
O
p vraag van het arrondissement Brussel 

stelt senator Bert Anciaux zich 

beschikbaar om voor de verkiezingen 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad te 

kandideren. De beslissing is nog niet definitief, want 

nog niet door de partijtop bekrachtigd. Toch mag 

aangenomen worden dat Anciaux deze stap zal 

zetten. Hij wil zich evenwel niet enkel op Brussel 

terugplooien. Zowel in de hoofdstad als in 

Vlaanderen acht Bert Anciaux het noodzakelijk om 

verantwoordelijkheid op te nemen. 

Dat ook andere partijen hun kopstukken 

5 kansen om U als een 
groot strateeg te 

ontpoppen! 
Zie biz 7 

naar Brussel zullen zenden, kan het voornemen van 

Anciaux verklaren. Daardoor zal de partijpolitieke 

concurrentie in Brussel toenemen. Temeer, daar 

zowel Vlaams Blok, VLD, SP en CVP een tweetalig 

campagne zullen voeren. 

Brussels VU-raadslid Sven Gatz: ,flet 

arrondissement Brussel onderzoekt grondig de vraag 

of ook de VU met een tweetalige lijst opkomt. Een 

aantal bestuursleden is daar voorstander van, 

anderen niet. Zelf ben ik er nog niet uit. Onze vraag 

aan Bert Anciaux om de Brusselse lijst te trekken is 

alleszins ingegeven door het voornemen om met een 

zo sterk mogelijke lijst voor de dag te komen. 

Vergeten we niet dat tijdens de Brusselse verkiezingen 

van 1995 VK Anciaux ongeveer 40% van de VU-

stemmen haalde. Als opvolger van Vtc Anciaux heb 

ik nog niet voldoende tijd gekregen om me bij de 

Brusselse bevolking te profileren. Daarom hebben we 

een boegbeeld nodig." 

Als alles naar wens verloopt, zal de VU 

samen met n)21 een Brusselse lijst vormen. 

Daartoe zoekt Vic Anciaux naar nieuwe Brusselse 

kandidaten die zich ofwel bij de VU, of bij ïï)21 

willen vervoegen. Mogelijk worden ook andere 

partners aangetrokken. Eerder onderhandelden de 

Brusselse mandatarissen van S?, Agalev en VU over 

een gemeenschappelijke lijst. Vandaag lijkt dit 

uitgesloten, al is strategische of programmatorische 

samenwerking niet ondenkbaar. 

Dat verscheidene Vlaamse partijtenoren voor 

Brussel zouden kiezen, is een goede zaak. Het kan 

het aantal Vlaamse zetels in het Brussels 

hoofdstedelijk parlement doen toenemen. Deze 

tijdelijke maatregel kan echter niet verdoezelen dat 

een Vlaams-Brusselse strategie op langere termijn 

onontbeerlijk blijft. Regeren is vooruitzien, is verder 

denken dan de electorale neus lang is. De federale 

regering moet het tweetalige Brussel ondersteunen. 

De Vlaamse eisen in verband met het EU-stemrecht 

en het optrekken van het aantal Vlaamse zetels in 

het Brusselse parlement moeten nog tijdens deze 

legislatuur ingewiUigd worden. 

(evdc) 
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Onderwijs in Brussei. 

Bati-bouwt weer 

Euro-l<a? 
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Herman Vos. 

Iedereen weet dat één goedgemikte foto 
vaak meer zegt dan een lang artikel. Dezer 

dagen verscheen In de internationale pers 
weer zo'n beklijvend beeld. Albanezen, de 
bewoners van Kosovo, protesteren in hun 
hoofdstad Pristina tegen de arrogantie van 
de Servische bezetter die hun provincie nnet 
harde hand bestuurt. Etnische Albanezen 
maken zo'n 90% van Kosovo uit, ze vragen 
Belgrado zelfbestuur. IVIaar Mllosovic, de 
Servische president van Klein Joegoslavië 
nam ze reeds in 1989 het statuut van 
autonome provin
cie af Sinds die tijd 
poogde Kosovo 
zich zelfstandig te 
gedragen in de 
hoop dat de inter
nationale gemeenschap haar daarin zou bij
vallen. Aanvankelijk deelden velen de keuze 
voor deze geleidelijke weg, maar na tien jaar 
sukkelen is het geduld op. Kosovo zucht 
weer onder de loden vuist van Belgrado. 
Werkloosheid, armoede en analfabetisme 
namen massaal toe. 350.000 Kosovaren 
vluchtten weg in de emigratie. Zij die bleven, 
komen nu op straat tegen de Servische 
dwingelandij De radikaalsten onder hen slui
ten aan bij een bevrijdingsleger dat slechts 
heil ziet in een ondergrondse, gewapende 
strijd. De gevolgen zijn reeds zichtbaar: aan
slagen, aanval en verdediging, dood en 
vernieling; de vrede raakt steeds verder weg, 
de oorlog dichterbij! 
Vijfjaar lang woedden op de Balkan grote en 

kleine oorlogen, nog steeds liggen er tonnen 
wapens opgeslagen. De regio Is van oudsher 
een licht ontvlambaar kruitvat, weinig is 
nodig om de boel weer in lichterlaaie te 
zetten. De krantenfoto die de wereld rond 
flitst toont geknielde Albanezen die de Ser
vische waterkanonnen te lijf gaan met de 
kreet: Stop the Serbian terror. 
Wat zich in Kosovo afspeelt is het klassieke 
drama wanneer volkeren in hun rechten 
worden miskend. Hoe zij op deze verne
dering reageren wordt grotendeels bepaald 

Solidair met Kosovo 
door hun temperament, tradities en/of hun 
zin voor strategie. De verschillen zijn ste
reotypisch: Baskisch geweld tegenover Ca
talaanse sluwheid, Vlaamse lankmoedigheid 
tegenover Corsicaanse stijfkoppigheid, 
Friese koelte tegenover Ierse gloed, enz... 
Staten die meerdere volkeren binnen hun 
grenzen hebben willen zo weinig begrijpen 
van de eigenschappen en de karakters van 
deze identiteiten. Hun wil is nog steeds wet 
als het er op aankomt om allen onder één 
vlag te houden. Of anders gezegd, ze te 
verbergen achter het valse vernis van een 
kunstmatige identiteit, een te mooie om
schrijving voor staatsnationalisme. De waan 
die zoveel onheil over Europa heeft ge
bracht. En over mensen die trots hun eigen 

aard als... Belgen, Fransen, Joegoslaven of 
Britten door het leven moeten gaan. 
Een verklaring voor het drama van Kosovo Is 
even eenvoudig als pijnlijk. Elk volk dat tegen 
zijn zin door een ander volk bestuurd wordt, 
is ongelukkig, beperkt, gehandicapt. Omdat 
de Albanezen van Kosovo bovendien het 
ongeluk hebben „een onbelangrijk volk" te 
zijn, heeft de internationale gemeenschap 
er nauwelijks aandacht voor. Omdat het lot 
ze meesters gaf die enige traditie in groot
spraak en machtshonger hebben. Is hen een 
weinig zonnige toekomst beschoren. Bo
vendien zitten ze geografisch geprangd tus
sen hun Servische overheersers, diens bond
genoten in Montenegro, hun wapenleve-
rende volksgenoten van Albanië en in Ma
cedonië. De meest ontvlambare regio van 
Europa is nog te voorzichtig omschreven. 
Vergelijkingen zijn zelden juist, maar als er 
tussen Kosovo en gelijkaardige toestanden 
in Europa paralellen lopen dan wel deze. Men 
moet naties en culturen niet nodeloos onder 
één noemer persen. Wie een andere regio 
wil gaan bewonen, zal steeds welkom zijn, 
maar moet zich spoedig in zijn nieuwe thuis 
inleven. Niemand vraagt de andere zijn iden
titeit af te zweren, identiteit maakt deel uit 
van de individuele vrijheid In het openbaar is 
de individuele vrijheid echter ondergeschikt 
aan het algemeen belang, 
Franstaligen durven wel eens zeggen dat 
Vlamingen „Joegoslavische toestanden" 
nastreven, als dat geen leugen Is dan toch 
een zware belediging. Want is het uit mekaar 

ranselen van Albanezen in Kosovo door Ser
vische politie niet even erg als het knuppelen 
op Vlaamse betogers in Vlaamse randge
meenten door Franstalige rijkswachters? 
Beide feiten hebben, alle vertioudingen In 
acht genomen, hetzelfde gemeen over
heden die de rechten van een volk mis
kennen strekken graag hun gewapende 
arm. Daarom pleiten we voor een een
voudige en vreedzame oplossing: laat elk 
volk voldoende vrijheid om zichzelf te be
sturen, laat het eigen wetten en regels 
hebben, laat het ook financieel en eco
nomisch zichzelf zijn, laat het zichzelf en zijn 
grondgebied eertDiedIgen zodat het ook an
dere volkeren kan eerbiedigen; enkel zo 
krijgen vrede en veiligheid een kans Zelf
standigheid sluit niet uit dat regio's In over
koepelende instellingen samenwerken. De 
Europese Unie kan, wanneer zij zich tot een 
instelling van praktische aard beperkt, zo'n 
uitstekend bindmiddel zijn. 
Na de souvereine staten, symbolen uit vo
rige eeuw, komt nu de internationale sa-
menwericlng tussen vrije naties Zij hebben 
elk staatsnationalisme veriaten. Staatsna
tionalisme is uit den boze, het bracht over 
Europa veel te vaak veel te veel tranen. 
Wie meer zelfbestuur voor Vlaanderen wil, 
begrijpt ook waarom wij solidair zijn met de 
etnische Albanezen en waarom er een einde 
moet komen aan het Servisch geweld In 
Kosovo. 

Maurlts van Liedekerke 
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Inburgeren 
De gemeente Bilzen heeft als eerste in 

Vlaanderen beslist om aan nieuwkomers een 

inburgeringscontract voor te leggen. 

Erkende politieke vluchtelingen en mensen 

die in het kader van de gezinshereniging 

naar Bilzen komen zullen eerst een 

soortgelijk contract moeten ondertekenen 

en kunnen pas dan opgenomen worden in 

het bevolkingsregister. Deze 'inburgering' 

- die ook in Nederland al in voege is - heeft 

tot doel de nieuwelingen vlugger te 

integreren. Burgemeester Johan Sauwens 

benadrukt dat dit niets te maken heeft met 

racisme of discriminatie. 

In Bilzen gaat het jaarlijks om 35 

nieuwelingen, Vlaanderen telt er 10.000. De 

VU zal initiatieven nemen om dit contract 

in heel Vlaanderen in te voeren. 

Nieuwe bezems? 
„Wij willen geen ministers. Ais we hetzelfde gedaan krijgen 
als Agaiev of de VU, zijn we al heel blij. De andere partijen 
moeten onze ideeén overnemen. Maar dat zullen ze niet 
uit zichzelf doen, ze zijn te veel vergroeid met het systeem. 
Daarvoor is massale drui< van de kiezers nodig." 
„Misschien moet ik me maar eens een tijdje terugtrekken. 
Veel mensen zijn me beu gezien." 
Respectievelijk Roland Duchêlet, kopman van VIvant, en 
Paul Marchal, boegbeeld van PNPb, in De Standaard 
Magazine. 27 februari 1998. 
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Het mobilofoonbedrijf Mobis-
tar gaat in november naar de beurs. 

Er wordt opnieuw een nati
onale Agalev-jongeren uit de grond 
gestampt. 

De cipiers hebben hun staking 
stopgezet. 

in de reel<s 'Schalicse WU'ers': 
a) X1 is dood spoor in dossier-De Cuy-
per (De Standaard, 27 februari ]l.) 
b) Rol X1 in dossier-De Cuyper nog niet 
opgehelderd (De Morgen, 28 februari 
Jl.) 
Waar of Niet waar? 

Minister van Financiën May-
stadt dreigt met maatregelen indien 
de banken de overgang van de frank 
naar de Euro niet kosteloos maken 
voor de consument. 

In Gent zal een begrafenis 
meer gaan kosten voor zwaariijvigen 
dan voor fervente Montignac'ere. Met 
dit soort nieuws haal je dus gega
randeerd de wereldpers! 

Uit een onderzoek van het Ne
derlands instituut voor Hersenonder
zoek blijkt dan weer dat sommige her
sencellen nog tot 9 uur na de dood 
voortwerken. Laten we voor het ge
meentebestuur van Cent hopen dat dit 
niet gebeurt om de rekening te maken 

Bouwheren die aan een aantal 
voorwaarden voldoen kunnen binnen
kort van de Vlaamse overheid een ver
zekering krijgen tegen inkomensver
lies. 

De CVP maakte vorig jaar 42 
miljoen winst. 

46% van de 35-piussers heeft te 
kampen met slaapproblemen. Stress 
is de hoofdoorzaak. 

In 2.002 zit in dit land één 
persoon op duizend in de gevange
nis. 

Eén vijfde van de mensen die 
officieel ais 'dakloos' geregistreerd 
staan, woont in Luik. 

FLAUWEKUL 
Naar aanleiding van het partijcongres van 
juni a.s. hield CVP-voorzitter Mare Van 

Peel een "persbabbel". Hij hekelde de 
"bespottelijke flauwekul" over de "zo
genaamde" Belgische ziekte. Tegelijk 
haalde hij uit naar de "opgeklopte" com
munautaire twist over de faciliteiten in de 
Rand. Volgens de christen-democratische 
voorzitter dienen de tegenstellingen over 
dit dossier als "afleidingsmaneuver" en 
„trekken de Belgen zich niets van dat 
gestook aan." Van Peel spreekt niet in 
naam van zijn partij, maar van premier 
Dehaene. Vraag is bovendien of de 
Vlaamse bevolking kan aanvaarden dat 
de faciliteitengemeenten eerst tweetalig 
worden om nadien bij Brussel te worden 
ingelijfd. Dat is de strategie van de Frans-
taligen en daarom betwisten ze de be
voegdheid van de Vlaamse gemeenschap 
om de faciliteitenwet te interpreteren. In 
een advies heeft de afdeling Wetgeving 

van Raad van State de tegenstrijdige visies 
tussen de gemeenschappen bevestigd. 
Het rechtscollege meent dat er tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen een 
meningsverschil over de bevoegdheids
verdeling bestaat. 

PROCEDURE 
Het advies van de Raad van State heeft er 
toe geleid dat de faciliteitenrel van de 
agenda van het Overlegcomité is ver
dwenen. Voorlopig hoeft Jean-Luc De

haene zich niet over het dossier te buigen. 
Het advies heeft ook tot gevolg dat de 
rondzendbrief van Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden Leo Feel

ers (SP) niet langer opgeschort is, zodat 
hij de inhoud ervan onverkort en on
gewijzigd kan toepassen. 
De Franstaligen willen zich daar niet bij 
neerleggen. Ze zetten een "nieuw" ju
ridisch offensief in. Zowel de Franse 

gemeenschap als het Waalse gewest heb
ben bij de afdeling administratie van de 
Raad van State beroep aangetekend tegen 
de rondzendbrief. De Franse en Waalse 
parlementaire instellingen leidden een 
procedure in waardoor, althans naar hun 
mening, de rondzendbrief eerst ge
schorst, later vernietigd kan worden. Of 
het beroep ontvankelijk zal verklaard 
worden, is zeer de vraag. Daarvoor moe
ten de Franse gemeenschap en het Waalse 
gewest een belang laten blijken. Geen van 
beide instellingen heeft in het Vlaams 
gewest een belang te verdedigen. De 
afdehng Administratie van de Raad van 
State kan niet anders dan het territo-
rialiteitsprincipe onderschrijven. 
Dat beseffen de Franstaligen. Daarom 
heeft ook een inwoner van de facili
teitengemeente Wezenbeek-Oppem be
roep aangetekend. Dat kan slechts ont
vankelijk worden verklaard wanneer de 
Raad van State meent dat die inwoner een 
moelijk te herstellen ernstig nadeel door 
de rondzendbrief oploopt. Aangezien de 
faciliteiten niet worden afgeschaft, is het 
zogenaamde nadeel niet ernstig. Boven
dien kan de inwoner faciliteiten telkens 
weer aanvragen, waardoor het ver
meende nadeel wel degelijk herstelbaar 

POLITIEKE DRUK 
De Franstalige meerderheidspartijen PS 
en PSC proberen via juridische middelen 
het gelijk aan hun kant te krijgen. Daar
door lopen ze niet in het vaarwater van de 
federale regering die een uitspraak over 
de faciliteiten schuwt. Toch hangt het 
dossier als een zwaard van Damocles 
boven de federale regering. Want de 
Franstalige oppositiepartij PRL-FDF zet 
de meerderheidspartijen behoorlijk on
der druk. Zowel PRL-voorzitter Louis 

Michel, de Brusselse liberale minister 

Laurette zegt haar gedacht.. 

HervéHasquin als kamerlid en secretaris
generaal van de PRL Jacques Simonet 

spelen hoog spel om de federale regering 
te doen vallen. Als deze regering niet 
tegen de maatregel van de Vlaamse re
gering ingrijpt, zo dreigen de Franstalige 
liberalen, roepen ze de gemeentebesturen 
van de faciliteitengemeenten tot burger
lijke of administratieve ongehoorzaam
heid op. 

WAALS PAARS 
FDF-voorzitter Olivier Mangain wil bo
vendien een grote massabijeenkomst die 
door alle Franstalige partijen wordt in
gericht. Zijn partijgenoot Hasquin hoopt 
dat in de Rand „enkele José Happarts 
opduiken." De uitspraak van de rabiate 
minister is niet vrijblijvend. Hij weet dat 
ook Happart (PS) een uitbreiding van het 
Brussels "gewest" voorstaat. Happart is 
van een "regionalist" naar een "commu-
nautarist" geëvolueerd. Het doet denken 
aan zijn "geestelijke" vader en vakbonds
leider wijlen André Renard die eerst de 
regionalistische kaart uitspeelde om later 
de Groot-Brusselse belangen te onder
steunen. Happart is de man die binnen de 
PS de groot-Brusselse visie bepleit. De 
Franstalige socialisten denken daar se
rieus over na, want in Wallonië wordt aan 
een paarse coalitie gewerkt. In Brussel is 
een Franstalige paarse coalitie reeds een 
feit. PS en PRL onderzoeken nu of ze met 
een "programma-in-akkoord" naar de na
kende verkiezingen kunnen gaan. 

HETZELFDE DAK 
Intussen blijft de noodzakelijke politie-
hervorming uit. Op initiatief van bur
gemeester/o^a« Sauwens (VU) laat men 
in de Limburgse gemeente Bilzen geen 
gras over de politievelden groeien. Sinds 
maandag 2 maart zitten de lokale rijks
wachtbrigade en de gemeentelijke politie 
er onder één dak. De doorgedreven sa
menwerking, een primeur in ons land, 
leidt ertoe dat beide korpsen over de
zelfde informatie beschikken. Dat is lo
gisch, maar niet vanzelfsprekend, zoals de 
commissie-Dutroux heeft aangetoond. In 
Bilzen installeert de rijkswacht haar in-
formatica-systeem op de politiecompu
ter. Voortaan is er bovendien slechts één 
politieloket om aangifte te doen van 
diefstal, overvallen en dergelijke meer. 

