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I
n een zaak van kopp)elbazerij werden verleden 

week donderdag 62 aannemers en 

bedrijfsleiders voor de correctionele rechtbank 

van Hasselt in beroep vrijgesproken. Zeer 

waarschijnlijk zullen de industriëlen door verjaring 

aan miljoenenboetes voor zwartwerk en aan een 

boete van 131 miljoen £r. voor ontdoken sociale 

lasten ontkomen. 

Eigenlijk werden de bedrijfsleiders, die 

gebruik maakten van de diensten van koppelbaas 

Kapleta, reeds in 1993 door de correctionele 

rechtbank van Hasselt vervolgd. Over de 

schuldvraag bestond geen discussie. Toch konden de 

beklaagden straffeloos vertrekken omdat er geen 

verwijzing was door de raadkamer. Dat werd 

rechtgezet, De aannemers mochten zich een tweede 

keer voor dezelfde rechd)ank aanbieden. Ze werden 

prompt vervolgd en moesten bijna 140 miljoen fr. 

ophoesten. Andermaal ontsprongen ze de dans. 

Deze keer was de strafvordering niet geldig, want 

de verkeerde aanklager had hen vervolgd. 

Derde keer goede keer, zo moet men 

gedacht hebben. Niet de procureur des konings, 

maar de arbeidsauditeur zou als aankl^er optreden. 

Terwijl de verjaring van het dossier niet lang meer 

op zich liet wachten, beval de arbeidsauditeur de 62 

aannemers tot een nieuwe dagvaarding. Het mocht 

niet baten. De verdediging riep procedurefouten in. 

In het nieuwe vonnis geeft de rechter de 

verdediging gelijk: vanaf het allereerste moment 

had de vervolging voor de raadkamer door de 

arbeidsauditeur moeten gebeuren. 

VU-kamerlid Geert Bourgeois is verbolgen. 

J)e publieke ergernis over mislukte 

strafvervolgingen is zeer groot. Daders van zware 

misdrijven ontkomen aan bestraffing. Of de zaak nu 

ingeleid werd door de arbeidsauditeur of door de 

procureur des konings, ze moest hoe dan ook door 

de correctionele rechtbank behandeld worden. Ook 

de regels van het vooronderzoek waren in beide 

hypothesen dezelfde. De burgers kunnen een 

dergelijk formalisme niet meer aanvaarden. Op geen 

enkele manier werd aangetoond dat in deze zaak de 

belangen van de verdachten of het algemeen belang 

geschaad werden." 

Om aan het "onaanvaardbaar formalisme" 

een einde te maken, diste het VU-kamerlid een 

resolutie van het VU-congres van november 1997 

op (zie foto). Toen werden voorstellen goedgekeurd 

om het demoaatisch gehalte van het gerechtelijk 

beleid op te vijzelen. Zo kunnen vormverzuimen 

niet meer tot nietigheid leiden indien noch het 

algemeen belang, noch het belang van de verdachte 

geschaad zijn. Dat zou het vertrouwen in de 

rechtsstaat, niet met woorden, maar met daden 

doen toenemen. De VU hoopt dat ook andere 

partijen dit willen inzien. 

{lees door blz. 2) (evdc) 

De oven stinkt. 

Alles duidelijk?. 

Nederland koos gemeenteraad. 

VUJO-KUL op goed spoor 
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Ala Frangalse. 

B uitenlandse politiek Is niet de sterkste 
kant van onze politici, zeker niet na de 

blunders die de Jongste Jaren ten beste 
werden gegeven Die gingen van de Kha-
led-affalre, het wangedrag tijdens militaire 
operaties tot de moord op de para's. 
Daardoor groeide een plelnvrees die niet 
langer hoeft te duren dan nodig On
dertussen kregen politici en diplomaten 
voldoende tijd om na te denken over de rol 
die dit land in Europa en 
In de wereld (nog) kan 
spelen. Nu Vlaanderen 
een eigen parlement 
heeft en zijn weg naar 
de zelfstandige structu
ren verder zet zou het 
van 'eng denken' ge-
tulgen wanneer het de 
wereld aan zich zou la
ten voorbijgaan. Dat wil 
het natuurlijk niet, maar onze gemeen
schap wordt door de huidige stand van de 
staatshervorming wel in die positie ge
dwongen De onvolmaaktheid van de fe
deralisering speelt de deelstaten niet al
leen binnenlands parten, vooral op het 
buitenlandse vlak wordt hen de pas af
gesneden. Door het (voorlopig) roemloos 
einde van Wliiy Claes blJ de Navo zit België 
op wereldvlak zowat knock-out in een 
hoekje van de ring, In Europa wil het 
voorop lopen, maar met de grote EU-
partners blijft kersen eten een kwade zaak. 
Toen dejongste Colf-crisis naar haar hoog
tepunt liep en president Clinton, daarin 

gesteund door Tony Blair, slechts van bom
barderen wilde weten was dit land - zo 
onbenullig als het op wereldschaal Is -
onmiddellijk bereid om zijn ene mijnen
veger uit te laten Wat kon het anders? 
Nederland overkwam hetzelfde Hans van 
Mierio, de Nederlandse minister van Bui
tenlandse Zaken, heeft zich terecht op
gewonden over het feit dat de grote EU-
landen de kleintjes niet kennen, niet In de 

Geen Vlaamse 
Calimero's 

Golf, niet Inzake Kosovo. De D 66'er houdt 
er een Calimero-trauma aan over, vandaar 
zijn dringend overleg met de Belgische 
minister Eric Den/cke, die andere Callmero 
BIJ hun Lage Landen-overleg kwam ook de 
West-Europese Unie (WEU) ter sprake 
Beide landen ziJn voorstander van dit Eu
ropees militair samenwerkingsverband, 
dat zowat de Europese tegenhanger van 
de Navo had moeten worden Maar wie, 
bulten de Calimero's, heeft baat bij de 
WEU? De VS-president niet, die wil het 
beslissingsrecht behouden om buiten
lands op te treden wanneer het hem 
binnenlands goed uitkomt Croot-Brlttan-

nlë evenmin, want ook onder 'socialist' 
Blair is het eiland niet dichter naar het 
vasteland opgeschoven Dat 'het spel' van 
Frankrijk en Duitsland eigenzinnig blijft, 
blijkt voortdurend. Wat moet een broekje 
als België in dit machtenspel? Het stuurt 
onder het motto "baat het niet, het 
schaadt niet" dan maar een mijnenveger. 
Waarom gaan België en Nederland niet 
vlugger b|] elkaar te rade, In plaats van ach
teraf als Callmero' s uit te hullen? Samen 
vormen zij In de EU een waardevol kern
gebied dat van oudsher met elkaar verbon
den Is, dat voor- en tegenspoed heeft ge
kend, dat overmeesterd werd, maar er tel
kens weer bovenop Is gekomen 
Ooit hebben belde landen in verre con
tinenten een rol gespeeld, vandaag niet 
meer België heeft zijn eertijdse aanwe
zigheid in Midden-Afrika moeten laten va
ren, grotendeels door diplomatieke en 
militaire blunders Het had zo niet moeten 
uitdraaien, want vele banden verbinden 
het nog steeds met Afrika. 
Uit de Rwanda-commlssle is gebleken dat 
veel onnodig stuk werd gemaakt, niet In 
het minst door Inmenging vanwege be
paalde leden van het Hof De zwijgplicht 
die hovelingen werd opgelegd om daar
over voor de commissie te getuigen 
spreekt boekdelen Dat premier Dehaene 
deze omerta in een bijna woedeaanval 
verdedigde blijft een smet op onze de
mocratie Hij mag zeker zijn dat over 
Rwanda het laatste woord nog niet ge
schreven is, ook niet over de rol van 

sommige kerkelijke Instellingen In de ge
nocide België moet In Afrika veel goed
maken, eer het er nog aan bod kan komen. 
Als het ai niet voorbijgestoken werd door 
president Clinton die naar oude VS-ge-
woonte ook daar aan een verkaveiings-
ronde is begonnen 
Echt debatteren over buitenlandse po
litiek komt in de parlementen van dit land 
zelden voor Ook In de pers wisselen politici 
maar met mondjesmaat van gedachten 
over het onderwerp, het buitenland is ver 
weg. Dat ook verkozenen van het Vlaams 
parlement In het debat afwezig biyven, 
valt te betreuren Er komt een dag dat 
Vlaanderen, In welke samenhang ook, een 
staatkundige entiteit zal vormen Mis
schien als onderdeel van een Nederlands 
Gemenebest, misschien ais regio van de 
Europese Unie, wie weet 
Tussentijds zal het verschraalde België zijn 
beleid erop richten de eigenheid van de 
gemeenschappen in het buitenland te 
beklemtonen Doet het dat niet, dan zul
len de gemeenschappen deze taak zelf op 
zich nemen, op het culturele vlak zijn ziJ 
daar trouwens reeds mee begonnen 
Omdat België geen identiteit heeft, maar 
de gemeenschappen wel kan de dynamiek 
voor een nieuwe buitenlandse politiek en
kel en alleen aan de schoot van de deel
staten ontspringen Daarom moeten 
Vlaanderen en Wallonië maar eens aan een 
eigen buitenlands beleid beginnen denken 
en werken. 

Maurlts van Liedekerke 



Urinolse? 
Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt 

wel uitgevonden of ontwikkeld. Het 

nieuwste maaksel dat de halve mensheid 

met verstommig slaat is het urinoir voor 

vrouwen. Sphinx, één van de in onze 

contreien meest bekende 

sanitairfabrikanten, gaat immers een pot op 

de markt gooien waarop de dames niet 

hoeven te gaan zitten en dus geen vrees 

moeten hebben voor andermans gevoeg op 

de bril. De ontwerpster is vanzelfsprekend 

een vrouw, die de produktie van dit 

gebruiksvoorwerp als een zaak van gelijke 

behandeling ziet. Aan het Belang van 

Limburg wou de dame nog kwijt dat het 

nieuwe toilet er zeker niet mocht uitzien als 

een mannenurinoir 'omdat dat bij vrouwen 

nogal negatieve gedachten zou oproepen'. 

Het einde? 
„De voorname dames en heren die rondwalsten in de balzaien van 
de belle epoque hadden geen flauw idee waar Passendale, 
leperen, Cambrai, ChSteau-Thierry of Verdun lagen Toch zouden 
deze (...) weldra synoniem worden met het definitieve einde van 
een tijdperk. Ik ben even onwetend van wat ons te wachten staat 
( ), maar één ding staat voor mij vrijwel vast, namelijk dat de VS 
er steeds meer moeite mee zullen hebben - en het wellicht 
onnodig zullen gaan vinden - om de nsico's en de kosten te 
dragen voor het instandhouden van vrijheid en democratie " 

Lewis Ijpham, redacteur van Harpers Magazine, in De Volkskrant 
van zaterdag 21 maart 1998. 

^ DOORDEWEEKS • 

Op de autosnelwegen in Bel
gië vonden vorig jaar 1.335 mensen de 
dood. Het totaal aantal ongevallen op 
de snelwegen steeg met liefst 14%. Uit 
een studie van de vuB blijkt dan weer 
dat het verkeer jaarlijks 4 miljoen dier
lijke slachtoffers maakt. 

Onder de gelukkigen die zich 
dit jaar Cultureel Ambassadeur voor 
Vlaanderen mogen noemen bevinden 
zich o.a. de rockgroep Deus en Circus 
Ronaido. 

'j Goed 700.000 coiaflesjes van 
20 Cl. werden uit de handel genomen 
omdat in sommige ervan kleine stukjes 
glas zaten. 

De PS trekt met de beeltenis 
van Hitler ten oorlog tegen het Vlaams 
Blok en haar nieuwe aanwinst Johan 
Demol. 

»1 De Kamer heeft een wets
voorstel goedgekeurd dat samenwo
ners enkele waarborgen biedt waar 
ook gehuwden reeds van genieten. Het 
gaat o.m. over huurcontracten, ver
mogens, ... De VU onthield zich. De wet 
wordt pas van kracht als de federale 
regering ook de fiscale ongelijkheid 
tussen samenwoners en gehuwden 
heeft ongedaan gemaakt. 

De CVP'er Mare Olivier wil dat 
er geen geld meer moet betaald wor
den om deel te nemen aan overhelds-
examens. 

I Louis Schweitzer topman van 
Renault, is veroordeeld tot 10 mio fr 
boete voor de onregelmatige sluiting 
van Renault Vilvoorde. 

Goed 10.000 mensen namen 
deel aan een betoging voor verdraag
zaamheid en gelijke rechten voor mi
granten. Ook de VU stapte mee op. 

' Mare Verwilghen kreeg een 
ere-doctoraat aan de universiteit van 
Cent. 

Onder het voorzitterschap van 
Ludo DIerickx zal B-plus, waaronder de 
Coudenberg-groep en de VZW Tegen 
het Separatisme, voortaan de eer van 
België hoog houden. 

Afgelopen dinsdag hebben 
onze Waalse buren het eerste exem
plaar van Le Matin kunnen kopen. Dit 
nieuwe linkse dagblad draagt o.m. de 
erfenis van Le Peuple mee. 
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SCHUTZNORM 
Naar aanleiding van de vrijspraak van 
meer dan zestig ondernemers en bedrijfs
leiders wegens procedurefouten (zie 
blz.1), stelde VU-kamerlid Geert Bour

geois een maatregel voor om het misbruik 
van procedurefouten tegen te gaan. Bour
geois wil dat vormverzuimen enkel nog 
tot vernietiging kunnen leiden indien het 
persoonlijk belang of het algemeen be
lang geschaad zijn. 

Dit komt neer op de invoering van de 
Schutznorm. Deze norm stamt uit het 
Duits burgerlijk aansprakelijkheidsrecht. 
Het betekent dat het "normdoelstelsel" 
centraal staat. Stel dat iemand een wet 
heeft overtreden en daardoor schade 
heeft veroorzaakt, dan mag de rechter 
alleen maar tot schadevergoeding ver
oordelen als die wetsovertreding ook 
werkelijk schade veroorzaakt heeft. Op 
die manier kan niet veroordeeld worden 
op basis van louter formele gronden. Bij 
het normdoelstelsel moet naar de inhoud 
gekeken worden. Het doel van de norm is 
belangrijker dan de vorm ervan. 

OMZICHTIG 
In België is de toepassing van de Schutz
norm enkel van toepassing op het bur
gerlijk procesrecht en niet op het straf
procesrecht. Dat heeft tot gevolg dat de 
vraag tot al dan niet vervolging almaar 
meer bepaald wordt door de vorm in de 
plaats van door het doel van de norm. Op 
basis van door de verdediging ingeroepen 
en louter vormelijke procedurefouten 
kan dit tot onverantwoorde straffeloos
heid leiden. 

Daarom vraagt de VU dat andere partijen 
het voorstel van Geert Bourgeois zouden 
steunen. De publieke opinie neemt het 

niet langer dat wegens misbruik van pro
cedurefouten vervolgingen uitblijven. Op 
die manier wordt op zijn minst de indruk 
gewekt dat diegenen die zich dure ad
vocaten kunnen aanschaffen meer kans 
maken om vrijuit te gaan. Het telkens 
weer opwerpen van procedurekwesties is 
bovendien een handig middel om eerst op 
vertraging en uiteindelijk op verjaring 
van de rechtszaak aan te sturen. Niet 
(alle) advocaten moeten daarbij met de 
vinger gewezen worden. De meesten oe
fenen hun werk sereen uit en het is aan de 
politici om via wetgevende initiatieven 
misbruiken te voorkomen. 
Justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) 
is zich bewust van het probleem, want 
meent dat rechters „een marge moeten 
hebben om misbruiken van procedure
fouten tegen te gaan." 

SIMPLISMEN 
Reagerend op het voorstel van Bourgeois, 
waarschuwt de woordvoerder van de 
minister tegelijk voor "simplismen"(De 
Morgen, 24 maart). In feite wordt daar
mee toegegeven dat de minister moe(s)t 
buigen voor de druk van de Belgische 

Orde van Advocaten. Eertijds diende De 
Clerck een wetsontwerp in „dat rechters 
in staat moet stellen een administratieve 
boete op te leggen aan temporiserende of 
procesonwillige partijen en hun advo
caten." Onder druk van de Orde werd het 
wetsontwerp in alle stilte afgevoerd. 
Overigens diende Bourgeois tijdens de 
behandeling van het wetsontwerp-Fra«-
chimont een amendement in om misbruik 
van procedurefouten tegen te gaan. Wat 
bleek? De CVP, onder druk van de toen
malige Franstalige kabinetschef van De 
Clerck, stemde samen met alle Franstalige 

10 miljoen Is 

voor Renault 

geen poen... 
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partijen tegen, terwijl alle andere Vlaams 
partijen het amendement van Bourgeois 
ondersteunden. Het VU-kamerlid is er
van overtuigd dat niet enkel de Vlaamse 
partijen, maar ook de onlangs opgerichtte 
Vlaamse Orde van Advocaten zijn visie 
genegen zijn. 

