bovendien is de belangstelling 
voor keramiek bij u zeer groot!" 
Alhoewel hij aan de andere kant van Frankrijk 
woont, in de Var, betreurt Suffren het dat 
stad en ministerie de bestendige tentoon
stelling van keramiek en glas uit Duinkerke 
zouden wegnemen, Om ze ergens centraal in 
Frankrijk, misschien wel In Parus, onder te 
brengen? 

(nivl) 

o» wie de keu2ê voor Duinkerke genegen Is 
kan nog steeds protestbrieven schrijven 
naar Gilles Suffren, 2839 Route de Crasse, 
83300 Draguignan, Fax (33) 494 BSO 
252, 

^ 

hoorzitting plaats met wetenschappelijke 
experten en in augustus 1997 velde de 
WTO een voimis in eerste aanleg. Het 
vonnis kwam er samengevat op neer dat de 
WTO enkel rekening houdt met de klas
sieke wetenschappelijke kennis, geen oog 
heeft voor nieuwe inzichten, het voor
zorgsprincipe aan haar laars lapt en beslist 
dat het EU-invoerverbod strijdig is met de 
Wl O-regelgeving. 

Dus beval de WTO de EU haar invoer
verbod op hormonenvlees op te geven. 
Dat was een erge slag voor de EU, temeer 
daar het vonnis in eerste aanleg weinig 
bewegmgsruimte liet De Europese Com
missie besloot dan ook onmiddellijk be
roep aan te tekenen. 

HOOP DOET LEVEN 

In oktober '97 volgden de pleidooien en 
op 16 januari jl. werd het vonnis in beroep 
aan de procesvoerende partijen vrijge
geven. Half februari nam de beroeps
commissie het document officieel aan. 
Vervolgens heeft de EU 30 dagen tijd om te 
reageren. De komende weken worden dus 
cruciaal. 

Ondertussen konden wij het document 
inkijken. Het vonnis in beroep blijft stellen 
dat het EU-invoerverbod strijdig is met de 
WTO-regels en dus mettertijd zal moeten 
verdwijnen. Op het eerste zicht is dat een 
bittere teleurstelling. Toch is er hoop. 
Want het vonnis in beroep verwerpt im
mers twee van de drie argumenten die de 
rechters in eerste aanleg gebruikten om de 
EU te veroordelen. Het vonnis in beroep 
maakt het nu bijvoorbeeld mogelijk dat de 
EU een wetenschappelijke risicoanalyse 
laat uitvoeren die de nieuwste gegevens 
oVËf de mogelijke gevolgen van het ge
bruik van hormonen op het menselijk 
DNA mee in de studie betrekt. De rechters 
in eerste aanleg hadden de verklaringen 
van de professoren die Vandemeute-
brouckë naar Brussel had uitgenodigd nog 
bestempeld als baaflljke nonsens. De reeh' 
ter in beroep stek echter dat hun ar-
gumenfen Mardevol lijn, maar nog te 
algemeen, i r is dus nood aan meer p--
detailleerde studies die de invloed van dat 

soort hormonen als groeibevorderaar in de 
veeteelt nagaan. Maar ook op juridisch-
technisch vlak krijgen de rechters in eerste 
aanleg een flinke veeg uit de pan. En dat 
opent toch wel wat perspectieven. 

WAT NU? 

Halverwege maart moet de Europese 
Commissie de WTO meedelen wat zij met 
het vonnis zal beginnen. Overeenkomstig 
de WTO-regels kan zij om uitstel van 
toepassing van het vonnis verzoeken. Zo'n 
verdaging kan tot verschillende maanden 
oplopen. In een dispuut omtrent bananen 

werd zo reeds tot 15 maanden uitstel 
verieend. Het komt er op aan dat de 
Commissie de WTO om een zo lang 
mogelijke tijd uitstel verzoekt. Ideaal ware 
een periode van 24 tot 36 maanden. Zo'n 
periode geeft de Europese Commissie vol
doende tijd om een nieuwe wetenschap
pelijke ondeding te laten uitvoeren die 
rekening houdt met alle opmerkingen die 
in het vonnis in beroep staan vermeld. 
Meteen kunnen dan de argumenten van de 
professoren mee in de afweging betrokken 
worden. Nu reeds zijn er tal van we
tenschappers van overtuigd dat dit soort 
afwegingen zal leiden tot een wetenschap
pelijk advies dat stelt dat het gebruik van 
hormonen wel degelijk een gevaar voor de 
volksgezondheid kan betekenen. Op basis 
daarvan kan het invoerverbod dan ge
rechtvaardigd worden. In geen geval mag 
de Europese Commissie toegeven aan de 
druk van de VS en de machtige lobby's om 
het invoerverbod ondertussen in te trek
ken. Dat is een belangrijke taak voor 
actiecomités zoals de Stichting Karel van 

Noppen. Het komt er op aan de Europese 
politici, de Europese Commissarissen en 
de nationale regeringen blijvend onder 
druk te zetten zodat geen duimbreed toe
gegeven wordt aan de machtige hormo
nenlobby. Ook moet de stelling aange
houden worden dat zelfs een opheffing 
van het invoerverbod niet hoeft te be
tekenen dat het gebruik van hormonen 
ook binnen de EU gelegaliseerd moet 
worden. Het totaalverbod op het gebruik 
moet niet gekoppeld worden aan het in
voerverbod. 

» » » 

Dat alles belet niet dat ook de macht van 
de WTO kritisch zal moeten gevolgd 
worden. Maatschappelijke besluitvorming 
is meer dan wetenschap of internationale 
instellingen. Het is op de eerste plaats een 
afweging van diepere overwegingen. Want 
uiteindelijk moeten we de vraag durven 
stellen welke weg we onze maatschappij 
uit willen zien gaan; die van de me
demenselijkheid of die van het grove geld
gewin en de moordende concurrentie. 
Wij hebben duidelijk gekozen. En hopen 
van u hetzelfde I 

BartStaet 
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Gedeputeerde Herman Van 
Autgaerden wil de financiële 

mogelijkheden van Vlaams-Brabant 
verhogen. 

Vlaams-Brabant 
verdient 'makkelUk' geld 

De provincie Vlaams-Brabant heeft als 
gevolg van de erfenis van het unitaire 
Brabant een relatief hoge schuldgraad. In 
1995 werd ongeveer 30% van de totale 
begroting aan de intrest- en kapitaal
saflossing van de provinciale schuld be
steed. Vanuit de bestendige deputatie 
werd, op basis van algemene politieke 
richtlijnen, de optie genomen de absolute 
schuldgraad geleidelijk af te bouwen door 
een strikte controle op de uitgaven, een 
zuinig beheer, een permanent afwegen 
van prioriteiten en de verhouding kos
ten/baten. De absolute schuld van de 
provincie Vlaams-Brabant daalde in de 
periode 1995-1998 van 7,2 miljard fr. tot 
6 miljard fr. 

ACTIEVER BEHEER 

Een tweede opzet dat, op voorstel van 
gedeputeerde van Financiën Herman Wan 

Autgaerden (VU), door de bestendige de
putatie werd uitgetekend, was de kost
prijs van de schuld (rentelast) actiever te 
gaan beheren en beheersen. Het doel is 
eenvoudig: door gebruik te maken van 
opportuniteiten in de markt zo weinig 
mogelijk rente betalen om aldus maxi
maal gelden voor het provinciebeleid 
i.p.v. voor de schuldaflossing vrij te ma
ken. De realisatie ervan kan op twee 
manieren: enerzijds door lage rentevoe
ten voor een zo lang mogelijke periode 
vast te leggen en anderzijds door leningen 
met hoge rentevoeten, indien mogelijk te 
laten herschikken. 

Herman Van Autgaerden: „In juni 1996 

onderhandelde de provincie Vlaams-Bra

bant met het Gemeentekrediet over een 

pakket leningen ter waarde van 1,S mil

jard fr. De gemiddelde rentevoet van deze 

leningen bedroeg gemiddeld 8,06 % en 

werd na maanden onderhandelen tot een 

niveau van 6,3 % teruggebracht. De glo

bale winst van deze operatie kan geschat 

worden op 99 miljoen fr." 

Het onderbrengen van de provinciale 
leningen (500 in totaal) in computer
bestanden heeft het beheer van de le
ningsportefeuille verder verfijnd, waar
door nu op ieder ogenblik, mogelijk 
winstgevend te arbitreren leningen, kun
nen opgespoord worden. Door de steeds 
verder dalende rente kwam in 1998 op
nieuw een leningspakket van ongeveer 1 
miljard fr. voor een renteherziening en 
eventuele bijkomende herschikking in 
aanmerking. De bestendige deputatie van 

Vlaams-Brabant besliste voor deze ope
ratie, om een maximaal resultaat te ga
randeren, niet enkel de huisbankier (Ge
meentekrediet), maar ook vijf andere 
financiële instellingen (BBL, Bacob, 
ASLK, Kredietbank, Generale Bank) te 
laten meedingen. Na een drietal onder
handelingsronden, waarbij de banken be
oordeeld werden op dienstverlening en 
geboden rentevoet, werd het lenings
pakket aan de BBL toegewezen. Deze 
bank scoorde beduidend beter wat de 
rentevoet (bedongen rentevoet: tussen 
4,30 % en 4,40%) betreft en garandeerde 
een goede en gratis dienstverlening. De 
totale besparing van deze herschikking 
wordt geraamd op 70 a 80 miljoen. Voor 
1998 zal de gemiddelde rentevoet op de 
gehele leningsportefeuille terugvallen op 
gemiddeld 5,26% (komende van 8,1 % in 
1995). De jaarlijkse leningslast viel in 
deze periode terug van 1,034 miljard fr. 
in 1995 tot 910 miljoen fr. in 1998. 

MAKKELIJK GELD 

Het actieve schuldbeheer verhoogt de 
slagkracht van de provincie Vlaams-Bra
bant. Dit „makkelijke" geld geeft de 
bestendige deputatie de nodige middelen 
om nieuwe initiatieven op te zetten. 
H. Van Autgaerden: „In hetzelfde licht 

moet de dynamische beleggingspolitiek 

gezien worden. Zo wordt sinds 1997 actief 

deelgenomen aan de primaire en secun

daire obligatiemarkt. Bovendien wordt 

het betalingsverkeer afgestemd op de be

leggingen, waardoor optimaal kan worden 

belegd in de best renderende producten en 

wordt de looptijd van de beleggingen 

„Kom, zing 
üietmu!" 
Op zaterdag 14 maart a.s. gaat 
om 20u. in zaal Elzenhof, Kerk
plein te Edegem-Elsdonk de 16de 
Volkszangavond „Kom, zing met 
mij!" door. De presentatie ligt In 
handen van Wllfried Haesen, de 
zanganimatie wordt geleid door 
Gust Teugels. Werken verder 
mee: het gemengde zangkoor 
Troebadoer o l.v. Elisabeth Ring 
en de Muziekers. 
Kaarten 200 fr. 
o» Info: R. Moes 03/457.12.03 of 

M. Van Herck 075/70.71.70. 

afgewogen tegen de rentestructuur. Verder 

wordt bij iedere belegging een rondvraag 

gedaan bij de verschillende financiële in

stellingen. Dit opentrekken van de be

leggingen en dus tegen elkaar uitspelen 

van banken gaf ontegensprekelijk een ex

tra return. Ta kenden de beleggingen in 

'97, ondanks een dalende rentecurve, een 

netto rendementsstijging t.o.v. 1996 van 

0,4%. Dit resulteerde in een netto be

leggingsopbrengst van ongeveer 53 mil

joen fr." 

De regionale vu-krant 

1 

De Volksunie meent het met de vernieuwing. 

Maar een totaal nieuw concept, een unieke 

strategie vraagt om toelichting. Vandaar 

dat we samen met Patnk Vankrunkelsven, 

wnd. algemeen voorzitter, Laurens 

Appeltans, algemeen secretaris, 

en Bert Anclaux, VU-senator en 

initiatiefnemer van ID21, dialoog

avonden organiseren. U knjgt dan 

kans om uw ideeën te toetsen aan 

de strategische visie van de VU 

U krijgt inzicht in onze tactiek en 

hoe wij ons gaan opstellen voor de 

veri<iezingen '99. Patrik, Laurens en Bert zijn al 

opgewarmd Enkel u als VU-iid of -sympathisant 

ontbreekt nog als speler 

De strategledagen vinden, per provincie 
georganiseerd, plaats op: 

' • w ö e H / S S/nf-W/Waas, zaal I-let Centrum (Grote Markt 40) 

dl 17/3 Hasselt, 't Borrelhuis (Witte Nonnenstraat 28) 

woe 18/3 Roeselare, Cultureel Centrum De Spil (H. Spilleboutdreef 1) 

woe 25/3 Zaventem, Cultuurhoeve Mariadal (Kouterweg 2) 

^ do 26/3 Have, Hof van Waeyent>orch (Lintsesteenweg 531) „ , 

We starten steeds stipt om 19u30. 

Gelieve vooraf In te schrijven. We sturen u dan een handige wegwijzer: 
VU-secretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, Tel (02) 219 49 30 - Fax- (02) 217 35 10 OfiMCXMffiVl 
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Frieda 
Brepoels Is 

voorzitter van 
de nieuwe 

vzw. 

intern over onvoldoende tijd, geld en 
knowhow om seleaieproeven op een kwa
liteit hoogstaande manier te organiseren. 
4. De steeds hogere eisen die gesteld 
worden aan de vacante functies eisen een 

Werving en selectie 
voor ioicale besturen 

op nieuwe sporen 
Op donderdag 22 januari 1998 is de Raad 
van Beheer van de vzw Provinciaal Cen
trum Voor Organisatie en Ontwikkeling 
officieel geïnstalleerd onder het voorzit
terschap van Frieda Brepoels, gedepu
teerde van Onderwijs. 
Na de erkenning door de Vlaamse Ge
meenschap zal de Provincie Limburg als 
één van de eerste in Vlaanderen beschik
ken over een centrum dat alle plaatselijke 
besturen op een deskundige wijze kan 
begeleiden en ondersteunen in hun streven 
naar een dynamisch en gedepolitiseerd 
personeelsbeleid en een efficiënte orga
nisatieontwikkeling. 

Deze installatie volgt op de beslissing van 
de Provincieraad van Limburg van 17 
december 1997 waar de statuten van de 
vzw, gevestigd in het PCVO, Marcel Ha-
betslaan 7 te Genk, werden goedgekeurd. 
Door deze beslissing worden alle acti
viteiten van de psychologische dienst van 
het PCVO ondergebracht in de nieuwe 
vzw PCVOO. 