SAMENLOOP VAN 
DOSSIERS 
Een eventueel Brussels en Waals samen
gaan van PS en PRL, misschien met Ecolo, 
wordt door de CVP met argusogen be
keken. Deze partij kan niet langer re
kenen op een zwakke en vertwijfelende 
PSC. Indien deze partij wordt uitgescha
keld moet de CVP assymetrische coalities 
aanvaarden, zoniet valt ze uit de re-

5 maart 1998 



waarde Heer 
HoofdreaacFeur. 
U bent er mij ook eentje! De wijze waarop gij, vriend De 
Liederkerken, de heer Mark Eyskens hebt menen te moeten van 
antwoord dienen zint mij wel. Gij weet dat ik ook niet op mijn 
mondje ben gevallen. Dat komt omdat ik het thuis, binnen mijn 
eigenste familiekring, soms moet opnemen tegen ons Ludwina 
die, zoals ze hier zeggen, van tijd haar vel aanheeft. Toen ik mij 
over deze kwaal informeerde, antwoordde de pastoor dat zoiets 
in de genen zit. Dat wil zeggen dat men daarmee geboren wordt. 

Als het moment van „het vel" daar is, heeft de pastoor gezegd, 
trekt ge u beter in stilzwijgen terug. Om erger te voorkomen, 
voegde hij er aan toe. Terugtrekken? Wel ja, antwoordde hij. Dat 
kun je best in de moestuin. Mijn voorkeur ging eerder naar 'De 
Meter', de welbekende drankgelegenheid, maar de pastoor vond 
dat niet zo'n goede gedachte. 

Uiteindelijk zijn we het eens geraakt dat ik mij zou terugtrekken 
in het kleinste kamertje van ons huis. En terwijl ik daar, verleden 
week, zat te wachten tot het onweer, Ludwina genaamd, over was 
viel mijn oog op de grote titel van uw gazet: Verzoening! 
Zo'n kans mocht ik niet laten voorbijgaan, dacht ik in mijn 

inborst die zoals gij wel weet nog zo kwaad niet is. Ik heb uw 
schone titel voor het raampje van de WC-deur gehouden. Gij 
kunt u inbeelden hoe nieuwsgierigheid zich van mij meester 
maakte. 

En zie, mijnheer De Liederkerken, als bij wonder keerde de 
kwade bui van mijn echtgenote zich ten goede waarop zij mij in 
haar open armen ontving. Waar uw gazet toch allemaal goed voor 
is. Een vaststeUing waar ook ons Ludwina achterstaat. Zegt ze. 

De Gele Geeraerts 
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geringsboot. Hoe dan ook beknot een 
dergelijke evolutie de sterke onderhan
delingsmarge van de CVP. 
Dat is nu reeds waarneembaar. De be
langrijkste justitiële hervormingen die de 
federale regering wil doorvoeren, vergen 
een tweederde meerderheid. De premier 
wil een beroep doen op de PRL. Deze 
partij wil slechts steun verlenen als ze ook 
over de politiehervorming mag meepra
ten. En zal de PRL communautaire eisen 
voorleggen? Indien Dehaene zich tot de 
VLD wendt, dan kunnen de Vlaamse 
liberalen waarborgen aan het EU-stem-
recht of eisen met betrekking tot Brussel 
koppelen. PRL en VLD willen zo snel 
mogelijk in de federale en regionale re
geringen. Ze zullen hun vel duur of niet 
verkopen. De samenloop van voorheen 
"uitgestelde" dossiers kan de federale 
rooms-rode ploeg duur komen te staan. 

BIN'S 

Niemand kan Sauwens' voornemen om 
praktische, geen juridische, samenwer
king tussen de politiekorpsen na te stre
ven, in vraag stellen. Het toont ook aan 
dat de politiekorpsen niet automatisch 
elkaar tegenwerken. Een geïntegreerd 
opsporingsbeleid hoort natuurlijk de po
litiediensten toe. In die zin rijst de vraag 
wat onder Buurtinformatienetwerken 

(BIN's) moet worden verstaan. Dergelijke 
door burgers opgezette en georgani
seerde netwerken zagen na een reeks 
brutale overvallen het licht in Zuid- West-
Vlaanderen. In Poperinge, de vroegere 
thuishaven van Binnenlandminister ]o-

han Vande Lanotte, experimenteert men 
sinds 1994 met BIN's. 
Leden van een buurtinformatienetwerk 
melden abnormale gedragingen in hun 
buurt aan de politiediensten. Die be
slissen of het abnormale gedrag al dan 
niet verdacht is. Zo ja, dan alarmeert de 
politiediensten één of meerdere infor
matienetwerken zodat elk Hd op de 
hoogte wordt gebracht. Het zou daarbij 
in de bedoeling liggen om misdrijven te 
voorkomen, het veiligheidsgevoel te ver
groten, de betrokkenheid van de burger 
te laten toenemen en zelfs de drempel 
voor meldingsplicht te verlagen. 

TASKE KOFFIE 

Een dergelijke intitiatief, dat de minister 
van Binnenlandse Zaken tot het hele land 
wil uitbreiden, roept toch enkele vragen 
op. In navolging van veiligheidscontrac
ten en zelfs tewerkstellingsmaatregelen is 
het aantal politie-, wijk-, en andere agen
ten behoorlijk opgedreven. Dat zou moe
ten volstaan, zeker wanneer de regering 
werk maakt van een geïntegreerde po
litiedienst. Bovendien is niet duidelijk wat 

onder abnormaal gedrag moet worden 
verstaan. Overigens moet men niet scher
men met de meldingsplicht. Wettelijk 
bestaat deze plicht niet. Een burger in 
nood, bijv. bij verdrinking, moet wel 
geholpen worden. 

Om klaarheid te brengen legde de Po-
peringse rijkswachtcommandant aan de 
krant De Morgen uit waarvoor de net
werken dienen. „Tot nu toe moesten we 
een overvallen winkelier alleen laten 
staan om zo snel mogelijk naar de dader 
op zoek te gaan. Nu brengen we het 
netwerk op de hoogte. Dan zegt Jules van 
om de hoek: Agnes zal met de schrik op 
het lijf zitten, ik ga bij haar een taske 
koffie gaan drinken. En Frans brengt wat 
nagels en planken mee om de etalage af te 
dekken." 

Vlaams Blok 
wil Brusel 
'mollen'... 

In de commissje Welzijn van het Vlaams parlement werd 
woensdag 4 maart het ontwerpdecreet over etnisch-

culturele minderheden besprol<en en allicht goedgekeurd. 
Het Vlaams Blok stond op de rem. 

Eerst rechts, dan Vlaams 
In juli 1996 keurde de Vlaamse regering 
een strategisch plan ten aanzien van et-
nisch-culturele mindertneden goed. 
Daarin werd een aantal Inhoudelijke ac
centen gelegd. Vooral de integratie van 
de hier permanent verblijvende inwijke-
llngen stond In het plan voorop. In na
volging van deze doelstellingen werden 
migrantenorganisaties erkend en betoe
laagd. 
Moet het inhoudelijk beleid ten opzichte 
van migranten maar ook t.a.v. andere 
minderheden nader worden geconcre
tiseerd en verder verfijnd, dan groeide 
bovendien het besef dat niet enkel struc
turen voor de permanent verblijvende 
minderheden kunnen uitgetekend wor
den. Er zijn ook de politieke vluchtelingen, 
de woonwagenbewoners en diegenen, 
Illegalen genoemd, die hier om politieke 
of andere redenen verblijven, maar (nog) 
geen wettig statuut hebben bekomen. 
Het nieuwe ontwerpdecreet ten aanzien 
van etnlsch-culturele minderheden, voor 
het eerst door minister van Welzijn Luc 
Martens (CVP) op 11 december 1997 in 
het Vlaams parlement ingediend, beoogt 
een beleid dat ook het onthaal of de 
opvang van deze groepen voorstaat. Juist 
daarom zouden naast het Centrum voor 
Integratie van Migranten (VCIM), ook het 
Overlegcentrum voor Integratie van 
Vluchtelingen (OCIV) en het Vlaams Cen-
tmm voor Woonwagenwerk (VCW) de-

cretaal worden erkend en gesubsidieerd. 
Om een evenwichtig en gecoördineerd 
minderhedenbeleid tot stand te brengen 
wordt bovendien een overkoepelend 
Vlaams overlegcentrum opgericht en 
wordt de verhouding tussen het Vlaamse-
, provinciale- en lokale niveau, tussen het 
privé- en het overheidsinitiatief en tussen 
de verschillende doelgroepen vastge
legd. 
Bevat het nieuwe decreet een structureel 
en gecoördineerd aspect, dan beoogt het 
tevens dat alle hier /epaa/verbiljvenden of 
nieuwkomers als volwaardige burgers aan 
de samenleving kunnen deelnemen. Dit 
voornemen kan aangevuld worden met 
het verplichte inburgeringscontract. Een 
dergelijk contract, door burgemeester Jo-
han Sauwens (VU) In Bilzen Ingeleid, ver
plicht o.a. nieuwe politieke vluchtelingen 
Nederlands te leren en sociale vaardig
heden op te doen. De Vlaamse regering 
die naast een emancipatiebeleid voor mi
granten, een onthaalbeleid voor nieuw
komers onderscheidt, kan het voorbeeld 
van Sauwens volgen. Rest nog de vraag 
hoe aangekeken moet worden tegenover 
diegenen die hier Illegaal verblijven, die 
(nog) niet over een wettelijk statuut be
schikken. Tot nu toe keken alle overheden 
de andere kant uit wanneer over deze 
categorie gesproken werd. Denken we 
daarbij aan de hongerstakende Koerden. 
Zo weigert de federale regering gedis

crimineerde volkeren een tijdelijk verblljfs-
statuut toe te kennen. Op die manier 
hebben zij, maar ook andere "uitgepro-
cedeerden" geen recht op voeding, ge
zondheidszorg of onderwijs. 
Met het nieuwe decreet besliste de 
Vlaamse regering dat voor deze groep een 
opvangbeleid moest uitgetekend wor
den. De Vlaamse regering, bevoegd voor 
het opvangbeleid, meende dat wie hier, In 
afwachting van wat dan ook, verblijft niet 
zomaar aan zijn of haar lot kan worden 
overgelaten. Federaal minister van Bin
nenlandse Zaken Johan Vande Lanotte 
(SP), bevoegd voor het uitwijzingsbeleid, 
achtte het Vlaams opvangbeleid in te
genstrijd met het inhumane federale te
rugkeerbeleid. Onmiddellijk sprong Filip 
De Winter (Vlaams Blok) hem bij. De "se
paratist" meende opeens dat de federale 
wet voorrang heeft op het Vlaamse de
creet. Vande Lanotte en De Winter kregen 
de wind van voren, want de Raad van State 
bracht enkele juridische bezwaren op het 
decreet aan. Eerst zag het ernaar uit dat 
minister Martens zou inbinden. Maar, na 
een uitgebreide hoorzitting met het VCIM, 
OCIV, VCW en vertegenwoordigende or
ganisaties van gemeenten en provincies, 
voorgezeten door Herman Lauwers (VU), 
en na het indienen van amendementen 
door zowel meerderheid- als oppositie
partijen werden de doelstellingen van het 
decreet behouden. 

Alle Vlaamse partijen, behalve VLD en 
Vlaams Blok, steunen het decreet. De VLD 
is intern verdeeld, het Vlaams Blok blijft de 
integratie van inwijkelingen weigeren en 
kan niet aanvaarden dat etnlsch-culturele 
minderheden over essentiële mensen
rechten beschikken. Daarvoor zijn alle 
middelen goed. Als het decreet wordt 
goedgekeurd, stapt het Vlaams Blok naar 
het Arbitragehof. Kwestie van de Vlaamse 
bevoegdheden wat uit te hollen. 

(evdc) 
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M et behulp van een grondig gedocumenteerd 
rapport, gaat Brussels VU-raadslid Sven Gatz 

in op de moeilijkheden van en de uitdagingen voor 
het secundair onderwijs in Brussel. 

4 W E T S T R A A T # 

Sven Gatz: „Er 

moet met de 

Brusselse 

scholieren 

duidelijke 

afspraken 

worden 

gemaakt over 

het gebruik 

van het 

Nederlands. 

In én bulten 

de Mas." 

4 

De jongste jaren staat het Brussels Ne
derlandstalig onderwijs in de belangstel
ling. Er is de bemoedigende vaststelling 
dat in het Nederlandstalig Brussels ba
sisonderwijs het leerlingenaantal is toe
genomen. Vooral niet-Nederlandstalige 
kinderen wenden zich tot dit basison
derwijs. Dat leidt tot pedagogische en 
practische problemen. Het debat daar
over is aan de gang. Aan de Vlaamse 
gemeenschap wordt gevraagd de inspan
ningen op te drijven. 
Over het Brussels secundair onderwijs 
wordt nagenoeg niet gesproken. Noch
tans daalt daar het leerlingenaantal. Dat 
bracht Brussels VU-raadslid Sven Gatz 

ertoe om de oorzaken daarvan in kaart te 
brengen. Hij reikt tevens oplossingen aan 
opdat ook het secundair Nederlandstalig 
onderwijs leerlingen zou bijwinnen. 

CIJFERS 

Op zeven jaar tijd heeft het Nederlands
talig secundair onderwijs in Brussel 1.182 
leerlingen verloren. Dat is een niet on
belangrijk cijfer, al moet er op gewezen 
worden dat ook in Vlaanderen het aantal 
scholieren afneemt. Bovendien is het leer-
lingenverües in de Brusselse secundaire 

scholen niet evenwichtig over alle scho
len, noch netten verspreid. Overigens is 
er ook een hoopgevende trendbreuk 
waarneembaar. Voor het eerst sinds 1990 
is dit schooljaar het aantal leerlingen in 
het eerste jaar van het Brussels secundair 
onderwijs gestegen. 

Op die manier kan men sinds kort van een 
behoorlijke doorstroming van Neder
landstalig basisonderwijs naar Neder
landstalig secundair onderwijs gewagen. 
Precies op dat vlak liep één en ander 
behoorlijk mis is. Want, onafgezien van 
de bemoedigende cijfers in het eerste jaar 
van het secundair onderwijs tonen be-

het Nederlandstalig secundair onderwijs 
blijft een dergelijke verbrusseling voor
lopig uit. 

OORZAKEN 

Uiteraard leiden de verschillende evo
luties in beide onderwijsniveau's tot een 
te beperkte doorstroming van basison
derwijs naar secundair onderwijs. Dat 
doet het aantal leerlingen in het Brussels 
secundair onderwijs verminderen en tast 
er de Nederlandstaligheid aan. De re
cente cijfers over het eerste jaar secundair 
onderwijs tonen aan dat beide onder
wijsniveau's langzaam maar zeker naar 

Uitdagingen 
onderwUs Brussel 

rekeningen over de andere schooljaren 
aan dat er vrij uiteenlopende verschillen 
tussen het basis- en secundair onderwijs 
bestaan. Zo stelt Gatz vast dat 73,3% van 
het aantal leerlingen in het lager on
derwijs uit het Brussels Hoofdstedelijk 
gebied zelf komen, in het secundair on
derwijs geldt dat maar voor 36,7% van 
het aantal leerlingen. Bovendien wordt 
het basisonderwijs gekenmerkt door de 
"verbrusseling": het fenomeen waarbij 
scholen vooral door anderstalige leer
lingen en kinderen met een andere cul
turele achtergrond worden bevolkt. In 

elkaar toegroeien. Daar moet adekwaat 
op ingespeeld worden, al zal enkel een 
aangepast "doorstromingsbeleid" weinig 
zoden aan de dijk brengen. 
Zo hebben de Brusselse middelbare scho
len te kampen met een "imagoprobleem". 
Er is vooreerst het bijna onverkomelijke 
mobiliteitsprobleem, want het centrum is 
nog nauwelijks met de wagen bereikbaar. 
Bovendien is Brussel, net als de meeste 
andere grootsteden, een stad "in verval". 
De bevolking heeft de indruk dat vooral 
in het stadscentrum drugs worden ver
handeld, er is de vaak weinig aantrek-

Armoede aditer nette gevels 
In het Vlaams parlement werd een the
madebat over armoede en uitsluiting ge
houden, De armen zelf en organisaties die 
zich over de belangen van de armen 
ontfennen, bekijken dergelijke Intitiatie-
ven met argwaan. Er wordt ai te vaak 
vrijblijvend gedebateerd zonder dat dit 
tot resultaten leidt, zou luidt hun stel
ling. 
Deze kritiek is niet onterecht. Bovendien 
zijn er politici die het annoedeprobieem 
ontkennen. Het gaat goed met Vlaan
deren, deze regio is nog nooit zo wel
stellend geweest, zo klinkt het uit een 
chnsten-democratische mond. Nochtans 
vertellen de zichtbare, optimistische, 
maar naakte begrotingscijfers en de vaak 
gemanipuleerde werkloosheldsstatistie-
ken weinig of niets over de "onzichtbare 
armoede". 

vu-parlements!id Herman Lauwers: 
„Armoede bekendmaken Is een doel op 
zich. Het Is opvallend hoeveel Intelligente 
mensen ontkennen dat in Vlaanderen zo
iets als armoede bestaat. Armoede Is on
zichtbaar, ze schuilt achter vete propere 

Hermand Lauwers: „Het Is opvalienö 
hoeveel intellectuelen ommennen dat er In 

Vlaanderen armoede bestaat" 

gevels en heerst zelfs in gezinnen met een 
bestaansminimum of een werkloosheids
uitkering." 
Daarom is voor de VU armoede in wezen 
een Inkomensprobleem. Dat kan door 
meer tewerkstelling verholpen worden. 

Belangrijk daarbij is dat voor ledereen het 
recht op {tijdelijk) werk terdege wordt 
erkend. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is 
het niet. De vaak onlogische overheids
maatregelen doen velen de das om. Wie 
bijv. werkloos is, zich tot een interim-
bureau wendt en tijdelijk aan de slag mag 
gaan, kan een behoorlijke kater oplopen, 
want dreigt nadien zijn oorspronkelijke 
uitkering te verliezen. Wie, aangespoord 
door één of ander premiestelsel, voor 
deeltijdse arbeid kiest, maar niettemin 
nood heeft aan een hoger inkomen, vindt 
moeilijk een voltijdse baan. Soms kunnen 
werkgevers op een veriaging van de loon
kosten rekenen, maar dan alleen wanneer 
een volledig uitkeringsgerechtigde werk
loze wordt aangetrokken, zodat andere 
risicogroepen uit de boot vallen. 
Precies de vaak verwarrende, zelfs de
motiverende en om de haverklap ver
anderende overheidsmaatregelen, waar
bij velen het bos door de bomen niet meer 
zien, doen de armoede eerder toe- dan 
afnemen. De statistieken ten spijt. 

(evdc) 

kelijke schoolinfrastructuur, voor som
migen is vooral de buurt rond de stad-
school een onveilig gebied. Dat gevoel 
wordt nog versterkt door de hoge con
centraties migranten. Zolang het kind 
lagere school loopt, wordt met deze fac
toren minder rekening gehouden. Dat 
verandert van zodra ouders een school 
voor de twaalfjarige kiezen. Zijn ze op dat 
ogenblik al niet naar de "Rand" verhuisd, 
dan wordt niet zelden besloten om het 
kind toch "buiten" Brussel-centrum te 
laten schoollopen. In dat verband brengt 
Sven Gatz het "spanningsveld" stad-rand 
in heriimering. „Tijdens de jongste twin

tig, dertig jaar zijn de Vlaams-Brabantse 

scholen net buiten Brussel stevig gegroeid. 