RECHTSTAAT 

Bovendien zijn de maatregelen van Bour
geois geenszins beïnvloed door „snel of 
op een drafje populaire eisen te stellen", 
zoals de woordvoerder van De Clerck laat 
uitschijnen. Eerst en vooral maakt het 
VU-voorstel deel uit van een resem op 
elkaar aansluitende en doordachte maat
regelen die op het congres van november 
1997 werden goedgekeurd. Bovendien 
wenst Bourgeois in de eerste plaats dat de 
rechtstaat eerbiedigd wordt en dat dus 
ook de rechten van de verdediging niet 
geschaad worden. „Het tegengaan van 

misbruik van procedurefouten betekent 

geenszins dat de rechten van de ver

dediging automatisch geschonden wor

den. Zo moet bv. een huizoeking zonder 

bevel van de onderzoeksrechter wegens de 

onschendbaarheid van de woning nietig 

verklaard worden. Maar, als de Kamer van 

Inbeschuldiging beslist om, nadat de ver

dediging is gehoord, Dutroux voor het Hof 

van Assisen te brengen en de voorzitter 

vergeet dit te tekenen dan zijn toch de 

rechten van de verdediging niet geschon

den? Op dat moment moet op vraag van 

de rechter de "formalistische vergetelheid" 

rechtgezet worden en moet Dutroux door

verwezen worden. 

INHAALOPERATIE 
Sinds geruime tijd voert de PRL-FDF-
fractie in Brussel de druk op om bij de 
diensten van de Brusselse Hoofdstede
lijke raad politieke benoemingen en be
vorderingen door te voeren. Onlangs 
zwichtten de andere partijen voor de 
gewenste "inhaaloperatie". Van de vier 
voorziene benoemingen en negen be
vorderingen sleepte de PRL-FDF drie 
benoemingen en vijf bevorderingen in de 
wacht. 

In principe kan het Bureau van de Hoofd
stedelijke raad vrij beslissen over be
noemingen en bevorderingen. Toch werd 
in 1995 afgesproken om met objectieve 
critieria te werken en daarom het Yast 

Wervingssecretariaat (WVS) in te scha
kelen. Onder het mom van de "hoog
dringendheid", op basis van een zoge
naamde bekwaamheidsproef in de plaats 
van een vergelijkend examen en soms zelf 
zonder dat de nodige diplomavereisten 
nagekomen werden, is de afspraak met de 
voeten getreden. PRL en FDF kregen hun 
zin, VLD, SP en PS pikten een benoe
mingsgraantje mee, kwestie van de "even-

26 maart 1998 



waarde Heer 
HoofaredacFeur. 
Vriend De Liedekerken, ik stel vast dat gij vorige week de VU-
vrouwen een stem hebt gegeven in uw blad. Ik moedig dat aan. 
Vrouwen zijn immers gelijkwaardig aan mannen. Dat ze niet 
helemaal gelijk zijn, zult gij in de badkamer ook al wel eens gezien 
hebben, neem ik aan. Ik lees in hun fel gesmaakte bijdrage dat die 
VU-vrouwen nu wensen te werken met een ritssluitingsysteem. 
De Liedekerken: ik, als doorwinterd man, raad hen dat af. 
Knopen doen veel minder pijn. Tenminste als ge er zelf geen in 
legt, haha! Ik neem ook waar dat de VU-vrouwen bovenaan op de 

VU-lijst willen staan en kijk dus nu al met meer dan bijzondere 
belangstelling naar de lijstsamenstelling in pakweg de arron
dissementen Limburg, Antwerpen en Gent. 
Maar, vriend van het democratieste Vlaamse weekblad van 
België, ik wil u toch ook wijzen op de gevaren die al die acties voor 
gelijkwaardigheid met zich meebrengen. Ze creëren immers een 
belangrijke, vogelvrije minderheid in dit land. De blanke, he
teroseksuele man met werk is zowat de enige groep waarbij nog 
vrijuit gediscrimineerd kan worden. Dat blijkt toch weer met die 
mijnheer Rombouts die in zijn verenigingske de eerstkomende 
jaren nog maar 40% mannen wil aanwerven. 
Volgens Ludwina is 't gewoon ene wijvenzot, maar ik denk dat er 

meer achter zit. Om zich bij de vrouwen populair te maken heeft 
deze man zo'n voorstel gelanceerd. Of hij nu opnieuw ACW-
voorzitter wordt met de stemmen van mannen of vrouwen, maakt 
hem immers geen fluitje uit. De Liedekerken, daar dampt mij de 
koekoek! Dat deze hypocriet met het oog op een herverkiezing de 
gehele mannelijke bevolkingshelft in diskrediet brengt, stuitert 
mij zwaar tegen de mannelijke borst. Dat deze volksmens, die in 
de afgelopen 10 jaar niet één seconde eraan gedacht heeft om zijn 
plaats in het kader van de gelijkberechtiging aan een vrouw af te 
staan, de hemel op het doorluchte hoofd valle! 
Uw man in nood. 

De Gele Geeraerts 
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wichten" in stand te houden. In het Bu
reau van het Brussels parlement stemden 
Ecolo en PSC tegen. De CVP en het 
Vlaams Blok bleven er "afwezig". De VU 
zetelt niet in het Bureau. Door de be
noemingsoperatie is het personeel ont
goocheld. Daarom is het met een petitie
actie gestart. 

HYPOCRIET 
De bevorderingen hebben er bovendien 
toe geleid dat de pariteit bij de directies 
van de diensten van de Brusselse raad 
doorbroken werd. Waar er vroeger bij de 
hoogste graden een gelijk aantal Ne
derlandstalige en Franstalige ambtenaren 
was, is dit nu tot een verhouding van 1/3 
Vlamingen tegenover 2/3 Franstaligen 
geëvolueerd. 

Sven Gatz, Brussels VU-raadslid: ,/Llle 

Vlaamse partijen, VLD en SP in het bij

zonder, maar ook CVP en Vlaams Blok zijn 

hiervoor verantwoordelijk. De CV? zei 

tegen de hele operatie gekant te zijn, maar 

kwam bij de stemmingen niet opdagen. 

Het Vlaams Blok komt nooit opdagen en is 

dus minstens even hypocriet als de rest." 

EU-STEMRECHT 
Zolas bekend denkt premier Dehaene 
eraan om de invoering van gemeentelijk 
stemrecht voor Europese ingezeten met 
een gewone wet en dus niet via een 
wijziging van de grondwet in te voeren. 
De Raad van State denkt daar anders 
over, want heeft in een advies beklem
toond dat de wijziging van het Verdrag 

van Maastricht, waarin het EU-stemrecht 
vervat ligt, een wijziging van de grondwet 
noodzakelijk maakt. Bovendien bena
drukt het hoge rechtscollege „dat in het 
federaal koninkrijk België ook de ge
meenschappen en gewesten bevoegd zijn 
voor het sluiten van verdragen." Daaruit 
kan worden verstaan dat de Raad van 
State vraagt de gemeenschappen en ge
westen te betrekken bij de omzetting van 
internationale regels in Belgisch recht. 
Kan premier Dehaene het advies van de 
Raad van State naast zich neerleggen? 
Allicht niet, want dit zou het gezag van 
het rechtscollege én van de democra
tische rechtsstaat ondermijnen. De pre
mier moet dan toch op zoek naar een 
tweederde meerderheid. De PRL zou be
reid zijn haar medewerking te verlenen, 
want zou instemmen om - op vraag van de 
Franstalige socialisten - ook de migranten 
gemeentelijk stemrecht te verlenen. Op 
dat moment rijst de vraag of Dehaene het 
zich kan veroorloven enkel met een over
grote meerderheid aan Franstalige kant te 
werken. Het dossier is immers commu
nautair geladen en ook het Vlaams par
lement stelt voorwaarden. Overigens 
wijst de Raad van State op de inbreng van 
beide gemeenschappen. 

SPITAELS 
De commissie-Vervolgingen van het Waals 
parlement heeft beslist dat gewezen PS-
voorzitter Guy Spitaels in september voor 
het Hof van Cassatie moet verschijnen. 
Het is voor corruptie in de Dassault-
bestelling dat Spitaels als mededader of 
medeplichtige voor het Hof wordt ge-
dagvaardt. Spitaels blijft evenwel on
schendbaar in de Agusta-affaire. 
Spitaels is „diep gekwetst en getekend" 
door de broedermoord onder de Waalse 
socialisten. Wat Spitaels er niet bij vertelt 
is dat hij, in tegenstelling tot de andere 
beklaagden, de kans heeft gekregen om 
samen met zijn advocaten het dossier dat 
tegen hem werd ingediend volledig in te 
kijken. 

Van den 
Brande haalt 
circustoeren 

uit voor 

culturele 
ambassadeurs. 

laterdag 28 maart a.s. wordt in Leuven de eerste iD-dag 
georganiseerd. Naar aanleiding daarvan werd een 

voorbereidende nota opgesteld. WIJ licht toe. 

Geen bond van 
ontevredenen 

Op basis van de voorbereidende nota kan 
Iedereen zaterdag a.s. meewerlcen rond 
ttnema's als Justitie, democratie, milieu, 
goed bestuur en Vlaanderen en het in
tegraal federalisme. Na een tweede ID-
dag zal de voorbereidende nota aange
past worden om ze uiteindelijk door een 
congres te laten goedkeuren. De teksten 
die zaterdag worden voorgelegd, werden 
intern voorbereid door een "open ver
gadering" die om de twee a drie maanden 
bijeenkomt en waann elke geïnteresserde 
zijn stem kan laten horen. Wat daar wordt 
besproken, wordt nadien aan een "politiek 
forum", bestaande uit een 40-tal mensen, 
overgemaakt Uiteindelijk belanden de 
voorstellen bij de "organisatorische stuur
groep" waaraan een 15-tal personen deel
nemen. 
Inde nota van de stuurgroep staat dat de 
bevolking wel geïnteresseerd is in politiek, 
maar niet in deze zoals ze vandaag be
dreven wordt. Mensen voelen zich steeds 
minder geborgen, er zit een gigantische 
ozonlaag in onze democratie. Het ozongat 
veroorzaakt kankers, waarvan extreem
rechts er één van is. Daartegenover wil 
ID21 zich niet laten ringeloren door de 
profeten van het status-quo, noch door 
doemdenkers. ID21 streeft naar een in
tegrale democratie waarbij wordt uitge
gaan van een aantal essentiële, maar al te 
vaak verwaarloosde waarden als verdraag

zaamheid, verantwoordelijkheidszin en 
gelijke kansen voor iedereen. Deze waar
den kunnen slechts in de politieke praktijk 
worden omgezet met behulp van effec
tieve, efficiënte, verstaanbare en over
zichtelijke voorstellen. Deze voorstellen 
moeten aan het algemeen belang vol
doen. ,,ID21 biedt geen potpourri van 
alles kan en alles mag en ook geen anti-
Ideologleën-retoriek. Het is geen bond 
van ontevredenen, van mensen die voor 
hun persoonlijke probleem een persoon
lijke oplossing willen. Of men vertrekt 
vanuit een linkse, een Vlaams-nationa
listische, een liberale of een andere In
spiratie, er moet gestreefd worden naar 
een gemeenschappelijk doel, de Integrale 
democratie. ID21 heeft een haarscherpe 
finaliteit: electoraal zo goed scoren dat we 
onze Ideeën voor de 2iste eeuw In par
lement en regering kunnen waarma
ken." 
Op tal van thematische terreinen sluiten 
de voorlopige voorstellen van 1D21 aan bij 
de VU-congresteksten van november 
1997, Zo wordt de invoering van het 
beslissend referendum als een "noodza
kelijke aanvulling" van de vertegenwoor
digende democratie gezien. Zoals waar
nemend VU-voorzitter Patrlk Vankrunkels-
ven onlangs voorspelde, gaat ID21 soms 
iets verder dan de vu wat betreft voor
stellen ten aanzien van de directe- of 

burgerdemocratie. Men kan ook vaststel
len dat ID21 vooruitloopt op wat binnen 
de VU nog niet uitgeklaard is. Dat geldt bv, 
voor de door ID21 bepleitte afschaffing 
van de lijststem. Soms dist ID21 oor
spronkelijke VU-congresresoluties op die 
uiteindelijk werden afgevoerd. 
Bij dit alles en op langere termijn rijst de 
vraag in hoeverre 1D21 zich aan de com
munautaire bekommernissen van de de
mocratische Vlaams-nationalisten zal aan
passen. Voor ID21 moet Vlaams zefbe-
stuur in een Europese en mondiale con
text worden geplaatst. Het streven naar 
eenheid in verscheidenheid vereist dat 
grenzen als ontmoetingsplaatsen worden 
beschouwd. Eenieder moet zichzelf kun
nen blijven en de ander ook zichzelf laten 
zijn. Het respect voor de territorialiteit Is 
daarbij van essentieel belang, want een 
confllctwerend principe. 
In hoeverre hecht ID21 nog belang aan 
het Belgisch niveau? Het integraal fe
deralisme staat centraal, wat Inhoudt dat 
de bevoedheidsverdeling moet ingege
ven zijn door principes als "solidariteit 
tussen de deelgebieden", "efficiëntie en 
effectiviteit van het bestuur en "het uit
oefenen van macht zo dicht mogelijk bij 
de bevolking". Alleszins stelt ID21- althans 
voorlopig- vast dat de rol van de (Bel
gische) staat verandert door decentra
lisatie naar de regio's en door overhe
veling van heel wat bevoegdheden naar 
Europa, Vandaar ook dat de klemtoon 
wordt gelegd op Vlaams zelfbestuur bin
nen het Europees gegeven. Vooralsnog 
komt ID21 op voor de defederalisering 
van de gezondheidszorgen en de kin
derbijslagen. Wallonië en Vlaanderen 
moeten de hefbomen voor de econo
mische politiek in handen krijgen. ,,Dat 
maakt een graad van fiscale autonomie 
noodzakelijk. Ook over de decentralisering 
van de werkloosheidsvergoeding moet 
gedebateerd worden." (evdc) 
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stof tot spreken 
„De examens van het Vast 
Wervingssecretariaat worden overdag 
afgenomen. Dit kan voor sommige 
personen, voornamelijk voor de reeds 
tewerkgestelden, problemen opleveren. In 
bepaalde gevallen kunnen deze personen 
zich niet vrijmaken omdat zij over 
onvoldoende vrije dagen beschikken of 

] 

omdat zij niet wensen dat hun werkgever 
ervan op de hoogte zou zijn dat zij een 
andere betrekking zoeken. Op deze wijze 
loopt de overheid waarschijnlijk een 
aantal goede kandidaten mis." 'Of het 

mogelijk is om examens buiten de 
kantooruren te gaan afnemen?' vroeg het 
VLD-kamerlid Van Belle zich af. Nee, zo 
blijkt: „Gelet op het feit dat de 
organisatie van examens het 
hoofdbestanddeel uitmaakt van de taken 
van het VWS kan een systematische 
organisatie van zittingen buiten de 
kantooruren niet worden overwogen." 

\ 

^ WETSTRAAT ^ 

ö niangs werd het tweede Brusselse 
afvalstoffenplan goedgekeurd. 

VU en Agaiev zijn daarover niet te sprel<en. 
Ze steiden gezamenlijl< een tel<st samen waarin 

staat lioe het wel moet. 

Afval in Brussel 
De Brusselse mandatarissen van VU en 
Agaiev menen dat de Brusselse regering in 
het ontwerpplan veel te veel de nadruk 
heeft gelegd op het beheer van de be
staande afvalstromen. Zo wordt de af
valberg niet verminderd en wordt niet 
minder afval verbrand. Concentreert 
men zich op het huishoudelijk afval, dan 
wordt afvalpreventie al te vaak verward 
met recyclage of selectieve afvalophaling. 
Recyclage van afval houdt in dat men via 
het selecteren ervan de afvalberg in goede 
banen leidt en het afval - of een deel 
ervan - tot nieuwe producten recycleert. 
De consument heeft daarbij de indruk dat 
dit tot een beter leefmilieu leidt. 

NEUTRAAL PRODUCT 

Natuurlijk is recycleren beter dan alles op 
een hoopje gooien. Maar, recyclage ver
mindert de afvalberg niet en bovendien 
lopen de kosten van een dergelijk systeem 
hoog op. Daarom leggen Agaiev en VU de 

klemtoon op het voorkomen van afval. 
Dat kan door het aantal verpakkingen te 
doen afnemen en door bepaalde delen 
van het afval via het composteren in 
volume te verminderen. Daartegenover is 
het Brussels ontwerpplan een louter be
heersmatig document dat afval als een 
bijna neutraal product beschouwt en dat 
de verbranding ervan niet fundamenteel 
in vraag stelt. „We mogen ons niet laten 

misleiden. Afval wordt nooit schoon. 

Vooreerst blijft na verbranding nog steeds 

1/3 residu van de totale verbrande massa 

over. Bovendien vermindert de rookgas-

tvassingsfilter wel de schadelijke stoffen 

die naar buiten gaan, maar blijven er nog 

altijd duizenden kilo's stofdeeltjes en an

dere schadelijke stoffen in de uitstoot. De 

huidige verbrandingscapaciteit wordt zelfs 

met 30.000 ton verhoogd, waardoor de 

EU-richtlijn overtreden wordt en er een 

uitstoot is van teveel schadelijke stoffen. 

Vooral kleinere kinderen blijken erg na-

Het staat vast dat de normen inzake dioxine-uitstoot oversclireden worden. Dat 
lean tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. De burger heeft daartegen geen 
verweer, zo Idaagt vu-senator Bert Anciaux aan. 

delige gevolgen van deze vervuiling te 

ondervinden." 