PURE NOODZAAK 

Het objectiveren van aanwervingen en 
bevorderen is ontegensprekeÜjk een ab
solute noodzaak om het personeelsbeleid 
in de lokale besturen op een moderne leest 
te schoeien. Ook het PCVO (Provinciaal 
Centrum voor Vorming van Overheids
personeel) krijgt de jongste tijd nogal wat 
vragen van gemeente- en OCMW-bestu-
ren om hun wervings- en selectieacti
viteiten te organiseren en een ondersteu
ning te bieden voor alle facetten van het 
personeelsbeleid en de organisatieontwik
keling. 

Hiervoor zij een aantal redenen duidelijk 
aan te geven: 

1. Vele lokale besturen hebben momenteel 
hun nieuwe personeelsstatuut en perso
neelsformatie goedgekeurd en gaan nu 
over tot het opvullen van hun nieuwe 
personeelsformatie. 

2. De krachtlijnennota vereist een „ob
jectivering" van aanwervings- en bevor
deringsexamens. Vele besturen willen dan 
ook de selecties zoveel als mogelijk over
laten aan onafhankelijke derden om de 
objectiviteit zo groot mogeli|k te maken. 

3. Een aantal lokale besturen beschikt 

geheel van moderne selectiemethoden die 
enkel door deskundigen grondig uitge
werkt en toegepast kunnen worden. 

5. De meeste privéselertiebureaus die deze 
knowhow in huis hebben, zijn te duur voor 
de lokale besturen. 

6. Er bestaan momenteel weinig selec
tiebureaus die de werking en het ad
ministratief statuut van een lokaal bestuur 
goed kennen. 

7. Een aantal lokale besturen heeft de 
provinciale vormingscentra in hun sta
tuten ingeschreven als jurylid in hun exa
menprogramma's. 

VZW 
Het organiseren van wervings- en se-
lectieactiviteiten in opdracht en op kosten 
van een derde werkgever is echter de-
cretaal onderworpen wat onder meer in
houdt dat deze activiteiten moeten on
dergebracht worden in een vzw. 

Het doel van de nieuwe organisatie bestaat 
o.a. uit: 

het aanbieden van ondersteuning aan 
openbare besturen en verenigingen en 
instellingen die taken van algemeen belang 
of openbaar nut vervullen i.v.m. alle fa
cetten van personeelsbeleid en organisatie
ontwikkeling, met uitzondering van out
placement- en uitzendactiviteiten. 

de vzw organisatie-ontwikkeling zal 
zich onder meer toeleggen op het or
ganiseren van wervings- en selectieacti
viteiten - zoals gedefinieerd in het decreet 
van 3.3.1993 houdende regeling tot er
kenning van de outplacement-, wervings-
en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest 
- voor openbare besturen en verenigingen 
en instellingen die taken van algemeen 
belang of openbaar nut vervullen en voor 
de werving en selectie van politie-, brand
weer- en ander veiligheidspersoneel. 

de ondersteuning van hogervermelde 
besturen, verenigingen en instellingen om
vat onder meer: het ontwikkelen van 
testbatterijen afgestemd op de diverse 
functies en niveaus van bovenvermelde 
doelgroepen; het coördineren, bewaken 
en opvolgen van werfreserves voor de 
diverse functies van bovenvermelde doel
groepen; het samenstellen van examen
jury's voor de diverse selectieactiviteiten. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 27 feb. DENDERMONDE: Hut-

sepotavond. in De Schuur, Torrestraat te 
Sint-Cillis-Dendermonde. Om 19u.30 ape
ritief. Om 20u. Hutsepot. Gastspreker; Pa-
trik Vankrunkelsven. Deelname: 550 fr. in
schrijven bij dhr. en mevr. Peels, tel. 
21.46.46. Org.: VU-Sint-GHIis/Oender-
monde. 

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

Do. s maart SINT-AMANDSBBRC: 
Piet De Pauw over „Ierse vrijheidsstrijders 
in de gevangenis". Tijdens de pauze voor 
ledere aanwezige een „Irish stew'.Om 
20u. in Sint-Sooi, Antwerpsesteenweg 
275, 9040 Sint-Amandsberg. Craös toe
gang. Org.: Dr. Jozef Goosseriaertskring 
Sint-Amandsberg/oostaldcer. 

Vr. 6 maart CENT: Een ID meer of 
minder? Een discussie met Bert Anciaux. 
Van 15 tot 17u., Calgenberg 29, Cent (tram 
21/22, halte Calgenberg/Papegaaistraat). 
Ord.: KR m.m.v. Diogenes-werkgroep van 
Graffiti vzw. 

WO. 11 maaart DEINZE: Lezing 
door Sven Gatz over,,Brussel anders be
keken". Om 20u. In de kelder van de Bi
bliotheek. Marktte Delnze. 

za. 21 maart NEVELE: Lentefeest 
van vu-Nevele en Vlaamse Vriendenkring 
Groot-Nevele. Keuze uit: Koud vlees- en 
visbuffet (600 f r.) of warme beenhesp (500 
fr). Gastspreker is Nelly Maes, inschrijven 
en Info over de plaats van het gebeuren bij: 
Hugo Verhege (371.65.95, fax 571.45.64), 
Olaf Evrard (371,94,26), Johan van Houtte 
(571.61.10) of Michel Roelens (571.62.68, 
fax 571.46.06). 

za. 28 maart NINOVE: 22ste eet 
festijn van VU-Ninove. Keuze uit biefstuk, 
klppefilet of tong. Van 18 tot 22u. in zaal Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer Ook op 
zondag 29/3 van 11u.50 tot 14U.50. Org.: 
VU-Ninove. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 19 feb. ROESELARE: Rwanda-

debat m.m.v. Bert Anclaux (VU), Ludwig 
Caluwe (CVP), Patrick Hostekint (SP) en Guy 
Verhofstadt (VLD). Moderator: Paul Coos-
sens (Knack). Om 20u. In zaal Park Ro-
denbach, langebrugstraat 5. Org.: CSC 
Roeselare-Rumbeke. 

Do. 19 feb. TIELT: Joeri samyn 
over „Gebruik van biologische krulden". 
Om 20u. in keldertheater Malpertuls, Slnt-
Michielstraat 7. Toegang 80 f r, abo's gratis. 
Org.: A. Vanderptaatsekring Tielt. 

DO. 19 feb. BRUGGE: Lieve De-
vijver over „Volksmuziek, lulsteriiedjes. 
dichtkunst". Om 15u. in De Gulden Spoor 't 
Zand 22. Org.: VZW Informativa. 

vr. 20 feb. WEVELCEM: leden-
feest van VU-Wevelgem-Gullegem-Moor-
sele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazent, 
Grote Markt 18 te Wevelgem. Gastspreker 
Geert Bourgeois spreekt over Dutroux, 
Bourieten de noodzakelijke hervormingen 
van het gerecht. Inkom: 50 fr Inkom met 
receptie: 250 fr Graag inschrijven bij Go
delieve Vervenne (056/41.17.19). 

ZO. 22 feb. ZEDELCEM: Uitreiking 
van de 9de Ratte Vynckeprijs aan werk
groep ,,Samen" uit Loppem. Om I0u.30 in 
het ontmoetingscentrum van de Strooien 
Hane. Org.: vu-Zedelgem. 

Ma. 23 feb. iZEGEM: Theaterva
kantie voor meisjes en jongens van 12 tot 
16j. Van 25 tot 27/2 in het JOC, Krekelstraat 
167 te izegem. Deelname: 2.300 fr Deel
name beperkt tot 15 deelnemers. Org.: 
Jeugddienst Vlanajo Izegem. 

Ma. 23 feb. ROESELARE: Crea 
Actief kamp Bekegem van 25 tot 27/ 2, 
voor kinderen van 5 tot 6j. Deelname: 

2.500 fr Info en org. Jeugddienst Vlanajo 
Roeselare. 

WO. 25 feb. BRUGGE: Dhr Leupe 
over,,Muziek en wereldbeeld". Om I5u. In 
de Magdalenazaal, Viollerstraat 7. Deuren 
vanaf 14u. Na de voordracht is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: VU-
Brugge-Noord i.s.m. Brugge-Zuid. 

DO. 26 feb. IZEGEM: Opening ten-
toonstellng ,,Drie Tsjechische grafici (Jiri 
Anderiè, Ladislav Kuklik en tomas Hrivanac) 
en Tsjechische Ex-libriskunst". Om 20u. in 
de Tentoonstellingszaal van het izegemse 
stadhuis. Org.: VSVK. 

Vr. 27 feb. ROESELARE: Christian 
Alleman, preventieambtenaar politie Roe
selare, over „Inbraakbeveiliging". Om 20u. 
in 't Laag Plafond, Noordstraat 211. Inkom 
gratis. Org.: Rodenbachkring Roeselare 
i.s.m. VCLD. 

za. 28 feb. ZWEVECEM: Tekstiel-
kaarting. Inleg 55 fr, 5 voor 100 fr Vanaf 
18u. in café 't Boldershof, Harelbekestraat 
25. Ook op 1 maart van 10 tot I5u. Gratis 
tombola. Org.: vU-Vlaamse club Croot-
Zwevegem. 

Dl. 3 maart KORTRIJK: Geert 
Bourgeois over „Samenlevingscontrac
ten". Om 20u. in Trefcentrum West-Flan-
dria. Graaf Gwijde van Namenstraat 7. Gra
tis toegang. Org.; FW-Kortrijk. 

Dl. 3 maart IZEGEM: Tsjechische 
muziek (Smetana, Dvorak en Janacek), Ie 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle. reeks 
„Kunstzinnige Vorming", inschrijvingsbe
drag: 900 f r voor de 3 avonden (5/3.10/3 
en 17/5). Inschrijven bij vsvK-bestuurs-
leden. Org.: VSVK. 

WO. 4 maart IZEGEM: v-club voor 
kinderen. Circus, van I5u.30 tot I6u. in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Deel
name 100 f r org.: Vlanajo. 

Do. 5 maart iZECEM: Prof. Jac
ques Claes en prof Mark EIchardus in debat 
over het thema ,,Van waarheid en waar
den". Om 20u. in de bar van de Stedelijke 
Aademie voor Muziek en woord, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. 

Dl. 10 maart IZEGEM: Tsjechische 
muziek (Smetana, Dvorak en Janacek), 2e 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle, reeks 
,,Kunstzinnige Vorming", inschrijvingsbe
drag: 900 fr voor de 3 avonden (5/5,10/3 
en 17/3). Inschrijven bij VSVK-bestuurs-
leden. Org.: VSVK. 

WO. 11 maart ROESELARE: v-ciub 
voor kinderen. Smulfestijn. Van 15u.50 tot 
16u. in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 
2. Deelname 150 frOrg.: Vlanajo. 

Vr 13 maart BISSEGEM: varken 
aan 't spit. Tradtloneel feest voor VU-leden 
en -sympathisanten in het Ontmoetings
centrum „De Neerbeek" (vlakbij station 
Btssegem). inschrijven bij A. Vlieghe 
(35.08.75) . Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Bissegem. 

vr 13 maart KOEKEURE : Leden 
feest van VU-Koekelare. Vanaf I9u. in De 
Hertog van Arenberg, Moerestraat 1. Dee-
name: 420 fr Gastspreker (om 20u.30) is 
Annemie Van de Casteele over de politieke 
actualiteit, vooraf inschrijven bij N. Van-
decasteele, 051/58.90.05. 

Dl. 17 maart IZEGEM: LUC Van-
keirsbllck meteen dia-namiddag ,,impres
sies doorheen de lens". Om I4u.30 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org;: 
VWC-tzegem. 

Dl. 17 maart IZECEM: Tsjechische 
muziek (Smetana, Dvorak en Janacek), 3e 
les, door Lic. Beatrijs Van Hulle. reeks 
„Kunstzinnige Vorming". Inschrijvingsbe
drag: 900 fr voor de 3 avonden (3/3,10/3 
en 17/3). Inschrijven bij vsVK-bestuurs-
ieden. org.; VSVK. 

WO. 18 maart IZEGEM: v-ctub 
voorkinderen. Vliegen Van l3u.50tot 16U. 
in De Drie Gezellen. Mentenhoekstraat. 
Deelname 100 fr Org.: Vfan^o. 

Do. 19 maart BRUGGE: Mare Platei 
over ,,Het altaar van de politiek". Om 15u. 
in De Gulden Spoor 't Zand 22 te Brugge. 
Org.; Informativa i.s.m. VCLD. 

Vr 20 maart TIELT: Manu Adri-
aens over ,,De geschiedenis van de Ronde 
van Vlaanderen". Om 20u. in Oud Gemeen
tehuis Kanegem. Org.: A. Vanderplaets-
ekring Tielt. 

Za. 21 maart BRUGGE: VUJO-Zuid-
west zet Brugge op stelten. Van 10 tot 12u. 
in het Euro Info Punt. Daarna middagmaal 
en bezoek aan Brouwerij straffe Hendrik. 
Inschrijven vóór 7/5 bij Bjom Wullaert 
(051/50.55.80). 

Dl. 24 maart IZEGEM: „Dieet, deel 
2". Door diëtiste Véronique Lecluyse (NV 
Vandemoortele). Om 20u. in De Drie Ge
zellen, Mentenhoekstraat. Org. FW-lze-
gem. 
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Dl. 2a maart KORTRIJK: Europees 
regionaal beleid en Zuid-West-Vlaanderen. 
Voordracht door prof. dr Wim Vanhaver-
beke (Universiteit iVlaastricht). Om 20u. in 
KB, Leiestraat 21. inkom 300 fr, studenten 
100 fr Org;: Hendrik Brugmans Kring Kort
rijk. 

WO. 25 maart ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Paasgala. Van 13u.30 tot 
16u. in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 
2. Deelname 150 fr Org.: Vlanajo. 

za. 28 maart KORTRIJK: Busuit 
stap naar Brussel: ,,De Vlaamse aanwe
zigheid in onze hoofdstad". Vertrek om 
7U.45 aan de Kortrijkse Hallen. Org.: FW-
Kortrijk. Info: 056/21.26.99. 

ZO. 29 maart ROESELARE: Volks-
unie-ledenfeest. In feestzalen Park Ro-
denbch. Vanaf 11u.30 aperitief. Om 12u.30 
aan tafel (groentesoep, Noorse zalm, 
mokka met cake, wijnen inbegrepen - 700 
fr) Gastspreker: Chris Vandenbroeke. Kaar
ten 051/20.83.45. 

Do. 16 april BRUGGE: Lieven De-
handschutter over,,Welkom In Wales". Om 
I5u. in De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: 
informativa vzw. 

VLAAMS-BRABANT 
00. 19 feb. NEDER-OViR«HEEM» 

BEEK: Sven Catz over „De Brusselse si
tuatie". Om 20u. in zaal Forum, Familia. 
Frans Vekemansstraat 131. Org.: vu-Heem
beek/Mutsaard/Haren i.s.m. VCLD. 