Ze kunnen de concurrentie met de Brus

selse scholen aan, of, erger nog, ze con

curreren sommige Brusselse scholen ka

pot. De mogelijkheid tot concurrentie ligt 

zowel op het vlak van geografische ligging, 

bereikbaarheid als veiligheid. Ook de kwa

liteit en het aanbod inzake studierich

tingen zijn er evenwaardig aan het Brus

sels onderwijs." 

OPLOSSINGEN 

Op sommige van de beschreven oorzaken 
voor het verminderd aantal leerlingen, 
hebben de Brusselse secundaire scholen 
weinig of geen vat. Dat geldt niet voor het 
studieaanbod en de geboden onderwijs
kwaliteit. Zo is het aantal Brusselse in
stellingen voor beroeps- en technisch 
onderwijs, in vergelijking met het om
meland, ondervertegenwoordigd. Het 
aanbod van dergelijk onderwijs moet in 
Brussel uitgebreid worden. Wat onder
wijskwaliteit betreft, kunnen de Brusselse 
secundaire scholen de "meertalige troef' 
uitspelen. Zoals reeds aangestipt zal naar 
alle waarschijnlijkheid ook in deze scho
len het aantal anderstaligen toenemen. 
Sven Gatz stelt voor om er, naar het 
voorbeeld van de Europese scholen, de 
meertaligheid te stimuleren. Volgens hem 
IS het niet ondenkbaar leerlingen de mo
gelijkheid te bieden vanaf de tweede of 
derde graad bepaalde vakken in vreemde 
talen als Frans of Duits te laten volgen. 
„Naast een grondige principiële discussie 

vereist deze ingreep ook een wijziging van 

de taalwet in onderwijszaken." 

Natuurlijk moet ook de Nederlandsta
ligheid aangemoedigd worden. Het Brus
sels VU-raadslid steekt niet onder stoelen 
of banken dat in het secundair onderwijs 
dwangmatige maatregelen veroorloofd 
zijn. Hij gaat er vanuit dat de twaalfjarige 
reeds een Nederlandstalige basiskennis 
heeft verworven. ,flet is dus niet meer 

dan normaal dat met de leerlingen dui

delijke afspraken worden gemaakt over 

het gebruik van het Nederlands in én 

buiten de klas." 

(evdc) 
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Het Comité van de Regio's (CvdR) werd 
in het leven geroepen door artikel 198A 
van het Verdrag van Maastricht (7 februari 
1992). Net als het Economisch en Sociaal 

Comité is het CvdR een raadgevend or
gaan met 222 leden. Het werd opgericht 
om de lokale en regionale overheden 
nauwer bij de besluitvorming in de Eu
ropese Unie te betrekken. De Duitse 
kanselier Helmut Kohl (CDU) en de Ca
talaanse minister-president Jordi Pujol 

(CiU) zijn ongetwijfeld twee van de gees
telijke vaders van het Comité. 

DUITSE LANDER 

De Europese Commissie en de Europese 
ministerraden moeten CvdR-adviezen in
winnen over sociaal-economische samen
hang, onderwijs, cultuur, gezondheids
zorg, werkgelegenheid en beroepsoplei
ding, leefmilieu, sociaal beleid, vervoer 
en transeuropese netwerken (transport, 
energie en telecommunicatie). Het Co
mité van de Regio's kan ook op eigen 
houtje dossiers voorbereiden (bijvoor
beeld landbouw en ruimtelijke ordening) 
en onder de aandacht brengen van de 
Commissie, de ministerraden en het Eu
ropees Parlement. 

De 222 comitéleden vertegenwoordigen 
dus de lokale en regionale overheden die 
binnen de vijftien EU-lidstaten bestaan. 
Deze overheden hebben niet noodza
kelijk hetzelfde politieke gewicht. Zo 
zitten in het Comité van de Regio's 
minister-presidenten van invloedrijke 
Duitse Lander broederlijk naast verant
woordelijken van ondergeschikte Franse 
regions en Nederlandse burgemeesters. 
De comitéleden worden niet democra
tisch verkozen, maar voor een mandaat 
van vier jaar aangeduid door de lidstaten 
en officieel benoemd door de Europese 
ministerraad. Het vierjarig mandaat kan 
één keer verlengd worden. 

EUROPESE ALLIANTIE 

Voor de deelstaten van de Belgische fe
deratie zetelen twaalf politici effectief in 
het Comité van de Regio's, onder hen 
VU-parlementslid Johan Sauwens. Frac
tievoorzitter Paul Van Grembergen is zijn 
plaatsvervanger. Vlaanderen heeft recht 
op vijf comitézitjes, de Franse gemeen
schap en het Waalse gewest samen op vier 
en het Brussels Hoofdstedelijke gebied op 
twee (één Nederlandstalige en één Frans
talige). 

De Duitstalige gemeenschap mag één 
mandataris naar het Comité afvaardigen. 
In het Comité vormen de Vlaams-na
tionalisten samen met het Ierse Fianna 

Fail, het Welshe Plaid Cymru, de Scottish 

National Party, de Union Valdotaine, de 
Franse Groenen en regionalisten, het 
Duitse Bündnis '90 en enkele onafhan-
kelijken de Europese Alliantie. 

ö nder de koepel van de Europese Unie (EU) gaat 

een aantal instellingen schuil die minder 

bekend zijn bij het grote publiek. Eén van die 

instellingen is het Comité van de Regio's. 

Een doorlichting. 

Om de twee maanden komt het voltaUige 
Comité van de Regio's samen in het 
Europees Parlement in Brussel, waar het 
ook z'n officiële standplaats heeft. Naar 
analogie met andere vergaderingen grijpt 
het voorbereidende werk in zeven ge
specialiseerde commissies en in de bij
zondere commissie institutionele aange

legenheden plaats. Johan Sauwens zetelt 

ROOMS-ROOD 
Wat de politieke machtsverhoudingen be
treft, is het Comité van de Regio's een 
exacte kopie van het Europees Parlement. 
De socialisten en de christen-democraten 
houden er de touwtjes stevig in handen en 
dulden geen pottenkijkers in de hoogste 
beslissingsorganen. Voor het voorzitter
schap van de tweede zittingsperiode 

Rooms-rood sloot 
dubbelakkoord 

in de commissies (3) transeuropese net
werken, vervoer en informatiemaat
schappij, (4) ruimtelijke ordening, stads
beleid, energie en milieu en (5) sociaal 
beleid, volksgezondheid, consumenten
bescherming en onderzoek. De overige 
Alliantieleden zetelen deels in dezelfde, 
deels in andere commissies. 

(1998-2002) werd opnieuw een rooms-
rood dubbelakkoord afgesloten. Deson
danks schoof de Europese Alliantie het 
Fianna Fail-Hd Betty Coffey naar voren 
als tegenkandidate. Op die manier wilde 
de Alliantie aanklagen dat geen rekening 
wordt gehouden met de kleine fracties en 
de vertegenwoordigers van lokale be

sturen. Bij de stemming op woensdag 18 
februari jl. in het Europees Parlement 
werd de overeenkomst evenwel zonder 
morren door de rooms-rode meerderheid 
bezegeld. 

De socialist Manfred Dammayer uit Rijn-
land-Westfalen neemt de eerste helft van 
het mandaat voor z'n rekening en maakt 
daarna plaats voor de Brusselse CVP'er 
Jos Chabert. Dit betekent meteen dat de 
64-jarige Chabert kandidaat blijft voor de 
christen-democraten bij de verkiezingen 
van juni '99 in het Brussels Hoofdste
delijk gebied. Het voorzitterschap van het 
Comité is geen erefunctie, maar wordt 
voorbehouden aan politici met een re
gionaal of lokaal mandaat. 

Filip Vandenbroeke 

Johan 

Sauwens is 

sinds 9 maart 

1994 iid van 

het Comité 

van de 

Regio's. 

Je kon de Jongste dagen niet voorbij aan 
Batlbouw 98. Nog tot en met 8 maart 
zullen vele aspirant-bouwheren, maar ook 
woningbezitters, de weg naar de Heizel-
paleizen vinden. Honderden exposanten 
tonen er meer dan 10.000 producten aan 
de beursgangers. Klassiek zijn ook de uit
gaven die verschijnen rond de periode van 
Batlbouw. Gewoontegetrouw pakte Ver
standig Bouwen weer uit met zijn gids, 
maar nu verscheen ook bij uitgeverij Globe 
een Interessant bouwboek. Voluit heet de 
uitgave 'De complete bouwgids. Alles wat 
u moet weten over bouwen, verbouwen & 
de inrichting van uw woning' en het is 
samengesteld door Staf Bellens en Colette 

wordt - plukken we slechts enkele as
pecten eruit. Eén ervan Is 'Gezond bouwen 
en wonen'. Dat begint natuurlijk met de 
keuze van een bouwplaats, een In Vlaan
deren niet altijd voor de hand liggende 
zaak De woonplaats moet vrij zijn van 
storende elektro-magnetlsche velden, zo
wel van natuurlijke als van artificiële aard. 
Daar mag de woning niet Ingeplant worden 
In de buurt van kerncentrales onder een 
hoogspanningslelding, op een waterader, 
op een stortplaats met radioactief afval, 
naast autowegen, In moerassige gebieden, 
naast bedrijven die het milieu hinderen 
door stank en lawaai of op een door 
aardstralen gestoord bouwterrein." lezen 

Bati-bouwt weer! 
Demll, medewerkers aan o.a. Decorseu de 
woonrubriek In de VUM-kranten De Stan
daarden Het Nieuwsblad/De Centenaar. 
Deze 'bouwgids' verschilt van nogal wat 
andere boeken over dit onderwerp door 
het ontbreken van Illustraties. Daardoor 
ziet de lezer niet altijd waarover het gaat. 
Anderzijds is het zo dat veel van die kleur
rijke boeken vaak meer op reclamefolders 
of designboeken lijken dan op Informa
tieve werken. Het Is de verdienste van 
beide auteurs dat ze er toch In geslaagd 
zijn om een praktisch boek op een eerder 
droge manier In elkaar te steken. Het werk 
Is bovendien uitstekend gestructureerd en 
geschreven in een heldere taal. 

GEZOND? 
Omdat een volledige bespreking te om
vangrijk zou worden - neemt u van ons aan 
dat er over veel, zoniet alles geschreven 

we. Reken daarbij de drukke verkeersaders, 
de verbrandingsovens, spoonwegen, de 
lawaaioverlast van buren, de onmogelijk
heid tot 'bulten komen' voor wie woont op 
een appartement en je begrijpt dat Ruim
telijke Ordening In Vlaanderen een zeer 
groot probleem vormt. En zoals gewoonlijk 
zijn de mlnderbegoeden de eerste dupe: 
,,De welvaartsstaat slaagt er niet In om al 
zijn bewoners behoorlijk te huisvesten. Er Is 
nog altijd een tekort aan degelijke en 
betaalbare woningen, zodat financieel 
zwakkeren verplicht worden uit te wijjken 
naar verkrotte woningen of wooncom
plexen, waarin ze slechts over een mi
nimum aan ruimte beschikken." We zou
den liegen door te stellen dat de overheid 
helemaal niets doet tegen die verkrotting, 
leegstand, ... Dat blijkt dan weer uit een 
bijdrage over de premies die bouwers en 
verbouwers kunnen krijgen. 

Tot slot kijken we naar wat de 'Domotica' 
ons te bieden heeft. Domotica Is een 
poepsjleke term ter omschrijving van een 
geautomatiseerd systeem dat een heel 
aantal vervelende huishoudelijke klusjes 
van de bewoners kan overnemen. Meestal 
wordt het systeem gecombineerd met een 
bevelllgings- of alarmsysteem. Nogal wat 
van die systemen, zo leren we uit deze 
bouwgids, werken meteen menusysteem. 
De bewoners drukken dan bv. 's ochtends 
op één enkele knop om tegelijk de rolluiken 
omhoog te laten gaan, de alarminstallatie 
uit en de koffiezet aan te zetten, de ver
warming iets harder te laten draaien, ... 
Anderzijds zijn er ook systemen die voor
zien In één enkele afstandsbediening voor 
muziek, licht, TV, video, . . De bouwheer 
die een gelijkaardig systeem wil Inbouwen 
doet er goed aan daar vooraf rekening mee 
te houden. De Installatie van een goed 
werkend domotlcasysteem is niet altijd 
even gemakkelijk, zeker niet In bestaande 
woningen. De lezers van 'De complete 
bouwgids' krijgen alvast de raad mee dit 
door een specialist te laten doen. Wij van 
onze kant, denken dat uw geld niet slecht 
besteed is wanneer u zich als toekomstig 
bouwer, verbouwer of koper van een wo
ning deze gids aanschaft. Bij wijze van 
volledigheid bevat hij trouwens een re
cente lijst met nuttige adressen en een 
beknopt trefwoordenregister met daarin 
een aantal veelgebruikte 'bouwtermen'. 

(gv) 
o» De complete bouwglüs. Staf Bellens 

& Colette Demll. uitg. ciobe - Groot-
BUgaamen. 1998.34a uiz.. 999 fr. 

c» Meer informatie over Batlbouw 
bU Batlbouw NV. Terhuipsesteen-
weg 217, 1170 Brussel. Tel. 
02/663.14.00. 
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E ind vorige week bezorgden elf staten de 

Europese Commissie cijfers over de toestand van 

hun overheidsfinanciën. Dat alles in de hoop dat dit 

hen een toegangsticket tot de Euro oplevert. 

Griekenland en Zweden zakten voor het examen. 

Voor Zweden is dat minder erg daar het niet tot de 

Euro wil toetreden. Ook het Verenigd Koninkrijk en 

Denenmarken willen dat niet. 

i 

Het binnenbrengen van de cijfers over de 
toestand van de overheidsfinanciën was 
een eerste stap naar de aanwijzing van de 
landen die als eerste de overstap naar de 
euro zetten. Dit zal op 2 mei a.s. ge
beuren, een dag die soms ook wel D-day 
of Decision-Day wordt genoemd. In 
1998 zal ook de Europese Centrale Bank 

(ECB) worden opgericht. Wat moet er nu 
nog tussen vandaag en 2 mei gebeuren? 
Een overzicht. 

NASLEUTBLDACfN... 

Het Verdrag van Maastricht voorzag in 
een hele reeks voorwaarden om als land 
tot de Europese eenheidsmunt te kunnen 
toetreden. De meest in het oog sprin
gende zijn een jaarlijks begrotingstekort 
dat kleiner is dan 3 procent van het BBP 
en een totale overheidsschuld die niet 
groter is dan 60 procent van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP). Elf landen 
brachten vorige week cijfers binnen die 
aantonen dat ze een jaarlijks overheids
tekort hebben dat kleiner of gelijk is aan 3 
% van het BBE Nederland is absoluut 
recordhouder met een overheidstekort 
van nauwelijks 1,2 %. België komt op de 
tweede plaats met 2,1 % en Frankrijk 
haalt het nipt: net 3 %. Maar niet ie

dereen kon even gunstige cijfers voor
leggen betreffende de totale overheids
schuld. Italië en België zijn terzake zor
genkinderen en zelfs het sterke Duitsland 
heeft een overheidsschuld die groter is 
dan 60 % van het Duitse BBE 

Eurostat, het Europese bureau voor sta
tistiek. De definitieve tekortcijfers kun
nen dus nog afwijken van de gegevens die 
vorige week werden gepubliceerd. 
Het lange weekeinde van 1 mei a.s. 
worden op financieel vlak sleuteldagen. 
De financiële beurzen sluiten immers op 
vrijdag 1 mei en gaan pas terug open op 
maandag 4 mei. Enkele dagen tijd dus om 
los van het zenuwachtige gedoe op de 
financiële markten belangrijke beslissin
gen te nemen. 

De Euro komt er aan! 
Agenda totstandkoming Euro tot mei 1998 

27 februari 
20-22 maart 
25 maart 
1 mei 
2 mei 

3 mei 

Eerste Inelft mei 
f 

16-17 mei 

Publicatie cijfers overlieicisfinanciën 
Informele Ecofin-l?aad in York (Engeland) 
Publicatie rapporten Commissie en EMI 
Ecofin doet voorstel over EMU-l<opgroep 
Europees Parlement brengt advies uit Europese Raad 
beslist over EMU-kopgroep 
Ecofin kondigt bilaterale conversiekoersen aan Eco
fin doet voorstel voor voorzitter ECB en ECB-di-
rectie 
Hoorzittingen in EP met kandidaat-directieleden ECB 
EP publiceert advies 
Europese Raad benoemt voorzitter en duidt di
rectiecomité ECB aan. 

Cijfers binnenbrengen is één zaak. Na
kijken of ze ook juist zijn is een andere. 
Dat is de taak van de Europese Commissie 
die hierin zal worden bijgestaan door 

FW heeft nieuwe voorzitter 
Sinds 14 februari 1998 is José Verbruggen de 
nieuwe voorzitter van de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen (FW). Zij volgt hiermee Cilia 
Van der Spurt op, die de organisatie gedurende 
vier jaar leidde. 
Tussen 1977 en 1982 was José actief In de 
volksunie; bestuurslid van afdeling Berchem, 
arrondissementsraadslid; bestuurslid-verant-
woordelljke voor de vrouwenwerking te Ant
werpen en lid van de partijraad. 
In die periode maakte ze kennis met de FW. De 
doelstellingen en principes spraken haar aan en 
overtuigden haar: de Vlaams-natlonale bewust
wording en de emancipatie van vrouwen daarin; 
de zelfstandigheid van de FW en het eigen 
financieel beheer zonder overdracht van finan
ciën naar een zuil; alsook de onafhankelijkheid 
t.o.v. een politieke partij. 
Onder Impuls van José Verbruggen werd de FW-
afdeling van Berchem opgericht, waarna een 
zestal andere afdelingen In het Antwerpse volg
den. 
In Antwerpen groeide, mede dankzij haar een 
Intense provinciale werking waardoor de sa
menwerking tussen de afdelingen sterk toenam. 
In 1982 werd José lid van de Raad van Beheer van 
FW-nationaal. Na haar verhuis naar Kalmthout In 
1987 werd ze voorzitter van de F W-af deling 
Kalmthout, wat ze tot op de dag van vandaag 
nog steeds Is. 
Na het overlijden van haar echtgenoot In de 
zomer van 1997 werd José gevraagd voor het 
Dagelijks Bestuur van de Raad voor Cultuur te 

Kalmthout, waarbinnen ze verantwoordelijk 
werd voor de organisatie van het plaatselijke 
feest van de Vlaamse Gemeenschap. 
Een dagelijkse alertheid voorde Vlaamse zaak zal 
ook binnen de FW voor José Verbruggen van 
prioritair belang zijn. Onder haar leiding zal de 
FW meer dan ooit de vrouwelijke schakel zijn in 
de Vlaamse beweging! 