Wetenschappelijke studies tonen aan dat 
schadelijke stoffen zoals dioxines zich 
ook in de bodem en via de voedselketen 
uiteindelijk ook in mensen ophopen. 
„Het wordt dan ook dringend tijd", zo 
stellen VU en Agaiev, dat de afvalberg 

door preventie verkleind wordt zodat deze 

op enkele jaren tijd gevoelig afneemt. 

Krachtdadiger beleidskeuzen en sensibi

lisering kunnen daartoe bijdragen. Minder 

afval is minder verbranding en zo krijgt de 

bevolking het vooruitzicht dat er een oven 

kan gesloten worden. Dat zou de volks-

Vlaams comité 
^^AF^J&rTW¥>%. 

Een op te richten yiaams Comité van 
Toezicht moet de taken overnemen van 
het ontmantelde federaal Hoog Comité 
van Toezicht. VU-volksveitegenwoordi-
ger Johan Sauwens, met steun van frac
tieleider Paul Van Grembergen en 
Etienne Van Vaerenbergh, heeft daartoe 
een voorstel van decreet in het Vlaams 
Parlement ingediend. Door het voorstel 
zou op Vlaams niveau de leemte Inzake 
corruptiebestrijding in en rond over
heidsinstellingen opgevuld worden. Op 
22 januari 1998 kreeg de enige gespe
cialiseerde anti-corruptledlenst In de Bel
gische federatie de langverwachte 
doodsteek toegediend met de goed
keuring van het "wetsontwerp tot In
tegratie van de dienst Enquêtes in de 
gerechtelijke politie bij de parketten". De 
rooms-rode regering besliste het Comité 
te ontbinden en de personeelsleden met 
de bevoegdheid van officier van ge
rechtelijke politie naar het ministerie van 
Justitie over te hevelen. 
Hiermee kwam een einde aan het ja
renlange getouwtrek rond het Comité. 

Meteen ging een belangrijk middel In de 
strijd tegen fraude en corruptie bij open
bare diensten verloren. Het Comité had 
zowel administratieve als gerechtelijke 
bevoegdheden om de wettigheid en 
regelmatigheid van overheidsactivitei
ten te controleren, Vanuit het oogpunt 
van "deugdelijk bestuur" vervulde het 
Comité onmiskenbaar een belangrijke 
rol. De ontmanteling ervan was dan ook 
een betreurenswaardige zaak. Daarom 
stellen Johan Sauwens, Paul Van Grem
bergen en Etienne Van Vaerenbergh 
voor In de schoot van het Vlaams par
lement een Vlaams Comité van Toezicht 
op te richten Correct werkende over
heidsinstellingen hebben nood aan een 
onafhankelijke waakhond om fraude en 
corruptie voortijdig op te sporen en zo 
nodig te bestraffen. De bevolking is vra
gende partij voor een dergelijke aanpak. 
Een rechtsstaat kan niet toestaan dat zijn 
werking door onoorbare praktijken van 
malafide ambtenaren en/of politici 
wordt verlamd. Enkel een antl-corrup-
tlecel naar het voorbeeld van het Hoog 

Toezicht 
Comité van Toezicht kan dit vermijden. 
Het decreet biedt volgens de initiatief
nemers de beste waarborg voor zo'n 
onafhankelijke antl-corruptiecel. Het ac
tieterrein van het Comité is zeer ruim 
omschreven zodat overal waar over
heidsgeld wordt besteed een onderzoek 
gevoerd kan worden, BIJ onregelmatig
heden moet het Comité met het oog op 
strafrechtelijke vervolging een proces
verbaal overmaken aan de procureur des 
konings. 
Ook de organisatie en werking van het 
tweeledige Vlaams Comité van Toezicht 
worden door het decreet geregeld. Het 
College, onder leiding van een com
missaris-generaal, stippelt het onder
zoeksbeleid uit. Het Bestuur, samenge
steld uit ambtenaren met de bevoegd
heid van officier van gerechtelijke politie, 
verricht het administratief en/of straf
rechtelijk onderzoek op het terrein. 

Flilp vancfetibroeke 

gezondheid, want daarover gaat het toch, 

zeker ten goede komen." 

WERELDKAMPIOEN 

VU-senator Bert Anciaux voelde niet min
der dan vier bevoegde regeringsleden aan 
de tand over de dioxine-uitstoot van 
verbrandingsovens. Anciaux woont bij de 
verbrandingsoven van Neder-Over-
Heembeek, hij spreekt dus uit ervaring. 
„ƒ« Neder-Over-Heembeek staat de be

volking bloot aan een schrijnende over

schrijding van elke aanvaardbare norm 

inzake dioxine-uitstoot. Verschillende 

dokters bevestigen dat het aantal adem

halingsstoornissen en kankergevallen 

stijgt. De overheid blijft in gebreke bij de 

bescherming van de bevolking. De be

leidsverantwoordelijken voor leefmilieu 

dienen blijkbaar andere belangen. Mo

gelijk heeft de enorme impact van Elec-

trabel op heel de afvalindustrie daar iets 

mee te maken." 

Anciaux herinnerde er de beleidsve-
ratnwoordelijken aan dat in januari 1998 
verschillende professoren van de UA-UIA 
een vlijmscherpe ontleding hebben ge
geven van de negatieve gevolgen van de 
dioxine-uitstoot voor de volksgezond
heid. Meer nog, volgens de senator is 
België wereldkampioen wanneer het om 
de hoogste concentraties aan dioxines in 
de moedermelk gaat. „ Het staat on

omstotelijk vast dat de normen in 

Vlaamse en Brusselse verbrandingsovens 

vele malen werden overschreden. We kan 

daar tegen optreden? De burgers moeten 

steeds hun schade kunnen bewijzen. Leef

milieu-organisaties kunnen voor de bur

gerlijke rechtbank enkel schadevergoedin

gen en geen sluitingen vragen. De be

volking staat dan ook machteloos. Een 

omkering van de bewijslast bij blijvende 

flagrante overtredingen zou een stap zijn 

in het herstel van de rechten van de 

burgers." 

(evdc) 
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Meer dan 130 VU-leden en -sympa
thisanten waren dinsdagavond 17 maart 
afgezakt naar het zaaltje van het Hasseltse 
borrelhuis om meer uitleg te krijgen over 
de vernieuwingsoperatie ID21 van te
ruggetreden VU-voorzitter BertAnciaux. 

Het was Stijn Daniels die de sprekers 
inleidde. De eerste die aan het woord 
kwam was waarnemend VU-voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven. Daarvan onthou
den we o.m. dat hij benadrukte dat „een 

partij als de VU nodig blijft. Ik geloof in 

het programma van deze partij en wens 

het niet te laten verwateren door ver

ruiming. Een alliantie - waarbij VU en 

ID21 zij aan zij de verkiezingen ingaan -

voorkomt een afzwakking van het VU-

programma." Later zou hij daar, als ant
woord op één van de vragen, aan toe
voegen dat de VU binnen dat geheel de 
grootste partner blijft. 
Laurens Appeltans mocht als tweede de 
plannen voor de interne vernieuwing van 
de VU uit de doeken doen. Hij verwees 
daarbij meer in het bijzonder naar het 
werken - of juist niet - van de lokale 
afdelingen. Om 'slapende' afdelingen een 
doorstart te geven, worden daarom en
kele 'bewegingsverantwoordelijken' en 
'consulenten' aangetrokken. 
ID21-inspirator Bert Anciaux had het in 
Limburg over zijn motieven en over de 
positieve voorstellen van de duizenden 
niet-politiek gebonden mensen die hij op 
zijn tocht doorheen Vlaanderen reeds 
ontmoette. „Ik ben een Vlaams-natio

nalist en zal dat ook altijd blijven. Maar 

dat belet mij niet bezorgd te zijn voor de 

hele gemeenschap en niet enkel voor de 

overtuigden." en „ID21 is géén doel op 

zich, maar wil mensen samenbrengen om 

anderen te dwingen kleur te bekennen. 

Ook de VU is slechts een middel voor een 

beter Vlaanderen, Want ddt moet ons doel 

zijn." 

Anciaux benadrukte tot slot dat de 
IDZl'ers weliswaar niet allemaal over
tuigde Vlaams-nationalisten zijn, maar 
„ze zullen door ondervinding inzien dat 

België niet werkt." 

VRAAG EN ANTWOORD 
'Hoe ziet een en ander er concreet uit?' 
dat was zowat de meest gestelde vraag van 
de avond. Niet onterecht: de constellatie 
is nieuw en zorgt mede daarom voor 
nogal wat verwarring. Een greep uit wat 
de toehoorder van de sprekers te weten 
kwam: 

B IDll'ers zullen voornamelijk gere-
cruteerd worden uit lokale lijsten, krin
gen van academici, kunstenaars en 
Vlaamse ondernemers. 

Het programma van ID21 is nog niet 
voltooid. Op 28 maart zal in Leuven een 
eerste ID-dag gehouden worden (meer 
info en aanvraag nieuwsbrief ID21, óók 

V orige week gingen twee VU-strategiedagen 

door in respectievelijk Limburg en 

West-Vlaanderen. WIJ brengt verslag uit. umi liiui 
JLMOKmUS 
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^ ACTUEEL 

voor geïnteresseerde VU-leden: tel. 
02/223.39.33) waarop de inhoudelijke 
aspecten verder uitgediept zullen wor
den. ID21 is nog in volle groei en daarom 
kan vooralsnog geen definitieve evaluatie 
gemaakt worden. Het spreekt voor zich 
dat - ook in staatsvormend opzicht - het 
programma van ID21 niet lijnrecht te
genover dat van de VU mag staan. 

VU en ID21 tot een akkoord zullen 
moeten komen over de lijstsamenstelling. 
Het spreekt voor zich dat ID2rers niet 
enkel op strijd- of onverkiesbare plaatsen 
zullen opkomen. Er werd met nadruk 
gevraagd dat de lijstsamenstelling 'in we
derzijds respect' zou gebeuren. Anciaux 
gaat ervan uit dat de huidige (VU-)man-
daten behouden zullen blijven en dat er 

VU biUft 
grootste partner 

I Het is uitgesloten dat de v u voor haar 
staatsvormend programma gaat samen
werken met het Vlaams Blok „de partij 

die" dixit Anciaux „de Vlaamse Leeuw 

heeft laten verworden tot een symbool 

van een rechts-autoritair optreden" en die 
„in Brussel geen enkele interesse heeft 

voor de Vlaamse zaak." 

Ook naar de eigenlijke strategie was 
nogal wat vraag. Niet weinig aanwezigen 
vonden de uiteenzettingen immers te 
vaag. Uit de antwoorden op deze vragen 
onthouden we dat: 

zetels bijgewonnen zullen worden. Die 
extra zitjes zullen aangebracht worden 
door zowel VU'ers als ID2rers. Meer in 
het algemeen zal gestreefd worden naar 
meer vrouwen en jongeren op de lijsten. 
Vlaamse emigranten met de Belgische 
nationaliteit en die of het VU-programma 
of dat van ID21 onderschrijven zullen 
vanzelfsprekend niet geweerd worden. 
Vermelden we in dit kader een tussen
komst van Johan Sauwens die, zoals ge
weten, in zijn gemeente aan nieuwe in
woners van buitenlandse afkomst een 

'inburgeringscontract' voorlegt. „We 

moeten durven spreken over deze thema's 

en ze niet overlaten aan extreem-links of 

-rechts. De rechtlijnigheid zal hoe dan ook 

zegevieren." Sauwens' tussenkomst was 
goed voor één van de applausmomenten 
van de avond. 

Hoofddoel blijft het breken van de 
huidige meerderheid. Met name de CVP 
werd daarbij - onder algemene instem
ming - geviseerd. Een verkiezingsuitslag 
van 10% tot zelfs 15% wordt niet on
mogelijk geacht. 

Het algemeen besluit over de eerste stra
tegie-avond in St. Niklaas (zie WIJ, 19 
maart jl.) luidde: „De militant kwam, 
luisterde en houdt nog even zijn oordeel 
in beraad.". Dat is - meer algemeen - ook 
de evaluatie die gemaakt kan worden van 
de avond in Limburg. 

(gv) 

Vorige week 
werd In 
Limburg en In 
west-
Vlaanderen 
meer uitleg 
verschaft 
over de 
strategie van 
de vu en van 
ID21. 

West-Viaanderen kwam als derde provincie 
aan de beurt om een strategie-avond te 
organiseren. Een paar tionderd deelnemers 
zai<ten op woensdag 18 maart af naar liet 
Roeselaars Cuitureei Centrum De Spil. Het 
was eventjes wacinten want de partijtenoren 
zaten vast In de beleende avondfiles. Dit tot 
genoegen van de foyeruitbater: de West-
Vlaamse kelen werden vlot gesmeerd. 

LAT HOGER LEGGEN 

Erk Vandewalle mocint als voorzitter van het 
gastarrondissement de aanwezigen verwel
komen. Hij deed dat op zijn geijkte manier, 

zorgen dat de klassieke partijen hun Peleid 
grondig gaan wijzigen, wij zijn dit verplicht 
aan de Vlaamse Pevolking " 
De wijze waarop dit moet gebeuren zorgde 
voor de overgang naar de derde spreker, Bert 
Anciaux. Het gemurmel In de zaal verklapte 
dat velen waren gekomen om Berts uitleg te 
iioren. Het was een sterk gedreven Anciaux 
die de zaal op sleeptouw nam. Alhoewel dat 
niet altijd van een leien dakje liep. 
Na de drie sprekers startte moderator Nelly 
Maes onmiddellijk de vragenronde. De in
leidende arrondissementsvoorzitter stak van 
wal met een lang uitgesponnen vergelijking 
tussen het project van Bert Anciaux en de 

Kritische West-Vlamingen 
blijven op hun honger 

een verwijzing naar het mobiliteitsprobleem 
bleef dan ook niet uit. 
Er was spanning voelbaar toen de sprekers 
elk hun deel van 'het verhaal' brachten. 
Laurens Appeltans beet de spits af. Hij 
schetste de betrachting van het partijbe
stuur om de werking van de kaders en de 
infrastructuur van de Volksunie te verster
ken. Waarnemend voorzitter Patrik Vankrun
kelsven legde het accent op de huidige 
positie van de VU binnen het politieke land
schap, een plaats die als behoorlijk mag 
worden omschreven. „Maar", aldus Van
krunkelsven, „ we moeten de lat hoger leg
gen. We moeten er met de Volksunie voor 

initiatieven van Joris van Severen en Staf 
Declercq na het uiteenvallen van de Front-
partij. Vele deelnemers fronsten de wenk
brauwen bij deze denkoefening die op een 
sterk afkeurende repliek kon rekenen. Uit de 
vele vragen die afgevuurd werden noteer
den we enkele zeer fundamentele. Waarom 
geven we straks aan nobele, doch onbe
kende, ID 21-ers een plaats op de lijst? Wie 
en wat vertegenwoordigt ID21? Waarom 
werd na het keigoed congres van Leuven met 
verder gewerkt met de daar goedgekeurde 
teksten? Wat doet Bert Anciaux als het 
project zou mislukken^ wat denkt ID21 In
houdelijk onder andere over Europa ?... 

REFERENDUM? 

Laurens, Patrik en vooral Bert gaven het 
beste van zichzelf om de kritische en be
zorgde vragen van de West-Vlamingen te 
beantwoorden. Ze hadden het niet onder de 
markt Vooral de verhouding tussen de be-
weglng\D2^ en de politiekepartijVU was (Is) 
voor weinigen echt duidelijk. Opmerkelijk 
was dat zij die uitgesproken positief te
genover het project staan weinig tussen
beide kwamen. De voorstelling van het pro
ject in West-Vlaanderen kon hun steun best 
gebruiken. Maar blijkbaar is ,,nog een beetje 
afwachten" ook hier de boodschap 
Eén zaak is duidelijk deze strategie-avond 
kwam geen week te vroeg. Het is een ab
solute noodzaak om de Volksunieleden uit
gebreid te Informeren over en hen nauw te 
betrekken bij de vorming van een eventuele 
alliantie VU-militanten beseffen dat deze 
tijd een andere politiek behoeft, maar de 
partijtop moet weten dat ID21 geen schijn 
van kans heeft zonder de volle medewerking 
van het Vü-kader. 

Misschien doet het partijbestuur er goed aan 
rekening te houden met de vraag van een 
deelnemer: „De Volksunie Is voorstander 
van referenda, waarom geen referendum bij 
haar leden over het al of niet in alliantie 
treden met ID21?" 
Deze West-Vlaamse strategie-avond vraagt 
om meer, te veel discussiestof bleef on
besproken over. Bovendien hadden vele 
aanwezigen een grotere inbreng van de 
West-Vlaamse mandatanssen venwacht, hun 
mening in deze blijft zeer vaag 

(wj) 
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P olitici van PvdA, WD en D66 wisten het al 

bijna zeker. De zo „succesvolle" paarse coalitie 

van sociaal-democraten en liberalen zou zeker en 

vast na de eerstvolgende kamerverkiezingen een 

vervolg krijgen. De vraag wie premier zou moeten 

worden van „Paars 2" zou het belangrijkste 

strijdpunt worden van de verkiezingen in mei. 