00. 19 feb. BRUSSEL: Dario 
Dangon Molses, iFLRY-Wce-presldent en 
onderzoeker aan de unief van Bogota 
spreekt over de politieke situatie en de 
mensenrechten in Bogota. Om 20u., Bar-
rikadenplein 12 te Brussel. Org.: Internat, 
werkgroep VüJO-nationaal. 

Vr. 20 feb. BRUSSEL: Vossen zin
gen Voöskens. Speciale zangavond met een 
,,VOS-Liekesboek". Om 20u.30 in Chalet 
Normand, Normandiëstraat 1 te Molen
beek. Inschrijven (350 fr.) bij Marie-Lou 
Bracke (428.32.25), Jacob Bernaerts 
(248.53.97) Of Hugo Van Hemelryck 
(269.03.73). 

Vrij. 27 feb. HAACHT: streekbie-
renavonö. Vanaf 20u. in Zaal Breugels Cast-
hof, Wespelaarsesteenweg 85. Gastspre
ker: Jos Bex over „De VU en iD21". Org.: 
VU-Haacht. 

ZO. 1 maart ELEWIJT: Groot pan 
nenkoekenfeest in zaal „in den prins", 
Viktor Servranckxstraat 5, van 14 tot 19u. 
Org.: VU-Elewijt. 

Dl. 3 maart DIEST: Info-avond „De 
VU mag de boot niet missen" door Jos Bex. 
Om 20u. in Lamme Goedzak, Grote Marktte 
Diest. Org. VU-Diest i.s.m. VU-arr. Leuven en 
VCLD. 

WO. 4 maart VILVOORDE: Voor
drachtavond over de Vlaamse aanwezig
heid te Brussel door Sven Catz. Om I9u.45 
in Taverne-zaal „De Met", Grote Markt 7. 
Toegang gratis. Org.: FW-natlonaal, 
09/223.38.83. 

Dl. 3 maart ASSE: Jürgen Con-
standt over „De splitsing van de Sociale 
Zekerheid". Om 20u. in café 't Kummelshof, 
stationstraat 27 te Asse. org.: De Wekker. 

Vr. 6 maart LENNIK: Mosselfestijn 
van VU-Lennik op 6, 7, 8 en 9 maart, in 
Gemeentelijk Sport- & Ontmoetingscen
trum Jo Baetens, Algoetstraat. Vr en za. 
van 18 tot 22u., zo. en ma. van 12 tot 22u. 
Keuze uit: Jumbo-mosselen, varkensge
braad, speciale schotel enz. 

DO. 12 maart TIENEN: Info-avond 
,,De vu mag de boot niet missen" door Jos 
Bex. Om 20u. in Den Dries, Grote Markt te 
Tienen. Org. VU-Tienen i.s.m. VU-arr. Leu
ven en VCLD. 

Vr, 13 maart OWORP: Jaarlijkse 
kaartavond Koejonnen in zaal „Ons Huis", 
Vroenenbosstraat 1. Aanvang 20u. inschrij
ven vanaf 19u.30. Org.: VU-Dworp. 

vr. 13 maart ZOUTLEEUW: Jos Bex 
over „De VU en ID21". Om 20u. in prov. 
Domein Het Vinne, Ossenwegstraat 70. 
Org.: VU-arr Leuven. 

zo. 15 maart TERVUREN: Steak 
festijn van VU-Dulsburg-Moorsel-Tervuren. 
Vanaf I2u. in zaal ,,De Engel" op de markt, 
rechtover kerkingang. Iedereen welkom. 

Vr. 20 maart LANDEN: Jos Bex 
over ,,De VU en ID21". Om 20u. in café 
Argus, Populierenhof, Slachthuisplein. 
Org;: VU-arr. Leuven. 

Vr. 24 maart TERVUREN: Jos Bex 
over ,,De VU en ID21". Om 20u. in Café 
Keizerskroon, Markt. Org;: vu-arr Leuven. 

LIMBURG 
Dl. 3 maart HASSELT: voordracht-

avond over de Vlaamse aanwezigheid te 
Brussel door Sven Gatz. Om I9u.45 in Cul

tureel Centrum, Kunstlaan 5. Toegang gra
tis. Org.: FVV-nationaal, 09/223.38.83. 

Dl. 3 maart MAASEIK: Cespreks-
avond. Jaak Vandemeulebroucke over „De 
Hormonenmaffia". Om 20u. in Café De 
Beurs (bovenzapi), Grote Marktte Maaseik. 
Org.: DF-Maaseik i.s.m. VCLD. 

Do. 5 maart SINT-TRUIDEN: Bert 
Anciaux spreekt over politieke vernieu
wing. Om 20u. in zaal Studio, CC De Bo
gaard, Capucienessenstraat 8. Gratis in
kom. Info: Wouter Vandebos 
(02/219.49.30) Of Koen De Visscher 
(011/69.14.04). Org.: VU-Sint-Truiden. 

Do. 12 maart HASSELT: Cespreks-
avond over de relatie en beeldvorming 
tussen Vlamingen en Walen met sociologe 
Denise Van Dam en Willy 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 
DO. 19 feb. TURNHOUT: Jan 

Loones over,,België en de monarchie, nat 
gewogen!". Om 20u. in Keldercafé De Wa
rande. Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

Do. 19 feb. KAPELLEN: Klneslst 
Marcel Van Den Bergh over „Pas op je rug". 
Met mogelijkheid tot tumoefeningen. Om 
20u. in CC De Oude Pastorij, Dorpstraat te 
Kapellen. Leden gratis, gezinsleden 100 fr., 
niet-leden I50fr Org;: FW-Kapellen. info: 
Christel (664.07.57). 

za. 21 feb. EDECEM: Kaartavond 
in het heem van de Blauwvoetgemeen-
schap. Fort 5 te Edegem. Om 20u, In
schrijven op voorhand bij Karel Degryse, 
449.82.12. inrichters: VNSE. 

Do. 26 feb. EDECEM: Naar Ten
toonstelling Antarctica. Info: Htlde De Wit 
(449.17.66). org.: FW-Edegem. 

za. 28 feb. LfER: Van der Hatlen-
dag. l l u . : tentoonstelling over Ernst van 
der Hallen, toelichting door E.Verstraeten. 
I6u. crafhulde op het kerkhof met Ka-
telljne van der Hallen. 17u. Herdenklngsmfs 
in H.Hartekerk, Franclscusmis van Vere-
mans. Waarna ontvangst op het stadhuis. 
19U.30 poëzie- en zangavond o.l.v. Gust 
Teugels of vriendenmaat met Walter Luy-
ten. 

00. 5 maart BERCHEM: Met FW-
Berchem naar ,,Antonia", film met Witleke 
van Ammelrooy en Jan Decleir. In Zaal RlX, 
CC Oeurne. info bij FW-Berchem 
(03/321.73.60). 

DO. 5 maart KALMTHOUT: Met 
FW-Kaltmhout naar ,,Antonia", film met 
Willeke van Ammelrooy en Jan Decleir In 
zaal RlX, CC Deume. info: en kaarten: 
666.57.77. 

vr. 6 maart HOMBEEK: Arrondis-
sementele kwis van vu-Arr Mechelen. Om 
20u. in Cultuurhuls Leliëndaal (Oud Ge
meentehuis) te Hombeek. Ploegen van 
max. 5 per., 500 fr. per ploeg, ter plaatse te 
betalen. Ruime rpijzentafel. inschrijven in 
het vu-secretartaat te Lier 03/480.84.85. 

Za. 7 maart HOVE: Gezellige 
avond in lokaal Prinsenhof, Kapelstraat 19. 
Vanaf 19u. Keuze uit kip, pensen of koude 
schotel. Deelname: 400 fr Inschrijven bij 
iMelly Bellens (455.63.12) of Willem Nollet 
(455.65.46) vóór 2/3. Org.: VU-Hove. 

ZO. 8 maart EDECEM: Pannen-
koekenslag van VNS-Edegem. KofHe en 
pannekoeken naar believen voor 150 fr. 
Vanaf 15u.30 in het heem van de Blauw-
voetgemeenschap, Fort 5 te Edegem. 

Za. 14 maart EDEGEM: 16de 
Volkszangavond ,,Kom zing met mij". Om 
20u. In zaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem-
Elsdonk. Presentatie: Wilfried Haesen. Zan
ganimatie: Gust Teugels. M.m.v. zangkoor 
Troebadoer en de Muziekers. Kaarten 200 
fr bij R. Maes (03/457.12.03). org.: Cul
turele Kring, Blauwvoetgemeenschap, FW 
en VNSE van Edegem. 

Zo. 15 maart MECHELEN: Jaariijks 
pannenkoekenfestijn van VU-Mechelen. 
Vanaf 14u.30 in zaal Cecilia te Leest-Dorp, 
Mechelen. 

Ma. 16 maart KALMTHOUT: Voor
dracht met video over ,,De zes", over de 
Vlaamse rand. Om 20u.l5 in Salon Monida, 
StJozeflaan 1. Org;: FVV-Kalmthout. 

za. 21 maart EDECEM: Kaart
avond in het heem van de Blauwvoet
gemeenschap, Fort 5 te Edegem. Om 20u. 
Inschrijven op voorhand bij Karel Degryse, 
449.82.12. Inrichters: VNSE. 

Do. 26 maart KALMTHOUT: Be
zoek aan tentoonstelling „Ons industriële 
verieden" te Gent. Info en inschrijving: 
FW-Kalmthout. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persmededeling ver
spreid. 

VU VRAAGT ONTBINDING FEDERAAL 
PARLEMENT EN ONTSLAG REGERING 

De analyse die de commissie-Dutroux maakte is 
terecht scherp. De Belgische ziekte is een kanker 
die heel de samenleving doorwoekert. Het Bel
gische staatshuishouden is verioederd, Belgi
sche instellingen zijn door en door verzuild. 
Jarenlang werd door de twee machtspartijen bij 
uitstek, CVP en PS, een politiek systeem uit
gebouwd dat vandaag mee aan de grondslag ligt 
van wat er in dit land fout gaat. Jarenlang 
hebben CVP en PS alle dysfuncties in deze staat, 
waar ze ook maar konden, toegedekt. Politieke 
benoemingen en vriendjespolitiek blijven welig 
tieren. Zowel op het politieke niveau, als in de 
hoge kringen van administratie en gerecht is er 
geen 'verantwoordelijkheidscultuur'. Waar het 
fundamenteel fout loopt, moeten de betrokken 
verantwoordelijken de consequenties dragen. 
De analyses zijn gemaakt, maar duurzame re
medies staan er niet tegenover Het is voldoende 
om te verwijzen naar de manke politiehervor-
ming om aan te tonen dat de politieke wil om iets 
te veranderen volledig afwezig is. 
Voor de VU is het duidelijk: dit België loopt op zijn 
laatste benen, in België kan geen enkel fun

damenteel dossier nog opgelost worden. Het 
gaat al lang niet meer alleen om de transfers in 
de Sociale Zekerheid of wat moeilijkheden met 
de interpretatie van de faciliteiten. Deze po
litieke crisis is structureel. Vlaanderen en Wal
lonië kiezen voor een ander beleid. De po-
litiehervorming en het hele justitiebeleid be
wijzen dit. Als het federale pariement in deze 
twee dossiers in halve en dus slechte oplos
singen blijft steken, dan moet Vlaanderen zijn 
eigen weg gaan. De VU eist de splitsing van het 
justitiebeleid omdat justitie dichter bij de be
volking moet staan, maar ook omdat een ern
stige hervorming op het Belgische niveau niet 
meer mogelijk is. 
De vu stelt vast dat na het debat over het 
rapport-Dutroux het vertrouwen van de be
volking in het zetelende parlement en de re
gering zoek is. Na de arrogante opstelling van 
Dehaene tijdens het Kamerdebat biedt deze 
regering geen enkele politieke zekerheid meen 
De VU is dan ook van mening dat het federale 
pariement zichzelf moet ontbinden en dat de 
kiezer de kans moet krijgen om een nieuwe 
volksvertegenwoordiging en nieuwe beleids
mensen aan te duiden. Een nieuw pariement en 
een andere regering hebben minstens het voor
deel dat zij van de mensen het vertrouwen 
genieten om de nodige politieke hervormingen 
inzake veiligheid, Justitie, Sociale Zekerheid en 
staatsstructuur door te voeren. 

Joris Verstraete: 
provoost van het Vlaamse Kruis 

De grote bezieler van de EHBO-werking 
in Vlaanderen (en nog 'n Vlaanderen 
erbij) is ons ontvallen. Edelsmid Joris 
Verstraete vertelde graag en met 
smaak over de beginjaren van zijn 
Vlaamse Kruis en vooral over de pittige 
dagen rond mei 1940 toen hij er te 
Brugge met zijn vrijwilligers bijna al
léén voorstond. 
Als vanzelfsprekend nam Joris Ver
straete verantwoordelijkheid bij de 
zgn. luchtbescherming en leerde zo 
het burgeriijke Brugse wereldje ook 
van binnen kennen. 
Deze ervaring, gepaard aan een bie-
zondere ambachtelijke vaardigheid, 
liet Joris Verstraete toe om de EHBO-
activiteiten vrij vlug te hernemen. Via 
opleidingen, hulpdiensten, ziekenwa
gens en geruchtmakende interventies 
drongen de vrijwilligers van het 
Vlaamse Kruis het, om het met een 

modewoord te zeggen: identiteitsloze 
maar rijk gesubsidieerde Rode Kruis in 
de schaduw. 
Een bezig bij als Joris Verstraete wist 
ook ruimere interesse te wekken en zo 
kon hij te Brugge voor de plaatselijke 
afdeling van het Vlaame Kruis een 
vaste stek afdwingen en de nalaten
schap Witteryck veilig stellen. 
Joris Verstraete liet er geen twijfel over 
bestaan dat zijn inzet moest gezien als 
een onderdeel van de Vlaamse eman
cipatie-gedachte. Terugkijkend naarde 
resultaten van zon intens en rijkge-
vuld leven, schieten woorden van 
dankbaarheid tekort en kan men 
slechts hopen dat wat pioniers als Joris 
Verstraete hebben ontworpen en uit
gebouwd, ook in lengte van jaren 
vruchten mag dragen. 

(vig) 

Van der Hallen-
dag te Lier 
Op zaterdag 28 februari heeft n.a.v. het 
Van der Hallenjaar te Lier een bijzondere 
dag plaats. 
Om llu.: Mijmering bij de tentoon
stelling over Ernest van der Hallen en zijn 
drieduidelijke uitstraling tot op heden, 
m.m.v. Guido Van der Meersch, Francia 
Van de Walle en Erik Verstraete in de 
stadsbibliotheek bij St.-Gummaruskerk. 
16u.: Crafhulde op kerkhof Klooster-

heide. Toespraak door cultuurschepen 
Guido Van den Bogart. Voordracht door 
Katelijne van der Hallen. 
17u.: Plechtige eucharistieviering voor
gegaan door Michel Van Bostraeten, vi
caris-generaal van de bisschop van Ant
werpen, in de H.-Hartkerk, Antwerp
sesteenweg. Franclscusmis van Renaat 
Veremans. 