Op 1 mei komt de Ecofin-Raad (de 
vergadering van de Europese ministers 
van Financiën) bijeen in Brussel. Zij moet 
een voorstel doen aan de Europese Raad. 
Dat is de bijeenkomst van de Europese 
regeringsleiders en staatshoofden. Als de 
Ecofin-Raad van mening is dat een land 
voldoet aan de criteria voor het jaarlijkse 
begrotingstekort maar niet voor de totale 
overheidsschuld, zal het buitensporige-
tekortoordeel nog door de Ecofin-Raad 
moeten worden ingetrokken, wil dat land 
kunnen toetreden tot de Euro. 
De ochtend van zaterdag 2 mei is voor
behouden voor raadpleging van het Eu
ropees Parlement. Dat komt in buiten
gewone zitting bijeen in de nagelnieuwe 
gebouwen te Brussel. Op de middag en de 
avond van 2 mei komt de Europese Raad 
dan bijeen om het besluit te nemen. De 
Raad mag landen die op de lijst van de 
Ecofin-Raad staan schrappen, maar mag 
er zelf geen aan toevoegen. Als er geen 
politieke overeenstemming wordt bereikt 
zal moeten worden gestemd. Daarbij 
worden de stemmen van de landen ge

wogen. De grote landen (Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk) 
hebben elk 10 stemmen. Spanje heeft er 8. 
België, Griekenland, Nederland en Por
tugal elk 5. Oostenrijk en Zweden hebben 
4 stemmen. Denemarken, Finland en Ier
land beschikken over 3 stemmen en 
Luxemburg sluit het rijtje met 2 stem-
men.Alleen met minimaal 62 stemmen op 

de 87 haal je de kwalificatie! Alles wijst er 
echter op dat de feitelijke beslissingen 
over de toetreding tot de Euro reeds 
tijdens de informele Ecofin-bijeenkomst 
van 20-22 maart in York (Engeland) zul
len worden genomen. Daar zullen naast 
de Europese ministers van Financiën ook 
de voorzitters van de centrale banken 
aanwezig zijn. Daar zal ook worden af
gesproken Vide de eerste voorzitter van de 
ECB zal worden. 

...IN HOOG TEMPO 

Na de officiële beslissing van de Europese 
Raad van 2 mei zullen dan op 3 mei de 
onderlinge omwisseHngskoersen van de 
deelnemende valuta bekend worden ge
maakt. Vermoedelijk zullen hiervoor de 
spilkoersen uit het wisselkoersmecha
nisme van het Europees Monetair Sys
teem worden gebruikt. De omwisselings
koers van de nationale valuta ten opzichte 
van de euro is echter pas op 1 januari 
1999 bekend. Eens beslist werd wie aan 
de Euro deelneemt, moet ook de directie 
van de Europese Centrale Bank worden 
benoemd. De Ecofin-Raad zal op 3 mei 
een voorstel doen. De voorzitters van de 
nationale banken én het Europees Par
lement, dat hoorzittingen zal organiseren 
met de voorgestelde directieleden, wor
den vervolgens om advies gevraagd. 
De Europese Raad, maar dan alleen de 
regeringsleiders en staatshoofden van de 
EMU-landen, moeten hierover dan un
aniem beslissen, mogelijk in het week
einde van 16/17 mei. Vermoedelijk wordt 
de Nederlander Duisenberg de eerste 
voorzitter van de ECB. Na 4 jaar zou die 
worden opgevolgd door de Fransman 
Trichet. 

Eenmaal dit alles achter de rug moet de 
Europese Centrale Bank snel in gang 
schieten. Een aantal van haar beslissingen 
zal immers nog voor 1 januari 1999 in 
Europese of nationale wetgeving moeten 
worden omgezet. Eén van de belangrijke 
beslissingen bijvoorbeeld is de vaststelling 
van de hoeveelheid vreemde valuta die 
nationale centrale banken bij de ECB 
moeten inbrengen. En ook de Ecofin-
Raad zal in hoog tempo verordeningen 
moeten aannemen. Het gaat dan bij
voorbeeld over de Europese verordening 
over de introductie van de euro, waarin 
bijvoorbeeld is geregeld dat het gebruik 
van de euro in plaats van de nationale 
valuta in de periode 1999-2001 niet mag 
worden verplicht, maar ook niet mag 
worden verboden. In juli geven de Britten 
het voorzitterschap van de Europese Unie 
over aan de Oostenrijkers. Zij zullen dan 
er ook moeten voor zorgen dat op Eu
ropees vlak de nodige wetgeving tot stand 
komt. En dat wordt heus nog een heel 
karwei. 

Bart Staes 
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Voeren heeft vorige jaar enkele dui
zenden minder toeristen over de vloer 
gehad. Nochtans wisten niet minder dan 
48.000 (dagjes)mensen het VW-kan-
toor te vinden. Reken daarbij nog de 
bezoeken aan de occasionele infostan-
den en het totaal klimt ruim boven de 
50.000. Met name het dagtoerisme is 
teruggevallen. 

Dat wordt vooral toegeschreven aan het 
ontbreken van uitgesproken pubheks-
activiteiten zoals een toeristische zoek
tocht zoals die van het Davidsfonds in 
1996 of een zondagse zomerhappening 
zoals die van Het Belang van Limburg in 
1997. 

Ook bleef de forellenkwekerij - toch één 
van Voerens grootste attractiepolen -
een heel jaar gesloten. Tot slot ging 
jeugdherberg De Veurs wegens een brand 
dicht. Dit had een aanzienlijke vermin
dering van het aantal overnachtingen tot 
gevolg: 8.000 in het totaal. 

Politieke 
samenwericin 
met Neaerian i 

Een studiedag over de politieke samen
werking tussen Vlaanderen en Nederland 
gaat door op zaterdag 14 maart 1998 van 
14 tot 18u. in auditorium D van de 
Blandijnberg, Universiteit Gent. 
Gastsprekers zijn de professoren A. 
Postma en Ludo Abicht. 
Prof. Postma is vice-voorzitter van de 
Eerste Kamer (Senaat) in Nederland. Hij 
was de eerste belangrijke Nederlandse 
politicus die de merkwaardige uitspraak 
deed dat op een tijdspanne van 20 jaar 
Vlaanderen verregaan geïntegreerd zal 
zijn met Nederland. 

Prof. Ludo Abicht zal daarop zijn Vlaams 
standpunt formuleren. 
De voorzitters van de organiserende ver
engingen, Jan Olsen, prof. Rik Gysels, 
Bernard Vanderhaeghen en Dieter Ra-
baut, zullen kort het standpunt van hun 
vereniging toelichten. Er volgt een debat 
met het pubÜek. Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis. Het is nuttig uw komst 
aan te kondigen. 

Het initiatief van deze studiedag ontstond 
in de werkgroep Vlaanderen-Nederland 
van het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen (OW), 
o» Moderator en gastheer: prof. dr. H. 

Pauwels, Kerkstraat 39, 9870 01-

sene/Zulte (09/388.78.61). 

Een uitstap 
naar Voeren? 

Een en ander kon niet verhinderen dat 
de verblijfstoeristen een groeiende groep 
vormen in Voeren. V W 'De Voerstreek' 
zal daar niet echt rouwig om zijn: het is 
de bedoeling om in de toekomst de 
toeristen meer en meer te overhalen om 
enkele dagen, zoniet weken, in de streek 
te verblijven. 

Daarbij zal getracht worden om het 
toerisme zoveel mogelijk te verspreiden 
in tijd en ruimte zodat de druk op de 
plaatselijke bevolking niet te groot 
wordt. Deze laatste moet overigens meer 
betrokken worden bij het toeristisch 
gebeuren in Voeren. Tot slot laat het 
jaarverslag van de Voerense V W nog 
weten dat het natuurlandschap 'koste 
wat kost' beschermd moet worden. 
Naar goede gewoonte wordt het toe
ristisch jaar in Voeren ingezet met een 
geactualiseerde versie van 'De Voer
streek', een jaarlijkse brochure. Deze is 
voor geïnteresseerden gratis te bekomen 
op onderstaand adres. Twee nieuwe ini
tiatieven moeten de toerist minstens 
voor één dag naar de zes Limburgse 
gemeenten lokken. 

Eén ervan is de fietskaart (zie ook WIJ, 
15 jan. jl.), een andere zijn natuurspelen 

Uw iD 
telt mee! 

De vu heeft het goed voor met de 
politieke vernieuwing. Ze heeft het 
mogelijlc nog beter voor met haar le
den. En omdat vanuit de VU een totaal 
nieuw vernieuwingsconcept uitge
bouwd wordt, wil zij daarover haar 
leden inlichten. 
Tijdens vijf, per provincie georgani
seerde, 'Strategiedagen' krijgen de vu-
ieden de kans om hun eigen ideeën te 
toetsen aan de strategische visie van 
de vu. Daar wordt hen ook meer toe
lichting verschaft bij de te volgen tac
tiek en de opstelling voor de verkie
zingen in 1999. 
Tekst en uitleg worden verschaft door 
waarnemend VU-voorzitter Patrick 
Vankrur)kelsven, algemeen vu-secre-
tans Laurens Appeltans en vu-senator 
en drijvende kracht achter iD21 Bert 
Anclaux. Dit triumviraat heeft nu al 
laten weten dat het ook naar uw 
ideeën, opmerkingen en voorstellen 
zal luisteren en uw vragen zal be
antwoorden. 
Alle vu-leden, maar ook zij die gewoon 
meer willen weten over iD21 zijn van 
harte welkom. Voor meer praktische 
informatie en data verwijzen we naar 
de bijgaande advertentie op deze of de 
vorige bladzijde. 

o» wie zich vooraf inschrijft kan dat 
doen middels een briefje naar het 
vu-secretariaat, Barrlkadenplein 12, 
1000 Brussel, fax 02/217.35.10. Aan 
deze mensen wordt een gedetail
leerde wegbeschrijving toegestuurd 
zodat zij blindelings de plaats van 
afspraak kunnen vinden. 

of -wandelingen, ook al in kaart ge
bracht. Aan de achterzijde van de bij
horende wandelkaarten bevindt zich een 
soort 'ganzenspel' dat het wandelen ook 
aangenaam moet maken voor de jongere 
deelnemers. Dit jaar wordt ook begon
nen met de uitbouw van een 'Toeristisch 
bezoekerscentrum' op het Kerkplein van 
's-Gravenvoeren. Voorlopig zal het 
grote publiek daar minder van merken. 

c» Voor meer informatie: Gewestelijke 

VW'De Voerstreek', Kerkplein 216, 

3798 's-Gravenvoeren, tel. 

04/381.07.36, fax 04/381.21.59. De regionale vu-krant 

VRAAGT OM T O E L 1 C H T 1 N G 

De Volksunie meent het met de vemieuwing. 

Maar een totaal nieuw concept, een unieke 

strategre vraagt om toeirchting. Vandaar 

dat we samen met Patrik Vankrunkelsven, 

wnd. algemeen voorzitter, Laurens 

Appeltans, algemeen secretaris, 

en Bert Anclaux, VU-senator en 

Initiatiefnemer van ID21, dialoog

avonden organiseren. U krijgt dan 

kans om uw Ideeèn te toetsen aan 

de strategiscfie visie van de VU 

U krijgt inzicht In onze tactiek en 

hoe wij ons gaan opstellen voor de 

verkiezingen '99. Patrik, Laurens en Bert zijn al 

opgewarmd. Enkel u als VU-lid of -sympathisant 

ontbreekt nog als speler. 

De strategiedagen vinden, per provincie 
georganiseerd, plaats op: 

woe 11 /3 Sint-Niklaas, zaal Het Centrum (Grote Markt 40) 

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

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

woe 25/3 Zaventem, Cultuurfioeve l\Aariadal (Kouterweg 2) 

do 26/3 Hove, Hof van Waeyenborch (Lintsesteenv/eg 531) 

We starten steeds stipt om 19u30. 

Gelieve vooraf in te schrijven. We sturen u dan een handige wegwijzer: 
VU-secretanaat, Barrikadenpiein 12, 1000 Brussel, Tel.' (02) 219.49.30 - Fax: (02) 217.35.10 

HMMBVRUt 
amÊOKMIB/ 

1 
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zet CVP 
onder druk! 

• UIT DE REGIO ^ 

Zoals bekend wil premier Jean-Luc De-
haene het gemeentelijk stemrecht aan Eu
ropese ingezetenen toekennen zonder de 
grondwet te wijzigen en dus zonder es
sentiële voorwaarden aan dit stemrecht te 
koppelen. Nochtans werd in het Vlaams 
parlement door alle partijen, behalve Aga-
lev, een motie goedgekeurd waarin een 
aantal voorwaarden aan het betreffende 
stemrecht wordt gekoppeld. Uiteraard 
dienen deze om de belangen van de Vla
mingen in Brussel en de Rand te vrij
waren. 

De CVP-kamerleden hebben steeds be
loofd de wensen van hun collega's in het 
Vlaamse parlement te ondersteunen. On
der druk van Dehaene zou de CVP beslist 
hebben de motie niet langer na te leven. 

Het Aktiekomitee Ja, Maar, samen met 
enkele OW-verenigingen, spreekt over 
„een triest record van onzindelijkheid. 

Vlaamse eisen worden genegeerd, de grond

wet als een vodje papier behandeld, het 

gegeven woord gebroken. Hiertegen moe

ten we ons blijven verzetten." 

Daarbij wordt op ieders volle en daad
werkelijke inzet gerekend. Er wordt ge
vraagd CVP-parlementsleden op te bellen, 
brieven naar hen te schrijven, te faxen. 
Bovendien wordt van woensdag 4 tot en 
met dinsdag 10 maart 1998 aan het na
tionale partijsecretariaat van de CVP een 
wake „voor de rechtsstaat en tegen de 
FDF-grondwet" gehouden. 

Wie enkele uurtjes tijd kan vrijmaken om 
mee voor het CVP-secretariaat in Brussel 
te gaan staan, kan zich voor inlichtingen 
en practische afspraken in de voormiddag 
wenden tot Het Vlaams Komitee voor 
Brussel, 02/ 511. 95. 65. In de namiddag 
kan u terecht bij de Vlaamse Volksbe
weging (WB), 03/216.45.24. Op andere 
uren kan ook gebruik worden gemaakt 
van het antwoordapparaat. 

OCMW-raad Affligem 
verwerpt begroting '98 

Het botert al enige tijd niet meer tussen 
de meerderheidspartijen SP en VLD in 
de Affligemse OCMW-raad. Tijdens de 
stemming kwam dit nogmaals pijnlijk 
naar voor toen er blijkbaar geen meer
derheid was om de begroting goed te 
keuren. Deze werd dan ook verworpen 
met 3 stemmen voor (SP), 4 stemmen 
tegen (VLD, VU) en 2 onthoudingen 
(CVP). 

De problematiek van de begroting sleept 
reeds aan sinds september 1997. In het 
Overlegcomité tussen gemeente en 
OCMW kon men niet tot een over
eenstemming komen over de begroting. 
De OCMW-voorzitter vroeg 29,6 mil
joen terwijl de burgemeester slechts 25 
miljoen wou bijpassen. De situatie maakt 
dat het OCMW van Affligem totaal 
onbestuurbaar geworden is. Volgens de 
Volksunie mag deze toetand niet langer 
aanslepen. 

De huidige onbestuurbaarheid van het 
Affligems OCMW heeft veel te maken 
met politieke spelletjes die zeker het 
beleid niet ten goede komen. 
We zitten momenteel halfweg de le
gislatuur en we hebben nog heelwat 
belangrijke projecten voor de boeg, nl. 
de bouw van het nieuwe rusthuis, de 
uitvoermg van het SIF-beleidsplan,... 
Niemand heeft er belang bij om het 

OCMW van Affligem 3 jaar lang on
bestuurbaar te laten. 
Momenteel werkt VU-OCMW-raadslid 
Guy Uyttersprot een plan uit om het 
OCMW uit het slop te halen. De be-
doeUng is om over de partijgrenzen heen 
tot overeenstemming te komen over een 
mini-programma om de komende 3 jaar 
het OCMW-beleid verder te zetten. 

vujo-lente 
"BTirugge 

VUJO-Zuldwest (Kortrijk-Roese-
lare-Tielt) zet Brugge op stelten 
en wel op lentedag op 21 maart. 
Van 10 tot I2u. worden alle 
leden In het Euro Info Punt ver
wacht en daarna wordt brou
werij „Straffe Hendrik" be
zocht, waar de groep het mid
dagmaal nuttigt (en nog veel 
meer). 
Inschrijven vóór 7 maart bij 
Bj0rn Wullaert, Vlasgaardstraat 
12, 8870 Izegem, tel, 
051/30.53.80 

e-post: 
bjorn. wullaert@rug.ac.be 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 5 maart SINT-AMANDSBERC: 

Piet De Pauw over „Ierse vrijheidsstrijders 
in de gevangenis". Tijdens de pauze voor 
tedere aanwezige een „irlsfi stew".Om 
20u. in Sint-Etooi, Antwerpsesteenweg 
275, 9040 Slnt-Amandsberg. Gratis toe
gang. Org.: Dr. Jozef Goossenaertskring 
Sint-Amandsberg/Oostakker. 

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 OEINZE: Lezing 
door Sven Gatz over,,Brussel anders be
keken". Om 20u. in de kelder van de Bi
bliotheek, Markt te Deinze. Org. i.s.m. 
VCLD. 

Dl. 17 maart NINOVE: Gespreks-
namiddag over ,,Slaapstoornissen". Om 
14U.30 in buurthuis ,,De Pallieter', Smid 
Lambrechtstraat te Outer Org.: vvvc-Ni-
nove. 

Za. 21 maart NEVELE: Lentefeest 
van VU-IMevele en Vlaamse Vriendenkring 
Groot-Nevele. Keuze uit: Koud vlees- en 
visbuffet (600 fr.) of warme beenhesp (500 
fr.). Gastspreker is Nelly Maes. Inschrijven 
en Info over de plaats van het gebeuren bij: 
Hugo verhege (371.65.93, fax 371,45.64), 
Olaf Evrard (371,04,26), Johan van Houtte 
(371.61.10) of Michel Roelens (371.62.68, 
fax 371.46.06). 

za. 2B maart NINOVE: 22ste eet
festijn van vu-Ninove. Keuze utt biefstuk, 
kippefiletof tong. van l8 tot 22u. in zaalTer 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Ook op 
zondag 29/3 van 11u.30tot 14u.30. Org.: 
vu-Ninove. 

za. 25 april OUDENAARDE: Be
zoek aan het EP te Brussel en aan het 
Geuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan het 
oud stationsgebouw te Oudenaarde, in
schrijven vóór 5/3 bij Jacques Vander Haeg-
hen (055/31.29.94) Of Geertruid Boone 
(055/31.05.32). Org.: Vü-Oudenaarde. 

WEST-VLAANDEREN 
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 
Academie voor Muziek en Vtfoord, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. 

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

WO. 11 maart ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Smulfestijn. Van 13u.30 tot 
16u. in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 
2. Deelname I50fr.0rg.: Vlanajo. 

WO. 11 maart BRUGGE : Culdo Ce-
zelle: zoals hij werkelijk was en hoe hij 
dichtte. Doore.h. Roger verkarre. Om isu. 
in de Magdalenazaal, Viollerstraat 7. Deu
ren 14u. Nadien is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWC-Brugge-Zuld. 

Vr. IS maart BISSECEM: Varicen 
aan 't spit. Tradtioneel feest voor VU-leden 
en -sympathisanten in het Ontmoetings
centrum „De Neerbeek" (vlakbij station 
Bissegem). inschrijven bij A. Vlleghe 
(35.08.75) . Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Bissegem. 

Vr. IS maart KOEKiUWE: 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-
kelrsbllck met een dia-namiddag ,,impres
sies doorheen de lens". Om I4u.30 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. Org;: 
VWC-lzegem. 

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-
leden. Org.: VSVK. 