^ L A N D U I T ^ 

Neemt 
Bolkestein 

binnenkort de 

fakkel over? 

i 

WD-leider Frits Bolkestein staat al in de 
startblokken om de sociaal-democraat 
Wim Kok af te lossen. Deze liet al strijd
lustig weten dat „niet mee te zullen 
maken". 

DE KIEZER BLIJFT BAAS 

Intussen besteedden Kok en Bolkestein 
tot dusver weinig aandacht aan CDA en 
D66. Ten onrechte, zoals bleek uit de 
uitslag van de Nederlandse gemeente
raadsverkiezingen. Coalitiepartner D66, 
architect, bedenker en bouwer van 
„paars" verdween bij de verkiezingen uit 
veel Nederlandse gemeenteraden en 
houdt in mei mogelijk slechts een handvol 
kamerzetels over. Zonder D66 is Vaars 2 

onmogelijk, geven ook CDA en W D toe. 
En daarmee komt onmiddellijk het Chris
ten Democratisch Appèl weer in beeld. 
Het CDA, dat in Den Haag nogal wat 
moeite had met haar oppositierol, 
scoorde opvallend goed bij de gemeen
teraadsverkiezingen. Het CDA won op 
verschillende plaatsen en is zich duidelijk 
aan het herstellen van het dramatische 

zetelverlies van 1994. De christen-de
mocraten onder leiding van oud-diplo-
maat/aap de Hoop Scbeffer kunnen zeker 
uitgroeien tot een serieuze gesprekspart
ner bij de formatie van het eerstvolgende 

Zelfgenoegzaamheid. Het gaat de 
jongste jaren goed met de Nederlandse 
economie. De werkloosheid daalt, de 
economie groeit. Dit is slechts voor een 
zeer beperkt deel het gevolg van het 
beleid van het huidige kabinet, maar met 
verkiezingen in zicht doen bewindslieden 
graag anders geloven. Eigen roem stinkt 
in Nederland. 

Paars twee is er 
nog lang niet 

kabinet. De kiezer liet in de eerste week 
van maart duidelijk zien dat hij/zij nog 
steeds de baas is en maakte daarmee de 
Nederlandse politiek meteen een stuk 
interessanter geworden. 

KWALEN 

Het veelbesproken Paarse Kabinet van 
Kok, WD-er Dijkstal en D66-oprichter 
Hans van Mierlo lijdt naast de behaalde 
economische successen aan een aantal 
kwalen, die in ieder geval voor de D66-
stemmers voldoende aanleiding waren 
voor een afstraffing. En deze kwalen zijn: 

Senator Loones 
beleeft Newroz 

in Koerdistan 
vu-senator Jan Loones leidt, als enig par
lementslid, een 10-kopplge delegatie uit Bel
gië naar Koerdistan (Turkije en misschien Irak), 
ter ondersteuning van de autonomlestrijd 
van het Koerdische volk. 
De delegatie Is gevormd op uitnodiging van 
de coördinatie Stop de oorlog tegen het 
Koerdische volken Dlyarbakir DemokrasI Plat-
formu lie Dayanisma Burosu (Platform voor 
democratie en solidariteit In Dlyarbakir). 
Op het programma van de delegatie staan 
allerlei contacten met de mensenrechten
organisatie IHD, advocaten, vakbonden en 
democratische organisaties. 
Kernmoment van de activiteiten vormde de 
deelname, samen met andere buitenlandse 
delegaties, aan het Koerdische Newroz. Op 21 
maart vieren de Koerden dit soort Nieuw
jaarsfeest bIJ het begin van de lente. Voor de 
Koerden betekent dit feest echter veel meer 
dan een lenteviering, zy steken vuren aan, 
zingen, dansen en uiten massaal hun ver
langen naar vrijheid en rechtvaardigheid, 
vu-senator Jan Loones wil, In de escalerende 
Koerdische kwestie, een beter beeld krijgen 
van de houding van de Turkse staat te
genover de verzuchtingen van de Koerden. 
Dat hem daartoe vanuit de Senaat, met deze 

delegatie, de kans wordt geboden, be
schouwt Loones als een uitdaging en een 
eer. 
De delegatie bestaat verder uit 5 Journalisten, 
een fotograaf, een onderzoeksmedewerker 
van de KUL, 5 vredeswerkers, een vertaler, 

In een volgende uitgave van WIJ komen we 
op deze reis uitgebreid terug. 

Randstadkabinet. Deze kwalificatie 
van oud CDA-leider Heerma heeft nog 
niets aan actualiteit ingeboet. Onlangs 
lekte uit dat het kabinet, ondanks het 
veelbesproken rapport-Langman Noord-
Nederland slechts zeer beperkt te hulp 
wil schieten. Het leeuwendeel van in
vesteringen en inspanningen is gericht op 
de Randstad en omgeving. 

Neoliberalisme. De economie groeit, 
maar ook de kloof tussen arm en rijk. 
Grote groepen aan de onderkant van de 
samenleving profiteren niet mee of gaan 
er zelfs op achteruit. Het aantal daklozen 
groeit. Ook de 24-uurs economie en de 
vele winkelzondagen kunnen niet ieders 
goedkeuring wegdragen. Een rustige ze

vende dag wordt door veel Nederlanders 
gewaardeerd, PvdA en D66 verliezen 
linkse kiezers aan Groen Links en So
cialistische Partij. 

Pretenties. Het kabinet is aangekon
digd als vernieuwend en, zou ook staat
kundige vernieuwingen doorvoeren als 
stadsprovincies, referenda, gekozen bur
gemeesters en kiesstelselwijzigingen. 
Hiervan is vrijwel niets terechtgekomen. 
PvdA en vooral W D hebben effectief 
D66-initiatieven op deze terreinen ge
saboteerd dan wel vertraagd. 
Blunderende bewindslieden zoals Joris 
Voorhoeve van Landsverdediging {Sre-

benica!) en D66-minister Sorgdrager be
schikken over minstens evenveel zetel
vastheid als voorgangers in gewone ka
binetten. Paars blijkt dus een heel gewoon 
kabinet te zijn. Het zijn vooral D66-
kiezers die teleurgesteld zijn in Paars, 
maar hier speelt ook de afwezigheid van 
een aansprekende lijsttrekker een rol. 
Minister Borst van Volksgezondheid is 
teveel vakminister en tussenpaus om 
grote groepen kiezers aan te spreken. 

OPINIEPEILERS 

De grootste verliezers bij de gemeen
teraadsverkiezingen waren naast D66 de 
opiniepeilers, want geen van hen zat zelfs 
maar in de buurt van de verrassende 
uitslagen. De verwachte grote WD-win-
sten bleven uit, de PvdA bleef ongeveer 

gelijk en verder zijn op gemeentelijk 
niveau plaatselijke en regionale partijen 
ongeveer even groot als de „paarse" 
partijen bij elkaar opgeteld. Het vertalen 
van uitslagen van gemeenteraadsverkie
zingen naar Kamerzetels is en blijft 
daarom een hachelijke onderneming. Be
palend voor de uitslag van de Kamer
verkiezingen in mei is vooral de vraag 
voor wie stemmers op gemeentelijke en 
regionale partijen dan zullen kiezen. De 
mogelijke nek-aan-nek-race tussen Bol
kestein en Kok zal zeker kiezers naar 
W D en PvdA lokken, maar nu is al 
duidelijk dat andere formaties ook hun 
partijtje mee zullen blazen. Naast het 
CDA verwachten onder meer Groen 
Links en de Socialistische Partij winst. 

BESCHEIDEN WINST 

In Fryslan wist de Frysk Nasjonale Partij 

de grote winst van 1994 over het al
gemeen goed vast te houden. De FNP 
groeide van 39 tot 42 gemeenteraads
zetels en trad voor het eerst binnen in de 
gemeenteraden van Nijefurd en Opster-
land. De FNP vernam tegelijk dat be
sturen soms van „au" gaat. In Gaasterlan-
Sleat kostte verdeeldheid tussen partij en 
schepen een zetel. In Achtkarspelen zette 
de FNP in '94 stoutmoedig het machtige 
CDA uit het college. Deze partij voerde 
keihard - en niet altijd even fair - op
positie, was de grote winnaar bij de 
jongste verkiezingen en zal de FNP zeker 
niet als eerste in het nieuwe college halen. 
FNP-schepen Marten van der Veen houdt 
vast aan de eigen uitgangspunten en re
kent alvast op verkiezingswinst in 2002. 
In Boarnsterhim werd de succesvolle 
FNP-oppositie tegen een zwak en zwab
berend gemeentebestuur beloond met 
winst. Bestuursverantwoordelijkheid ligt 
hier voor de hand, zoals ook in drie a vier 
andere gemeenten. 

Niet overal werd succes geboekt. In de 
nieuwe gemeenteraad van hoofdstad 
Ljouwert/Leeuwarden zal de FNP op
nieuw schitteren door afwezigheid. De 
keuze voor een niet omstrijden lijsttrek
ker speelde hier de partij parten, bo
vendien heeft de FNP zich de afgelopen 
jaren te weinig in de grotendeels niet-
Friestalige hoofdstad gemanifesteerd. De 
uitslag geeft de Frysk Nasjonale Partij in 
ieder geval goede moed voor de ver
kiezingen voor Provinciale Staten in 
1999. Ook maakte de uitslag opnieuw 
duidelijk dat er een zeker potentieel is 
voor deelname aan Tweede Kamerver
kiezingen. Dit voorjaar doet de partij daar 
nog niet aan mee vanwege de hoge kosten 
en de korte voorbereidingstijd, maar bij 
volgende verkiezingen zeker wel. 

Onno P. Falkena 
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Die vijand van Corsica heeft vele ge
zichten. Daar is uiteraard op de eerste 
plaats het Franse gezag in al zijn ge
daanten. 

Daar zijn de „pieds noirs": Franse ko
lonisten, door Arabieren uit Algerije ver
dreven en die van de Franse staat stukken 
Corsica toegewezen kregen. 

VAN ROBIN HOOD... 

Daar zijn de oeroude typisch Corsicaanse 
samenlevingsstructuren: stammen met 
echte stamhoofden die geen andere dan 
de stamsolidariteit erkennen en die, via 
hun cliëntelisme, optreden als handlagers 
van de gevestigde macht: de Franse staat 
die prebenden en subsidies uitdeelt in ruil 
voor politieke steun en kiesbedrog. Pa
radoxaal genoeg moeten nationalisten 
dus tegen ingewortelde gedragspatronen 
van hun volk opboksen om ditzelfde volk 
op lange termijn in zijn eigenheid te 
handhaven. 

Tenslotte zijn er de vastgoedspeculanten 
en de bazen van de toeristische nijverheid. 
Die zijn bezig „het eiland van schoon
heid" (Fransen noemen het graag hun 
„lie de beauté") erg te verbrodden met 
wildbebouwmg en inpalming van na
tuurgebieden. Vaak zijn zij vasteland-
Fransen of „pieds noirs" die optreden 
met als medeplichtigen plaatselijke over
heden. Bomaanslagen tegen vakantiedor
pen en hotels komen voort uit razernij 
tegen natuurschendingen die nooit be
straft geraken. 

Aanvankelijk konden vele aanslagen op 
sympathie rekenen bij aanzienlijke delen 
van de bevolking. Ze beschouwden dit 
geweld als het werk van Robin Hoods, 
vooral zo lang alleen gebouwen met sym
boolwaarde (voor Frankrijk) of aantas
tingen van leefmilieu of ruimte-ordening 
werden opgeblazen. 

...TOT MAFFIA 

Anders verging het met aanslagen tegen 
personen. Niet alleen Franse overheden, 
ook fransgezinde Corsicanen en tenslotte 
zelfs nationalisten van de „verkeerde" 
strekking (te rechts, te links, te laks) 
werden neergeknald. Tevens ontstonden 
banden met maffiosi en andere bandieten 
die op Corsica wel enigszins eerbied
waardige vaam van (ten onrechte?) bui
ten de wet gestelden genieten. 
Zodat het Corsicaanse nationalisme, dat 
enkele jaren geleden nog 20% kiezers 
aantrok, nu schijnbaar hopeloos gedis
crediteerd is. 

De laatste aanslag op de vertegenwoor
diger van het Franse gezag op Corsica was 
voor velen, ook buiten Corsica, een ge
droomde gelegenheid om in de openbare 
opinie definitief af te rekenen met het 
Corsicaanse nationalisme als zodanig. 

D at de Corsicaanse nationalisten in een lastig 
parket zitten staat vast. Ze hebben dat 

gedeeltelijk aan zichzelf te wijten. Ongeduldige 
jongeren hebben, in een eeuwenoude traditie, „naar 

vaders geweer gegrepen" om de vijand te lijf te gaan. 
Een vijand met vele gezichten, zo blijkt. 

^ L A N D U I T ^ 

Ook de nochtans intelligente en ervaren 

Stonfiaar^-correspondente ter plaatse 

(Parijs), Mia Doornaert, huilt mee in dit 

wolvenkoor. 

DE WORTELS VAN HET KWAAD 

Gelukkig is daar nog de UPC (Unione di 

Populu Corsu) die, onder de leiding van 
Max en Edmond Simeoni, de moed heeft 

te lijf te gaan. Zoniet geven ze opnieuw 

stof tot wanhoopsdaden. 

Vlaanderen kan niet gelijkgesteld worden 
met Corsica, ook het vooroorlogse met. 
Maar het is niet moeilijk, tussen beide 
landen, heel wat gelijkenissen in heden en 
verleden aan te stippen. 
De lijfspreuk van paus Pius XII zaliger 

Dr. Edmond Simeoni (voorzitter van 
de UPC, onze EVA-partner) heeft zijn 

partijgenoten het gebruik van geweld 
altijd afgeraden, geweid door andere 
Corsicanen gepleegd heeft hij steeds 

krachtig veroordeeld. 

De vijanden 
van Corsica 

het gebruik van geweld steeds af te raden 
en af te keuren. 

In het nummer 1592 (15 januari 1998) 
vanArritti, spreekbuis van het UPC, lazen 
wij de hartekreet van een militant die, 
tegen de algemene verduiveling in, toch 
naar voren wil brengen waar het de 
Corsicaanse nationalisten om te doen was 
en is. 

Zonder geweldpleging goed te keuren 
maakt hij ze tenminste begrijpelijk door 
de ware schuldigen voor het geweld met 
de vinger te wijzen. 
Wij vatten zijn betoog samen. 
De meeste pobtiekers en hoge ambtenaren 

die Corsica vandaag besturen - en hopen 

zulks ook morgen te kunnen doen - zijn 

dezelfden (of de zonen van hen) die ideeën 

bestreden hebben die nu actueel zijn. Ze 

bestreden die in naam van het eeuwige 

Frankrijk, van de Weerstand of van Marx 

en Stalin. 

Het is al te gemakkelijk, van een tra-

ditonele geweldcultuur te gewagen of het 

geweld „blind" te noemen. Dat ze eerst 

eens erkennen dat het zo ver niet ware 

gekomen, als zij zich niet dertig jaar lang 

verzet hadden tegen decentralisatie, tegen 

Corsicaans in het onderwijs, tegen de 

bescherming van ons cultureel en na

tuurlijk erfgoed, tegen een Corsicaanse 

universiteit enzovoort; en als zij niet 

hadden meegeewerkt aan kiesbedrog, 

grondversjachering en blinde neerpoting 

van massa-toerisme of het toch laten 

betijen. 

Bestaat er nog een rechtstaat op Corsica? 

Men kan er bouwen zonder vergunning 

als men langs de goede kant staat, men 

kan er in beschuldiging gesteld worden 

zonder verontrust te worden, men kan 

er op openbaar domein ongestraft de 

hand leggen, men kan er cultureel erf

goed vernietigen ten bate van privé-

belangen. Alles kan men, als men maar 

ten dienste staat van het Franse cen

tralisme. 

Zij die zo sterk op wettelijkheid gesteld 

zijn doen er goed aan, al deze misbruiken 

blijft gelden: Opus justitiae pax, vrede is 
een werk van rechtvaardigheid. 

Karel Jansegers 

Franicrfiic 
en scnotiand 
Ons weekblad brengt volgende 
week een ontleding van de re
gionale verkiezingen In Frankrijk 
en Schotland. 1 
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I 
n de vorige aflevering stapte Onno Falkena aan 

land in Helgoland. Voor deze Fries een 

kennismaking met Hillig Lun, het heilig land van 

zijn volksgenoten binnen en buiten Friesland. Een 

ontmoeting ook met het Halunder, de welluidende 

eilandertaai zonder woordenboek, maar nog steeds 

gesproken. 

^ LANDUIT 4 

Hét symbool 

van Helgoland 

Is de solitaire 

rots Lange 

Anna. 

Nadat de reiziger met een warm Welkoam 

üp lun! IS verwelkomd maken opschriften 
op woonhuizen en menukaarten hem 
attent op het bestaan van iets als een 
eilander taal. Die reiziger moet dan wel 
goed opletten van m het glossy magazine 
van de plaatselijke Kurverwaltung staat 
geen letter in over het mooie Halunder, 
dat voor mwoners van Nederlands Frys-
lan behoorlijk goed te volgen is. 
De Berlijnse Kurdirector Michael Krause 

belooft in een gesprek ogenblikkelijk dit 
verzuim „volgend jaar" te herstellen en 
vervolgt het gesprek met zijn plannen om 
de Japanse toerist voor Helgoland te 
mteresseren. Een bezoek op een grote 
Japanse toerismebeurs is nakende. Hel
goland komt dan in een zogenaamde 
package deal met Berlijn, Beieren en het 
Zwarte Woud. De eilanders reageren 
sceptisch op dit voornemen. 