18u.30: Ontvangst op het stadhuis, door 
het college van burgemeester en sche
penen met toespraak voor prof. Herman 
van der Wee. 

19u.30: Poëzie- en zangavond o.l.v. Gust 
Teugels en Van der Hallen-Gemeenschap 
in Het Schaakberd, Zimmerplein 12. 

9 
Bert In Vlaanderen 

In óe maan(j maart gaat haast geen (3ag voorbij of 
Bert Anciaux voert ergens In Vlaanderen het woord 
i.v.nn. ID21. Hieronder geven wij het lijstje van data en 
plaatsen. Let wei, dit zijn geen door de VU Ingerichte 
manifestaties, ze zijn wel openbaar en voor Iedereen 
toegankelijk. 
Di. 3: Neerpelt-Boseind 
Wo. 4: Pittem 
00. 5:Stnt-Thilden 
Vr. 6; Turnhout (middag) 
Ma. 9: Leuven CDS 
Di. 10: Brussel-Laken 
Wo. 11: Sint-NIklaas 
Do, 12: Mortsel 
Dl. 17: Hasselt 
Wo. 18: Roeselare 
Do. 19:Steenbrugge 
Vr. 20: Rupelmonde 
Za. 21: Diksmuide (middag) 
Di. 24: Mol 
Wo. 25: Zaventem 
Do. 26' Lier 
Vr. 27: Sint-NIklaas (namiddag) 
Vr. 27' Gistel (avond) 
Za. 28: Leuven ID-Dag 
Di. 31 • RUC-Cent 
o» Info over uren en plaatsen: Els Van Weert 
02/501.72.48 (tijdens de kantooruren). 
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Gelukkig te Overuse 
Het bestuur van VU-afd. Over-
ijse dankt iedereen die steun 
verleende voor het slagen van 
haar spaghetti-avond op 31 ja
nuari jl. Het succes van de tom
bola - l<offertje met streekdran-
ken. gewicht 4,818 kg -was niet 
te versmaden. Het bestuur had 
het uiterst moeilijk om de win
naar aan te duiden en moest 
overgaan tot een tweede ap
proximatieve beurt bij twee in
dieners om uiteindelijk de ge
lukkige winnaar uitte kiezen. De 
heer en mevrouw De Saveur uit 
Overijse waren de gelukkigen. 

Relnhllde Raspoet, 
afd. voorzitter Overuse 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

. . \ ncnci\if\Ltuirju 

f Vtermees 
, / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

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

D E REUS IN TEGELS 

Wenst U meer informatie over de 

aclvertentiemoselijl<heden 

inWU? 

Bel dan vandaag nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 2130 uur 
Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 2130 uur 
Verlofperiode, de maand december 

izegemse vu nieuwjaarde 
vlaams'sociaal 
olksvmiejc 

In het stemmige decor van feestzaal Te Maere/ 
vond op 30 januari 1998 de jaarlijkse vu-nieuw
jaarsreceptie van de afdeling izegem plaats. 
Meer dan honderd leden en sympathisanten van 
deze sterke VU-afdeling waren present. 
Na een verwelkoming door afdelingsvoorzitter 
Willy Doop was het de beurt aan gemeen
teraadslid Piet Seynaeve om de lokale politieke 
toestand te ontleden. Via een rake uiteenzetting 
wist hij iedereen duidelijk te maken dat de vu in 
de Izegemse gemeenteraad een vlijmscherpe, 
maar opbouwende oppositieve voert, en dat de 
CVP-SP-meerderheld zich ofwel beperkt tot het 
uitvoeren van opties die reeds door de VU - die 
tot in 1994 in de meerderheid zat - waren 
genomen, ofwel een beschamend gebrek aan 
visie en dynamiek vertoont. 

Kurt Himpe hield aansluitend namens de ize
gemse VUJO een gesmaakte toespraak, waarin 
hij eveneens een aantal CVP-SP-kwakkels aan de 
kaak stelde.Vlaams volksvertegenwoordiger 
Jean-Marie Bogaert had het slotwoord. Op een 
luciede manier wist hij het publiek duidelijk te 
maken welke de grote politieke en maatschap
pelijke thema's zijn waarmee de VU dezer dagen 
nationaal indruk maakt in de politieke arena. Ook 
hij had er geen moeite mee om aan te tonen hoe 
verziekt de geest in de nationale regering en de 
meerderheidspartijen wel is. 
Tussen de toespraken door werd het publiek 
getrakteerd op een fijn voordrachtintermezzo 
door Joke Vermeulen (2de plaats nationaal De 
Cruytertomool 19981), dochter van VU-be-
stuurslid Peter. 

'MJ 
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DEZE WEEK IN KNACK http://www.rouiarta.be 

O M S L A G V E R H A A L 

ZO BEGON DE CORRUPTIE 

"Ik wil Je toch waarschuwen datje al bent 
opgeschoven in een grijze zone, en dat het 
wel eens moeilijk zou kunnen zijn om die 
connectie te verbreken." Dat schreef de 
Nederlandse zakenman Dirk Ykelenstam 
op 17 december 1981, twee dagen vcwr 
zijn dood. Met Ykelenstam begint de voor
geschiedenis van de Agusta- en Dassault-affaire. Hoe de Brusselse 
advocaat Pueiinckx m het netwerk terechtkwam. De hnk met 
Vanden Boeynants. De rol van de Synèr Bashi. De vermoorde 
onschuld van Serge Dassault. Knack onthult. 

E C O N O M I E 

RENAULT VOOR WERK 
"Wij zijn de nieuwe migranten." Eind deze week, 
net één jaar geleden, vernamen de werk-nemers 
van Renault-Vilvoorde via de radio de sluiting 
van hun fabriek. Het comité "Renault voor werk" 
blijft het verhaal uitdragen. Twee leden ervan 
getuigen over de problemen van vandaag, de 
zorgen voor morgen en de wonden van gisteren: 
"Ik heb de hand van mijn vrouw gepakt en we 
zijn samen verdergelopen terwijl de tranen mij 
over de wangen liepen. Het doet nog zeer als ik 
eraan denk." 

S E R I E : D E 2 0 S T E E E U W 

DE SCHOTEN VAN SARAJEVO 
Sarajevo, 28 juni 1914. De auto met de Oostennjkse 
troonopvolger Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie 
komt tot stilstand in de Franz-Joseph-Strasse. Gavrilo 
Princip, student en Serviër, trekt zijn revolver en vuurt 
dne keer Een kogel treft de buik van Sophie; een 
volgende snijdt de halsslagader van Franz Ferdinand 
door Nog een andere kogel komt in de pluimenhoed 

van de aartshertog terecht. WOI kan 
beginnen. Deze week in Knack: de achter
gronden van de moord en een gesprek met 
een kleindochter van Franz Ferdinand. 

DE MODESPECIAL VAN WEEKEND KNACK: ALLES OVER DE NIEUWE ZOMERTRENDS 
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D e voetbalsport bereidt zich voor op de 21ste 

eeuw. In het ene land verloopt het 

aanpassingsproces sneller en beter dan in het andere. 

In Nederland rondde Ajax Amsterdam de moeilijkste 

van alle boeien en besloot tot de beursgang. Ajax 

wordt een beursgenoteerde onderneming, een NV die 

winst moet maken. 

• SPORT ^ 

Ajax wil vers kapitaal aantrekken. De club 
verlangt naar het grote geld om inter
nationaal concurrentieel te kunnen blij
ven. Er is in de voetbal- en de economische 
wereld in weinig tijd veel veranderd. De 
wereldeconomie globaliseert. Onderne
mingen groeien door fusies en overnames. 
In de sport is dat gelukkig nog onmo
gelijk. 

GROTE PLANNEN 

In het voetbal heeft het Bosman-arrest veel 
veranderd. De salarissen van topspelers 
zijn verveelvoudigd. Het voetbalgebeuren 
werd geïntemationaiiseerd. Zo heet het 
dat Ajax met de twee miljard die het hoopt 
binnen te halen jeugdscholen in Afrika wil 
opstarten... De club wil duidelijk voorop 
lopen in de ontwikkelingen en dat is haar 
goed recht, misschien is het zelfs haar 
plicht tegenover de supporters. Al vormde 
juist de hechte en trouwe aanhang van de 
club het grootste obstakel bij het nemen 
van de beslissing. Ajax vreest dat het 
clubgevoel zal verloren gaan, laat staan 
afzwakken. Men hoopt dit te vermijden 

doordat het Ajax-van-vandaag kan blijven 
bestaan en doodgewoon grootaandeel
houder wordt van de nieuwe NV Daar
door zouden vijandige overnamen - door 
concurrenten als Berlusconi (Milan), Phi
lips (PSV) of Manchester United - on
mogelijk moeten worden. 
We hebben nog niet alles gezien. De gang 
van Ajax werd ongetwijfeld geïnspireerd 
door Engelse voorbeelden. In Groot-Brit-
tannië zijn al achttien clubs beursgeno
teerd. Tottenham Hotspur van in 1983 de 

gevoel op. Vanzelfsprekend blijven de re
sultaten belangrijk, maar zij zijn niet al
leenzaligmakend. Het heet dat Manches
ter enkele miljarden op zijn bankrekening 
heeft staan. Desondanks gedraagt de club 
zich zeer voorzichtig op de transfermarkt. 
Het koopt maar mondjesmaat en is nog 
trotser op het bedrijfsresultaat dan op de 
gewonnen prijzen. Die dienen trouwens 
enkel nog om de merchandising en andere 
afgeleiden te ondersteunen. We weten niet 
of dit een geruststellende ontwikkeling is. 

De beursgang 
baanbreker. De succesrijkste van allen is 
evenwel Manchester United. Die club 
pronkt met een jaarlijkse omzet van zo'n 
drie en een half miljard. Slechts één derde 
daarvan komt uit de verkoop van tickets. 
Merchandisir^, de verkoop van afgeleide 
produrten onder de merknaam van de 
club, levert meer op. Daar komen dan nog 
eens de televisierechten bij... 
Twee bedenkingen dringen zich naar ons 

Leven en dood 
Bart Veldkamp bracht even leven in ons 
schaatswereldje. De tot Belg genatura
liseerde Nederlander won bros op de 
5000 meter. Hij beoogde ook een me
daille op de 10.000 meter maar op
komende griep drukte zijn prestatiever
mogen. Feit blijft dat Veldkamp ons na 
vijftig jaar nog eens een medaille be
zorgde op Olympische winterspelen. Of 
daarmee perspectieven worden geopend 
is een ander verhaal. Eigenlijk leefde 
Veldkamp al geruime rijd in onmin met de 
Nederlandse schaatsfederatie toen hij in 
1995 informeerde naar zijn kansen om 
„als Belg" afgevaardigd te worden naar 
de internationale topcompetities. Enig 
opportunisme was de man niet vreemd en 
het BOIC deed de rest... Het blijft een 
komisch verhaal. Dit land bezit niet één 
langebaaninfrastructuur maar levert wel 
een Olympische medaillewinnaar af. Van
daag kan echt alles. In het verlengde van 
het succes van Veldkamp moet wel mel
ding worden gemaakt van de terugval van 
de shorttrack. In 1994 stuurde ons land 
nog vier shorttrackers richting LiUeham-
mer. Vandaag is deze discipline op sterven 
na dood. Overigens moeten we ons geen 
illusies maken: de Winterspelen waren en 
blijven een ver-van-ons-bed show. In het 
beste geval gaan we er naartoe om de 
hoop te vullen. Het BOIC om erbij te zijn. 
Aan die vaststelling kan het intermezzo 
met Bart Veldkamp niets veranderen. Zijn 
succesje zal niet bijdragen tot de her
opleving van de schaatssport. 

TARZAN 
Overschaduwd door een heel of een half 
omkoopschandaal in ons voetbal en een 
televisie-uitzending over mistoestanden 
in de wielersport ging de dood van de 
legendarische bokser Cyriel Delannoit 
toch niet onopgemerkt voorbij. Tarzan 
werd hij genoemd in de volksmond. In de 
jaren onmiddellijk na de Tweede We
reldoorlog was hij in Vlaanderen bijna 
een halbod. Delannoit stamde uit Ger-
aardsbergen. Hij werd tweemaal Euro
pees kampioen en vocht ook tweemaal 
tegen de al even legendarische Marcel 
Cerdan, het lief van Edith Piaf. De-
laimoits ster schitterde hevig maar kort. 
Op zijn vijfentwintig was het allemaal al 
afgelopen. 

Wat nadien volgde was pijn en miserie, 
verdriet en ellende. Zijn benen waren 
duidelijk niet sterk genoeg geweest om de 
weelde te kunnen dragen. Twee stuk
gelopen huwelijken, en zwaar auto-on
geluk, een niet verzekerd afgebrand huis, 
stuitende armoede. De man bad om zijn 
verdriet te vergeten. Televisiemaker Luc-
kas Van der Taelen maakte een ont
roerende reportage over hem. Voor de 
ouderen onder ons blijft de herinnering 
aan een bezielde vechter die er alle keren 
tegenaan ging of zijn leven er van afhing. 
Een bokser die ook door het milieu werd 
misbruikt en geplunderd en die niet beter 
wist. 

Olympus 

Voetbal is duidelijk niet langer een „spel
letje", het is big business geworden en er 
zou beter worden over bericht op de 
economische- dan op de sportbladzijden. 
Overigens, de eerste bekommernis van een 
beursgenoteerde club betreft de stijgende 
koersen van de aandelen en de uitbetaling 
van aanvaardbare dividenden. 

MALAISE 

Daarnaast moeten we de vraag durven 
stellen of in deze context voetbal in België 
nog een toekomst heeft. De achterstand 
schijnt onoverbru^aar. Anderlecht, dat 
vermoedelijk het best gewapend was om 

internationaal te overleven, heeft defi
nitief afgehaakt. De neergang begon met 
de systematische uitverkoop. In weinig tijd 
heeft deze vereniging al haar geloofwaar
digheid ingeleverd. Het grote Sporting kan 
hooguit als buurtwinkel overleven en be
halve de eigenaars heeft niemand daar 
voordeel bij. Daarnaast steekt de onbe
kwaamheid van de honds- en clubbe
stuurders de ogen uit. De omkoopaffaire 
Wauters-Cooreman vormt daar het zo
veelste voorbeeld van. 
Tegelijkertijd wordt weer warm en koud 
geblazen. Omkoping moet in het straf
recht wordt er geschreeuwd, maar op 
hetzelfde moment waarschuvrt bondspro
cureur Verstringhe voor de trage werking 
van het gerecht. Eigenlijk weet in de 
voetbalbond niemand nog hoe het moet, 
weet niemand nog wat hij eigenlijk wil. 
Het is zielig. Hoelang zullen de Rode 
Duivels nog worden opgevoerd om de 
malaise te camoufleren? 