WO. 18 maart IZECEM: v-club 
voorkinderen. Vlieger. Van 13u.50tot 16u. 
in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Deelname I00fr Org.: Vtanajo. 

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

Vr. 20 maart TIELT: Manu Adri-
aens over ,,De geschiedenis van de Ronde 
van Vlaanderen". Om 20u. in Oud Gemeen
tehuls Kanegem. org.: A. vanderplaets-
ekring Tieit. 

za. 21 maart BRUCGE: vujo-zuid-
west zet Brugge op stelten. Van 10 tot I2u. 
in het Euro info Punt. Daarna middagmaal 
en bezoek aan Brouwerij Straffe Hendrik. 
Inschrijven vóór 7/3 bU Bjorn Wullaert 
(051/30.53.80). 

Dl. 24 maart iZBCEM: „Dteet, deel 
2". Door diëtiste Véronlque Lecluyse (NV 
Vandemoortele). Om 20u. in De Drie Ge-
zeflen, Mentenhoekstraat. Org, FW-ize-
gem. 

01.24 maart KORTRi JK.- Europees 
regionaal beleid en Zuid-West-Vlaanderen. 
Voordracht door prof dr. Wim Vanhaver-
beke (Universiteit Maastricht). Om 20u. in 
KB, Leiestraat 21. inkom 300 fr., studenten 
100 fr. Org;; Hendnk Brugmans Kring Kort
rijk. 

WO. 25 maart ROESELARE: v-ctub 
voor kinderen. Paasgaia. Van I3u.30 tot 
I6u. in zaal 't Laag Plafond. Gaaipersstraat 
2. Deelname 150 fr. Org.: Vianajo. 

WO. 25 maart BRUCGE: Alles over 
thuiszorg. Door Leen Vandenabeele. Om 
15u. in de Magdalenazaal, viollerstraat 7. 
Deuren 14u. Nadien is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org.: WVG-Brugge-Zuld. 

Do, 26 maart BRUGGE: Leesciub 
van VWG-Brugge. Om 14u.30 in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. 

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

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

Dl. 31 maart BRUGGE: Met VWC-
Brugge naarde klankdiareeks „Bella Italia" 
door dhr. Menschaert. Om 14u.30 in het 
Casino te Blankenberge, zaal Roeschaert. 
Deuren vanaf I4u. org.: Seniorenacademie 
,.Brugse Vrije en Ommelarid". 

Do. 16 april BRUCCB: Lieven De-
handschutterover „Welkom in Wales". Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: 
tnformativa vzw. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 6 maart LiNNIK: 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-Tlenen i.s.m. VU-arr. Leu
ven en VCLD. 

Vr. IS maart DWORP: 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 i.s.m. VCLD. 

ZO. 15 maart TERVUREN: Steak-
festijn van vu-Duisburg-Moorsel-Tervuren. 
Vanaf I2u. in zaal ,,De Engel" op de markt, 
rechtover kerkingang, ledereen welkom. 

Vr. 20 maart LANDEN: Jos Bex 
over „De VU en ID21". Om 20u. in café 
Argus, Populierenhof. Slachthuispiein. 
Org;: VU-arr. Leuven i.s.m. VCLD. 

ZO. 22 maart BERG: Familiena
middag van de vu-afdeling Berg-Kampen-
hout met koffie, gebak en belegde brood
jes. Vanaf I5u.30 in zaal Riant, Visserijlaan 
te Berg. Spreker is dd. A!g. voorzitter Patrik 
vankrunkefsven over „VÜ-ID21". ledereen 
welkom. Liefst vooraf een seintje 
(016/65.54.74 - 016/65.18.86 -
016/65.55.51. 

za. 28 maart DWORP: Kaas- en 
Bieravond met Vlaamse kazen en streek-
bieren. Vanaf I8u. in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Hoogstraat 1. org.: VU-Dworp. 

Do. 2 april AARSCHOT: Jan cau-
dron spreekt over „De Nieuwe Medische 
Cultuur". In het Parochiecentrum, van Op-
hemstraat 23. Org;: VWC-Aarschot. 

Vr. 24 april TERVUREN: JOS Bex 
over ,.De vu en ID21'. om 20u. in café 
Keizerskroon. Markt. Org;: VU-arr. Leuven 
i.s.m. VCLD. 

LIMBURG 
Do. 5 maart SiNT-TRUIDEN: Bert 

Anciaux spreekt over politieke vernieu
wing. Om 20u. in zaai 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. 

Zo. 22 maart TONGEREN: Eet
festijn. Van 12 tot 14u. in zaal Sint-Ger-
trudis, Bilzersteenweg, Riksingen-Tonge-
ren. Keuze uit Noorse visschotel of Breu-
geliaanse koude schotel. Inschrijven btj 
Stijn Daniels, Veemarkt 3, 3700 Tongeren, 
(012/39.32.62. fax 012/39.14.91). ieder
een welkom, org;: vu-Tongeren. 

ANTWERPEN 
Do. 5 maart BERCHEM: Met FW-

Berchem naar ..Antonia". film met Wilteke 
van Ammeirooy en Jan Decleir. In Zaal RIX. 
CC Deurne. Info bij FW-Berchem 
(03/321.73.60). 

DO. 5 maart KALMTHOUT: Met 
FW-Kaltmhout naar .,Antonia". film met 
Willeke van Ammeirooy en Jan Decleir. In 
zaal RIX, CC Deurne. Info: en kaarten: 
666.57.77. 

vr. 6 maart HOMBEEK: Arrondis-
sementele kwis van VU-Arr, Mechelen. Om 
20u. in Cultuurhuis Letiëndaal (Oud Ge
meentehuis) te Hombeek. Ploegen van 
max. 5 per., 500 fr. per ploeg, ter plaatse te 
betalen. Ruime rpijzentafel. Inschrijven in 
het vu-secretariaat 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 
Nelly Bellens (455.63.12) of Willem Nollet 
(455.65.46) vóór 2/3. Org.: VU-Hove. 

Zo. 8 maart EDEGEM: Pannen
koekenslag van VNS-Edegem. Koffie en 
pannekoeken naar believen voor 150 fr. 
Vanaf I5u.30 in het heem van de Blauw-
voetgemeenschap, Fort 5 te Edegem. 

Za. 14 maart EDECEM: I6de 
Volkszangavond „Kom zing met mij"*. Om 
20u. in zaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem-
Elsdonk. Presentatie: Wilfrled 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. Biauwvoetgemeenschap, FW 
en VNSÊ van Edegem. 

zo. 15 maart MECHELEN: Jaarlijks 
pannenkoekenfestijn van VU-Mechelen, 
Vanaf I4u.30 in zaal Cecilia te Leest-Dorp, 
Mechelen. 

Ma. 16 maait KALMTHOUT: Voor
dracht met video over ..De zes", over de 
Vlaamse rand. Om 20u.l5 in Salon Monida, 
st.Jozefiaan l . Org;: FW-Kalmthout. 

Vr. 20 maart BORNEM: „De Taal
grens. Voerstreek, Piat-Dietse gewest, Ko
men en Edingen " door Freddie Boeykens. 
Kofflemaaltijd voor leden en sympathisan
ten. Om 14U.30 in Klein Abdijzaaftje, Kloos
terstraat te Bomem. org.: vwG-regio 
Klein-Brabant. 

Za. 21 maart EDECEM: Kaart
avond in het heem van de Biauwvoet
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 
verleden" te Gent. info en inschrijving: 
FW-Kalmthout. 

WO. 1 april TURNHOUT: Bruno 
Schoenaerts over „Pleidooi voor een snel
ler, rechtvaardiger en humaner proces
recht". Om 20u. in De Warande, Keldercafe. 
Org.: Vlaamse Kring Turnout i.s.m. VCLD. 

Het initiatief voor een (tweejaarlijkse 
geschiedkundige boekenbeurs is in 1983 
gegroeid uit de ervaring dat zowel pro
fessionele historici als volks-, heem- en 
familiekundigen te weinig op de hoogte 
zijn van de publicaties door niet-com-
merciële verenigingen en instellingen of
wel moeite hebben om deze publicaties te 
verwerven of te raadplegen. Ondertussen 
is op dit vlak veel veranderd, vooral dank 
zij de informatica, o.m. via Internet. 
Toch blijft zo'n forum, waarop alle his
torische disciplines aanwezig zijn en er 
zowel de nieuwste als oudere publicaties 
presenteren, van groot nut, vooral omdat 
de meeste van deze publicaties niet in de 
boekhandel te vinden zijn. Om het his
torische aanbod zo ruim en verscheiden 
mogelijk te maken zijn ook uitgeverijen, 
boekhandels en antiquariaten op deze 
boekenbeurs aanwezig. Zij is zowat de 
grootste gespecialiseerde boekenbeurs in 
Vlaanderen, en gaat dit jaar door in het 
Gentse Congressencentrum. 
Tijdens de beurs lopen volgende ma
nifestaties: 

- Tussen moment en monument voor de 
eeuwigheid. Tentoonstelling van gietij
zeren grafkruisen. 

- Buurtspoorwegenarchitectuur in Vlaan
deren. 

- Op zondag van 14u.30 tot 16u. in de 
Blauwe Zaal(lste verdieping) „Manifest 
voor de studie van de volkscultuur als 
permanent ontwikkelingsproces". 

o» Info: Arnold Eloy, tel. 09/223.70.65, 

fax 091223.97.38, 

e-mail arnold.eloy@skynet.be. 

c& Negende Geschiedkundige Boeken

beurs van Vlaanderen. Zat. 7 maart 

van 11 tot 18u., zon. 8 maart van 10 

tot 17u. Int. Congressencentrum, Ci

tadelpark Gent. Inkom 100 fr. Ca

talogus 200 fr. 

..De tael is gansch het volk" 
Het Vormingscentrum Lotdewijk Dosfel biecjt 
een reeks lunchgesprekken rond het thema 
,,Taal" aan. 
Op donderdag 15 maart spreekt prof. em. 
Geerts (KULeuven) over De nieuwe spelling. 
Op woensdag 11 maart zal prof. dr. Tael-
deman (RUCent) het hebben over De rol van 
het dialect. 
Donderdag 19 maart licht voormalig VU-
volksvertegenwoordiger André De Beul De 
Nederlandse Taalunie toe. 

De lunchgesprekken duren telkens van 12 tot 
14u. en vinden plaats in de Erasmuszaal van 
het Algemeen VU-secretarlaat op het Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel. Belegde 
broodjes en drank zijn gratis beschikbaar. 
Wie aan één of meerdere lunchgesprekken 
wenst deel te nemen geeft een seintje aan 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, t.a.v. Jan 
Brocatus, Omwentellngsstraat 13, 1000 
Brussel, Tel. 02/219.25.00. fax. 
02/217.35.10. 

Bij welk ziekenfonds je aansluit is vooral een kwestie van gezond verstand. 
Zet eens alles rustig op een rijtje en kijk wie je de beste oplossing biedt 

En dan merk je snel dat er eigenlijk maar één ziekenfonds is waar je zoveel 
krijgt voor je bijdragen, zoveel méér dan elders, dat de keuze gauw gemaakt 
is. Met de armen gekruist Een zelfstandige keuze die je niets dan voordelen 
biedt: 

1. U wordt lid van een gezond, sterk en Vlaams Neutraal Ziekenfonds met 
ca 80 kantoren in het Vlaamse landsgedeelte (indien nodig komen wij zelfs 
aan huis); 

2. Wij bieden u tal van extra, eigentijdse voordelen; 

3. Dankzij ons enthousiasme, dynamiek en Inzet op het terrein, kunnen 
onze mensen voor u het verschil maken. 

GRAAG NODIGEN WIJ U, UW FAMIUE EN VRIENDEN UIT OP VRIJDAG 
6 MAART VAN 16u TOT 20u VOOR DE OPENINGSRECEPTIE VAN ONS 
NIEUW KANTOOR TE KNOKKE, SEB. NACHTEGAELESTRAAT 25. 

Voor vrijblijvende Informatie bel gratis onze klantendienst s 0800-9-4361 

235 VNZ V L A A M S N E U T R A A L Z I E K E N F O N D S 

Adm. Zetel: Vlaams Neutraal Ziekenfonds 235, Statieplein 12, 9300 Aalst 
tel. (053) 76 99 99 fax (053) 77 09 02 
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ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 

^>^RGENTK 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

I f Sfermees 
V A . / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WiJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

•fïS' 

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-
IViOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz., enz... 

D E REUS I N TEGELS 

C 'u^ t.^Ö^^.i*^:^'?*??/^ /é" 

^^^^ •n^>72^^ 

, ^ 6>^^/4? JJ? 46' 

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

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 
Zaterdag; 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 

*^^_s . f r t ^s^ ) 

Eigen Sociale zelcerheid 
Op 7 maart a.s. organiseert het Aktiekomitee 
Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) een na
tionale meeting. De tweede meeting van het 
Aktiekomitee staat in het teken van een 
"Eigen Sociale Zekerheid, Eigen fiscaliteit." 
Volgens het Aktiekomitee Is de hoge werk
loosheid één van de belangrijkste heden
daagse problemen, maar beschikt de 
Vlaamse regering niet over de bevoegd
heden om dit probleem doeltreffend aan te 
pakken. Zolang Wallonië over onze Sociale 
Zekerheid en fiscaliteit mee moet beslissen, 
kan Vlaanderen de loonlasten niet verlagen 
en geen bijkomende banen scheppen. Het 
Aktiekomitee kan niet langer aanvaarden dat 
Vlaanderen „meegezogen wordt In het Bel
gisch sociaal-economisch beleldsmoeras. Wij 
willen dat de Vlaamse regering de macht 
verwerft om onze volksgemeenschap goed 
te besturen. Onmacht en schijnmacht moe
ten door écht zelfbestuur vervangen wor
den." 
Daarom eist het Aktiekomitee dat de Sociale 
Zekerheid volledig wordt gesplitst en Vlaan
deren over fiscale autonomie beschikt. Ie
dereen wordt opgeroepen om deze eisen op 
zaterdag 7 maart kracht bij te zetten. „De 
tweede meeting moet het startsein geven 
voor de nieuwe communautaire ronde In 

1999. WIJ rekenen op uw massale aanwe
zigheid als politiek signaal naar de unitaire 
machthebbers." 
Het programma van de meeting waarborgt 
een duidelijk en radicaal standpunt, Bou-
dewljn Bouckaert en Ludo Abicht zijn de 
gastsprekers, er is het "politiek poppenca-
baret" door Armand Schreurs. er worden 
achtergrondbeelden en getuigenissen ver
toond van enkele vooraanstaande figuren. 
c» Eigen Sociale zekerheid. Eigen fis-

ealltelt. 2de nationale meeting, za
terdag 7 maart 1998. vanaf I4u.30 In 
de Grote aula U.iJt. In WllrUk-Ant-
werpen. info: secretariaat AK-VSZ, 
Hoogstratenplein 1. 2800 Mechelen. 
Tel: 015/28.90.92. 
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DE GEZANT VAN AGUSTA 
"Als ik die affaires Agusta en Dassauk bekijk, krijg ik steeds de 
indruk dat er van alles is beslist op een veel hoger niveau, een 
niveau dat ik niet kea" Dat zegt Georges Cywie, de gewezen 
Belgische vertegenwoordiger van Agusta en door het gerecht van 
alle schuld gezuiverd. In Knack legt Cywie uit wie welke rol speel
de in de affaires, en waarom Agusta zijn leven kapot gemaakt heeft. 
"Soms wist ik niet wat me overviel." Een gespek 

H E T M Y S T E R I E 
V A N M A G R I T T E 

ZO SPRAK MAGRITTE 
"Zo, u wil een gesprek met mij. Wat een idee." -
"Het was sterker dan mezelf." Zo begint een inter
view met René Magritte, meer dan dertig jaar na de 
dood van de schilder. De vragen zijn van nu en 
toch is geen enkel antwoonl van Magritte verzon
nen. 'T)e kunst van het schilderen laatje toe een 
denken te beschrijven dat mogeUjkenvijs zichAaar 
kan worden. Maar die zichtbare dingen kunnen niet 
bestaan zonder mysteries." Vlak voor de grote over
zichtstentoonstelling: een surrealistisch veihaal. 

I N B I J L A G E 

MULTIMEDIA-SPECIAL 
De Multimedia-special bij Knack is de gids 
bij uitstek voor de multimediale consument. 
Hij vindt er alle informatie over de recentste 
ontwikkelingen in multimedia-computers, 
CD-Rom, mobiel bellen, 
Internet, home theatre... 
De Multimedia-special volgt 
op de voet de nieuwigheden in 
deze snel evoluerende materie. 
Deze week verschijnt deze 
Multimedia-special als apart 
magazine bij Knack. 

WEEKEND KNACK: MODE DIT IS BELGISCH MET MODE, MUZIEK EN DESIGN VAN EIGEN KWEEK 
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D e foto van de Bottelaarse voetbalploeg, 11 

jonge mannen in niet eens een uniforme 

outfit. Uit deze groep kwam de kern van het 

plaatselijke verzet, maar zoals op vele plaatsen in 

Vlaanderen het geval was werden de echte 

weerstanders bijgesprongen door late roepingen die 

'septemberweerstanders' worden genoemd. 

De Bottelaarse verzetsgroep werd reeds 
eind 1940 opgericht door drie liberale 
jongeren en hield zich vooral bezig met 
het doorgeven van berichten en het ver
spreiden van zelf gemaakte sluikblaadjes 
die Tijl en Libre Belgique werden ge
noemd. Aangezien de verzetsvereniging 
gevormd was rond de plaatselijke voet
balploeg, vonden haar bijeenkomsten 
meestal in het clublokaal en stamcafé op 
het dorpsplein plaats. Verder hield het 
verzet zich bezig met het verzamelen van 
rantsoenzegels, het versieren van graven 
op 11 november, het aanmaken van valse 
identiteitspapieren en het inwinnen van 
militaire informatie die door een in
lichtingsagent naar Brussel werd gesmok
keld. 

BEPERKT VERZET 

Tot januari 1941 werkte de verzetsgroep 
van Bottelare volledig autonoom. Begin 
1941 werd de groep aangesloten bij de V-
Liga, een verzetsgroepering die haar 
zwaartepunt in Gent had en in Vlaan
deren 33 secties telde. De V-Liga leek in 
haar werkzaamheden meer op een spi
onagedienst dan op een actieve verzets
groep. In april 1942 werd haast de vol
ledige staf van de V-Liga aangehouden. 
De meeste kernen, evenals de verzets
groep in Bottelare stapten toen auto
matisch over naar het Belgisch Legioen, 
de voorloper van het Geheim Leger. 
Behalve met de leiders van het Geheim 
Leger in Gent hield de verzetsgroep van 
Bottelare geen contacten met verzets
groepen in andere gemeenten. Haar be
langrijkste actie was haar medewerking 
aan de geslaagde parachutage op 10 mei 
1944 te Velzeke, waar naast wapens ook 
munitie en uitzendposten gedropt wer
den. Op 1 juni 1944 werd in de no
tariswoning van Nève de Mévergnies, 
rechtover de kerk, het schuiloord van het 
Geheim Leger gevestigd en werd de be
vrijding van Gent voorbereid. 
Slechts een beperkt aantal mensen en
gageerde zich gedurende de bezetting 
daadwerkelijk in het Bottelaarse verzet. 
Na de oorlog beweerden 35 personen 
deel uitgemaakt te hebben van de Bot
telaarse „weerstandsploeg". Het aantal 
dat tijdens de oorlog echt actief was, lag 
beduidend lager; amper 8 mensen kun
nen tot de „vaste kern" van het Bot
telaarse verzet gerekend worden. 
Hoe zag deze groep van de echte ver-
zetslui eruit? Hij was samengesteld uit 
mannelijke jongeren afkomstig uit vrij 
welvarende gezinnen die ontegenspre
kelijk tot de betere klasse behoorden. 
Bovendien valt het op dat de acht jonge 
mannen poHtiek bewust waren. Behalve 
twee overtuigde katholieken, waren de 
overigen liberaal en kwamen voort uit 

een liberaal milieu. Zeven van de acht 
verzetslieden woonden in Bottelare. So
ciaal gezien kwamen zij uit gezinnen die 
goed ingeburgerd waren in de dorps
gemeenschap, in het dorpscentrum 
woonden en met ouders die enig aanzien 
hadden. 