BREKKENPUTTER! 

Een beetje tegen de verdrukking en de 
verwachting in lijkt op Helgoland de 
belangstelling voor het Halunder weer 
toe te nemen. De volkshogeschool Hel
goland is pas weer begonnen met een 
cursus Halunder voor beginners en een 
„snakketaffel" - snakken betekent praten 
- voor gevordenden. Op de eilander 
school krijgen de kinderen gedurende 
twee jaar een paar uur les in het Halunder. 
In de klas met de oudste kinderen spreekt 
geen van hen thuis de taal, maar een vijftal 
kinderen heeft grootouders die de taal 
spreken. Schelden in het Halunder kun
nen ze echter allemaal. Het woord „brek-

kenputter!" klinkt veelvuldig op het 
schoolplein. Het betekent „broekpoe
per". 

verbroedering Helgoland-Zanzibar. Ze 
heeft de tropische tegenpool al meer
malen bezocht en wordt er hartelijk ont
vangen, want ook op Zanzibar kent men 
de geschiedenis. 

Het Halunder ontbeert echter nog een 
woordenboek. Dat wordt momenteel in 
Nordfriesland samengesteld door de 

Een taal zonder 
woordenboek 

Lung Wal, heet de hoofdstraat van het Dellelun (benedenland). Rechts het 
gemeentehuis dat het opschrift draagt ,,Rum hert, klaar kimen" (Een ruim hart 

en een heldere horizon). 

De Hamburgse, en met een eilander ge
trouwde, Bettina Köhn heeft de lessen 
overgenomen van taaipionier Mina Bor-

chert. Ze steekt tegen een uiterst be
scheiden vergoeding veel tijd in het werk. 
In de tijd die naast het exploiteren van een 
appartementencomplex, de taallessen en 
de Halunder volksdansgroep over blijft 
zet Bettina zich in voor de kerkelijke 

Zweedse hoogleraar Germaanse filologie 
Nik Arhammer en zijn Finse gade Ritva. 
Het geld voor deze toch zo noodzakelijke 
basisvoorziening moet echter met veel 
pijn en moeite door het Noordfries In
stituut uit verschillende potjes bijeen 
worden geschraapt. De gepensioneerde 
Arhammer verricht zijn werk al op eh-

renamtlichen basis, zoals de Duitsers vrij-

Welkom-in-Vlaanderen welkom 
Het heeft wat geduurd, maar de Vlaamse 
regering begint dan toch te zien waar het 
Vlaamse schoentje nijpt Er t<wam elndeiljl< 
een beleidsplan voor Brussel, er Is een al 
even lijvig document voor de Vlaamse 
rand rond onze hoofdstad en nu Is er 
Welkom-in-Vlaanderen. Een kleurrljl< vlot 
leesbaar welkom aan ai wie van over de 
grens komt en hier bij ons wil komen 
leven. 
Welkom-in-Vlaanderen is dus zonder meer 
van harte well<om. Ai was het maar omdat 
de brochure mooi oogt Een wat klassiei< 
brave vormgeving, maar l<om. De bro
chure IS ook welkom omdat het wel erg 
lang geduurd heeft voordat ze er was we 

hebben nu al bijna een twintig jaar lang 
een Vlaamse regering en die vond dus tot 
vandaag geen tijd om aan vreemdelingen 
uit te leggen wat Vlaanderen is, wie die 
Vlamingen zijn. En dat in hun taal, als het 
even kan Welkom-in-Vlaanüeren is be
schikbaar in zes talen. Een klein beetje 
vertellen over de geschiedenis van Vlaan
deren, over cultuur In Vlaanderen gisteren 
en vandaag, over de Vlaamse hebbelijk
heden en mogelijkheden Een korte prak
tische gids geeft in enkele trefwoorden 
wat algemene Informatie nodig voor het 
dagelijks leven In Vlaanderen Tussendoor 
worden aan de belangstellende vreem
deling enkele niet onbelangrijke waarhe

den duidelijk gemaakt. Zo bijvoorbeeld 
over de beruchte taalfacillteiten „bedoeld 
als een overgangsmaatregel, om het de 
Franstaügen gemakkelijker te maken zich 
aan hun Nederlandstalige omgeving aan 
te passen". 
Wat heeft de opeenvolgende Vlaamse re
geringen belet om die eenvoudige waar
heid ai vroeger na te leven' 

(mp) 

c& De brochure Welkom-in-Vlaanderen is te 
verkrijgen bij de dienst Kanselarij en 
Voorlichting van de Vlaamse administra
tie, Boudewijnlaan 30,1000 Brussel. 

willigerswerk zo mooi eufemistisch we
ten te omschrijven. Het feit dat de Bonds
republiek de Friese minderheid slechts 
met één miljoen DM per jaar ondersteunt 
ligt aan deze omstandigheid ten grond
slag. Momenteel is de financiering voor 
slechts één van de twee delen rond, maar 
daar wordt op het eiland met smart op 
gewacht. 

HET ZOU ZONDE ZIJN 

Veel eilanders zijn sceptisch over de over
levingskansen van hun Halunder. Maar al 
die sceptici spreken de taal wel; het is 
zelfs dé voertaal voor mensen boven de 
vijftig. Het zijn dan ook vooral de jongere 
ouderen die hun uiterste best doen op de 
cursus, want zonder Halunder missen ze 
te veel. En er wordt uit volle borst in het 
Halunder gezongen in de twee beroemde 
shantykoren „De Halunder Karkfinken" 
en de in 1891 opgerichte „Halunder 
Songers". 

De jonge Halunder Nma Klings voedt 
haar kinderen bewust in het door som
migen al ten dode opgeschreven Ha
lunder op. „Het komt van binnenuit", 
zegt ze. „Het is voor mij de meest na
tuurlijke zaak van de wereld." Ze kan de 
taal echter niet schrijven, want dat heeft 
ze niet op school geleerd. 
Het verdwijnen van het Halunder zou 
zonde zijn, want de taal is rijk aan twee
en drieklanken en aan een eilandbepaald 
idioom. Er is veel wat Halunders dan ook 
alleen in z'n eigen taal kwijt kunnen. En 
dat doen ze dan ook heerlijk onder elkaar 
en in de veilige wetenschap dat de 
(Duitse) toerist er niets van verstaat. 
Groot is de verbazing als aan de stamtafel 
blijkt dat een jonge, onbekende man het 
gesprokene goed blijkt te begrijpen. Ver
bijstering en schrik strijden om voorrang 
en al gauw volgt de vraag: „Maar wie is 
dan je vader?". 

Onno P. Falkena 

Voor wie naar 
Helgoland wiï 
Vlaamse toeristen worden op Hel
goland zelden gesignaleerd. Toch 
is het eiland in het zomerhalfjaar 
goed te bereiken. Er zijn gere
gelde bootdiensten vanuit Duitse 
havensteden als Büsum, Cuxha-
ven, Dagebüll, Husum en Wil-
helmshaven. Verder wordt er op 
Helgoland gevlogen vanuit onder 
andere Büsum en Bremerhaven. 
Via de vanuit Bremen op Brussel 
vliegende ROA/Ostfriessche Luft-
transport is een snelle doorver
binding mogelijk. Toeristenbelas
ting (Kurtaxe) wordt vanaf a.s. 1 
april geheven. 
c» Nuttige informatie via de 

Kurverwaltung Helgoland op 
0049.472S.8143. 
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H et kan raar klinken dat universiteitsstudenten zicli bekonnmeren over de 
goede gang van zaken bij liet spoor, maar Inet kan.VUJO-Kul Inield 
onlangs een actie aan het station van Leuven; volgens haar "een 

schoolvoorbeeld van hoe het echt niet moet!" Haar voorzitter, Joris 
Vandenbroucke, legt uit waarom de NIVIBS op een dood spoor zit. 

VUJO wil een nieuw si • t i t 

„ In Leuven-station elke week de trein 
nemen is voor veel studenten een frus
trerende ervaring. De fietsstallingen in en 
rond het station zijn totaal ontoereikend. 
Wie verplicht is zijn vehikel te wild

parkeren, en dat zijn er honderden, loopt 
het risico dat zijn fiets door de politie 
wfordt weggehaald of vindt hem later in 
gevandaliseerde staat terug. De wacht
tijden aan de loketten zijn op de piekuren 
vaak zo lang dat je geen vervoersbewijs 
kan kopen, ook al ben je ruim op tijd. Wij 
vragen ons trouwens af waarom de tic
ketautomaten weggehaald zijn! Als de 
trein dan eindelijk het station komt bin
nen gereden - vertragingen zijn dagelijkse 
kost - is het duwen en trekken om erop te 
geraken. Velen worden gedwongen om te 
wachten op de volgende bomvolle trein! 
En wat met rolstoelgebruikers en be
jaarden? Comfort en veiligheid zijn loze 
begrippen voor de NMBS." 
Dat is de ongezouten mening van Joris 
Vandenbroucke, voorzitter van VUJO-
Kul. 

BITTERE REALITEIT 

Deze (wan)toestanden zijn geen india
nenverhalen, maar zijn helaas bittere re
aliteit. 

„Onlangs konden we vernemen dat het 

aantal klachten bij de ombudsman in 

1997 maar liefst met 20% is gestegen! En 

het ziet er niet naar uit dat daar op korte 

termijn iets aan zal veranderen. Er is al 

veel tijd en geld besteed aan de renovatie 

en de modernisering van het station van 

Leuven, maar met het installeren van 

enkele televisieschermen en een elektro

nisch aankondigingsbord verandert er 

niets fundamenteels aan de kwaliteit van 

het treinvervoer zelf Het wordt er wel 

jaarlijks duurder op." 

In het station van de grootste Vlaamse 
universiteitsstad vormen de jongeren een 
grote groep treingebruikers. Het open
baar vervoer zou de mensen ertoe aan 
moeten zetten om zich op een milieu
vriendelijke manier te verplaatsen. Wie 
'echter jarenlang op deze schandalige ma
nier behandeld wordt als klant, zit later 
liever een uur in de file met zijn com
fortabele wagen dan te moeten rechtstaan 
in een overvolle trein waarvan men trou-

Jorls Vandenbroucke:,, De keuze 
tussen overvolle treinen en de files, is 

toch geen keuze!" 

wens niet zeker is om op tijd ter be
stemming te zijn. 

Een spoor in Vlaams en Europees 
perspectief, zegt VUJO-Kul... 
J. Vandenbroucke: „Wij willen dat er 

onmiddellijk werk wordt gemaakt van een 

dynamisch, efficiënt en klantvriendelijk 

spoorbeleid. Wij vragen dat het spoor 

bevrijd wordt van het unitaire carcan 

waarin het nu gewrongen zit. De Belgische 

wafelijzerpolitiek - 1 wagon voor Vlaan

deren tegen 1 wagon voor Wallonië - is een 

rem op de ontwikkeling van een kwa

liteitsvol treinvervoer in Vlaanderen. De 

economische, bevolkingsgeografische en 

verkeerstechnische verschillen tussen 

Vlaanderen en Wallonië, maken van de 

regionalisering van de NMBS een nood

zaak. 

Een meerderheid in de commissie Staats

hervorming van het Vlaams Parlement is 

hier voorstander van. In de op 7 januari 

door CVP, VLD, Vlaams Blok en VU 

goedgekeurde tekst over „Vervoer en mo

biliteit" staat dat een „overdracht van de 

spoorinfrastructuur en -exploitatie aan de 

deelstaten zou toelaten een coherent ver-

voers- en mobiliteitsbeleid te voeren." 

EEN VSM? 

Volgens VUJO-Kul kan de regionalisering 
van het spoorverkeer stapsgewijs gebeu
ren. In het kader van een KB van 5 
februari 1997, waarin gestipuleerd wordt 
dat de NMBS eigenaar en beheerder van 
de spoorweginfrastructuur is, maar dat zij 
niet meer het monopohe op het trein
verkeer heeft, wordt het mogelijk een 
Vlaamse Spoorwegmaatschappij op te 
richten die in Vlaanderen het regionale 
treinverkeer verzorgt op de lijnen van de 
NMBS. Op deze manier kan dan sneller 
en efficiënter worden ingespeeld op de 
wensen van de verschillende gewesten, 
alle treinreizigers zullen hiervan de 
vruchten plukken. 

De NMBS splitsen, zegt u... 
J. Vandenbroucke: „Dat kan toch geen 

moeite zijn! Het regionaal openbaar ver

voer bewijst met De Lijn dat het dagelijks 

kan: de Belbus, de kusttram, JOV-ver-

voer, de nachtlijnen tot en met gratis 

vervoer zoals in Hasselt. De regionale 

busdiensten maken zelfs grensoverschrij

dende afspraken. Ook dat blijkt te kun

nen. 

Een Vlaams spoorbeleid is ook een Eu

ropese keuze, zeker in een Europa waar de 

regio's aan invloed en belang winnen. Een 

defederalisering van het spoor zal ook het 

losmaken van het IJzeren Rijn-dossier mo

geijk maken. Vlaanderen heeft immers 

geen argumenten om daarover niet met

een onderhandelingen te beginnen met 

zijn buurlanden. Volgens ons zijn er geen 

redenen meer om ook het spoorbeleid 

grondig te herzien. In het belang van de 

reiziger, in het belang van het milieu." 

VakjCLntiehiLuf 'Axut de Bo,fr(Lnd' 
Voeren (Teuven) 

prachtig gelegen 
i'Likhij de abdij i>an Sinnich 

temidden fan een ongerept natuurkader 
weekJmidweek/weekend 

i>oor max. 4 of macc. 6 perdonen 
zéér intereddante prijzen 

Inlichtingen en re^ervatie: 
Anna Fridden 
04/381 20 32 

De regionale vu-krant 

Decumu 
In de Kamer werd een typisch Belgisch compromts 
goedgekeurd waarbij het cumuleren van politieke 
mandaten blijft toegestaan, maar de vergoedingen 
beperkt tot anderhalve keer de parlementaire 
wedde. 
Om te lachen wanneer men weet dat zo een half loon 
nog altijd groter is dan atle burgemeesterswedden, 
behalve in de grote steden. 
Inmiddels blijft de cumulatie tussen een politiek en 
een prlvé-beroep ongemoeid. 
Ik vraag me af waar sommige cumulards de tijd haien 
om bvb. partijleider te spelen, burgemeester van een 
provinciehoofdstad te zijn en ook nog In de Senaat te 
zetelen? Wie de activiteiten in de hoge vergadering 
van de Zonnekoning van Leuven bekijkt, komt tot de 
vaststelling dat deze zich beperken tot de don
derdagse druk op het stemknopje en het opstrijken 
van een royale vergoeding. 
Ik heb de tijd nog gekend waarin het Orakel van Brakel 
minister was, professor, advocaat en een plaatselijk 
mandaat koppelde aan een bloeiend bedrijf voor 
sociaal dienstbetoon waar hij 72.000 dossiers onder 
zijn hoede had. Met zijn lange arm heeft hij zoveel 
mensen „geholpen" dat hij bij verkiezingen het spon
tane aanbod kreeg van vele honderden dankbaren die 
als wederdienst graag een handje komen toesteken 
bij de campagne. 

Ikzelf ben welgeteld vier maanden schepen geweest 
van de stad Aalst met toen 82 000 inwoners. Wanneer 
ik tot kamerlid verkozen werd heb Ik mijn ontslag als 
schepen Ingediend, ik heb toen de keuze gemaakt 
niet alleen omdat ik deze twee zware mandaten 
fysisch en psychisch niet aankon, maar ook omdat ik 
op die manier een bekwaam partijgenoot de kans gaf 
om zijn kunnen te bewijzen De politieke verant
woordelijkheden over zoveel mogelijk verdienstelijke 
mandatarissen spreiden is ook een vorm van goed 
besturen. 
Eenentwintig jaar geleden was dit de spontane toe
passing van een van de beginselen van de nieuwe 
politieke cultuur, waar nu zovelen de mond van vol 
hebben. 
Tenslotte zijn er maar 24 uur in een etmaal en zeven 
dagen in een week. 
Voor het goed functioneren van een politica of 
politicus is een minimum aan familiale nestwannte 
een niette onderschatten steun. 

Jan caudron 
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Voor een Vlaams 
gezondheidsbeleid 

De 
onafhankelijke 
ziekenfondsen 

verzekeren 
16 % van de 
bevolking. 

Naar aanleiding van het artil:el „Welle 
ziekenfonds wil een Vlaams gezondheids
beleid?" (WIJ, 8 januari jl.) wil het On

afhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen 

(OZV) als volgt reageren. 
Het OZV is werkzaam in Oost- en West-
Vlaanderen met zetel te Gent. Het telt 
meer dan 60.000 verzekerden en heeft 
kantoren in de meeste steden van deze 
twee provincies. 

Sedert 1 januari 1998 behoren wij tot de 
groep van Onafhankelijke Ziekenfond
sen. Zij verzekeren 16% van de be
volking. Tot dan waren wij aangesloten 
bij de Neutrale groep (4% van de be
volking) onder de naam Vlaams Neutraal 
Ziekenfonds. 