Olympus 

De salarissen 

van 

topspelers 

ziJn verveel

voudigd. 
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Honderd Jaar 
De eeuwwisseling nadert. Nog tweeëntwintig 
maanden en het is zover. WU wil op zijn 
sportbladzijden teaigbllkken op 100 jaar 
sportbeoefening. De 20ste eeuw kenmerkte 
zich ook door de doorbraak van de sport, 
Sportbeoefening was aanvankellijk de elite 
voorbehouden. Geleidelijk aan wend sport een 
massabeweging. De langzaam oprukkende 
commercialisering leidde naar de topsport. 
De opkomst van de televisie versnelde vele 
processen. Vandaag Is sport een wereldom
vattend gebeuren. Competitie, winst en ver
liest, goud, zilver en brons: velen liggen er 
wakker van, weinigen stellen er zich nog 
vragen bij. 

Het is niet onze bedoeling als moraalridder 
achterom te kijken. Eigenlijk willen we alleen 
maar herinneren. Aan grote winnaars en grote 
verliezers, aan mensen die hun stempel druk
ten op sportdisciplines waarmee zij zich ver
eenzelvigden, aan gebeurtenissen die In het 
collectief geheugen sporen achterlieten. 
WIJ wil geen rangorde aanbrengen, geen 
volledigheid nastreven. Vanzelfsprekend be
nadert WU de sporteeuw vanuit een Vlaamse 
gezichtshoek. Maar WU sluit zich niet op 
binnen de eigen grenzen, Integendeel, Toch 
gaan wy er vanuit dat de lezer begrijpt dat een 
wielerkampioen voor ons belangrijker Is dan 
een honkbalvedette. Diezelfde lezer zal ook, 
zo veronderstellen we, meer geïnteresseerd 
zjjn in ons voetbal dan In het American foot

ball. Wij houden daar rekening mee. Op
zettelijk gaan we ook niet chronologisch te 
werk Tot slot enkele voorbeelden die meer 
verduidelijken dan een Intentieverklaring, Ko
men zeker aan bod; Cyriel Van Hauwaert, 
Raymond Bralne, Roger Moens, Wllly Ste-
venlers, Jacky Ickx, de Elfstedentocht, de 
Ronde van Vlaanderen, België-HongarUe op 
de Heizel, Jef Mennans, Rik Coppens, het 
Anderlecht van Pierre SInlbaldi, het Standard 
van René Hauss, het Club Brugge van Ernst 
Happel, Louis Wauters, Albert Roosens, Fausto 
Coppl, Loulson Bobet, Rik Van Steenbergen, 
Rik Van Looy, Jacques Anquetll, Eddy Merckx, 
Bernard HInault, Miguel Indurain, Paul Van 
Hlmst, Wllfried Van Moer, Jan Ceulemans, 
Pele, Johan Cruyff, het vliegtuigongeluk van 
Manchester United, de dood van Tom Simp
son, de dodelUke vaiparty van Jempl Monseré, 
de onvoltooide symfonie van ivo Van Damme, 
Gaston Roelants, Miei Puttemans, Kareltje Us-
mont, de motorcrossgeslachten Ceboers en 
Everts, Joel Robert, FredJe Deburghgraeve. 
Johnny Tarzan Welsmuller, Gaston Reiff, Bob 
Beamon, Black Power, de lening van Constant 
Vanden Stock, Serge Reding, Emile Zatopek, 
Jlm Thorpe, Jesse Owens, Fanny Blankers-
Koen, Ard Schenk, Erie De Vlaeminck, Roland 
Uboton.,. We stoppen want we zouden kun
nen doorgaan tot In... 2000. Dat Is trouwens 
de bedoeling. 

WU 
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„ BOEK of , 
BRANDSTAPEL 

A Is je dat allemaal leest, word je op school 

JLXmisschien als een bolleboos beschouwd, zo 

iemand die heel veel kent en weet, een echte 

renaissancemens dus. 'Dat allemaal' staat gedrukt 

en wel in 'Boek of brandstapel' een prettige 

geschiedenisuitgave van Davidsfondslinfodok. 

12 

Tot mijn scha en schande moet ik be
kennen dat ik van de geschiedenislessen 
tijdens de middelbare school erg weinig 
onthouden heb. Of dat lag aan mezelf dan 
wel aan de mensen die het onderwezen 
weet ik nog altijd niet zeker. Het ver
wondert mij dan ook enigszins dat ik het 
er - wat de kennis van de 'vaderlandsche' 
geschiedenis betreft - onder mijn ge
neratiegenoten niet eens zo slecht vanaf 
breng. Oudere werkmakkers doen het 
wat dat betreft hoe dan ook veel beter. 
Vrijwel zonder uitzondering kunnen ze 
de bezetters of graven van Vlaanderen 
met naam, toenaam, gemalin en jaartal 
plaatsen. Niet zelden geven ze er on
gevraagd nog enkele anekdotes van de 
man - inderdaad: zelden een vrouw -
bovenop: wie hij vermoord had, wie hij 
had laten vermoorden, door wie hij ver
moord was. Vroegere geschiedenislessen 

'S LANDS GLORIE 

Toch had ik enige belangstelling voor 
geschiedenis. Met grote bewondering las, 
maar vooral keek, ik al op erg jonge 
leeftijd naar de pakkende afbeeldingen 
van 's Lands Glorie een reeks van zes 
prentenboeken waarvoor mijn ouders, 
middels het eten van heelder pakken 
wafels, Artis H/ston'a-punten hadden ge-

geschiedenis. Het verhaal achter de fei
ten. Geschiedenis kreeg ik voorgescho
teld als een groot aantal eerder losstaande 
gebeurtenissen. Ik begreep dat mensen 
die erin figureerden niet allemaal Ca

ligula's konden zijn, maar de meesten 
onder hen werden mij toch wel als bij
zonder kleurloos voorgeschoteld. Ik had 
ook moeite om me in te leven in de tijd 
waarin ze leefden. Wat voor kleren de 
mensen droegen, hoe het straatbeeld er
uit zag, hoe ze hun vrije tijd doorbrach
ten, hoe donker de straten 's nachts 

Het grote verhaal 
van de Renaissance 

spaard. De illustraties van Jean-Léon Hu-

ens heten toen haast even weinig aan de 
verbeelding over dan VT4 nu. Romeinse 
veldheren, de eerste missionarissen, de 
vadsige koningen, de ridders, de Brugse 
metten,... 's Lands Glorie was één groot 
verhaal over koene mensen met een groot 
eergevoel. Want met rechtvaardigheid 
hadden al die bloedbaden weinig te ma
ken, begreep ook ik. 
En precies dit miste ik tijdens mijn lessen 

geweest moeten zijn, ... Bokrijk of het 
Gravensteen konden weliswaar iets van 
die sfeer oproepen, maar betekenden in 
deze toch niet veel meer dan flauwe, zij 
het erg comfortabele afkoobels van wat 
het vroeger ooit geweest moet zijn. 

BOEK! 

Deze erg lange inleiding om aan te geven 

dat de uitgave 'Boek of brandstapel -

Verhalen over de Renaissance' mogelijk 

Dirk Vermeulen bracht met zijn kamer
ensemble Symfonla ooit Bach, Mozart, 
Crieg en Vivaldi naar de jeugd. Fred Brou
wers en Veerie Kuppens van Radio 3 dien
den als leidraad. Toen volgde een adem
pauze; Met Schubert werd de leidraad 
weer opgenomen, Symfonie werd Prima 
ia Musica, de verteller werd een acteur die 
binnensloop in het leven en het per
sonage van de componist. Nu staat Haydn 
voor ons, meestal bekend onder een aan
tal dooddoeners als braaf en volgzaam, 
pruikje op, vlijtig, punctueel en uiterst 
gedisciplineerd. 

toverd door GSM en vluchtige klanken, 
maar weet zijn publiek te vangen, moei
lijke termen als Sturm und Drang te ver
klaren, stilte te krijgen en vooral te doen 
luisteren, niet alleen naar Haydn maar 
zelfs naar het woerd van Werther bij Goe
the. 
Dirk Vermeulen speelt daar muzikaal op in 
en maakt van Haydn een geestige en 
inventieve man, verre van braaf, vol durf 
en altijd klaar voor een grap of een klank
nabootsing, We horen fragmenten uit 
diverse symfonieën en concert! De cello 
klinkt melancholisch, de viool tnlt zuiver. 

Haydn en 
Saint-Amour 

Warre Borgmans, bekend als een van de 
broeders Grimm uit Kulderzipl<en en als de 
CO In Winaicractit 10, staat voor blnd-
teken. Geen gemakkelijk karwei omdat Je 
de schijnwerpers vangt en toch een die
nende rol hebt. Acteur en orkest zorgen 
voor anderhalf uur genot dat kinderen in 
de ban houdt en letterlijk op de punt van 
hun stoel doet zitten. 
Borgmans Is Haydn of toeschouwer, zure 
of geestige dirigent, loopt in rok of badjas 
(„onder de douche zing Ik Lotti, op de 
scene Haydn"), doet clownesk of serieus, 
parodieert de actuele samenleving, be

de hoorn komt uit het woud. Haydn lijkt 
wel bevrijd van zijn livrei en zijn pruik en 
treedt uit de schaduw van zijn geniale 
tijdgenoten Mozart en Beethoven. 

VLINDERS 
De nieuwe Saint-Amour Is In het land. Een 
ongewone dit keer. Want Luc Coorevlts 
van Betioud de begeerte slaagt erin met 
het woord van de dichter te bereiken wat 
wetten en decreten niet aankunnen. Cu
pido's pijlen snellen Immers de grens van 
Vlaanderen naar Wallonië over. En an
dersom. Er zijn opvallend veel jonge men

sen in Aalst en ze zijn opvallend luls-
terbereid. Het decor heeft vlinders In de 
bulk en het rood van Matisse. De in
leidende beelden van luchthavens spre
ken van verwachting, herkenning en te
derheid. Claus Is meesterlijk in schriftuur 
en voordracht. Liefde blijft kwetsbaar, laat 
littekens. Kristlen Hemmerechts zoekt en 
tast af, schijnbaar onderkoeld. Jules Deel-
der blijft de provocerende roemruchte 
performer of „aucteur" zoals hij zichzelf 
noemt. En Leonard Nolens Is even in-
timistisch als de taal weerbarstig Is. De 
dichters uit Wallonië (Jean-Luc Outers, 
Carl Norac en Xavler Deutsch) verrassen 
door filosofische bedenkingen rond het 
begrip ei en subtiel taalgebruik rond ero
tiek. Maar ook de Romeinen zijn er, vooral 
zij die vanuit hun bulk schrijven zoals 
Catullus. Of keizer Nero, bij Monteverdi 
geen wreed despoot maar een verliefde 
jongeman. Zelfs Jambers Is er, met een 
indringend portret van de boer zonder 
vrouw, „Achttien Jaar geleden stierf mijn 
moeder, al achttien jaar brandt de Leu
vense stoof niet meer." Er wordt ge
lachen, maar wrang. 

Twee saxofoons en radlojournallst Jef 
Lambrecht zorgen voor Interludlum of 
schakel. En die schakels zijn even poëtisch 
als het woord van de dichter. 
Haydn en SaInt-Amour zoals wij ze In De 
Werf te Aalst zagen en hoorden zijn aan
raders. De kranten berichten over hun 
optreden. 

(wdb) 

een persoonlijke leemte had kunnen in
vullen. Het systeem is kinderlijk een
voudig. Op basis van historische feiten 
wordt een kort, boeiend verhaal geschre
ven - in dit geval door Karel Verleyen en 
Franli Leys - op het lijf van de 'groten' van 
de Renaissance. Een en ander wordt 
geïllustreerd, door Luc Sauviller, op een 
manier die kinderen van twaalf jaar kan 
aanspreken. Bij elk verhaal hoort een 
tijdsbalk met daarop de belangrijkste ge
beurtenissen. Na afloop worden enkele 
vragen beantwoord; over de hoofdfiguur, 
zijn beweegredenen, de leefomstandig
heden, de belangrijkste verdragen en 
twisten. Binnen elk verhaal is ook ruimte 
geschapen voor een originele ets, hout
snede, schilderij van die tijd. Mogelijk 
hadden er ook nog enkele foto's in op
genomen kunnen worden. Maar ook hier 
zou overdaad geschaad hebben. 
Dit boek over de Renaissance werd voor
afgegaan door delen over de Klassieke 
Oudheid en de Middeleeuwen en tracht, 
zoals gezegd, het verhaal van de ge
schiedenis te doen. Hoe leg je aan kin
deren b.v. uit wie Machiavelli was. Door 
hem te situeren in het geheel van ru
ziënde, oorlogvoerden Italianen en Fran
sen. Door aan te geven dat hij 'dat 
allemaal zag gebeuren' en dat hij daar
over, na een kort verblijf in de gevangenis, 
een boek schreef dat 'Il Principe' heette. 
Voor Machiavelli moest een vorst even 
sterk zijn „als een leeuw en even sluw als 

een vos. Hij moest voor rust zorgen, een 

einde maken aan partijtwisten en het 

grondgebied uitbreiden. En daarvoor wa

ren alle middelen goed." De ideale leider 
heeft waarschijnüjk alleen in Machia-
velli's boeken bestaan... 
Achteraan bevat het boek een stevige 
index, verhaal per verhaal, met daarin 
ook verwijzingen naar de oorspronkelijke 
bronnen waarop het gebaseerd is. Dat 
maakt dat het boek ook in zekere mate 
nuttig kan zijn voor iets oudere jongeren. 
Voorts bevat het enkele geografische 
kaarten en een uitgebreid register met 
o.a. (plaats)namen en begrippen. Dit 
werk moet o.i. niet gelezen worden om er 
daadwerkelijk zoveel uit te leren. Het 
ontspannende aspect moet primeren. 
Kinderen die het op die manier lezen, 
zullen tijdens de lessen wel regelmatig een 
prettige 'Aha-erlebnis' hebben en dan 
lijkt ons het opzet van de uitgever en 
auteurs geslaagd. Bij 'Boek of brand
stapel' is de keuze dan ook snel gemaakt: 
boek! 