MANNENZAAK 

De „echte weerstanders" waren ook so

ciaal actief: zij kenden elkaar van voor de 

oorlog door hun lidmaatschap van de 

evident dat het merendeel van de ver
zetsstrijders in Bottelare woonde. De ove
rigen woonden in de omliggende ge
meenten. Opvallend is dat een deel van de 
verzetsstrijders na de oorlog emigreerde, 
waardoor twee op vijf verzetslieden di
rect na de oorlog buiten Bottelare woon
den. 

Er waren 
weerstanders 

en weerstanders 
plaatselijke voetbalclub. Het verzet van 
Bottelare was in de eerste plaats een 
mannenzaak. Vrouwen waren met een 
aandeel van één op vijf numeriek on
dervertegenwoordigd. Geen enkele 
vrouw maakte deel uit van de „vaste 
kern" van het verzet. De vrouwen in het 
Bottelaarse verzet hielden zich voorna
melijk bezig met logistieke steun en het 
overbrengen van inlichtingen. 
Wat de leeftijd betreft, valt het grote 
aandeel van de jongeren op. De overgrote 
meerderheid was in mei 1940 nog geen 
dertig jaar. De verzetsgroep kan volgens 
de leeftijd opgesplitst worden in twee 
groepen. De tieners en twintigers vorm
den ontegensprekelijk de belangrijkste 
subgroep, terwijl de tweede subgroep 
gevormd werd door hun ouders. Der
tigers en veertigers kwamen bijna niet 
voor. 

Wat de burgerijke stand betreft, lag het 
aandeel van de gehuwden in het verzet 
iets onder de helft. Een nipte meer
derheid was in mei 1940 nog vrijgezel. De 
„harde kern" van het verzet was op één 
uitzondering na ongehuwd, de leden 
kwamen uit eerder kleine gezinnen, meer 
dan de helft had slechts 1 of 2 kinderen. 
Ook de gehuwde verzetslui hadden ten 
hoogste twee of zelfs geen kinderen. 
Doordat de tieners en twintigers een 
belangrijk aandeel hadden, is het niet 
verwonderlijk dat een derde van de ver
zetslui bij het uitbreken van de oorlog nog 
studeerde. Het aandeel van de studenten 
in het Bottelaarse verzet lag dus on
gemeen hoog, de scholingsgraad was na
venant. Bijna de helft van de verzetslui 
had tot zijn achttien jaar gestudeerd. Een 
vijfde had zelfs universiteit of hoger on
derwijs genoten. De Bottelaarse verzets
strijder was dus bijzonder goed ge
schoold. 
Wat de woonplaats betreft, is het vrij 

ZWARE TOL 
Het beroep van hun ouders komt on
geveer overeen met de beroepsindeling 
van de totale bevolking. Toch valt op dat 
ambachtslieden en zaakvoerders bijna 
niet voorkomen bij de ouders. Arbeiders 
en landbouwers waren ondervertegen
woordigd, terwijl de bedienden over
vertegenwoordigd waren. Het aantal 
huisvrouwen en zaakvoerders was be
perkt. Handelaars daarentegen waren 
wel goed vertegenwoordigd, evenals de 
openbare diensten. 

Een relatief hoog deel van de verzetslui 
was Franstalig. De sterke aanwezigheid 
van Franstaligen in het Bottelaarse verzet 
spruit voort uit de aanwezigheid van de 
Gentse notarisfamilie Nève de Méverg
nies die in Bottelare haar buitenverblijf 
had. 

Alle Bottelaarse verzetsstrijders waren op 
één uitzondering na lid van het Geheim 
Leger. Ten mmste 31 daarvan werden 
erkend als „gewapend weerstander". 
Niemand werd erkend als „burgerlijk 
weerstander" en degenen die de con
centratiekampen niet overleefden, kre
gen postuum het statuut van politiek 

gevangene toegekend. De werking van 
het Bottelaarse verzet eiste een zware tol; 
ondanks het feit dat de „echte kern" van 
het verzet tot een minimum beperkt was, 
moesten toch vier leden hun engagement 
met het leven bekopen. 
Van deze vier mensen waren er slechts 
twee effectief lid van het verzet; een 
katholiek gemeenteraadslid van de na
burige gemeente Merelbeke, Léonce 
Volckaert en de onbetwistbare leider van 
de verzetsgroep. Marcel De Mulder. De 
twee overigen waren onschuldige slacht
offers: de broer van de verzetsleider, 
Urbain De Mulder en de katholieke 
Franstalige notaris Nève de Mévergnies, 
wiens zoon aaief was. 

SÊPtEMBER-
WEERSTANDERS 

De invoering van de verplichte tewerk-
steUing had geen gevolgen voor de aan
wervingen van nieuwe leden. De „ver
zetsgroep Bottelare" werd vrij vroeg op
gericht en de aansluitingen verliepen ge
leidelijk en trapsgewijs. Anderzijds wer
den vooral tussen mei en augustus 1944 
nieuwe leden aangeworven. Toch moet 
benadrukt worden dat een kwart van de 
leden van de plaatselijke verzetsgroep 
voor de bevrijding op geen enkele manier 
betrokken was bij het verzet. 
Zij konden weliswaar reeds vroeger zijn 
aangeworven, maar traden slechts in sep
tember 1944 in actie en worden daarom 
als de 'septemberweerstanders' be
schouwd. Deze subgroep wordt verder 
ingedeeld in de groep van de „vechtende" 
en die van de „gewone" septemberweer
standers. 

UK deze 

Bottelaarse 

voetbalploeg 
groeide het 

plaatselijke 
verzet. 

EEN DOnP TUSSEN 

WENZWMIT 

Toen er van bezetting en collaboratie 
nog geen spraak was reden 

dorpsgenoten samen een fietstocht 
door de Ardennen. Op deze foto uit 

augustus 1933, van rechts naar links: 
Jozef Schepens, de Vlaamsgezinde 

koster Naast hem Jozef De Meyer die 
in de collaboratie stapte en In het 

midden Marcel De Mulder die de 
onbetwiste leider van het Bottelaarse 

verzet zou worden. 

Precies de helft van de septemberweer
standers ging bij de bevrijding meevech
ten met de Canadezen. 

Patrick Duportail 
Volgende week: 
Repressie trof vooral randfiguren 11 
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i n het kader van een systematische historische 

benadering van het Vlaams Nationalisme 

verscheen onlangs een biografie van Herman Vos, 

geschreven door Bernard van Causenbroeck. Het is 

de uitgewerkte versie van zijn licentiaatverhandeling 

voor de vakgroep Nieuwste Geschiedenis aan de 

Gentse Universiteit o.l.v. de professoren Herman 

Balthazar en Bruno De Wever. 

<# BOEKEN ^ 

Herman vos, 
wou nu niet? 
Of mocht hU 

niet van de 
BSPSB? 

12 

Bernard van Causenbroeck splitst zijn 
biografie over Herman Vos in drie delen 
op. Het eerste deel behandelt Vos' le
vensloop vanaf zijn geboorte op 31 maart 
1889 tot aan zijn vrijlating uit de ge
vangenis op 31 oktober 1920, na een 
veroordeling tot drie jaar wegens ac
tivisme. Hieruit onthouden wij de, voor 
vele Antwerpse Vlaams Nationalisten uit 
die tijd, belangrijke rol van het Antwerps 
Atheneum en de passage van een be
trekking als klerk bij het Antwerpse stads
bestuur. Zijn huwelijk met een jeugd
vriendin uit een burgerlijke, Fransspre-
kende familie, die hem steeds is blijven 
steunen. 

Vos, die in die tijd eerder een bescheiden 
figuur was, viel op door zijn intellectuele 
capaciteiten. Hij werkte mee aan ver
schillende tijdschriften en nam bestuurs
functies waar in Vlaamse verenigingen. 
Tevens verdiepte hij zich in studies over 
economie en sociologie. Wanneer Antoon 
Jacob eind 1915 zijn actie begint voor 
„een zelfstandig Vlaanderen in een vrij en 
onafhankelijk België" wordt Vos al vlug 
actief propagandist. 

In de actie voor de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit treedt hij mee op 
het voorplan en op 25 maart 1916 wordt 
hij namens het Nationaal Vlaamsch Stu
dentenverbond hd van de Bjiad van 

Vlaanderen. Vos is hiermee op 27-jarige 
leeftijd een der jongste leden. 
Van meet af aan neemt hij afstand van de 
extreme groep, o.m. rond Jan Domela 
Nieuwenhuis, René De Clercq e.a. die 
België zonder meer verwerpen en als 
„jong-Vlamingen" de radicale partij vor
men tegen de meer gematigde „unio
nisten". 

Deze tegenstelling zal ook later telkens 
weer opduiken in Vos' loopbaan als leider 
van de Vlaams Nationalistische kamer-
groep. 

FEDERAAL STATUUT 

Het tweede deel behandelt de rol van Vos 
in de periode 1920-33, vooral dan zijn 
optreden in de Kamer van Volksver
tegenwoordigers. Vos is dan de voor
naamste politieke figuur in het Vlaams 
Nationalisme. Hij leidt de Frontpartij die 
vooral in Antwerpen haar basis heeft 
evenals de Vlaams Nationale Kamer-
groep, belichaming van de vrij verdeelde 
Vlaams Nationalistische beweging. 

Minutieus volgt de auteur dan het ver
loop van Vos' loopbaan. Zijn voortdu
rende contacten met E Geyl. Zijn keuze 
als vrijzinnige, voor Godsvrede (plura

lisme) in een beweging waar de katho
lieke invloed niet gering was. Zijn keuze 
voor een zinvolle oppositie zodat het 
contact met de Vlaamse „minimalisten" 
niet verbroken wordt. Zijn weigering het 
botte anti-Belgicisme achterna te lopen 
zonder evenwel zijn nationalistische be
ginselen af te zwakken. Zijn rol in de 

DE BREUK 
Het Godsvrede-standpunt van de Front
partij komt onder druk te staan. Bij de 
verkiezmgen van 27 november 1932 
wordt Vos niet verkozen na een extreme 
polarisatie rond „de ziel van het kind" en 
een ontmoedigende verdeeldheid in het 
Vlaams Nationale kamp. 
Een bondige beschrijving van de bespre
kingen die o.l.v. Staf De Clercq in april 
1933 starten en die leiden tot de stichting 
van het VNV sluit dit tweede deel af. 

De calvarietocht 
van een 

democratisch 
Vlaams Nationalist 

moeilijke tactische maneuvers rond de 
Waterverdragen met Nederland in 1926-
27. Waar de Vlaams Nationalisten ten
slotte tegen de verdragen stemmen. 
Daarop volgt het hoogtepunt van Vos' 
carrière, de organisatie van de Borms-
verkiezing te Antwerpen op 9 december 
1928. Waar bij een tussentijdse verkiezing 
de nog steeds gevangen gehouden Borms 
dubbel zoveel stemmen haalt als zijn 
liberale tegenkandidaat. Een stunt die de 
minimalisten zal toelaten eindelijk een 
serie taalwetten te doen goedkeuren in de 
jaren 30-32. 

Vervolgens komt vooral de wording van 
Vos' voorstel tot herziening van de 
Grondwet aan bod. Het fameuze Federaal 

Statuut dat uiteindelijk op 25 maart '31 in 
het Parlement wordt ingediend als wets
voorstel voor een Bondsstatuut van het 

verenigd Koninkrijk Vlaanderen en Wal

lonië. Uitvoerig gaat de auteur in op wat 
hij de „calvarietocht van een minima
listische Vlaams Nationalist" noemt. 
Want wanneer de in overwegingneming 
op 19 juli 1932 wordt geweigerd (ook 
door de Vlaamse katholieken o.l.v. Frans 
Van Cauwelaert) is er over dit Federaal 
Statuut méér gediscussieerd en vooral 
getwist in de Vlaams Nationale middens 
dan daarbuiten. Met het weekblad Vlaan

deren op kop, wordt Vos door de groei
ende extremistische fractie in het Vlaams 
Nationalisme aangevallen als Belgicist, 
opportunist, anti-Groot-Nederlander, 
enz. Ward Hermans en Jeroom Leuridan 
verloochenen hun handtekening. Ver-
schaeve veroordeelt het statuut, enz. 
enz. 

Intussen wordt de klerikale / anti-kle
rikale tegenstelling opgevoerd, ook onder 
de Vlaams Nationalisten. 

Tijdens deze besprekingen halen de ra
dicale Groot-Nederlandse en facisce-
rende tendensen het op de pluralistische, 
federalistisch gezinde gematigden, 
waarop Herman Vos op 1 november 
1933 uit de Vlaams Nationale partij 
treedt en het hoofdredacteurschap van 
het dagblad De Schelde neerlegt. Hij 
treedt toe tot de Belgische Werklieden
partij. 

Het derde deel behandelt de periode van 
november 1933 tot zijn overlijden op 12 
mei 1952. 

De integratie van de burgerlijke, intel
lectuele sociaal-democraat in de BWP 
vraagt tijd. Via studieopdrachten en me
dewerking aan het Plan van de Arbeid van 
Hendrik De Man komt Vos in 1936 als 
senator terug in het Parlement. Zijn ac
tiviteit spitst zich meer en meer toe op de 
internationale politiek waarin de strijd 
tussen democratie en fascisme in Europa 
op de voorgrond treedt. De Vlaamse 
kwestie verhuist naar de achtergrond. Vos 
zweert in 1936 zijn eigen federalistisch 
voorstel af, maar steunt in 1937 wel 
ondubbelzinnig het amnestie-voorstel 
van de regering en ijvert voor eigen 
Vlaamse congressen binnen de BWP 
Wanneer in 1938 de houding van eerste 
minister Spaak in de Spaanse burger
oorlog de felle woede van de Waalse 
socialisten opwekt speelt Vos een op
gemerkte rol in de bepaling van de hou
ding van de Vlaamse socialisten die Spaak 
blijven steunen. 

Tijdens de oorlog treedt Vos toe tot het 
verzet zij het dan vrijwel uitsluitend op 
het intellectuele vlak. Hij bereidt samen 
met anderen het socialistisch programma 
voor de na-oorlogse periode voor en 
zetelt in het zgn. Comité Gilles, de in

lichtingendienst van de Belgische rege
ring in Londen. 

Daarmee is hij volledig opgenomen in de 
socialistische inner eerde zodat hij op 27 
september 1944 minister wordt in de 
regering Pierlot. Dat bleef hij tot 12 maart 
1947, eerst van Openbare Werken nadien 
van Openbaar Onderwijs. 
In de Koningskwestie houdt Vos zich op 
het achterplan. Inzake de repressie be
perkt zijn optreden zich tot het beïn
vloeden van beslissingen in een beperkt 
aantal individuele dossiers. Nog méér dan 
in de periode 36-37 distantieert hij zich 
van de Vlaamse beweging, zweert hij zelfs 
het activisme af en voert hij als minister 
een „extreem gematigde" Vlaamse po
litiek. 

Na maart 1947 beperkt Vos zijn rol tot 
specialist in internationale aangelegen
heden en dit zowel op het vlak van de 
regering als van de socialistische bewe
ging. De schuchtere opflakkering van 
Vlaamsgezindheid in de BSP die leidt tot 
het eerste naoorlogse Vlaams Socialistisch 

Congres in april 1951 leidt bij Vos niet tot 
toekomstplannen en sterft af onder de 
druk van Jos Van Eynde en Edward 
Anseele jr. en het ontbreken van een 
gezaghebbende leidersfiguur waarvoor 
zowel binnen als buiten de BSP (o.m. 
door P Geyl) op Vos was gerekend. 
Tevergeefs. 

KLEURLOOS 

Het boek van Van Causenbroeck is een 
lezenswaardig werk dat de schaarse li
teratuur over Herman Vos nuttig aanvult. 
Het reikt heel wat gegevens aan voor 
diegenen die een beter inzicht willen 
krijgen in de ontwikkeling van het 
Vlaams Nationalisme in de periode 1920-
1933. De ontleding van Vos' optreden als 
feitelijke intellectuele leider van het 
Vlaams Nationalisme in die periode 
vormt trouwens de kern van het boek. Zij 
omvat 170 bladzijden voor 13 jaar ge
schiedenis tegenover 65 bladzijden voor 
de socialistische periode die 18 jaren 
omvat! 

Het boek valt daardoor zowat in twee 
ongelijkwaardige delen uiteen. Het 
tweede brengt niet erg veel wezenlijks bij 
tenzij de wat summiere beschrijving van 
de gevolgen van de evolutie die Herman 
Vos had doorgemaakt. Met de opvallende 
paradox dat de geschiedenis van Herman 
Vos toen hij een kleine en verdeelde 
oppositiepartij leidde, boeiender en be
langwekkender voorkomt dan het vrij 
kleurloze en onbelangrijke verloop van 
de tweede periode toen hij deelnam aan 
de machtsuitoefening. Is dit het gevolg 
van de werkelijke gang van zaken of van 
de wijze waarop de auteur zijn onderwerp 
heeft behandeld? Was er over de tweede 
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« B O E K E N • 

periode minder bronnenmateriaal be
schikbaar of heeft Vos in deze periode 
inderdaad geen rol van betekenis meer 
gespeeld? De auteur schijnt deze mening 
nogal toegedaan. 

Wat treft zijn zeker enkele opvallende 
parallellen tussen de ontwikkeling van 
het Vlaams Nationalisme in de periode 
1920-33 en van 1960 tot vandaag. Zoals 
de VU streefde Vos met de Frontpartij een 
georiënteerd democratisch vrijheidsnati-
onalisme na, wars van het gezags- of 
staatsnationalisme. Structureel volgde 
hij, zoals de VU, Vlaams zelfbestuur na. 
Via een federale hervorming van de Bel
gische staat. 

Zoals de leiding van de VU stootte hij op 
de verbeten tegenstand van extremisten 
die de federalistische doelstellingen te 
minimalistisch vonden en vervolgens af
gleden naar anti-democratische, autori
taire opvattingen. 

Vos moest optornen tegen het weekblad 
Vlaanderen, de VU tegen 't Pallieterke. 

Met dit verschil dat waar Vos een uit

puttende strijd moest voeren binnen zijn 
eigen partij, de VU hoofdzakelijk had af te 
rekenen met de niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging. 

AFGEREMD? 

Vos had de tweespalt die de Frontpartij 
ten gronde richtte trouwens reeds vroe
ger ontmoet in het activisme waar hij, als 
'unionist' de extremistische Jong-Vlamin-
gen bestreed. 