Door de overstap naar de koepel van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen krijgen 
wij meer middelen en kansen om een 
valabel (lees: beter) alternatief te bieden 
voor de kleurziekenfondsen. 
Wij zijn een ziekenfonds voor de niet-

zuilgebonden burger. Dit is steeds de 
bestaansreden van ons ziekenfonds ge
weest. Op deze manier ondersteunen wij 
de ontzuiling van Vlaanderen en, in het 
bijzonder, een meer doorzichtige besluit
vorming in het gezondheidsbeleid. Want 
op vandaag worden wij geconfronteerd 
met een kartelvorming tussen de Chris
telijke en Socialistische ziekenfondsen. 
Dikwijls primeert het zuilbelang op het 
algemeen belang. 

Onafhankelijk maar niet kleurloos. „Niet 
kleurloos" betekent dat wij standpunten 
durven innemen en kleur brengen in het 
grijze en versnipperde landschap van de 
gezondheidszorg. Wij willen een beleid 
met een visie - een visie die werkelijk de 
onze is, die niet gedicteerd wordt. 

Wat is onze visie m.b.t. het gezondheids

beleid^ Wij kunnen deze duidelijk ver
woorden. Wij hoeven immers geen re
kening te houden met partijpolitieke op
gelegde standpunten. 
Wij willen als zorgverzekeraar een au

tonoom Vlaams gezondheidsbeleid. Van
uit onze deskundigheid als zorgverze
keraar ondervinden wij dagelijks de in
consequenties van het huidige versnip
perde beleid. Wij willen dus zo snel 
mogelijk één gezondheidsbeleid. 
Op vandaag behoort gezondheidsopvoe
ding en -preventie tot de bevoegdheid 
van de gemeenschappen, terwijl de ziek
teverzekering federale materie is. Waar 
blijven de aanmoedigingen voor een ge
zonde levenswijze als de federale staat 
toch de factuur betaalt bij ziekte? 
Op vandaag is de organisatie van de 
thuiszorg een gemeenschapsmaterie, ter
wijl de financiering van de thuisverple
ging, federale bevoegdheid is. Hetzelfde 
geldt voor het ziekenhuisbeleid. 
Wij ijveren voor een efficiënt en ver
antwoordelijke gezondheidsbeleid, dus 
voor homogene bevoegdheidspakketten. 

Op welk niveau moet dan het gezond

heidsbeleid georganiseerd worden? Het is 
onze visie dat het gezondheidsbeleid zo 
dicht mogelijk op de noden van de ge
meenschappen moet aansluiten. Het RI-
ZrV-rapport van de commissie-Jadot 
toont aan dat Vlaanderen en Wallonië 
verschillende klemtonen leggen. Vlaan
deren schenkt meer aandacht aan thuis
zorg, rust- en verzorgingstehuizen en 
tandzorgen. Wallonië geeft meer uit voor 
klinische biologie, medische beeldvor
ming, geneesmiddelen en raadplegingen 
bij specialisten. 

Lierse VNC actief 
Zopas werden de verkiezingen gehouden 
voor de nieuwe samensteiiing van de Raad 
van Belieer van het Vlaams-Nationaal Cen
trum te Lier, beter bekend ais de Lierse vzw 
VNC. Het Volksunie-secretariaat van het ar
rondissement Mecheien is in het VNC ge
vestigd, de VU-arrondissementsraden en dito 
besturen komen er samen en veie Vlaams-
Nationaie verenigingen (VTB-VAB, VOS, 
WC,...) hebben er hun lokaal. 
Tot voorzitter werd opnieuw Frans Lachi ver
kozen, die zai worden bijgestaan door twee 
ondervoorzitters, Louis Possemiers en Mare 
Hendrickx, deze laatste is ook de juridische 
adviseur van de vzw. Secretaris is Bob Van 
Ouytsei, en penningmeester Lif Verstockt. 
Karei Wuynts werd tot materiaalmeester ge

kozen, en Bart De Prins is iokaaiverantwoor-
deiijke. 
De Raad van Beheer vestigt er de aandacht op 
dat het zalencomplex steeds beschikbaar is 
voor feetjes, koffie-tafeis, vergaderingen, 
e.d., dit tegen uiterst lage huurprijs. Voor 
meer info: Karei Wuyts (03/480,05.03) of het 
VNC zelf (op wisselende tijdstippen, maar 
elke vrijdag vanaf de vroege namiddag, tel 
en fax. 03/480.84.85). 
Op vrijdag 10 april a.s. wordt een schaak- en 
damavond ingericht, waarop iedereen wei-
kom Is. Op woensdag 15 april e.k. staat een 
grote „faciliteitenavond" op het pro
gramma, met een reeks prominente spre
kers. Toegang Is steeds gratis, aanvang tel
kens om 20u. 

De geneeskundige verzorging en dienst
verlening zijn nauw verbonden met de 
cultuur van een volk. Daarom pleiten wij 
voor een autonoom Vlaams gezondheids
beleid en dus voor een splitsing van de 
ziekteverzekering. 

Anderzijds zijn wij ook niet blind voor de 
gevaren. De Christelijke Mutualiteiten 
hebben een dominante positie in Vlaan
deren opgebouwd. Door hun leden, maar 
vooral door hun banden met de politieke 
zuil, door hun overwicht bij het beheer 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 27 maart BUCCENHOUT: DJ-

avoordracht over ,,Het heelal ontsluierd", 
door prof. Astrofiysica W. Van Rensbergen 
(VUB). Om 20u. in zaal Pallieter, Broekstraat 
te Opstal. Org.: Vlaamse Kring Buggen-
inout. 

vr. 27 maart CENTBRUCCE: JOS 
De Cock, ere-voorzittergouwbestuurOost-
Vlaanderen, over „De wereld een poppen
kast-De poppenkast een wereld". Om 20u. 
in de polyvalente feestzaal van het dien
stencentrum Gentbrugge, Braemkasteel-
straat 45. Org;: VOS-IJzerbedevaartwerk-
groep Gentbrugge-Ledeberg. 

za. 23 maart NINOVE: 22ste eet
festijn van vu-Ninove. Keuze uit biefstuk, 
kippef liet of tong. Van 18 tot 22u. in zaal Ter 
Kloppers. Aardeweg 96 te Outer. Ook op 
zondag 29/3 van 11U.30 tot 14u.30. Org.: 
VU-IMinove. 

Za. 4 april NlNOVE: Paasfeest van 
WVG-Ninove. Om 12u. in Salons Ter Klop
pers, Aardewet 96 te Outer. Menu aan 1.000 
fr. (aperitief, hapjes, roomsoep, zeetong-
rolletjes, kalfsfilet/ 
portosaus/oesterzwammen, ijs, koffie en 
gebak, wijn of water). Niet-leden betalen 
1.100 fr. Inschrijven vóór 1 april, 
054/33.43.47. 

vr. 17 april ZOTTECEM: Mark Pia-
tel over „Het altaar van de politiek". Om 
20u. Meer Info volgt later. Org.: vu-2ot-
tegem. 

vr 17 april SINT-AMANDSBERC: 
Turbofuif, in de kantine van FC Azalea, 
Antwerpsestwg (achter Carpetland). Vanaf 
2lu. Discobar: Schalkse Varkens. Gratis toe
gang. Org;: vu-Sint-Amandsberg/Oostak-
ker. 

Dl. 21 april NINOVE: Daguitstap 
van WVG-Ninove naar Lier. Vertrek om 8u. 
aan PTI-Ninove. Met o.m. koffie met Liers 
vlaaike, bezoek stadhuls, volledig middag
maal in Hof van Aragon, bezoek begijnhof, 
kerk en Zimmertoren. Terugreis af te spre
ken. Inschrijven vóór 10/3 bij Marcel Muy-
laert. Deelname ± 1.150 fr. 

Za. 25 april OUDENAARDE: Bezoek 
aan het EP te Brussel en aan het Geu-
zenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan het oud 
stationsgebouw te Oudenaarde. Inschrij
ven vóór 5/3 bij Jacques Vander Haeghen 
(055/31.29.94) of Geertruid Boone 
(055/31.05.52). Org.: VU-Oudenaarde i.s.m. 
VCLD. 

Za. 2S april DEINZE: wandeling 
door ,,Gent anders bekeken", met als gids 
Laurent De Poorter en als thema ,,Oran-
gisme en Vlaamse beweging In Gent." Sa
menkomst om 14U. Aula Volderstraat. In
schrijving gewenst bij Els Coppens, Bre-
destraat 82, 9800 Deinze (tel. 
09/380.02.47). Deelname 100 f r. Org. Coos-
senaertskring Deinze. 

za. 25 april CENT: Busuitstap naar 
Frans-Vlaanderen en de Zwijgende Voet
tocht. Vertrek om 11u.30 aan het St.-Pie-
tersplein te Gent en om 12u. aan de ach
terkant station Brugge. Deelname 350 fr, 
studenten 250 fr. info: Dirk Ruebens 
(09/228.81.16). Org.: Goossenaertskring. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 26 maart BRUGGE: Leesclub 

van VWG-Brugge. Om 14u.30 in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. 

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

Zo. 29 maart ROESELARE: Voiks-
unie-ledenfeest. in feestzalen Park Roden-
bach. Vanaf I1u.30 aperitief Om I2u.30 
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 VWG 
Brugge naar de klankdiareeks,,Bella Italia" 
door dhr. Menschaert. Om I4u.30 in het 
Casino te Blankenberge, zaal Roeschaert. 
Deuren vanaf 14u. Org.: Seniorenacademie 
,,Brugse Vrije en Ommeland". 

Ma. 6 april ROESELARE: Dia-mon-
tage van Roger Claerhout over Franse wij
nen, champagne en de Champagnestreek. 
Om 14U.30 in dhet Parochiaal Centrum, 
Kattenstraat te Roeselare. Org.: Vlaamse 
seniorenclub Roeselare vwG. 

Do. 16 april BRUGGE: Lieven De-
handschutter over „Welkom in Wales". Om 
I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: 
Informativa vzw i.s.m. VCLD. 

Do. 16 april IZEGEM: Gespreks-
avond met Luk Vankrunkelsven over ,,Een 
verantwoorde landbouw-vrede eten". Om 
20u. in de Plantynzaal van de izegemse 
Openbare Bibliotheek (ingang Wolven-
straat). Toegang 50 fr. Org.: Dosfelkring 
izegem. Info: Kurt Himpe, 051/31.54.79. 

za. 18 april IEPER: Met Wl naar 
het toneel „Eentje voor jou, eentje voor 
mij". Om 20u. in De Walvis te Wulvergem. 
Kaarten aan 150 fr. op Wl-secretariaat, 
057/20.24.68. 

Dl. 21 april IEPER: Om 14u.30 in 
de conferentiezaal van het stadhuls. Grote 
Markt: een muzikale fantasie met Rolando, 
een muzikale reis doorheen de tijd. Toe
gang 150 fr., -(•3pas 100 fr. Org.: VWG-
leper I.s.m. Ministerie v.d.Vlaamse Ce-
meenschap, afd. Volksontwikkeling en bi
bliotheken. 

WO. 22 april ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Kaarten maken. Deelname 
150fr. Van 13u.30 tot I6u.30 in zaal 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. org.: Vlanajo. 
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van de gezondheid- en welzijnssector, beste garanties voor de sociaal verze-

vormen zij een bedreiging voor een per
formant Vlaams gezondheidsbeleid. 
Vandaar dat een Vlaams ziekenfonds een 
goed presterend ziekenfonds moet zijn. 
Als onafhankelijk ziekenfonds bieden wij 

kerden in Vlaanderen. 

Walter Baeten, Groep Flandria 

Wim Jaques, Groep Westflandria 

Jaak Galle, Groep Het Brugse Vrije 

Za. 25 april BRUGGE: Busultstap 
naar frans-viaanderen en de Zwijgende 
Voettocht. Vertrek om llu.30 aan het St.-
Pietersplein te Cent en om 12u. aan de 
achterkant station Brugge. Deelname 350 
fr, studenten 250 fr. info: Dirk Ruebens 
(09/228.81.16). Org.: Goossenaertskring. 

WO. 29 april IZECEM: V-Club voor 
kinderen. „Collage". Deelname 100 fr. Van 
13U.30 tot 16U.30 In De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat. Org.: Vlanajo 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 28 maart BEERSEL: Kaas- en 

Bieravond met Vlaamse kazen en streek-
bieren. Vanaf 18u. in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Hoogstraat i . Org.: vu-Dworp. 

Za. 28 maart PERK: Kaas- en Wijn-
avond op Breugeliaanse wijze. Vanaf 19u. in 
de parochiezaal van Perk, Kampenhouts-
esteenweg 3. Org.: VU-VUJO-Melsbroek/ 
Perk/Steenokkerzeel. 

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

Za. 4 april ZAVENTEM: Kaas- en 
Wijnavond van vu-Groot-Zaventem. Van 
18U.30 tot 22u. in zaal De Snuif molen, 
Leuvensesteenweg 194 te Sint-Stevens-
Woluwe. Tafelrede door Annemie Van de 
Casteele. Iedereen van harte welkom. 

Za. 4 april ASSE: Jaarlijks etentje 
van vu-Asse. Vanaf 18u. in zaal Toverfluit. 
Gemeentepleln. Keuze uit verschillende ge
rechten. Ook op 5/4 van 11u.30 tot 16u. en 
op 6/4 vanaf 18u. 

Vr. 10 april SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEIM: „De VU en ID21, lljstvorming en 
actuele politieke onderwerpen", door Jos 
Bex. Om 20u. in café-zaal Central, Markt 17 
te Ztchem. Org.: VU-Scherpenheuvel-Zi-
chem i.s.m. VU-arr. Leuven en VCLD. Info: 
Robert Janssens (013/78.19.21). Iedereen 
welkom. 

Vr. 17 april TIELT-WINGE: en niet 
27/4! Jos Bex over ,,De VU en ID21". Om 
20U. In t Wit Huis? NAAST OLV-kerk, Berg-
straat. Org.: VU-arr. Leuven i.s.m. VCLD. 

Za. 18 april GRiiWBERCEN: Jaar-
lijke lente-etentje van VU-Croot-Grimber-
gen. In Sporthal E. Soens, Singel te Strom-
beek-Bever. Vanaf 17u.30. Ook op 19/4 van 
llu.30 tot 15u. Iedereen van harte wel
kom. 

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. 

vr. 24 april JETTE: Grote Quiz, om 
20u. in CC Essegem, Leopoid-l-straat 329 te 
Jette. Ploegen van 3 tot 6 deelnemers. 
Inschrijven bij Sven Catz, Grondwetlan 9è, 
1090 Jette, tel. en fax: 425.60.24. Org.: VU-
Jette. 

LIMBURG 
zo. 12 april KELCHTERHOEF: De 

paashaas komt en heeft voor elk kind tot 12 
jaar een leuke verrassing. Vertrek om 14u. 
parking van Hoeve Jan. Toegang gratis. 
Info: 089/58.32.33. 

za. 18 aprH BREE: Jaarlijks VU-
Lentebal. Vanaf lOu. in het Parochiecen
trum van Tongerlo-Bree, in aanwezigheid 
van VU-mandatarissen. Org.: vu-Bree. Ie
dereen van harte welkom. 

ANTWERPEN 
Do. 26 maart KALMTHOUT: Be 

zoek aan tentoonstelling ,,Ons industriële 
verleden" te Gent. vertrek met de trein om 
8U.47 in Heide; 9u.27 Antwerpen Centraal 
naar Gent Dampoort. Terug rond 20u. Trein-
kosten worden gedeeld. Gids en inkom 250 
fr. Info en inschrijving (vóór 24/3): FW-
Kalmthout. 

vr. 27 maart MOL: Leven na (de 
commissie) Dutroux? Geert Bourgeois be
antwoordt geeft uitleg en beantwoordt uw 
vragen. Om 20u.3O in 't Sluyshof Org.: VU-
Mol. 

za. 28 maart BERCHEM: De 
Vlaamse Kring bezoekt de kathedraal van 
Antwerpen o.l.v. gids. Vertrek om I3u. aan 
de hoofdingang. Bijdrage: 100 fr. Alle be
langstellenden welkom, info: Thea Van Cel
der, 321.19.86. 

ZO. 23 maart WIJNECEIM: Muzi
kale Twalseree middagbrunch. Om 11u.30 
in feestzaal De Leeuw, Kasteellei 69. Om 
12U.30 voorstelling Schotens folkgroep. 
Om 12U.45 middagbrunch. Deelname 
brunch 500 fr, enkel optreden 200 fr. Info 
en inschrijving: Ward Herbosch 
(03/353.68.94) Of Rita Castermans 
(03/321.22.64). Org.: KK. Jan Puimège. 

zo. 29 maart MOL: Mosselfeest 
van vu-Mol. Van 11u.45 tot 20u.30 in zaai 
Calbergen, Don Boscostraat te Mol. Gratis 
aperitief bij voorinschrijving (31.23.20 -
Suzane Meynen). 

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. 

Vr. 10 april LIER: schaak- en da-
mavond. Om 20u. in het VNC, Berlarij 80 te 
Lier. Org.: Vlaams Nationaal Centrum Lier. 

WO. 15 april LIER: Faclliteiten-
avond. M.m.v. Richard Peeters, Mark Platel, 
Vic Anciaux, Sven Gats en Etienne Van Vae-
renbergh. Om 20u. in VNC, Berlarij 80. Org.: 
Vlaams Nationaal centrum Lier. 