(gv) 

c» Boek of brandstapel. Verhalen over de 

Renaissance. Karel Verleyen, Frank 

Leys & Luc Sauviller. Uitg. Davids

fondslinfodok - Leuven, 1997, 208 

blz.,980fr. 
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B 
ottelare, een boerendorp en populair 

bedevaartsoord in Oost-Vlaanderen, 

gelegen op een boogscheut van Gent. Met alles erop 

en eraan voor een roman van Cyriel Buysse: een 

katholieke kasteelfamilie en een liberaal 

notarisgeslacht die beiden Frans praten en aan 

dorpspolitiek doen. En om het verhaal helemaal echt 

te maken: een nijverige middenstand die bovendien 

Vlaamsgezind is... 

^ W I J - R E E K S ^ 

Aan de vooravond van de Tweede We
reldoorlog was het plattelandsdorp Bot-
telare uitgegroeid tot een klein regionaal 
handelscentrum. De middenstand was er 
gegoed en vertaalde haar sociaal-eco
nomisch aanzien door zich poHtiek te 
profileren. De drie gebroeders Polet, die 
een bijzonder succesvolle ijzersmederij 
uitbaatten, kunnen hier als typevoorbeeld 
dienen. In hun gieterij stelden zij meer 
dan 30 mensen tewerk en werden door de 
bevolking bijna als burgerij beschouwd. 
Ze poogden hun economisch prestige te 
vertalen op politiek vlak en droegen in 
belangrijke mate bij tot het Vlaams be
wustwordingsproces tijdens het interbel
lum. Bovendien waren bijna alle mid
denstanders overtuigde Vlaamsgezinden. 
Wat het verenigingsleven betrof, beston
den er tussen de twee wereldoorlogen 
twee bloeiende verenigingen: de voet
balclub enerzijds en de toneelbond en de 
muziekmaatschappij anderzijds. In de ja
ren '30 werd de muziek- en toneel
vereniging Voor God en Vaderland het 
sociale bindmiddel voor de sociaal-voor
aanstaande Vlaamsgezinde middenstan
ders. Alles wat in Bottelare Vlaams be
woog was rond deze vereniging gecon
centreerd. De voetbalvereniging daaren
tegen herbergde naar het eind van de 
jaren '30 toe echter vrij veel liberale 
jongeren. 

PCATHOUEKE MACHT 

Op politiek vlak werd het dorp in de late 
19 de eeuw tot over de tweede helft van de 
20ste eeuw gedomineerd door de ka
tholieke, adellijke, Franstalige en patri
ottische kasteelfamilie Stas de Richelle 
die bijna zeventig jaar lang de gemeente 
bestuurde. De invloed van deze familie op 
het dorpsleven was sprekend: ze was de 
kasteelfamilie, een belangrijke werkge
ver, de weldoenster voor de gemeente en 
de Sint-Annavereniging en bovendien le
verde ze voor vele tientallen jaren de 
burgemeester. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam 
de familie steeds met een eigen katholieke 
lijst op en vergaarde doorgaans twee 
derden van de stemmen. Op die lijst van 
de burgemeester stonden sociaal-actieve 
handelaars, enkele boeren en in mindere 
mate ook arbeiders. Ook katholieke 
Vlaamsgezinden hadden een plaats op de 
lijst van de burgemeester. 

LIBERALE OPPOSITIE 

De katholieke hegemonie werd slechts 
aangetast door een liberale strekking. De 
sterke Bottelaarse hberale traditie kan 
voor een groot deel verklaard worden 
door de aanwezigheid van het geslacht de 
Saegher. Sinds de 17de eeuw tot de dag 
van vandaag staat deze familie onaf
gebroken in voor het Bottelaarse no

tariaat. Jean Pede, die in 1959 Stas de 
Richelle als burgemeester opvolgde (en 
later liberaal volksvertegenwoordiger, se
nator en minister werd), stamt recht
streeks uit het Bottelaars notariaatsge-
slacht de Saegher. 

Bij de gemeenteraadsverkiezmgen be
haalden de liberalen gewoonlijk een 
derde van de stemmen. De onbetwistbare 
kopman en stemmentrekker tijdens het 
interbellum was de geneesheer, Emiel 
Kielemoes. De Bottelaarse „clan liberal" 
was uitgesproken Franstalig en welge-

Brouwer Léonce Leyman en familie voor tiun feestelijk versierde brouwerij op 
het dorpsplein van Bottelare. Tussen 1921 en 1938 was Leyman in Bottelare 

eerste schepen. Hij was een van de grote figuren in Voor God en Vaderland en 
vanaf 1933 de gangmaker om deze muziekmaatschappij te vervlaamsen. Leyman 

kan doorgaan als het typevoorbeeld van de sociaal vooraanstaande katholieke 
Vlaamsgezinde. 

in de schoot van de muziek- en to
neelvereniging. Een scharnierpunt hierin 
viel in het jaar 1933 vast te stellen, toen 
de muziekmaatschappij zich officieel af
scheurde van het (Franstalig) gezag van de 

Voor God 
en vaderland 

steld, maar ook gewone landbouwers, 
handelaars en arbeiders waren bij de 
liberalen terug te vinden. Zowel de ka
tholieke familie Stas de Richelle als de 
„clan liberal" behoorden tot de betere 
klasse, het waren gegoede burgers die 
zich van de rest van de bevolking on
derscheidden door steevast Frans te spre
ken. 

VLAAMSGEZINDE GROEI 

In de jaren '30 was er te Bottelare een 
Vlaamse Oudstrijdersbond actief, deze 
schrok er niet voor terug om politieke 
standpunten in te nemen. Deze actief 
Vlaamsgezinden ageerden tegen de 
Franstalige dominantie van zowel de ka
tholieke als de liberale ehte. 
Opmerkelijk voor een kleine plattelands
gemeente was het bestaan van een 
Vlaamsgezinde katholieke studentenver
eniging (Land van Rhode). Dank zij de 
aanwezigheid van een economisch wel
varende middenstand kon immers een 
aantal jongeren verder studeren. De stu
dentenvereniging werd gestuwd door 
scholieren en studenten die op school of 
aan de universiteit in aanraking waren 
gekomen met „de Vlaamse gedachte". 
Deze groep van jongeren oefende een niet 
aflatende druk uit op de andere sociale 
verenigingen. De kort na de Eerste We
reldoorlog opgerichte Bottelaarse stu-
dentenbond radicaliseerde in het begin 
van de jaren '30 en waagde iets wat bij de 
Bottelaarse volwassenen aanvankelijk on
denkbaar leek: de Franstalige bourgeoisie 
uitdagen. De invloed van deze radicale 
Vlaamsgezinde jongeren op Voor God en 

Vaderland, de grootste en belangrijkste 
vereniging, was sprekend. 
Langzamerhand bleken ook bredere 
groepen van de bevolking, met name de 
sociaal-economisch vooraanstaande mid
denstanders, vatbaar te zijn voor de 
„Vlaamse gedachte". De Vlaamse actie 
werd dus geleidelijk aan geconcentreerd 

burgemeester. De Vlaamsgezinden die 
vanaf dan de bloeiende muziekvereniging 
bestuurden, waren geen Vlaams-natio
nalisten in de ware zin van het woord. De 
omschrijving katholieke flaminganten of 
Vlaamsgezinden zou beter zijn. Hoe dan 
ook, na de „machtsgreep" van 1933 
kwam een nieuw Vlaamsgezind bestuur 
tot stand waarvan de negen leden allen 
aan hetzelfde profiel beantwoordden. 
Het waren geen jonge mensen of stu
denten, maar gegoede, sociaal-vooraan
staande notabelen uit de middenstand die 
zich tegen de Franstalige bourgeoisie in 
het dorp profileerden. 

Het kasteel van Stas de Richelle, leden 
van deze familie bestuurden bijna 

zeventig Jaar de gemeente Bottelare. 

VNV-AFDELING 
In het midden van de jaren '30 werd een 
afdeling van het Vlaams Nationaal Ver
bond (VNV) opgericht. Als gevolg van het 
Vlaams bewustwordingsproces stond 
deze politieke partij niet geïsoleerd in de 
gemeente. Integendeel. Haast alle so

ciaal-vooraanstaande Vlaamsgezinde 
middenstanders waren er lid van. Zelfs de 
tweede schepen, die verantwoording ver
schuldigd was aan de burgemeester, bleef 
tot kort voor het uitbreken van de oorlog 
actief hd van de VNV-afdeling. Die kende 
een bloeiende werking en telde in het 
dorp zeker 100 sympathisanten. Als ge
volg van deze evolutie besloten enkele 
Vlaams-nationalisten in 1938 aan de ge
meenteraadsverkiezingen deel te nemen 
onder de naam Christene Volkspartij, in 
de volksmond evenwel als VNV bestem
peld. De zes kandidaten op deze lijst 
waren zonder uitzondering lid van Voor 

God en Vaderland én van het VNV, waren 
relatief jong en probeerden hun sociaal 
aanzien politiek te vertalen. De stemmen 
van de Vlaamse lijst werden uitsluitend bij 
de katholieken gehaald; de liberalen ver
gaarden naar gewoonte een derde van de 
stemmen, terwijl de Vlaamsen maar liefst 
een vijfde van de stemmen binnenhaal
den. De Vlaamse lijst herbergde evenwel 
met alle Vlaamsgezinden. Waarschijnlijk 
was het aan de figuur van de burge
meester en zijn verregaande invloed op 
het dorpsleven te wijten dat niet meer 
Vlaamsgezinden zich op dezelfde lijst 
concentreerden. De lijsttrekker. Joel Po-
let (van de gelijknamige ijzersmederij) 

werd verkozen. 
* * * 

Doorlichting van het dorp leert dat de 
economisch vooraanstaanden van toen 
ook de politiek vooraanstaanden waren. 
Bij de katholieken en zeker bij de li
beralen was dit overduidelijk. Zo lieten 
de vier herenboeren met het grootst aan
tal eigen gronden zich allemaal actief in 
met de gemeentepolitiek. Eén groot-
grondbezitter-herenboer was actief bij de 
hberalen, terwijl de andere drie, waar
onder de burgemeester, de katholieke lijst 
bevolkten. De middenstand, die een 
groot deel van de actieve bevolking uit
maakte, was eveneens oververtegen
woordigd in de gemeentepolitiek. Vooral 
bij de Vlaamsgezinden waren meer lagere 
dan hogere middenstanders terug te vin
den. Hogere klassen, zoals bedienden, 
geschoolden, vrije beroepen, waren dan 
weer terug te vinden bij de liberalen. 
Arbeiders waren in vergelijking met hun 
totale aandeel in de beroepsstructuur 
ondervertegenwoordigd. 

Patrick Duportail 
Volgende week: 

Het verzet speelde voetbal B 
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DECONSTRUCTING HARRY 
De nieuwe Woody Allen zit vol met bekende namen: Kirstie Alley, 

Billy Crystal, Judy Davis, Mariel Hemingway, Amy Irving, Julie 

Kavner, Demi Moore, Robin Williams en natuurlijk de meester 

zelf. 
Allen is Harry Block een geestelijk bankroet schrijver van mid

delbare leeftijd die maar niet volwassen lijkt te kunnen worden, en 

dat vertaalt met avontuurtjes waarin hij op zoek is naar zijn 

volwassenheid. Maar anders dan anders, lost Allen het nu niet op 

met zijn meestal gebruikelijke lach. Neen, de vrouwen reageren 

eerder bitter en brutaal eerlijk. Hij zit aan de grond, want hij heeft 

het voorschot op z'n volgende boek al opgesoupeerd en komt 

nauwelijks aan schrijven toe. Hij heeft al drie huwelijken en acht 

NiEUW IN DE BIOS 

psychiaters (waarvan hij er ééntje trouwde) achter de rug, naast de 

reeds genoemde ontelbare avontuurtjes. Dat het allemaal nogal 

ingewikkeld is, zijn we gewoon van Allen, maar in deze film zal een 

niet geoefend kijker soms wel eens verloren lopen, vooral wanneer 

het reële en het imaginaire naast en in elkaar gaan lopen. 

'Deconstructing Harry' zou je bijna een ode van Woody Allen aan 

de Woody Allen die gek is op Ingmar Bergman kunnen noemen, 

met uiteraard 100% meer one-liners dan de Zweedse meester ooit 

gebruikte Dit wordt bovendien allemaal begeleid door de on

gelooflijke goeie keuze van jazzmuziek. (***) 

FANTASTISCHE FILM 
Van 13 tot 28 maart is het weer 'Internationaal festival van de 

fantastische film' in Brussel. Dan loopt het bloed door de straten. 

Filmbloed uiteraard. Ook in '8 heads in a duffel bag' van Tom 

Schulman (o.a. scenarist van Dead Poets Society/Honey, I shrunk 

the kids). Joe Pescigeeft hier een satire weg op zijn maffiarollen van 

voorheen. Hij is een killer die ermee wil stoppen, en als laatste 

opdracht acht moorden moet plegen en de hoofden bij zijn baas 

deponeren. Maar hij raakt de hoofden onderweg kwijt, en de baas 

eist zijn hoofd als hij de zaak niet binnen de 24 uren oplost. Leuke 

satirische film, die wel **l/2 verdient. 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

^S^ Citizen Kane Charles Foster Kane, een Ame
rikaanse krantenmagnaat, ligt op sterven in zijn 
prachtig paieis dat hij liet bouwen voor zijn maitresse 
Susan. Net voor hij sterft kan hij nog net het woord 
Rosebud uitbrengen. Niemand weet waarop het slaat, 
maar voor reporter Leiand is dit het begin van de 
zoektocht naar de ware Identiteit van Kane. Orson 
Welles' debuutfilm uit 1941, door velen beschouwd 
ais de beste film aller tijden. Zat. 28 feb.. VTM om 
23U.55 

^ ^ Dances with wolves 1865 in Tennessee. Lui
tenant John Dunbar is de zinloze Amerikaanse bur
geroorlog kotsbeu en vraagt zijn overplaatsing naar 
Fort Sedgewich, vlakbij het grondgebied van de Si-
oux-indianen. Zo begint de eerste aflevering van een 
4-delig westernepos van en met Kevin Costner. Zon. 1 
maart, Kanaal 2 om 19U.55 

Martin Sheen en 
Blythe Danner In 
„Man, woman and 
Child". Maan. 2 
maart. Kanaal 2 
om 2lu. 

O De wereld Is klein: Statiestraat, Antwer
pen Reportage van Helena Daelman over het brui
sende, soms gevaarlijke leven in de twee bruine 
kroegen van de Antwerpse Statiestraat, „Café Breda" 
en „De Koetsier", twee echte volkscafé's, Dins. 3 
maart, TV1, om 22u.30 

^Ê^ The Fly Amerikaanse SFfilm van David Cro-
nenberg uit 1986 met Jeff Goldblum, Ceena Davis en 
John Getz. Remake van de gelijknamige film uit 1958, 
die het midden houdt tussen science-fiction en uni
verseel liefdesverhaal en daarmee de gesofisticeerde 
speciale effecten overstijgt, die gevoelige magen 
zouden kunnen doen kokhalzen, woens. 4 maart. 
Kanaal 2 om 2iu. 