Hij was dus gewaarschuwd. Maar hij liet 
na zijn grote intellectuele en oratorische 
talenten te gebruiken om de Vlaams Na
tionale beweging tot eenheid te dwingen 
en organisatorisch onder controle te hou
den. Daardoor kregen de fascistoïde en 
'Dietse' nationalisten de kans om een 
strakkere en sterkere organisatie op te 
bouwen, hun zetelaantal in het parlement 
te verhogen, maar sleepten zij tevens het 
Vlaams nationalisme de heilloze weg op 
van de breuk met de reformistische de
mocratische politiek die Herman Vos 
beoogde. 

Kopstem 
Het IS weer eens wat anders: schrij
vers en politici die met elkaar de 
degens kruisen in een cultureel 
centrum. „Schrijvers en politici 
doen het met schone woorden." 
luidt het in de perstekst. „Op pa
pier en luidop hanteren zij woor
den als scherprechters in de maat
schappij van vandaag, de enen om 
daadwerkelijk veranderingen te
weeg te brengen, de anderen om 
het bestel van commentaar te 
voorzien. Wie wat doet loopt af en 
toe door elkaar "De culturele cen
tra van Tongeren (De Velinx) en 
Turnhout (De Warande) hebben In 
deze de handen in elkaar geslagen 
en nodigen volgend select kransje 
uit op hun avonden; Benno Bar
nard, Jos Ceysels, Pol Hoste, Luc 
Martens, Nelly Maes, Jeroen Olys-
laegers. Mare Reynebeau, Walter 
Van den Broeck Tuur Van Wal-
lendael, Luc Van den Bossche en 
Guy Verhofstadt Alle deelnemers 
mogen een stelling naar voor 
brengen en kunnen hierover met 
elkaar In debat gaan. Tussendoor
tjes worden verzorgd door Ray
mond van het Groenewoud, Da-
mlaan De Schrijver Peter De Craef 
en Arne LIevens. Mark Schaevers, 
die 'De Standaard der Letteren' 
onder zijn hoede heeft, zal György 
Konréd (foto) in levende lijve op de 
rooster leggen. De gehele avond is 
in handen van Jan Wauters. Voor 
de mensen uit Turnhout, waar het 

programma op een zaterdagavond 
zal doorgaan. Is er nog een dans-
party met o.a. Jos Geysels achter 
de platendraaiers Kaarten kosten 
500 fr. (reducties zijn mogelijk) en 
kunnen gekocht worden in de Wa
rande en in de Velinx. Dubbel-
kaarten kosten 750 fr. (het pro
gramma van belde avonden is ver
schillend), in deze dubbelkaart Is 
de busreis Tongeren-Turnhout en 
terug en Turnhout Tongeren en 
terug inbegrepen. Datum van af
spraak, zaterdag 7 maart om 
20U.15 in Turnhout en donderdag 
12 maart om 20u.30 in Tonge
ren. 
c» Meer Info: De Warande, wa-

ranaestraat 42. 2300 Turn
hout, tel. 014/41.94.94, fax 
014/42.08.21 en De velinx. 
Dijk 111.3700 Tongeren, 
tel. 012759.38.00. 
fax 012/59.57.85. 

Dat deze in 1933 geen andere keus meer 
had dan de breuk lijkt hiermee duidelijk. 
Minder duidelijk blijft evenwel het ant
woord waarom Vos nadien zijn talenten 
niet beter gebruikt heeft voor de ver
dediging van de Vlaamse belangen en de 
beïnvloeding in die zin van de BSP. Kon 
hij niet of wilde hij niet? Van Cau-
senbroeck schijnt eerder te opteren voor 
de tweede verondersteUing. Hij verwijst 
naar het geleidelijk afzweren eerst van het 
federalisme nadien van het activisme en 
citeert enkele uitspraken van Vos zelf en 
de verontruste reacties van P. Geyl, die 
steeds erg bevriend was gebleven met 
hem. Ook de collaboratie schijnt een 
nadelige invloed te hebben uitgeoefend 
als bewijs hoe gevaarlijk het nationa
listisch denken kan evolueren. Hoe de 
interne machtsverhoudingen binnen de 
BWP lagen blijft vaag evenals de vraag of 

Vos misschien afgeremd werd. 
In ieder geval blijft de lezer wat deze 
problematiek betreft wat op zijn honger. 
Afgezien van het vermelden van de enkele 
feiten die wijzen op het wegdeemsteren 
van iedere radicale Vlaamse reflex kan 
men dit derde deel van het boek eigenlijk 
missen. Veel meer dan een uitgebreide 
officiële necrologie is het niet. 
Desondanks blijft het werk van Van Cau-
senbroek een leerrijk boek dat helpt niet 
alleen het verleden, maar ook het heden 
van het Vlaams Nationalisme te begrij
pen. 

Hugo Schiltz 

c» Herman Vos. Van Vlaams Nationa

lisme naar Socialisme. B. Van Cau-

senbroeck. Uitg. Hadewijch Antwer-

pen-BaarnenAMSAB Gent, 351 blz., 

690 fr. 13 

vanaf woensdag 4 maart In uw krantenwinkel. Samen met Knack 
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THE POSTMAN 
Ergens schreef Annemarie van Ewyck, een bekende Nederlandse 

SF-kenner, „dat het zo ongemerkt mogelijk schilderen van de 

achtergrond bij het schrijven van SF, een der moeilijkste kunst

grepen is. Mensen aan elkaar laten uitleggen wat ze allang behoren 

te weten (omdat ze daar thuishoren) is in de SF een typische 

beginnersfout". Daartegen heeft auteur David Brin niet gezondigd 

met zijn boek The postman', en uiteraard regisseur Kevin Costner 

ook niet. Costner's film vertoont duidelijk gelijkenissen met The 

road warrior' en zijn financieel fiasco 'Waterworld'. Zoals goeie 

lezers al wel begrepen zullen hebben, is The postman' een verhaal 

dat speelt nadat een oorlog haast het hele Amerika en zijn regering 

NIEUW IN DE BIOS 

heeft uitgeroeid, en er een nieuwe, erg op het wilde westen 

gelijkende maatschappij is ontstaan, die ietwat reactionair re

ageert, de fundamentele waarden verdedigt en het individualisme 

propageert. 

De film vangt aan met een man en zijn ezel die een kleine 

gemeenschap overlevenden ontdekt, en hen vergast op een Sha-

kespeare-dialoog, en vervolgens wordt gevangen genomen door 

een bende die zich Holnists noemt. Die bende wordt op fascistische 

wijze door een zelfbenoemd generaal geleid. Maar de zwerver kan 

ontsnappen en vindt even later een verlaten postwagen, met de 

vijftien jaar oude post voor een dorpje in de nabijheid. Hij trekt het 

uniform van postman aan en gaat naar het dorpje om er de post te 

bezorgen. De volgende morgen daagt de generaal op ... Het 

verhaal gaat zich nu mythologiseren en de postman - een nieuwe 

Messiah? - zal het hoofd worden van de democratische krachten. 

Kevin Costner is een overtuigende postman, en Will Vatton is 

hatelijk als de generaal (dus goed), terwijl de jonge actrice Olivia 

Williams er een is die op de lange lijst talenten uit Engeland kan 

worden bijgeschreven. Wie meent dat dit een pretentieuze, sno

bistische film is die niet kan tippen aan 'Dances with wolves' krijgt 

ongelijk. (***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

l E ^ The Crimson Pirate Amerikaanse avontu
renfilm van Robert Siodmak uit 1952 met Burt Lan
caster, Nick Cravat en Eva Bartok. Dit Is wellicht een 
van de leukste piratenfllms ooit gemaakt. Circus
artiest Burt Lancaster vecht zich een weg doorheen 
allerlei benarde situaties. Prima ontspanning! zat. 7 
maart, VTM om 2Su.55 

Een scène uit de 
famillekronlelc 
„Avalon". zat. 7 
maart, Ned. 1 om 
22U.42 

' ^ r ^ Pull circle with Michael Palln Michael Palin, 
ooit Inspirerend lid van het Monty Python-team, gooit 
het de laatste tijd over een andere boeg. Na spraak
makende documentaire series als „Round the World 
in 80 Days" en „Pole to Pole" bezoekt hij In deze 9-
delige serie alle landen (18) die grenzen aan de Stille 
Oceaan. Het wordt een tocht over ruim 75.000 km en 
bijna 300 mensen van de meest verschillende plui
mage worden geïnterviewd, zon. 8 maart. Canvas 
om 21U.S0 

W=^ LI Belgisch-Frans-Britse film van Marion H s S 
uit 1995. Eenvoudige label, over de ontmoeting 
tussen een ontredderde Westeriing en een hoopvol 
gestemd Chinees meisje. Met Stephen Rea, Ling Chu 
en Adrian Brine. De muziek is van Wim Mertens. 
Maan. 9 maart. Arte om 22U.25 

^=J^ Histories In de reeks historische documen
taires. Ingeleid door Chantal Pattyn, is Simon Wle-
senthalazn de beurt. Hij is bijna 90 en verwierf grote 
bekendheid door zijn opsporingen naar nazi-mis-
dadigers. Dat legde hem geen windeieren en in zijn 
oude dagen is hij veeleer een mediaf iguur geworden. 
Din. 10 maart, Canvas om 20u.30 

^^=^ Legends of the Fall Amenkaans film van 
Edward Zwick uit 1995 naar een novelle van Jlm 
Harrison. Montana in 1913 Kolonel Ludlow verlaat het 
leger omdat hij de wreedheden jegens de Indianen 
niet meer kan aanzien. Hij vestigt zich met zijn familie 
op een afgelegen ranch, waar hij zijn drie zonen 
opvoedt. Conventionele, prachtige gefotografeerde 
epische sage. Met Brad Pitt, Anthony Hopkins en Julia 
Ormond Woens. 11 maart. Canvas om 20u.30 

S 5 ^ Panorama: Het Fraudeparadijs Reportage 
van Desire Naessens over fraude en fraudebestrijding 
in België. Items die aan bod komen zijn o.m. de KB-
Lux-affaire en de zaak rond textielbaron De Clerck. 
Don. 12 maart, TVl om 22u.30 

'ïfer# Bad Boys Marcus en Mike zijn vrienden en 
collega's die al zes jaar samen werken bij de politie van 
Miami. Op en dag wordt In hun departement voor 100 
miljoen dollar heroïne gestolen. Marcus en Mike krij
gen 72 uren de tijd om de diefstal op te lossen. 
Amerikaanse politiefilm van Michael Bay uit 1995 met 
Martin Lawrence, Will Smith en Téa Leoni. vriJ. 15 
maart, TV 1 om 2iu.i5 

Stereotiep?! 
'Vrouwen in de media: even stere

otiep als vroeger' kopte De Morgen vo
rige week. Ook andere kranten hadden 
het erover: uit een -tigste studie moet 
blijken dat vrouwen in de media nog altijd 
ondervertegenwoordigd, gediscrimi
neerd, stereotiep,... zijn. Het onderzoek 
werd gedaan door Sonja Spee, verbonden 
aan het Centrum voor Vrouwenstudies 

van het UIA. En voor zover uit de be
richtgeving erover kan afgeleid worden: 
het mangelt langs alle kanten. Onderzoek 
werd gedaan naar „zowel de vrouwen die 

in de media aan bod kwamen als de 

vrouwen met een functie op tv of radio en 

de vrouwelijke kijkers of luisteraars." Het 
gaat al fout van bij het begin: Spee 
onderzocht enkel de VRT 'omdat ze daar 
het meeste gegevens van vastkreeg'. Dat is 
voorwaar een zeer wetenschappelijk uit
gangspunt. En dan krijgt Ketnet de beste 
punten. We raden u aan eens te kijken en 
vast te stellen: dit is inderdaad geen 
stereotiep vrouwenwerk! 
Voorts klaagt Spee in De Morgen erover 
'dat er weer zo weinig vrouwen zaten' in 
een programma als 'Schalkse Ruiters'. En 
dat vrouwen meestal worden opgevoerd 
in de zachte sector, in het huishouden,... 

En dat ze het als 'journaaldeskundige' 
steeds moeten afleggen tegen hun man
nelijke collega's. Spee smijt uit; „Ik geef 

toe dat er al veel verbeterd is tegenover 

vroeger. Toen waren vrouwen in de re

clame ofwel stoeipoes ofwel huisvrouw. 

Nu zie je al heel vaak actieve zaken

vrouwen. Maar dan weer wél in minirok 

en op hoge hakken." Nu zijn wij de laatste 
om te beweren dat zakenvrouwen op 
stiletto's een natuurgetrouwe weergave 
zijn van de werkelijkheid. Maar het zou 
nuttig zijn moest la Spee een en ander 
eens terugkoppelen naar die werkelijk
heid. Is m.a.w. het opvoeren van vrouwen 
in 'de zachte sector' wel zo stereotiep in 
vergelijking met de realiteit? Of had Spee 
liever allemaal spetters van blondines 
werkend in de haven gezien, zoals de 
VDAB ons wil doen geloven? En leuk is 
het ook om te weten hoe de man wordt 
opgevoerd. Of is 'de actieheld' niet ste
reotiep? Hoe dan ook: het wordt tijd dat 
dit soort onderzoek iets minder stere
otiep wordt, want de resultaten van dit 
soort studies zijn meestal omgekeerd 
evenredig met de subsidies die eraan 
geschonken worden... 

VTM wil in september starten met 

Worden mannen in de media niet 
stereotiep afgebeeld? 

commerciële radio. In eerste instantie wil 
het commercieel station uit Vilvoorde dat 
proberen via een landelijke frequentie. 
Indien dat niet lukt - de overheid moet 
daarvoor toestemming geven - zal VTM 
het proberen via de kabel of via een soort 
van netwerk van lokale radio's. VTM 
heeft ook laten weten dat het zal stoppen 
met de ochtendprogrammatie. Te weinig 
geïnteresseerde adverteerders heet het. 
Het zal de VRT-radio worst wezen; die 
krijgt nu opnieuw het - drukbeluisterde -
monopolie op de ochtend. 
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Sinds Emiel Goeien ons niet meer 
verplicht te kijken, stemmen wij 
nog zelden af op het consumen
tenprogramma van de VRT. 'Per slot 
van rekening' heet het nieuwe cre
atuur en het wordt gepresenteerd 
door het glimlachende giechel-
wonder Geertje De Ceuleneer. 
Geertje heeft iets wat wij zouden 
durven omschrijven als 'spontaan' 
en 'guitig', heeft dat zelf ook in
gezien en heeft daar, eerst op Radio 
1 en nu op TVl haar handelsmerk 
van gemaakt. Geertje De Ceuleneer, 
kortom, is het type dat binnenkort 
de Vlaamse intellectueel naar VTM 
of - 'God, sta ons bij!' - naar VT4 
moet lokken 
'Per slot van rekening' verschilt 
slechts hier en daar van zijn voor
ganger 'Op de koop toe'. Meest 
opvallende wijziging is het levende 
publiek in de studio. Hoofdzakelijk 
in de functie van klapvee, maar nu 
en dan toch ook als 'klagende con
sument'. Voort:s Is het programma 
merkelijk kort:er en komt Tante Kaat 
met haar goede raad de hele zaak 
afsluiten. 
Test Aanl<oop en Rita Van Neygen 
zijn gebleven. Die laatste 'off
screen'. Ze praatte een reportage 
vol over waterontkalkers, toesteilen 
die over het algemeen zo nood
zakelijk zijn als de ontwikkeling van 

een Iraakse kernbom. De reportage 
handelde over de firma Aqua 
Luyckx die er wel zeer vreemde 
verkoopsmethoden op nahield. Het 
prettige aan malafide zakenlui is dat 
ze niet wensen te antwoorden. 
Zelfs niet als ze voor de ogen van 
heel Vlaanderen te kakken worden 
gezet als onbetrouwbare figuren. 
Van 'Per slot van rekening' leerden 
we dat de consument zich in dit 
soort gevallen best tot de inspectie 
van Economische Zaken wendt. 
We leerden ook dat de consument 

maar op moet letten. We hopen dat 
de rechter alleen uit blik eet en 
wachten rustig op een 'Per slot van 
rekening'-reportage over verzeke
ringen. Afgesloten werd met een 
bijdrage over paters- en andere 
bieren. 'Of het nu uit een abdij dan 
wel uit het gat van een koe komt-
als ge er maar zat van wordt' hoor
den wij ooit eens iemand debiteren. 
Daarmee lijkt ons de essentie van 
deze discussie geraakt. Melden we 
nog dat we het ten zeerste be
treuren dat er geen consument-

De rekening klopt 
Per slot van rekening, woensdag 25 februari 1998, TVi 

in een warenhuis wei degelijk rech
ten heeft. Een aantal grote ketens 
mocht met zijn klantvriendelijkheid 
reclame komen maken. Nadat de 
cameraploegen tevreden terugge
keerd waren, kregen we een dame 
te zien die een 'kukeleboem' ge
maakt had in de afdeling 'Groenten 
en Fruit', maar voor de medische 
kosten geen frank vergoeding 
kreeg. De verzekering wenste niet 
te betalen. Een rechter had ooit 
eens geoordeeld dat het normaal 
was dat op zulke afdelingen wel 
eens een preitje op de grond valt. 
En dat de winkelende mens daar 

gericht bezoek was aan een of an
der aards paradijs waar alle dames 
in monokini rondlopen. Het waren 
niet zelden de hoogtepunten in de 
afleveringen van 'Op de koop toe'; 
modale Vlamingen die voor 80.000 
fr. per persoon twee weken in een 
Spaans massahotel gaan zitten om 
er tot de conclusie te komen dat 
het eten er 'net als thuis' is. 'Per slot 
van rekening' is niet minder goed 
dan zijn voorganger, maar daar is 
dan ook alles mee gezegd. De re
kening klopt dus. 

Krtk 
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Poicter van Moorter 

Met alle eerbied en sympathie voor dok
ter Hugo Thibaut, toch zie Ik mij ver
plicht te antwoorden op zijn lezersbrlef 
in WIJ van 19 februari j . l . Dat de art
senorde stakingen verdedigt daar zijn 
schriftelijke bewijzen van. Dat zij dokters 
straft omwille van de terugbetallngs-
tarleven staat natuurlijk niet in de ge
heime arresten van haar uitzonderings
rechtbanken maar is onderhuids zeer 
duidelijk voelbaar. 
ik ben het volmondig eens met de stel
ling van dr. Thibaut dat de Orde een 
corporatistische club is, maar niet met 
zijn bewering dat dit zo door de wet 
bepaald is. Het is de ouderwetse werk

wijze met een conservatief bestuur dat 
zorgt voor een eigen-beroep-eerst-be-
leld en een onrechtvaardige rechtspraak 
die schorsingen oplegt die bulten elke 
verhouding staan. 
De bewering dat dokter Van Moorter 
louter politieke bedoelingen nastreeft 
vanuit zijn Amada-overtulging Is een 
gratuite beschuldiging die kant noch wal 
raakt. 
Als persoonlijke vriend weet Ik dat Geert 
geen Maoïst is. Hij weet maar al te goed 
dat de rode leider meer moorden op zijn 
geweten heeft dan Stalln, Hitler en Pol 
Pot samen (Wie daar meer wil van ver
nemen leze de bestseller Wilde Zwanen 

van Jung Chang, uitgegeven bij Forum 
Amsterdam). Dokter Van Moorter Is een 
onbaatzuchtig en onthecht Idealist met 
een open-progressleve en onafhanke
lijke geest. Hoewel hij moeilijk te vatten 
Is in een structuur van politieke partijen 
was hij toch niet te beroerd om kan
didaat te zijn op de VU-lijst in Erpe-
Mere. 
Zijn gedreven Inzet als arts voor de 
Derde Wereld maar ook in Vlaanderen 
voor de zieke behoeftigen van onze 
Vierde Wereld, kan als voorbeeld dienen 
voor een menselijke en betaalbare ge
neeskunde waarin de patiënt centraal 
staat. 