Za. 18 aprfl MERKSEM: Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf I9u. in het Fort van Merk-
sem. Clublokaal van VK Atlanta. Deelname 
300 fr. Inschrijven vóór 11/4 bij Fos Brat 
(646.02.79), Mari< Keirsmaekers 
(321.57.60) of Bart Van Camp (239.07.93). 
Org;: VU-Merksem. Om 14u. in de namid
dag: neeriegging van bloemen op het graf 
van A. Borms. 

Za. 18 april WOMMELCEM: 15de 
Plantenruildag met advies van Walter Wes-
sels. Vanaf 13u. in de Kastanjelaan 4 bij Ward 
en Sonja Herbosch-Maldoy. Gezellige sfeer, 
pannenkoeken en koffie. Voor wie iets te 
veel (over) heeft, neem nu reeds contact op 
met Ward, 353.68.94. Het wordt zonodig 
afgehaald. Org.: KK Jan Puimège. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 23 maart j l . werd volgende pers
mededeling verspreid. 

VU HEKELT ONDEMOCRATISCHE 
BESLISSING BVAS 

De VU hekelt de ondemocratische beslissing 
van de artsenbond BVAS van dokter De Toeuf 
die het akkoord over de artsenhonoraria en 
de terugbetalingstarieven van de zieken
fondsen heeft opgezegd. 
De eenzijdige beslissing kwam er na de pu
blicatie van de sociale programmawet die 
artsen niet langer toelaat supplementen te 
vragen aan patiënten in twee- of meerper-
soonskamers in de ziekenhuizen. Hoewel de 
meeste artsen zich aan de bestaande ere
lonen zullen houden, kunnen sommigen hun 
prijzen opdrijven en hebben de zieken geen 

tariefzekerheid meer waardoor zij in een 
machteloze positie komen. Door de opzeg
ging van het akkoord artsen-ziekenfondsen 
zet het artsensyndicaat van De Toeuf een 
meerdertieid van de artsen opzij, maar meer 
in het bijzonder zet het de huisartsen voor 
schut! Het beloofde half miljard blijft in de 
lade zitten. Of is dit de bedoeling? De aanzet 
om het centraal medisch dossier te realiseren 
in de schoot van de huisarts wordt meteen 
afgemaakt. 
De VU hoopt dat de artsenverkiezingen van 
juni nieuwe artsenleiders zullen aanduiden 
die bereid zijn om vanuit de visie van de 
artsen, in overleg met de overheid, te komen 
tot een gezondheidszorg die betaalbaar blijft 
voor alle burgers en die de mogelijkheden 
van het huidige medische kunnen optimaal 
aanwendt in functie van de bevolking en dit 
op een gestructureerde wijze. 

De Ronde bevlagd 

Op zondag 5 april is het weer wie-
Ierhoogdag, dan rijdt de Ronde van 
Vlaanderen. Ook dit jaar is het de be
doeling om met zoveel mogelijk leeu
wenvlaggen langsheen het parkoers aan
wezig te zijn. Het gaat immers om ónze 
Ronde en dat mag Europa weten. Hoe we 
ons organiseren, kan men vernemen op 
onderstaand telefoonnummer, maar nu 
reeds staat vast dat volgende strategische 
punten zeker onze aandacht verdienen. 
- Oude Kwaremont (Kwaremontplein, 
kasseistrook, Schilderstraat) te Kware
mont om 14u.47. Paterberg in de Pa-
terbergstraat te Kwaremont nabij Zul-
zeke om 14u.54. Kortekeer aan de N60 te 
Nukerke om 15u.07. 

..Meer 
vrouwen..." 
Het artikel „Meer vrouwen in het par
lement" in WIJ (19 maart jl.) werd door 
een twintigtal dames onderschreven. Da
mes (en heren) die zich bij deze tekst 
wensen aan te sluiten kunnen dat steeds 
doen via een korte mededeling aan onze 
redactie. 

Partijbestuurslid Annemie Roppe voert 
alvast een tweede lijst met onderteke
naars aan gevolgd door Annemie Rastelli 
en Rita Moeraert. 

- Taaienberg aan de Nederholbeekstraat 
te Nukerke-Maarkedal om 15u.09. Et-

kenberg. Tussen de Eikenbergstraat en de 
Geraardsbergenstraat (Volkegem-Oude-
naarde) om 15u.l3. 

- Berendries tussen de Berendries en de 
kasteeldreef te Michelbeke om 15u.29. 
Tenbosse aan de Olifantstraat te Brakel 
om 15u.32 

- Muur aan de Oudenbergstraat te Ger-
aardsbergen om 15u.51 en aan de aan
komst aan de Hallebaan te Meerbeke om 
16u.l5 

c» Info:Julien Borremans, 

091232.46.23. 

Te huur 
Beersel-Dworp (10 km v 
Brussel, In beschermd na
tuurgebied)- landelijke wo
ning op 30 a. Hall, living, af
zonderlijke eetkamer, voil. 
ing. keuken, bureau, wc, 2 
garages, verdieping 4 slaap
kamers, badkamer met wc, 
zolder, kelder, CV. Vrij eind 
april 

Tel. 02/581.06.62 (na 14u.) 
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Bomvolle zaal 
te LenniK 
Het bestuur van de VU-af-
deling Lennik dankt Etienne 
Van Vaerenbergh, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en 
de tientallen medewerkers 
voor het welslagen van haar 
28ste eetfestijn dat plaats
greep van 6 tot 9 maart 
1998. 
De voorbereiding, de Inzet tij
dens de vier dagen en de 
opkuis achteraf, is telkens 
weer een krachttoer die zon
der hulp en Ijver niet haalbaar 
Is. 
Vergeten wij ook de honder
den bezoekers en sympathi
santen met die hun steentje 
hebben bijgedragen. 
Het bewijs Is weer eens ge
leverd. De Volksunie leeft In 
Lennik. 

Daniël Van der Sypt 
Dd. afdelingsvoorzitter 

Kostuums 
naar maat 

... \ HERENKLt-DING 

f ytermees 
, / Steenhouwersvest, 52 

^ - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Wenst U meer informatie 
over de advertentie

mogelijkheden in WIJ? 
Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster op het nummer 
02/481.78.59 

TEGELS 
Kara! Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

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

DE REUS IN TEGELS 

,^/' C^^ -''4? J? 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 

Limburg groepeert bossen 

Het provinciebestuur van Limburg gaat sa
men met Bos & Groen een bosgroepe-
ringsproject opzetten. Hiervoor werd tus
sen de provincie en milieuminister Kelcliter-
mans een contract opgesteld. Het project 
past in de beleidsvoornemens van gede
puteerde Frieda Brepoels om meer aan
dacht te geven aan de besclierming van 
bossen In Limburg. 
De oppervlal<te bos in Limburg bedraagt 
ongeveer 50.000 ha. Daarmee is Limburg 
de provincie met de grootste bosindex In 
Vlaanderen. Deze index varieert van 30% In 
het noorden van de provincie tot 12% In het 
zuiden. Ter vergelijking: mondiaal bedraagt 
de bosindex 29%, maar In Vlaanderen 
slechts 8%. 
Sedert anderhalf jaar wordt overleg ge
pleegd met de afdeling Bos & Groen van de 
Vlaamse milieuadministratie. Dit resul
teerde in de opstart van een bosgroe-
perlngsproject in 6 gemeenten in Noord-
west-Llmburg met een hoge bosindex. Zo
wat 80% van de bossen daar zijn In private 
eigendom. 
Voor de meeste van deze bossen werd geen 
bosbeheersplan opgesteld waardoor een 

gepast beheer achtenwege blijft. De oor
zaak Is vaak te vinden in het feit dat het 
beheer van kleinere en versnipperde bos
sen verlieslatend is voor de eigenaar. 
Om hieraan een oplossing te bieden wordt 
nu een bosgroepering opgericht waaraan 
alles boselgenaren In de regio (privé -i-
openbaar) kunnen participeren. De bos
groepering zal de boselgenaren onder
steunen in het opmaken van een beheers
plan en het uitvoeren van een verant
woord bosbeheer. Door het gezamenlijk 
aankopen van bosplantsoen, het geco
ördineerd uitvoeren van beplantingen en 
dunningen levert dit in de eerste plaats 
een financieel voordeel op voor de bos
elgenaren. 
Voor de realisatie van het project werd 
zopas een bio-lngenieur aangeworven door 
het provinciebestuur. Hij staat In voor het 
leggen van de contacten met de bos
elgenaren, het opstellen van beheersplan
nen en het coördineren van de bosbe-
heerswerken. Gedeputeerde Frieda Bre
poels hoopt met dit initiatief tevens de 
tewerkstellingsmogelijkheden in de bos
bouwsector te vergroten. 
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O M S L A G V E R H A A L 

ER IS GEEN PRIVACY 
Onbemande camera's, kredietkaarten, 
databanken, adreslijsten, Internet, paspoor
ten voor de .sociale zekerheid: hoeveel pri
vacy bezit de moderne mens nog? Worden 
wij te veel gecontroleerd? Of zien wij 
overal inbreuken op onze privacy, omdat 
wij net niet gecontroleerd willen worden, 

zodat we kunnen ontsnappen aan onze plichten als burger? 
Waar ligt de grens tussen de terechte controle en de schending 
van het recht op privacy? Op verkenning in de schemerzone 
van Big Brother 

B E L G I Ë 

HET VROUWELUK VAN POUTIEK 
"Wijven moeten niet zoveel complimenten maken", 
zei Louis Major destijds. Op 27 maart 1948 kregen 
vrouwen stemrecht in België. En hoe bevalt het 
bedrijf onze vrouwelijke politici vijftig jaar later ? 
"Ik heb wel eens een vraag gekregen van een 
mannelijke collega: kind, wat doet gij toch in het 
pariement? Werken, antwoordde ik. Met hard 
werken aan dossiers krijg je natuuriijk geen spot 
op je gericht. Maar mocht ik in het parlement mijn 
kleren uitdoen, holala, dan zouden we vertrokken 
zijn." Vrouwen in de politiek: een rondvraag. 

D E 2 0 S T E E E U W 

DE GEHEIMEN VAN FATIMA 
Onze-Lieve-Vrouw van het Onbevlekte Hart ver
richt wonderen in het Portugese Fatima: de zon 
danst, het regent rozen en de handel bloeit als nooit 
tevoren. "Vreest niet. Ik kom uit de hemel. Later 
zal ik zeggen wie ik ben en wat ik veriang." Over 
bedevaarders op hun knieën, flesjes Messias Port, 
de verschijningsverhalen en de drie geheimen van 
Moeder Maria: een reportage. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL MANNEN MET ZOMERMODE, FRANK VANDERLINDEN, CHAOS IN ONS HOOFD, 

26 maait 1998 
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N a de bevrijding legde de NSB-afdeling van 

Bottelare een grote vaderlandslievende 

activiteit aan de dag. Deze kon echter niet 

voorkomen dat de echte verzetsmensen hun eigen 

verzetsdaden steeds negatiever gingen beoordeelden. 

En dat, vrij vlug na de gebeurtenissen, de 

collaborateurs met weinig problemen weer 

opgenomen werden in de dorpsgemeenschap. 

^ W I J - R E E K S ^ 

De 11 november-herdenkingen in Bot
telare waren vermaard. Het begon reeds 
op de vooravond met een fakkeltocht, op 
de dag zelf werden bloemen neergelegd 
op het erepark voor overleden oud-strij-
ders en weerstanders. Zowel de oud-
strijders uit WOI, de opgeëisten en de 
verzetslieden als de Bond der Jong-Sol-
daten waren een hele dag in feest, gingen 
samen op café en dansten 's avonds in de 
Parochiale Kring. Toen in het begin van 
de jaren '60 de tuin van notaris Nève 
werd verkaveld, werden de straten ge
noemd naar personen en gebeurtenissen 
uit de Tweede Wereldoorlog: Gebroeders 

De Mulderstraat, Notaris Nève de Mé-

vergniesstraat, Vrijheidsstraat, Oudstrij-

dersstraat. 

..ZE KONDEN 
NIET ANDERS..." 

Uit ons onderzoek bleek dat de doorsnee 
Bottelarenaar tijdens de oorlog gematigd 
tot negatief tegenover de plaatselijke col
laboratie stond. Enkel mensen uit NSB-
kringen ervoeren de collaboratie als zeer 
negatief. 

Verklaringen voor de gematigd negatieve 
houding kunnen tweeërlei zijn. De ge
tuigen hebben de collaboratie in Bottelare 
van dichtbij meegemaakt. Behalve de fa
milie Polet, de koster en een minder 
gegoede middenstander waren de overige 
Bottelaarse collaborateurs jonge, onge
schoolde arbeiders. Verklaringen als „die 

hebhen toch niets of niemand verkeerd 

gedaan" of „ze konden niet anders, ze 

moesten toch ook leven" kunnen de milde 
stellingname verduidelijken. Er bestond 
te Bottelare als gevolg van de sociale, 
politieke en culturele evolutie tussen de 
twee oorlogen een zekere tolerantie t.a.v. 
de Vlaamsgezinden. Zelfs mensen die 
later zouden aansluiten bij de NSB ston
den vrij positief t.a.v. de Bottelaarse 
„Vlaamse kwestie". 

Uit antwoorden op de vragen blijkt dat de 
Vlaamsgezinden in Bottelare zeker geen 
geïsoleerde groep vormden; het waren 
mensen met sociaal aanzien en econo
misch belangrijk. 

Natuurlijk stond men heel wat twijfel
achtiger tegenover de plaatselijke VNV-
afdeling. Toch bleek dat ook „r/e Vlaams

gezinden in het VNV" voor de oorlog veel 
sympathisanten hadden en actief deel
namen aan het leven van de dorpsge
meenschap. 

Vijftig jaar na de feiten en ondanks het 
bestaan van een bedrijvige NSB-afdeling 
staat de bevolking van Bottelare vandaag 
een stuk milder tegenover de collabo
ratie. 

SUBGROEPEN 

Bij het onderzoek van dit fenomeen kon

den we vier subgroepen onderscheiden. 

Een eerste groep wordt gevormd door de 
NSB'ers. Dit zijn mensen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks actief zijn of waren in 
de plaatselijke NSB-afdeling. Aan de an
dere kant vindt men personen die op één 
of andere manier te maken hebben met 
het Vlaams-nationalisme. Ze duidden in 
ons onderzoek aan dat zij zich in de eerste 
plaats als katholiek, vervolgens als 
Vlaamsgezind beschouwen. Een vol
gende groep wordt gevormd door de 
verzetsmensen, onderduikers en opge
ëisten, mensen die op een brutale manier 
met de Duitse bezetting in aanraking zijn 
geweest. Tenslotte een belangrijke mid
dengroep van burgers die tijdens de oor
log niet in aanraking kwamen met één van 

groep aan de collaboratie een waarde die 
een minieme gedachtewijziging betekent. 
Toch is het treffend dat deze subgroep, 
die op een directe wijze en op een vaak 
dramatische manier geconfronteerd is ge
weest met de gevolgen van de bezetting, 
de collaboratie minder erg inschat dan de 
NSB-subgroep die minder leed onder de 
Duitse bezetting. Het waardeoordeel van 
deze subgroep bevestigt de grote invloed 
van het patriottische werking van de 
NSB. 

Van de hele oorlog 
genen Duits gezien 

de beide partijen (wit-zwart) en die zich
zelf - politiek gezien - als katholiek 
beschouwen. 

De invloed van een zorgvuldig opge
bouwd collectief geheugen valt het best 
op bij degenen die aangesloten zijn of 
waren bij de plaatselijke NSB-afdeling. 
Op de vraag „Hoe stond u t.a.v. de 

collaboratie tijdens de oorlogf" blijkt dat 
deze subgroep zeer negatief tegenover de 
collaboratie stond. Het is de vraag of dat 
tijdens de oorlog ook zo was; aanne
melijker is dat het collectief geheugen 
opgebouwd door de NSB-afdeling deze 
evolutie voor een groot deel verklaart. 
Zeker niet alle verzetslieden, onderge-
dokenen en opgeëisten zijn echter lid 
geweest van de NSB. Bovendien is het 
opmerkelijk dat de NSB-ledenlijst be
volkt wordt door figuren die tijdens 
w o n geen rol van betekenis hebben 
gespeeld, wel integendeel. De vader
landslievende activiteiten werden gesti
muleerd door personen die tijdens de 
oorlog slechts een tweede rangsrol ver
vulden. Of, om het met de woorden van 
een informant uit te drukken: „De voor

zitter van de NSB - thans reeds overleden 

- heeft van de hele oorlog genen Duits 

gezien". Ook de secretaris van de NSB-
afdeling beweert bij hoog en bij laag dat 
hij bij het verzet aangesloten was, maar hij 
is niet erkend als „gewapend weerstan
der". 

..SHOW VOOR 
DE MANNEN..." 