^^Ê^ Panorama: Jong vlees Reportage van Paul 
Bottelberghs over jongensprostitutie. Een kijk in de 
schrijnende wereld van knapen die vaak geen andere 
keuze hebben om te overleven. Don. 5 maart, TVI 
om 22U.30 

'^^ Brylcream Boulevard Vlaamse film van 
Robbe De Hert uit 1995 met Michael Pas, Frank 
Aendenboom en Babette van Veen. De jongens van 
de 5de metaal hebben elkaar uit het oog verloren. 
Alleen Jeanine, het liefje van Rudy, heeft nog re
gelmatig contact met de knappe Kathy. Die werkt nu 
als „entraineuse" in de Milord. Verbiest, de autoritaire 
secretaris van de schooi, heeft carrière gemaakt op 
het ministerie van Volksgezondheid. Op een avond 
valt hij Jeanine lastig in de Milord... Vr|J. 6 maart, TV 
1 om 21U.15 

Geen nieuws, 
goed nieuws? 

Nu Canvas zo'n goede beurt maakt, zou 
de geïnteresseerde TV-kijker haast ver
geten dat ook TVI nog bestaat. Algemeen 
directeur televisie Piet Van Roe kwam 
vorige week nochtans met een zegebul
letin naar buiten. Er wordt opnieuw 
langer naar TVI gekeken, zij het nog 
altijd niet zo lang als naar VTM. T.o.v. 
twee jaar geleden kijkt de Vlaming juist 7 
minuten langer naar TVI. VTM verliest 
10 minuten per dag. Kijkersonderzoek 
leert ook dat het VRT-journaal op TVI 
om 19u. een lager opgeleid en vooral ook 
ouder publiek bereikt. Naar het VRT-
journaal op Canvas kijken voor de hoger 
opgeleide jongeren. In het geheel kijken 
meer mensen naar de VRT-journaals dan 
naar die van de commerciële concurrentie 
uit Vilvoorde. Die laatste haalt het wel 
met glans bij het middagjournaal. De 
VRT haalt op dat moment slechts 25% 
van alle TV-kijkende Vlamingen, VTM 
60%. Ketnet is dan weer de topper van de 

4 tot 14-jarigen. Dat net wordt bovendien 
ook zeer goed bekeken in Nederland, 
waar het herhaaldelijk de eigen Neder
landse kinder- en jeugdprogrammatie on
der de mat veegt. TVI blijft wel de 
grootste moeite hebben met amusement: 
na 'Thuis' kijkt er bij wijze van spreken 
geen kat meer naar het 'verbredende net'. 
Rond 22u., wanneer de kijker beduidend 
minder debiel geacht wordt, krikt de 
openbare omroep zijn aandeel weer op. 
Melden we nog dat ook vorige winter 
TVI stelselmatig beter scoorde dan 
VTM, maar nadien een zware terugval 
kende. Het lijkt er overigens steeds min
der op dat VT4 ook daadwerkelijk een 
Vlaamse licentie zal aanvragen. Nu is het 
weer de 'journaalplicht' - de Vlaamse 
wetgeving bepaalt dat een commerciële 
omroep dagelijks minstens twee journaals 
moet brengen - die VT4 zo niet ziet 
zitten. Het journaal van het Vlaamse 
station uit Groot-Brittannië is altijd al een 

Volgens Piet Van Roe haalt TV1 VTM 
weer in. 

probleemkind geweest en werd na korte 
tijd afgevoerd. Nu zegt VT4 geen jour
naal te willen brengen als dat ook niet 
geldt voor Kanaal 2. Een en ander kan 
leiden tot een potje mierenneuken eerste 
klas. Het decreet bepaalt immers twee 
journaals per 'omroep' (Kanaal 2 maakt 
deel uit van de omroep VTM). Het 
decreet bepaalt dan weer niet wat een 
journaal minstens moet zijn ... 
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Op deze bladzijde werd het verhaal 
van de overstap van Jacques Ver
meire, de 'man van één miljard', 
naar VTM al ruimschoots uit de 
doeken gedaan Het rampenplan 
werd aan de Reyerslaan in werking 
gezet en men besliste de transfer 
van Vermeire midden in het avond-
journaal te gooien. Vermeire zou 
niet alleen verdwijnen in 'De Kam
pioenen', maar ook in 'De Drie Wij
zen' en ais 'Bekende Vlaming' in 
nogal wat andere programma's van 
de openbare omroep. 
Vermeire had evenwel nog een 
laatste programma voor de 
Vlaamse VRT-kijker in het vooruit
zicht. Het heet 'De kop van Jut' en 
om één of andere reden - de we
gen van de Reyerslaan zijn in deze 
ondoorgrondelijk - werd het nog 
niet afgevoerd. Niet uit wraak, maar 
omdat dit programma nog slechter 
is dan het kwadraat van de 'Niks 
voor Niks Show', in een nog niet zo 
ver verleden gepresenteerd door 
Margriet Donaaten Gust. Vermeire 
en 'aangever' Luc Versciiueren ma
ken zich hiermee onsterfelijk be
lachelijk. Wie altijd heeft beweerd 
dat Vermeire niet meer Is dan een 
ordinaire smoelentrekker die vroeg 
of laat wel eens op zijn enige troef 
zou vallen, krijgt hiermee ruim
schoots gelijk. 

Wat er dan zo slecht Is? Alles. Het 
begint al met een centrale BV -
deze keer was dat Ronny l^osuse-
die zich moet voordoen als nieuws
lezer. Het 'grappige' van de hele 

zaak is dat vriend Jacques tussen
door als 'gastcommentator' wordt 
opgevoerd. De typetjes (nuja) die 
Vermeiren neerpoot zijn zo flauw 
dat ons avondeten ons los door de 
broekdreigttegaan. Daarna komen 
er drie andere gasten over wie iets 
'geraden' moet worden. VLD'ster 
Anny De Maglit, die het er ooit in 
bestond om te verzaken aan een 
belangrijke zitting in het Vlaams 
parlement omdat ze zonodig in 
Rome naar het voetbal moest, was 
er ook bij. Vandaag mocht ze 'bor
den stukgooien'. Politici horen dus 
n/et thuis in dit soort zever. 

den van een optreden van Geert 
Van Istendaei op de Nederlandse 
ontbijttelevisie. Het is niet bepaald 
het type Vlaming waar wij van hou
den: hij heeft teveel over alles een 
mening. Of een tekort aan durf om 
te zeggen dat hij ergens geen me
ning over heeft. Op Nedl verkon
digde hij nog voor acht uur 's och
tends dat België een door en door 
corrupt land is. Maar ook dat die
genen die dat al maanden, zoniet 
jaren, roepen vaak dezelfden zijn 
die ai het mogelijke doen om 'er iets 
af te pitsen' bij het invullen van hun 
belastingformulier. M.a.w. dat die 

Stront aan de knikker 
De kop van Jut, maandag 16 februari 1997, TVi 

Later hoorden we Mosuse een ver-
haai doen over de aankoop van 
toiletpapier. „li< merl< dat mensen 
in mijn winiceiicarretje kijlcen en 
daarom iaat ll< mijn vriendin tiet 
toiletpapieri(open"\u\üöe het. Het 
verhaal was waar. Mosuse schaamt 
er zich, als 'BV', dus blijkbaar voor te 
moeten toegeven ook wel eens te 
moeten schijten. En dat In een 
programma waarin over de hele lijn 
stront aan de knikker is. Bijzonder 
tragisch, niet In het minst voor 'Afrit 
9' en 'Herexamen' met AnjaDaems. 
Als die de Vlaamse intellectueel bin
nenkort maar niet naar VTM moet 
brengen... 
Nee, dan zullen wij meer onthou-

fijne witte burger identieke fouten 
maakt als deze die hij de politici 
verwijt. Meestal onder motto: 'Zij 
moeten eerst het voorbeeld ge
ven'. Het is jammer dat dit in Ne
derland werd uitgezonden, al heb
ben wij begrip voor het lijfsbehoud 
van Van istendaei. Want ook van de 
programma's waarin voor de zo
veelste keer de schandalen worden 
veroordeeld door mensen die het 
Nederlands amper machtig zijn, 
krijgen wij zo stilaan het heen en 
weer. is het trouwens ook u al 
opgevallen dat het de jongste tijd 
wel heel erg stil is rond XI ? 

Krik 
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EU-stemrecht 
De ministerraad heeft een wetsontwerp 
goedgekeurd over het EU-stemrecht, 
maar negeerde daarbij o.a. de eis van 
het Viaams Parlement omtrent de ver-
biijfsduur in België. Europa zou zo'n 
voorwaarde niet toelaten (De Stan
daard. 14 februari) zegt de regering die 
daarmee een loopje met de waarheid 
neemt. 
De Europese richtlijn 94/80/EC terzake 

zegt namelijk dat in België in bepaalde 
gemeenten specifieke taalevenwichten 
bestaan en dat er in een afwijking van de 
algemene regel moet worden voorzien 
teneinde met dat delicaat aspect re
kening te houden. België heeft trou
wens In 1994 In het Comité van de 
Permanente Vertegenwoordigers In die 
geest een regeling verdedigd waarbij in 
gemeenten met minstens 15% Euro
burgers deze pas na 6 jaar stemge
rechtigd zouden zijn. 

BIJ zo'n drempel van 15% kwamen 
(slechts) 4 Vlaams-Brabantse gemeen
ten in aanmerking. Een drempel van 10% 
zou zeker meer aan de geest van de 
richtlijn hebben beantwoord, maar zelfs 
de 15%-regeling werd de Vlamingen niet 
gegund. Door de onwil van onze per
manente vertegenwoordiger de 
Schoutheete de Ten/arent, hierin ge
steund door een paar andere perma
nente vertegenwoordigers (LeSoIr, 2 juli 
1997) is de kwestie, tegen de duidelijke 

richtlijn in, uitgedraaid op een 20%-
regellng die In geen enkele Vlaams-Bra
bantse gemeente van toepassing is! Eu
ropese ambtenaren, bekend met het 
dossier en door Le Solr ondervraagd, 
lachten 3 jaar later nog openlijk om het 
gemak waarmee de Vlamingen zich met 
een kluitje in het riet hadden laten 
sturen... 

Joost Ballegeer, 
KortrUk 

^ W E D E R W O O R D ^ 

Eigen schuld 
Al een keer aan gedacht dat de meeste 
Vlamingen zelf de schuld zijn dat zij in het 
tweede corruptste land van Europa le
ven? (WIJ, Het stille gevaar, 9 febr. '98). 
Op de eerste plaats omdat zij zich laten 
bedotten. 

Vervolgens omdat zij alleen klagen bij pot 
en pint en zich verder gedwee en on
derdanig gedragen. Buigen en knikken 
tegenover fanatieke leiders van de andere 
taalgroep. De politici waarover zij zo 
klagen hebben zij toch zelf gekozen. Of 
niet? Bij de volgende verkiezing zal het 
precies hetzelfde zijn. Zo kweken zij wat 
zij zelf willen. Eigen schuld. 
Nog zijn er te veel, vooral oudere men
sen, die teren op wat zij vroeger bereikt 
hebben. Of wat zij volgens opgelegde 
normen deden en géén last hebben van de 
toestand nu. Die mensen vinden onder 
elkaar de toestand schandalig. Méér 
niet. 

De antidemocratische tendens groeit het 
meest door wat men hier justitie noemt. 
Een bewezen misdadiger die misschien 
pas in 2000 een proces ktijgt en door 
gewiekste procedures misschien vrijuit 
kan gaan. Krijgt wellicht nog een stand
beeld omdat hij de aanzet leverde tot het 
reinigen van de augiasstal van Justitie. 
Dan juicht men nog over ons rechtsstelsel 
dat iedereen op die manier een faire kans 
geeft. Het is om te kotsen! 
Er is een heksenjacht op mensen die 
beschuldigd of lastig gevallen worden 
zonder een enkel bewijs dat ze iets mis
daan hebben. 

Er moet bij gezegd worden dat er nog 
idealisten zijn die het goed doen, die 
verdrinken in de mestpoel der onbe-
kwamen en corrupten. Dat is toch géén 
justitie meer, als men één miljoen blad
zijden vol schrijft en nog niet weet wie 
schuldig is? Bezigheidstherapie noemt 
men dat. 

Normen en waarden gaan totaal en on
omkeerbaar verloren. Elk misbruik van 
vrijheid, hoe slecht ook, krijgt zijn le
galisering en inburgering zo haast er 
genoeg zijn die het doen. Iedereen berust 
er in dat er niets aan te doen is. Wil men 
dan eens ophouden met de schijnheilige 
verbazing over wat daarvan de gevolgen 
zijn. Door eigen schuld, nota bene! 
Niet te verwonderen dat er menigvuldige 
stemmen opgaan om een (goeie!) dic
tator, om krachtdadig orde op zaken te 
stellen. 

Wat men hier democratie noemt is een 
parodie en aanfluiting van het begrip. 
Hier zijn duizenden onuitroeibare kleine 
dictators aan het werk. Dictators? Wat is 
in een woord? 

Willy Degheldere, 
Brugge 

CoornherthuYS 
Ik wil u heel hartelijk danken voor het 
artikel over het Coornherthuys (WIJ, 11 
dec. '97). Het geeft aan een breed publiek 
een goed beeld niet alleen van wat de 
vereniging is, maar ook van wat ze wil 
doen. 

De goede wensen waarmee het artikel 
besluit zijn een welkome aanmoediging 
voor een project waarvan de resultaten 
maar langzaam tastbaar worden. 