Ik zie Geert als hedendaagse priester 
Daens die honderd jaar geleden even
eens geschorst werd omwille van zijn 
ideaal.lndlen de artsenorde en haar aan
gesloten leden de geneeskunde zouden 
beoefenen zoals dokter Van Moorter 
dan zou er geen sprake zijn van een 
mlijardenversilndende pretatiegenees-
kunde, van overproductie, van onbe
grensde artsentarieven op eenper-
soonskamers of van zwarte erelonen. 
De geneeskunde zou niet alleen kwa
litatief verbeteren maar ook betaalbaar 
worden of zelfs quasi gratis voor ie
dereen; zoals het onderwijs. 

Jan Caudron 

Doei blUft! 
De inwoners van Doel mogen gerust zijn 
en blijven waar ze zijn. Het fameuze 
containerdok komt er nooit. Net zoals de 
overheid de crisis niet voorzag, heeft ze 
niet de minste juiste visie of dat dok nog 
nodig zal zijn. Nu reeds staan kilometers 
Antwerpse kaden leeg en ongebruikt. 
Tegen de tijd dat men werkelijk zal moe
ten beginnen aan het graven van het dok 
is de economische toestand helemaal an
ders dan nu. 

Een honderd kilometer landinwaarts ge
legen containerhaven, zoals Antwerpen, 
is voorbijgestreefd. Snel laden en lossen 
van de nieuwe generatie containersche-
pen moet en zal aan de kust gebeuren. 
Omdat tijd geld is. In de economie is geld 
altijd winnaar. Antwerpen ziet dit in, en 
doet wanhoopspogingen om zijn hachje 
te redden. Volstrekt nutteloos. 
Het project van NMB Amstelland om ter 
hoogte van Zeebrugge een eiland in zee te 
bouwen met een vliegveld en een con
tainerhaven is toekomstgericht. In Hong 
Kong en Japan is dat bewezen. Straks 
misschien ook Schiphol in zee. Het voor 
de kust hinderlijk vliegveld van Oostende 
kan vervangen worden door een eiland in 
zee. Het is de ideale oplossing om hin
derlijke bedrijvigheid te verleggen naar 
plaatsen waar ze niet storen. Zonder 
uitroeien van dorpen en levensgemeen
schappen. 

De stijfkoppige politici kunnen om hun 
gezicht te redden wel hun uitzichtloos 
plan doordrijven, schuld bekennen doen 
ze echter nooit. Dat kan alleen een hoofd
stuk toevoegen aan hun blunderboek. 
Wanneer maakt men pohtici eens per
soonlijk verantwoordelijk voor het geld 
van de gemeenschap dat ze verspillen? 

W. Degheldere, 
Brugge 

Johan Demoi 
In 1959 werd ik inwoner van Schaarbeek 
en vroeg een Nederlandstalige identi
teitskaart. Johan Demol kwam minstens 
vijftien jaar later in Schaarbeek en had 
volgens De Standaard nog altijd geen 
identiteitskaart in onze taal. Hoe het 
„blok-aan-ons-been" deze mislukkeling 
en franstalige op zijn Brusselse lijst op kop 
wil zetten ismij geen raadsel want was het 
kopstuk Dillen uit Antwerpen niet een 
vriend van Le Pen? Dronken zij een paar 
jaar geleden niet samen een pint in Ant-

^ WEDERWOORD 4 

werpen? Ik ben nu geen Schaarbekenaar 
meer, maar toen ik daar nog woonde, was 
ik lid van de Antwerps gouwbond en was 
Margriet Van Damme, mijn echtgenote, 
lid van de...West-Vlaamse gouwbond. De 
duizenden Vlaamse vrienden die we leer
den kennen in de Limburgse, Antwerpse 
en de andere Vlaamse gouwbonden en 
hun nakomelingen zullen moeilijk kun
nen aanvaarden dat een opportunist als 
Demol een Vlaamse stem verdient. Zeker 
weten! 

Emiel Torfs, 
Oostende 

Mediakunde in SO 
Minimum 1 uur mediakunde/mediakri-
tiek dient ingevoerd in het secundair 
onderwijs (algemeen, technisch en be
roeps). Dit is een voorstel van de Uni
versitaire Werkgroep Literatuur en Me
dia (UWLM) te Leuven die al 18 jaar 
voorziet in een praktische opleiding voor 
auteurs en journalisten. 
Waarom deze vraag? De impact van de 
media (geschreven pers, radio, Ty elek
tronische) wordt steeds groter. Met on
vermijdelijke uitschuivingen. Meer dan 

ooit zijn tijdige achtergrondinformatie en 
duiding nodig. Ook jongeren stellen de 
vraag naar het waarom en het hoe van de 
berichtgeving. 

In Vlaanderen ziet men een en ander 
slechts incidentieel behandeld in lessen 
Nederlands, godsdienst/moraal en maat
schappijleer. Een vak apart (zoals in Ame
rikaanse high schools) lijkt de UWLM 
meer zinvol. 

Hans Devroe, 
Leuven 

Brusselse 
oplossingen 
Deze week geraakte bekend dat de CVP-
jongeren de VLD opriepen om in de 
Brusselse regering te stappen, om zo de 
ontstane patsituatie - na het vertrek van 
Vic Anciaux - te deblokkeren. 
Het is zielig te moeten vaststellen dat deze 
„jongeren", net als hun „grote broers" 
pogen om een partij onder druk te zetten 
om dergelijke situaties op te lossen. 
Waarom Anciaux opstapte is ondertussen 
genoegzaam bekend; ook de CVP heeft 
schuld aan deze situatie. 
Dat de CVP-jongeren VLD-steun vragen 

voor drie dossiers (Brussel, het EU-stem-
recht en de justitiehervormingen) blijkt 
van een verregaande arrogantie en trieste 
mentahteit, zo verlenen ze ook steun aan 
het FDF-PRL-kartel dat niet aanvaardt 
dat Brussel een tweetalige stad is waar de 
Vlamingen een volwaardige plaats heb
ben. 

Ik huiver bij de gedachte dat die jongeren 
misschien de toekomstige leiders zijn die 
nu reeds hun eigenheid loochenen en 
opnieuw Brussel te grabbel willen gooien 
aan een coalitie die de moeilijkheden 
veroorzaakt heeft. 

Is dit de strategie die de jongeren leren 
van hun grote CVP-broers, of wordt hen 
zo geleerd wat een nieuwe politiek is? 

Bart sr. Depestel, 
Roeselare 

RS. De redaktte ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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OPGAVE 105 
HORIZONTAAL 
6. Onlangs veel pijn gehad, 

maar 't duurde (gelukkig) 
niet lang (11) 

9. Deze aristocratische vo
gels tref je op wapenschil
den aan (8) 

10. Wat van binnen zit (6) 
11. Onthaard en daardoor 

glibberig (13) 
12. Een van de drie van 6 ja

nuari (6) 
13. Nul komma nul (5) 
VERTICAAL 

1. Wie voor 't geluk geboren 
is (11) 

2. Bewoonsters van een 
schoeiselvomnig Zuid-Eu
ropees land (11) 

5. Hier vindt celdeling plaats 
(10) 

4. Naar een andere sluis 
overgebracht (7) 

5. Met een vers een gat ge 
stopt (7) 

7. Vroeger werd een esdoorn 
zo genoemd (5) 

8, Zoals een bouwval er va; 
uitziet (4) 

OPLOSSING OPGAVE 104 
Horizontaal: 6. Gebeurtenis; 
9. Net; 11. Aan alle kanten; 12 
Ram; 14. Spoortrein; 15. Tie
nen; 17. Neven; 18. Spreek-
vertDod; 20. Stotp; 21, Oneens; 
22. Eens. 
Verticaal: 1, Veelgeprezen; 
2. Gerneentekas; 5. Vraagte
ken; 4. Vertrek; 5. Pion; 7. 
Perspectief; 8. Instappen; 10. 
Tap; 13. Modellen; 16. Eind; 
19. Ba. 
Onze winnares komt deze 
week UK 2650 Edegem. Me
vrouw A. De Gryse-Le-
coutre woont er in de Leo 

Baekelandstraat 33. ZQ 
mag Mnnenkort tiaar pms 
tiiuis verwachten. Profl-
ciatf 
De uneflciart met de op< 

lossing van opgave lOS ver
wachten wQ ten laatste op 
maandag 16 maart a.s. op 
oiB adres: Banliadenplein 
i 2 t e i o o o B r w ^ i . 
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E en actie van Gaia bracht een stuk folklore in de 

actualiteit die nergens in Vlaanderen zijn gelijke 

heeft. Met name het drinken van een beker wijn 

waarin een levend visje spartelt, dit gebruik is een 

onderdeel van een volksfeest dat de stad 

Geraardsbergen uniek maakt: Krakelingen en 

Tonnekensbrand. Geen echt carnaval, niet 

uitzondelijk uitbundig, wel afkomstig uit de verre 

nevelen van de tijd... 

Sinds ontelbare jaren neemt Geraards
bergen op Vastenavond afscheid van de 
winter. Het stadje doet dat op een wijze 
die van oudsher gebruikehjk is, het ont
steken van een groot vuur. Vastenvuren 
zijn met uitzonderhjk, alhoewel zeer 
schaars geworden. In het West-Vlaamse 
Heuvelland wordt nog jaarlijks het Bo-
relle-vuur aangestoken. En hier en daar 
krijgt het gebruik nieuwe kansen. 

WALMKE BRAND 

Vastenvuren of Grote Vuren zijn len
tevuren die een zuiverings- en vrucht-
baarheidsritus begeleiden. Met walmen, 
veroorzaakt door brandstapels of bran
dende fakkels, werd gepoogd de natuur 
te bevrijden van de kwade geesten van de 
winter. De luchten boven velden, weiden 
en boomgaarden dienden gezuiverd van 
alle kwaad en weer open en klaar ge
maakt voor een nieuwe lente en een rijke 
oogst. Dit verlangen werd begeleid door 
hedjes die, in vele varianten, over heel 
Vlaanderen klonken. Een voorbeeld: 

,, Walmke, walmke brand 
Zeven zakken op een dagwand 
Veel koren en weinig kruid 
Met Pasen is de vasten uit." 
Een ander gebruik was het dragen door 
stad of dorp van fakkels of lichten in 
bieten en lampions, de tocht liep tot aan 
de kerkdeur en was na de uitbundige 
carnavaldagen een publieke vorm van 
boetedoening en zuivering. 
Deze en andere gebruiken kregen in 
Geraardsbergen een wel bijzondere va
riant: Tonnekensbrand en Krakelingen

worp. 

Het feest begint reeds op de middag met 
de historisch-folkloristische krakelin
genstoet waarin honderden figuranten, 
dit jaar welgeteld 917, in 70 taferelen 
historische gebeurtenissen uitbeelden. 
Na de stad te hebben doorkruist loopt de 
stoet richting Oudenberg, een van de 
zgn. getuigenheuvels van de Vlaamse 
Ardennen, 110 meter boven de zee
spiegel. Over de heuvel wordt gezegd 
dat onze heidense voorouders er hun 
offerplaats hadden en dat zij er met 
vuren de overwinning van het licht op de 
duisternis vierden. Tijdens deze feesten 
zouden zij ook grote hoeveelheden spijs 
en drank tot zich hebben genomen, niet 
alleen uit gulzigheid maar als eerbetoon 
aan Cérès, de godin van de landbouw. De 
oorspronkelijke heidense plek werd la
ter gekerstend en kreeg rond 1294 een 
kleine bidplaats. Dra zou de top van de 
heuvel een bijzondere plaats worden, 
niet zozeer om religieuze redenen maar 
omdat vertegenwoordigers van de gra
ven van Vlaanderen er de abt van de St.-
Adriaansabdij beloofden de voorrechten 
van zijn abdij te beschermen en te eer

biedigen. In de stoet werd trouwens een 
schaalmodel van de adbij meegereden. 
De Oudenberg kreeg in 1648 een grotere 
kapel en een wonderbeeld van de O.-L.-
Vrouw van Bijstand, waarna het hei
ligdom verder uitgroeide met koepel, 
een 'kolom' (overblijfsel van een oude 
stadspoort), een oriëntatietafel... 

TOPDAG 
Na de ontbinding van de stoet wordt pas 
duidelijk dat het om een religieuze be
doening gaat, in de kapel wordt de 
litanie van O.-L.-Vrouw gelezen waarna 

modderpakken, de spandoeken, en het 
over en weer geschreeuw waren niet bij 
machte een stevige traditie te verhin
deren. Alhoewel met zich natuurlijk vra
gen kan stellen bij het doorslikken van 
een levend visje. 

Het gespreksonderwerp van Krakelin
gen '98 was echter niet Gaia, maar de 
onwaarschijnlijke vraag of op het kasteel 

Een eerbiedwaardige 
traditie 

eerst de deken en pas daarna de wereldse 

vooraanstaanden, door een druïde wijn 
in een prachtige schaal krijgen aange
boden. In de drank spartelt een zoet
watervisje dat de drinkers mee inslikken. 
Het is ook de deken die als eerste de 
krakelingen naar de massa gooit. Kra
kelingen of mastellen zijn kleine brood
jes, niet te verwarren met de gastro
nomische specialiteit van Geraadsber-
gen, de mattentaart. Er werden ver
schillende verklaringen gezocht voor het 
gooien van deze broodjes. Een legende 
vertelt dat na een uithongeringspoging 
van Geraardsbergen de inwoners hun 
laatste broden over de stadsmuren gooi
den om de belegeraars te misleiden. De 
list lukte en de troepen dropen af, door 
het aansteken van grote vuren werd de 
overwinning bekend gemaakt. Deze vu
ren zouden aan de basis liggen van het 
traditionele Tonnekensbrand waarmee 
het krakelingenfeest op de Oudenberg 
wordt besloten. Dit oudste gedeelte van 
het feest is echter een vorm van het 
Vastenvuur. 

Want er wordt inderdaad een reuzef
akkel aangestoken, een vuurgloed die tot 
op 40 km ver in de Vlaamse Ardennen en 
in het Pajottenland te zien is. Vele jaren 
was het de gewoonte dat in de om
ringende dorpen met een tegenvuur 
werd geantwoord. 

Jaar na jaar zorgen stoet en vuur dat 
Geraardsbergen een topdag beleeft, 
maar 't meest aantrekkelijk voor het 
publiek is de mastellengooi want tussen 
de tienduizend broodjes zit één gouden 
krakeling verborgen. 
Door de aanwezigheid van de dieren
rechtenorganisatie Gaia die actie voerde 
tegen het inslikken van de levende visjes 
kregen de feesten landelijke aandacht. 
Maar wat bleek? Het mouwengetrek, de 

van het nabijgelegen Zandbergen al dan 
niet de toekomstige koningin van België 
woont... 

MANNEN IN GRIJS PAK 
Het is de gewoonte dat naar Krake
lingenworp elk jaar enkele vooraan
staanden worden uitgenodigd. Dit jaar 
hadden de eerste voorzitter van de Raad 
van State en minister Baldewijns de eer. 
Maar welke vooraanstaande er op 2 
februari 1981 z'n visje kwam drinken 
stond te lezen in The Times van 2 fe
bruari 1991. Matthew Parris, de co
lumnist van de Britse krant, vertelt 
daarin dat hij op reis van Luxemburg 
naar Oostende „in een stadje" kwam 
waar een vreemd feest aan de gang 
was. 

Parris noteert: „Gevolgd door een massa 
burgers trokken duivels naar de heu
veltop waar blijkbaar de hele stad was 
samengetrommeld. De heuveltop was 
vlak en er stonden misschien wel dui
zend mensen en duivels rond het podium 
geschaard. Daar stond een dozijn man
nen in hun grijs pak rond een grote 
bokaal goudvisjes." 

Aan omstanders vroeg Parris wie die 
heren waren. „Dat zijn onze manda
tarissen, maakte iemand me in gebrekkig 
Engels duidelijk. Onvoorstelbaar was 
het gejuich toen de burgemeester zijn 
visje dronk." 

Parris, die een goed waarnemer is, 
merkte op: „Daarna was het de beurt 
aan iemand die zich blijkbaar niet op zijn 
gemak voelde. Na enig aarzelen werkte 
hij toch het spartelend visje binnen 
waarna de massa bijna wild werd. Lieve 
hemel, zei een van mijn reisgenoten, ik 
herken die man. Ik ben er zeker van dat 
het Wilfried Martens is, de eerste mi
nister..." 

Albert Schrever, die in een Geraards-
bergs blad deze anekdote vertelt, weet 
dat toen Parris zijn column schreef hij op 
de landkaart vruchteloos heeft gezocht 
naar het stadje waar die vreemde traditie 
plaatsvond. Schrever stelt Parris gerust: 
„Dat Geraardsbergen niet van de kaart is 
geveegd werd op 22 februari '98 nog
maals bewezen!" 

EERSTE TOOG 
Nog meer folklore in Geraardsbergen is 
de zgn. Eerste Toog. Deze toog heeft 
niets te maken met een toog van winkel 
of herberg. Tussen de vele betekenissen 
van het woord toog vermeldt pastoor 
Schuermans in zijn Algemeen Vlaamsch 

Idioticon (1865) o.m. jaarmarkt en foor 
en geeft als voorbeeld: „in 't Land van 
Aalst is de toog van Geeraardsberge 
vermaard". 

In zeer oude stadsmededelingen leest 
men dus niet „op jaarmarktdag" maar 
„up den Toochdach". Achter de Ger-
aardsbergse Eerste Toog zit een heel 
verhaal. 

Naast de gewone marktdagen, die de 
stad reeds van bij haar ontstaan rond 
1070 heeft, had Geraardsbergen ook 
drie toogdagen, jaarmarkten. Oorspron
kelijk viel de eerste op de maandag voor 
Lichtmis, de twee andere er na. In 1757 
keurde keizerin Maria-Theresia de vraag 
van het stadbestuur goed om de drie 
toogdagen beter te spreiden: telkens de 
eerste maandag van februari, maart en 
april. In 1818 gaf koning Willem zijn 
toestemming om de toogdagen, wegens 
te slecht weer in februari, met een maand 
op te schuiven. Van dat jaar af viel de 
Eerste Toog op de eerste maandag van 
maart, zoals deze week opnieuw ge
beurde. 

Sinds die tijd won de eerste jaarmarktdag 
aan belang omdat hij samenvalt met de 
foor die Krakelingen en Tonnekens
brand omkadert. Daardoor zijn reeds in 
de loop van de 19de eeuw de tweede en 
de derde toogdagen in onbruik geraakt. 
Sedert 1964 wordt de zondag van Kra
kelingen en Tonnekensbrand bepaald 
door de datum waarop de Eerste Toog 
valt. 

Of hoe, in weerwil van deze cyber
netische tijd, in ere gehouden folklore 
toch nog ons levensritme kan bepalen! 

(mvl) 

Krakelingen 
en Tonnekens
brand lokken 
elk voorjaar 
duizenden 
naar de 
Oudenberg. 
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