S. Maoris, 

Université Charies-de-Gaulle, 
LiUe3 

Politieice 
frontvorming 
Ex-VUJO-voorzitter Sigurd Vanger-
meersch verklaart (WIJ, 12 febr. jl.) dat 
hij ook tot de conclusie is gekomen dat 
België een hinderpaal is geworden voor 
een nieuwe politiek. Dit land heeft geen 
bestaansredenen meer. Het Vlaams-ra-
dicalisme is derhalve een noodzakelijke 
politieke stroming. Wel raar dat hij drie 
jaar lang de communautaire radicalise
ring van de Volksunie heeft tegengewerkt 
en m plaats daarvan VUJO ongevaarlijke 
links-libertijnse wegen heeft doen be
wandelen. Alsof de jongerenbeweging 
van de Vlaams-nationalistische partij ook 
op staatkundig en communautair vlak 
geen baanbrekend werk te verrichten 
heeft. Maatschappelijk progressief zijn en 
op communautair vlak behoudende bel-
gicistische stellingen aankleven getuigt 
van politieke naïeviteit en weinig durf. 
Wil men een waarachtige democratische 
omwenteling, sociale rechtvaardigheid en 
een nieuwe politieke cultuur tot stand 
brengen dan moet men eerst het na
tionaliteitenprobleem in België afdoende 
oplossen. Vlaanderen en Wallonië moe
ten de kans krijgen om zelf volgens eigen 
inzichten en noden politiek te bedrijven 
en hun gemeenschap te ordenen. Het 
onafhankelijkheidsstreven van de 
Vlaamse beweging is dus géén oudbollige 
extreem-rechtse bedoening maar juist een 
uitdrukking van het bevrijdende volks-
nationalisme dat over heel de wereld in 
volle expansie is en de emancipatie van 
volkeren en regio's beoogt. Een eigen 
staat of volwaardige autonomie is daar de 
staatkundige bekroning van. Mag ik de 
„progressieve" VU-jongeren en andere 
gematigd-Vlaamse integraal-federalisten 
verwijzen naar de geschriften van o.a. de 
Palestijnse hoogleraar Said, naar Samuel 
Huntington of naar enkele Vlaamse 
linkse intellectuelen zoals Jaap Kruithof, 
Antoon Roosens, Ludo Abicht en Eric 
Defoort die dit streven zo treffend si
tueren in een inter-nationalistische vrij

heidsbeweging voor gerechtigheid, vrij
heid en authenticiteit. Zelfbewuste vol
keren zijn geen gevaar voor politieke 
democratieën of voor sociale vooruit
gang, maar integendeel een waarborg 
voor de bestendiging of versterking van 
deze moderne verworvenheden. 
Zou Vangermeersch als „radicale" Vla
ming een voorstander van ID21 deze 
overwegingen willen kond doen aan de 
vernieuwers en confraters uit deze „post
moderne" beweging? Het uitstekend ar
tikel over de internationale rol van het 
nationalisme in Meervoud (februari '98) 
van Julien Borremans kan dienst doen als 
platformtekst voor een vernieuwende po
litieke actie. Het spreekt vanzelf dat po
litieke frontvorming aangewezen is in 
deze barre tijden. Vraag is wel of iedereen 
doordrongen is van de samenhang van de 
maatschappelijke problemen in dit land 

met de Belgische onzalige constructie die 
twee volkeren gijzelt en berooft van hun 
identiteit. Een Vlaams-radicaal project is 
het enig zinnige democratische alternatief 
voor het „Vlaams-Belgische" tweespan 
Dehaene-Tobback, het imperialistische 
PRL/FDF-offensief en het corrupte 
Waalse PS-kamp. NationaHsten als Van
germeersch zouden dit vanzelfsprekend 
moeten beseffen. Of vergis ik mij? 

Kris Verguit, 
Sint-Niklaas 15 

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

vanaf woensdag 25 februari in uw krantenwinicel 
Samen met Knack 
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I n tijden van multicultuur wordt soms nogal 

smalend gedaan over plaatselijke gebruiken. 

Dat geldt ook voor eetgewoonten. Nochtans kent 

ook Vlaanderen zijn streekgebonden keuken. WIJ 

sprak met Jacques Collen, voorzitter van 

de Academie voor Streekgebonden Gastronomie. 

Vorig najaar verscheen bij uitgeverij Epo 

'Keukens aller landen. Een smakelijke his
torie' van de hand van Lucas Catherine. 

Dit bijzonder kookboek bevat nogal wat 
weetjes over de herkomst van gerechten. 
Zo geeft Catherine de lezer te kennen dat 
de Asperges d la Flamande eigenlijk uit 
Bagdad komen en doet hij zijn eigenzinnig 
verhaal over widoof en spruitjes. De au
teur geeft ook een antwoord op de vraag of 
de Nederlanders een nationale keuken 
hebben: „Natuurlijk hebben zij die, het is 

niet omdat iets slecht is dat het niet 

bestaat.". Van een Vlaamse keuken wil de 
auteur daarentegen niet weten: „Het ver

baast mij ten zeerste dat Luckske Van-

denbrande en zijn Vlaams parlement bij 

decreet nog geen Vlaamse keuken hebben 

uitgevaardigd. (...) Het woord Belgisch 

moet plaats maken voor de grootparochie 

Vlaanderen van minister-president Gan-

sendonck en zijn adjudant Boerke Norbert 

Naas. Daarom verwacht ik dat onze 'ei

genheid' binnenkort verankerd wordt in 

een Vlaamse keuken in het kader van de 

campagne Vlaanderen 2002." 

VIVE LA FLANDRE? 

Vlaanderen mag dan volgens Catherine 
geen eigen keuken hebben, ze heeft wel 
een Academie voor Streekgebonden Gas

tronomie (ASG). Deze 'academie' telt een 
kleine 700 leden in de Benelux en werd 
opgericht in 1981 en heeft o.a. tot doel 
gestalte te geven aan de eetcultuur en, zo 
geeft een foldertje te kennen, om „de 

streekgebonden gastronomie, zowel de 'tra

ditionele gastronomie' als de 'gastronomie 

met streekprodukten', multidisciplinair en 

algemeen wetenschappelijk te benaderen 

en als dusdanig te bestuderen en te ver

dedigen.". 

In mensentaal betekent dit dat de ASG 
géén vrijblijvend proeversclubje is, maar 
een vzw waarin aan degelijk onderbouwd 
studiewerk wordt gedaan omdat ook de 
keuken deel uitmaakt van de cultuur. De 
resultaten daarvan worden ter beschikking 
gesteld van bv. toeristische diensten, on
derwijs, bedrijfsleven, restauranthouders 
die met 'kaartproblemen' worstelen,... De 
ASG negeert de gewone keuken daarbij 
niet. 

Onze keuken hoeft alvast niet veel te 
vrezen van de Franse. „Die is toonaan

gevend geweest. Vlaanderen telt - per aan

tal inwoners - bv. meer 'Michelinsterren' 

dan Frankrijk." Dat zegt Jacques Collen, 
voorzitter van de ASG. „Maar weetje ook 

dat die zo geroemde Franse keuken in feite 

uit de oude Nederlanden komt? Men zegt 

dat de Bourgondische keuken aan de basis 

van de Franse keuken ligt. Maar die Bour

gondische keuken is ontstaan in de periode 

dat Margaretha van Maele huwde met 

Filips De Stoute, aan het einde van de 14de 

eeuw. Toen Margaretha naar Bourgondië 

trok, nam zij ook haar eetgewoonten mee. 

Ze liet m de buurt van Dijon zelfs een 

volledig "Vlaamse' boerderij oprichten en 

had koeriers die haar regelmatig Mechelse 

peperkoek bezorgden. Mede door haar toe

doen werd in Bourgondië na verloop van 

tijd de Vlaamse keuken vermengd met de 

wijntraditie van de streek. Later heeft het 

Franse Hof deze keuken overgenomen." 

er een echte trendbreuk in de bereidings

wijze tussen de 'gewone' en de 'exclusieve' 

keuken. Onze keuken ts gewoon boven de 

plaatselijke Franse keuken geschoven." De 
hamvraag blijft: 'Is er nu een 'Belgische' of 
een 'Vlaamse' keuken?' „Geen van beide 

Gastronomie tussen 
kunst en kitsch 

SPAANSE PAPPE 
Collen staaft zijn theorie door te wijzen op 
een opmerkelijk verschil in het gebruik van 
vetten. 

„De 'gewone' Franse keuken gebruikt -

met uitzondering van het noorden - hoofd

zakelijk vloeibare vetstoffen, zoals olijfolie. 

De 'haute cuisine' meestal vaste vetstoffen, 

zoals boter. Merk je op dat wij dat ook 

meestal doen f Bij ons zit er een logische lijn 

in 'trappen van bereiding': op zondag een 

verfijning van de wekelijkse kost, op feesten 

een verfijning van de zondag. In Frankrijk is 

bestaat." is Collens Salomonsoordeel. „Er 

zijn natuurlijk wel keukens die gemeen

schappelijke kenmerken hebben. Zoals het 

gebruik van specifieke vetten, van bieri.p.v. 

wijn, ... Een typisch element voor onze 

keuken is de harmonie tussen zuur en zoet, 

bv. bij stoofvlees." 

Ieder Vlaams gehucht heeft nu ook zijn 
eigen jenever, taart, siroop of wijn. Is dat 
werkelijk streekgebonden? „Dat noemen 

wij 'gastronomische kitsch'." lacht Collen. 
„Dat heeft alles te maken met promotie en 

niets met traditie. De meeste inwoners 

kennen die 'dorpseigen' produkten meestal 

niet. Een groot deel van die initiatieven 

sterft een stille dood. Om deel uit te maken 

van de authentieke streekgastronomie 

moet iets eigen zijn aan de streek, algemeen 

aanvaard zijn en gedurende minstens 40 

jaar vervaardigd zijn met streekgebonden 

producten. Dat betekent niet dat de grond

stoffen hier geteeld moeten worden. Zo is 

rijst geen product van bij ons, maar gezien 

het hier al zolang gebruikt wordt, behoort 

pakweg rijstpap toch tot de streekgas

tronomie. Het recept werd algegeven door 

ene Tomas van der Noot, die in ISIS al 

sprak van 'Spaanse Pappe'. Dat geldt ook 

voor citroen, aardappelen, ... die in feite 

het citroenkruid en de witte labhonen 

vervangen hebben." Waarbij alvast aan
getoond wordt dat ook de eetcultuur altijd 
in beweging is. 

(gv) 
c» Keukens aller landen. Lucas Cathe

rine. Uitg. Epo - Berchem. 1997. 550 

fr. 
c» Meer info over de ASG: Jacques Col

len, A. Orteliuslaan 4, 3500 Hasselt. 

Jacques 
Collen: „De zo 
geroemde 
Franse'haute 
cuisine' heeft 
zeer veel aan 
de Vlaamse 
keuicen te 
danicen." 
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Hier eet men iMederlands 
Eén van de doelstellingen van de ASG Is 'het 
gebruik van de eigen gastronomische taal 
te bevorderen en zelf te ontwikkelen, met 
eerbied voor de streekgebonden en/of 
originele benamingen'. Een en ander heeft 
de 'Taaicommissie' van de ASG ertoe aan
gezet om een Frans-Nederlands lexicon 
van de keukenterminologle samen te stel
len en uit te geven. De academleleden 
hadden Immers vastgesteld dat nogal wat 
mensen behoefte hebben aan een spijs
kaart In een keurig Nederlands die tegelijk 
de specifieke keukenterminologle In ere 
houdt. 
Dat betekent niet dat de ASG bevolkt wordt 
door rabiate Frans-haters. Men kwam wel 
tot de conclusie dat buitenlandse spijs
kaarten meestal ook zijn opgesteld In de 
eigen taal. „BIj ons durft men wel eens 
roomser te zijn dan de paus door het eigen 
Nederlands volledig naar de achtergrond 
te dringen, "lezen we in de Inleiding. „Gas
tronomie, ook in de betekenis van eten en 
drinken als onderdeel van het leefpatroon, 
Is een uithangbord van een volk en zijn 
cultuur Ze laat het goede van de eigen 
streek proeven en schept een mogelijkheid 
om de eigenheid van een volk te leren 
kennen Daarbij moeten we In staat zijn de 
eigen gastronomie in de eigen cultuurtaal 
te benoemen. (..) Hierbij Is het belangrijk 
te weten dat het gebruik van de Franse taal 
als culinaire traditie bij de middenklassen 
en de hogere klasse relatief recent Is. Zo 
verwijst de Larousse Castronomidue uit 

1938 dat de keuken in België pas vanaf 
1870 de dominantie van de Franse keuken 
onderging." 

VAN 'DE KOOK' BRENGEN 
Hoe het lexicon van de ASG - met meer dan 
700 termen - In de loop der jaren tot stand 
kwam, leest u best zelf In het boekje. Ook 
de gevolgde werkwijze voor het samen
stellen ervan, wordt breedvoerig beschre
ven, Alles gebeurde evenwel onder het 
motto 'De eigen gastronomie dient In de 
eigen taal benoemd te worden'. „Er mag 
hierbij geen plaats Ingeruimd worden voor 
een minderwaardigheidsgevoel tegenover 
de Franse taal en evenmin mag hierbij 
toegegeven worden aan de bekoringen 
van het snobisme van sommige kringen." 
luidt het. 
Voor nogal wat Franse termen bestaat er 
geen Nederlandse tegenhanger. Zo ver
andert er niets bij 'mousse' of 'marinade', 
maar voor bv 'fourrer' en 'chapelure' zijn 
er met 'vullen' en 'paneermeel' wel de
gelijk juiste Nederlandse termen voorhan
den. ,,Het Is ook niet altijd nodig om een 
term te vertalen." zegt Collen. „In bv. het 
geval van 'macédoine' wéten de mensen 
waar het woord voorstaat Over elke term 
is lang nagedacht niet alleen door prak
tijkmensen, maar ook door taalkundigen. 
Dat betekent dat de lijst erg evenwichtig Is 
samengesteld. Zo zijn er soms erg kleine 
verschillen tussen termen. Zie bv. 'étouf-
fée' en 'étuvée', waar het eerste om

schreven kan worden als 'gaarstoven In 
eigen vocht' en het tweede als 'stoven met 
toevoeging van vocht'." 
„In Vlaanderen wordt te pas en te onpas 
'koken'gebruikt."merkt Collen op. „We 
'koken'aardappelen, vis, ...In feite Is koken 
verhitten tot 100 °C. Probeer dat met vis en 
hij kookt kapot Vis 'kook'je niet maar laat 
je 'zieden'. Je merkt dat ook de Neder
landse taal erg rijk Is " 
Maar kan je In het buitenland wel gaan 
'zieden'? Kan je, m.a.w., niet beter de 
Franstalige termen behouden, kwestie van 
Internationaal mee te kunnen? „Neen" 
zegt Collen, „Je kan het Frans beschouwen 
als het Engels van de keuken. Maar dan 
gaat de autentlcltelt verloren. Kijk maar 
naar het zo geroemde 'Tomate crevette': 
de Fransen kennen dat niet De combinatie 
noordzeegarnaal met Mechelse vleesto-
maatls van Vlaamse origine. Aan het begin 
van deze eeuw heeft men daar een 'sjieke' 
Franse naam aan gegeven. Het verfransen 
Is dus niet altijd zo gewenst" 
Voegen we nog eraan toe dat alle keu
kentermen een korte en heldere omschrij
ving krijgen en dat het boekje ook een 
Nederlands-Frans lijst bevat, 
c» Keukenterminologle (l). Frans-Ne-

aerlands lexicon. Samengesteia 
door de 'Taaicommissie'van de ASC. 
Te verkrijgen aan de prfjs van 360 
fr.. verzending Incl., bUMattUs Ver-
haeghe, Stasegemdorp 48, 8530 
Harelbeke. 
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