De subgroep van de verzetsmensen, on-
dergedokenen en opgeëisten gaf aan de 
collaboratie een waardeoordeel dat ne
gatiever ligt dan het gemiddelde, maar 
hoger dan de waardebeoordeling van de 
NSB-subgroep. Thans hecht deze sub-

De subgroep van de Vlaamsgezinden kijkt 
op een andere wijze tegen de collaboratie 
aan. De collaboratie wordt door hen 
voorzichtig getolereerd, bijna gematigd 
positief. Vijftig jaar na de oorlog staan de 
ondervraagden van deze subgroep zelfs 
nog gunstiger jegens de Bottelaarse col
laboratie. Als wij hen vragen „Hoe staat u 

t.a.v. de herdenkingsplechtigheden op 11 

november en het monument voor de weer

stand?" antwoordde bijna iedereen van 
hen vrij positief. Sommigen vinden het 
belangrijk dat „de jeugd op de hoogte 
gehouden wordt", anderen betreurden 
dat „er elk jaar minder mensen naartoe 
komen." 

Alleen de leden uit de NSB-subgroep 
stonden onvoorwaardelijk positief t.a.v. 
herdenkingsplechtigheden. Daartegen
over hield een aantal van de Vlaams
gezinden zich op de vlakte of gaf on
gebreideld kritiek op de 11 november-
plechtigheden. Enkelen antwoordden: 
„show voor de mannen", „een doekje 

tegen het bloeden", „eigenlijk kermis", 

„grote komedie", „iedereen zijn gedacht, 

maar ik niet". 

Vijftig jaar na de gebeurtenissen staat men 
in Bottelare blijkbaar nog minder en
thousiast tegenover het verzet. Deze ne
gatieve beeldvorming heeft te maken met 
de harde straatrepressie die zich op rand
figuren richtte en met het optreden van 
de septemberweerstanders. Daarbij is het 
merkwaardig dat de echte verzetsmensen 
hun eigen verzetsverleden nog negatiever 
inschatten dan de dorpsgemeenschap 
doet. 

Aan de andere kant stelden we vast dat de 
bevolking vrij begripvol tegenover de 
collaboratie staat. Uit ons onderzoek 
bleek dat zij tijdens de oorlog gematigd 
tot negatief stond tegenover de colla-

Op 5 september 1947 werd een mo
nument voor de politieke gevangenen 
ingehuldigd. Ook tijdens de Jaarlijkse 
herdenkingen traden figuren naar voor 
die... „van de hele oorlog geen Duits 
hadden gezien"! 

boratie, terwijl de waardering in positieve 
zin is geëvolueerd, tot bijna neutraal. Een 
aantal ondervraagden verklaarde zelfs be
grip te voelen voor de Bottelaarse col
laborateurs. 

Verklaringen voor deze houding liggen 
niet voor het grijpen. 

GEEN GETROKKEN MESSEN 

Toch is het goed er aan te herinneren dat 
de Vlaamsgezinden van voor de oorlog 
sociaal vooraanstaande burgers waren die 
heel wat respect afdwongen. Zo bleef het 
aanzien dat de Polets voor de oorlog 
genoten - ondanks hun „misstap" - ook 
na de oorlog ontegensprekelijk aanwezig. 
De andere Bottelaarse collaborateurs 
daarentegen waren jonge, ongeschoolde 
arbeiders, die economisch gezien tot de 
lagere klasse behoorden. Voor de dorps
gemeenschap waren er „verzachtende 
economische omstandigheden" om hun 
collaboratie tolerant te beoordelen. Ver
der valt op dat een aantal collaborateurs 
een martelaarsrol toebedeeld krijgt. De 
koster is het mooiste voorbeeld. Hij 
wordt beschouwd als de „braafste mens 
van de wereld" die „als aanvulling op zijn 
schamel loon van koster, controleur bij de 
boeren werd". Ook de collaborerende 
VNV-schepen Joel Polet, krijgt bijna een 
martelaarsrol toebedeeld. Zo had hij 
„niemand ooit iets misdaan tijdens de 
oorlog" en volgens het collectief ge
heugen had hij ook de kans gekregen om 
oorlogsburgemeester te worden, maar 
bedankte voor die eer. Sommige on
dervraagden beweerden zelfs dat Pollet 
had gecollaboreerd „om goed te doen", 
bovendien doet het hardnekkige verhaal 
de ronde dat hij onderduikers onderdak 
had geboden. 

Treffend is ook dat de „gestrafte" Bot
telaarse collaborateurs, die na de oorlog 
terug in Bottelare kwamen wonen, bij 
hun thuiskomst helemaal niet uitgesloten 
werden of „scheef werden bekeken". 
Men ontving ze weliswaar niet met open 
armen, maar werden door de Bottelaarse 
bevolking zonder enig probleem terug 
opgenomen in de dorpsgemeenschap. 
Slotsom: in Bottelare stonden zwart en 
wit niet met getrokken mensen tegenover 
mekaar, niet tijdens maar ook niet na de 
oorlog. 

Patrick Duportail 

EEN DORP n»SEN 
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Lezers die nog geen kennisgemaakt hebben met Tom Sharpe wordt 

aangeraden dat bij tijd en wijle toch eens te doen. Nu kan dat b.v. 

met de heruitgave van 'Erfelijk belast', een van Sharpes meest 

hilarische boeken. Sharpe heeft er tijdens zijn schrijverscarrière een 

erezaak van gemaakt om te lachen met andere mensen, in 

hoofdzaak met de Britse aristocratie en in het bijzonder met haar 

uitzonderlijk moeilijke omgang met sexualiteit. De meest stijve 

Engelsen krijgen in Sharpes boeken dan ook steevast te maken met 

de meest vreemde sexuele uitspattmgen. Deze vinden haast nooit 

in werkelijkheid plaats, maar altijd in de verbeelding van de 

hoofdrolspelers. We verwijzen daarbij naar een zeer gerenommeerd 

college waar talloze condooms letterlijk de lucht ingingen of naar 

een toevallige ontmoeting met een opblaaspop die ervoor zorgt dat 

GROF. MAAR GRAPPIG! 

wit - een van Sharpes bekendste figuren - in zware moeilijkheden 

komt omdat men hem ervan verdenkt zijn vrouw vermoord te 

hebben. In deze 'Erfelijk belast' dient ene Lockhart Flawse een 

erfenis veilig te stellen. De manier waarop hij dat doet zal menig 

lezer tot lachen aanzetten. Al lijkt afschuw ons - A. Colen 

indachtig -ook niet onmogelijk. Niets is te gek, zelfs niet het laten 

opzetten van een lijk door een ladderzatte taxidermist om de dode 

toch maar 'in leven' te laten blijven ... 

Even weinigfijnzinnige humor wordt gehanteerd in 'Oom Oswald' 

ook al bij Rainbow in pocket heruitgegeven. In deze roman van 

meesterverteller Roald Dahl gaat vrouwenverleider Oswald op 

zoek naar een manier om snel rijk te worden. Gelukkig komt hij 

erachter dat een bepaalde keversoort in hoge mate kan bijdragen 

aan een versterkt libido. En wat als hij er nu eens in slaagde om een 

spermabank op te richten met daarin het zaad van alle grote 

mannen van Europa? Dat moet winstgevend zijn ... Mits de hulp 

van enkele naaste medewerkers kan heel veel, zo blijkt algauw... 

o» Erfelijk belast. Tom Sharpe. Uitg. Rainbow Pocketboeken -

Amsterdam. 1998. 334 blz., 298 fr. 

c» Oom Oswald. Roald Dahl. Uitg. Rainbow Pocketboeken -

Amsterdam. 1998. 263 blz., 298 fr. 
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• BOEKEN • 

M et het jaar 2.000 in zicht i<rijgen ook uitgevers 
ideeën met ronde getalien. Soms resuiteren 

die in schitterende geschenl<boeken zoais in het 
gevai van 'Het jaar 1000' en 

'De eeuw van Engeiand'. 

Uitgelezen 
geschenken 

Het afgelopen decennium ging er haast 
geen week voorbij of in één of andere 
krant of tijdschrift verscheen er wei een 
artikel over het 'magische' jaar 2000. 
Meer dan één ondernemer zit over dat
zelfde onderwerp met de handen in het 
haar: heet zijn zaak toch wel 'Winst 2000' 
of verkoopt hij toch wel de wagen van het 
jaar 2000. Binnenkort allemaal verleden 
tijd. Tientallen prullaria over en rond het 
jaar 2000 zijn er op de markt: van 
terugtikklokken tot aftelagenda's. Mil
joenen PC-bezitters zijn de inzinking na
bij: haalt hun trots het jaar 2000 of 
moeten ze tot de tanden gewapend op 
zoek naar het warhoofd dat vergeten was 
dat een PC in de eerste plaats een ver
edelde rekenmachine is? 

HET JAAR 1000 

Dit alles om u er maar op te wijzen dat de 
hype rond 2.000 pientere mensen ook 
heeft doen inzien dat er eveneens een 
1000 moet geweest zijn en dat daarover 
nu, een millenium later, op een afstan
delijke manier zinnige dingen gezegd 
kunnen worden. Dat idee heeft geleid tot 
de uitgave van een mooi geschenkboek: 
'Het jaar 1000. De wortels van onze 
beschaving'. Het is uitgegeven bij het 
Davidsfonds en vertaald uit het Italiaans. 
Om er ook een Vlaams tintje aan te geven, 
werd het ingeleid door dr. Raoul Bauer, 

prof. in de Cultuurgeschiedenis en vrij 
medewerker van De Standaard. 

Zoals nu het jaar 2000 had ook toen het 
jaar 1000 voor velen een een mysterieuze 
aantrekkingskracht. Niet weinigen voor
spelden dat toen het einde van de wereld 
nabij was (Een uitstekend overzicht van al 
die apocalyptische verhalen is overigens 
terug te vinden in 'Het einde der tijden', 
M.F.Elling, Uitg. Meulenhoff - Amster
dam, 1997). In tegenstelling tot wat nu 
het geval zou zijn - middels de mas
samedia - was een zeer groot gedeelte van 
de bevolking evenwel niet van op de 
hoogte van haar lotsbestemming. Wat 
ook al gold voor de Byzantijnse en de 
Arabische wereld: van een einde der 
tijden was in deze culturen geen sprake. 
Franco Cardini schreef een zeer uitge
breid, uiterst goed gedocumenteerd werk 
over het jaar 1000. Het boek met de 
gelijknamige titel valt uiteen in een vijftal 
hoofdstukken. Daarin niet alleen aan
dacht voor de pure politieke geschie
denis, maar ook veel aandacht naar het 
dagelijks leven in de duistere middel
eeuwen. In de uitgave zijn een drietal 
verschillende tekstsoorten te onderschei
den. In de eerste plaats is er de gewone, 
lopende tekst. Daarnaast is er ruimte 
voorzien voor kaderstukken met daarin 
'wetenswaardigheden' over b.v. glaswerk, 
mozaïeken, fauna en flora, boeken of 

verzameld werk 
Een kleine selectie uit het reuze-aanbod aan 
romans van 1997. 

MUnianci, het debuut van Johan DIrkx 
valt In twee grote delen uit elkaar. Het eerste 
deel behandelt de lotgevallen van een aantal 
Jonge Italianen In de Maaslandse mijnstreek 
van 1987 Een tweede deel situeert zich tien 
Jaar later. Zenuwachtige stijl, (Uitg. De Ar
beiderspers, 550 fr,) 

In De laatste lach neemt auteur Bassit 
zijn lezers mee op de zoektocht naar Iden
titeit van Adam Beek, man die niet weet wie 
hij eigenlijk Is, (Uitg, Querldo, 900 fr,) 

In de reeks SalamanderKlassiek^erscheen 
Kaas één van de werken die Willem Elsschot 
mee de onsterfelijkheid Injoeg, Elsschot ver

dient van ttjd tot tijd een herdruk omdat hIJ 
letterlijk kapotgelezen wordt. Deze heruit
gave ziet er zo verzorgd uit dat het lijkt alsof 
hij de tijd kan doorstaan, (Uitg. Querido, 350 
fr,) 

De omvang van de ramp gaat over een 
ondenwerp dat nogal wat mannen met erg na 
aan het hart ligt: hun ding. Wanneer een 
dronken versierder 's nachts een nummertje 
wil maken, gooit hIJ het op een akkoordje met 
de duivel, 's Morgens wil het ding echter niet 
meer naar omlaag ,.. Dit boek Is het eerste 
van Quim Monzo dat een Nederlandse ver
taling krijgt. We moesten ons schamen ,, als 
het niet zo om te lachen was! (Uitg, Meu
lenhoff, 798 fr.) 

verhalen die de tijd beïnvloedden,... Tot 
slot zijn er de teksten die de talloze 
illustraties begeleiden: beiden samen vor
men al een boek op zich. Het werk bevat 
vanzelfsprekend een register, maar ook 
een sterk ingekort, feitenrelaas van de 
gebeurtenissen tussen 950 en 1050. 'Het 
jaar 1000' is een dermate mooi geschenk-
boek dat wij al uitkijken naar 2000. 

FOTO'S LIEGEN NIET 

Met het jaar 2000 in zicht worden zo 
zoetjesaan ook de 'eeuwoverzichten' op 
het lezerspubliek losgelaten. Een bijzon
der fraai exemplaar in deze categorie is 
'De eeuw van Engeland. Honderd jaar 
Britse geschiedenis'. Het is uitgegeven bij 
Anthos i.s.m. Lannoo en verscheen oor
spronkelijk in het Engels. In dezelfde 
reeks verschenen overigens ook al wer
ken over Rusland en China. Als 'En
geland' representatief is dan moeten ook 
dat pareltjes geweest zijn. 
Toen de eeuw van Engeland aanvatte was 
één op vier mensen op deze aardkloot 
onderdaan van het Britse rijk. Nu is dat 
beduidend minder. Maar Groot-Brittan-
nië heeft niet alleen onderdanen en 
kroonkolonies moeten afstaan. Ook het 
koningshuis boette aan populariteit en 
invloed in. Anderen, zoals sterren uit de 
wereld van (lichte) cultuur en sport, na
men hun plaats gedeeltelijk in. 
'De eeuw van Engeland' lijkt ons in de 
eerste plaats een kijkboek: tientallen 
schitterende zwart-witfoto's, waarvan er 
sommigen nog nooit eerder getoond wer

den aan het grote publiek. Daarbij (ge
lukkig!) niet alleen aandacht voor de 
'grote momenten' in de Britse geschie
denis, maar ook talloze prenten uit het 
leven van de gewone man. Dat leven leek 
overigens in slechts heel weinig op dat 
van de meer begoede burger, zo blijkt uit 
een 'vergelijkend' hoofdstuk. Paradoxaal 
genoeg zouden de foto's van met name de 
lagere klassen het nu goed doen op pos
ters, kaftpapier, prentenkaarten... 
Foto's vertellen vaak een heel eigen ver
haal. Zo zijn de beelden van de 'Ka-
nakenvaarder' en de 'repressie in Birma' 
niet bepaald vleiend voor de Britse ko
lonialen, anderen geven dan weer een 
verheerlijkend beeld van de Britse we
reldheerschappij aan het begin van deze 
eeuw. Sommige prenten tonen ook dui
delijk aan waar schrijvers als E.M.Forster, 

auteur van 'A passage to India' hun 
mosterd haalden. 

SEX MET DE MELKBOER 

Een van de meest 'vreemde' foto's - en 
ondanks de gruwel ook wel grappig - is 
die van een melkboer die met een soort 
van 'Ahwel vriend, wat denk jij ervan?'-
grijns met de nodige moeite door een 
zojuist platgebombardeerd Londen stapt. 
De oorlog was - opnieuw mede dankzij 
de massamedia - alomtegenwoordig in 
deze eeuw. Engeland ontsnapte daar niet 
aan. Het boek maakt een volledig hoofd
stuk vrij voor 'de velden van Vlaanderen' 
en de gruwelen waarin duizenden (Britse) 
soldaten moesten leven, maar meer nog 
erin omkwamen. Nogal wat 'gewone' 
oorlogsfoto's - met slachtoffers, vluch
telingen, soldaten, ... - maar toch ook 
enkele 'toevalstreffers' zoals het kwartet 
serveersters dat een koffieshop probeert 
te vrijwaren van glasbreuk of de be
zoekers van een boekenwinkel waarvan 
schijnbaar alleen de rekken nog recht-
opstaan. 

Kon bij de 'preutse' en 'humorloze' En
gelsen - sommigen gebruiken het ste
reotiep: 'flegmatiek' - niet ontbreken in 
een eeuwoverzicht: sex- en andere schan
dalen. The Rolling Stones aan het banket, 
Christine Keeler door weinig meer be
schermd dan een vakkundig fotograaf. 
Twiggy, Mary Quant, The Beatles en, 
schande boven God, The Sex Pistols. 

Onnodig te vermelden dat de grote mijn
werkersstaking, de 'IJzeren dame' en de 
'koningin van de harten', die bij het ter 
perse gaan van het boek overigens nog 
leefde, ook de nodige aandacht krijgen. 
Erg mooi boek! 

(gv) 
c» Franco Cardini. Uitg. Davidsfonds -

Leuven. 1997. 240 blz., 2.495 fr. 

c» De eeuw van Engeland. Honderd jaar 

Britse geschiedenis. Uitg. Lannoo -

Tielt. 1997. 304 blz., 1.650 fr. 
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I n prentenboeken voor kinderen keren dikwijls 

dezelfde thema's weer. Het is ook verheugend 

vast te stellen dat er niet alleen buitenlands 

materiaal op de markt komt. 

^ BOEKEN • 

Mickey wordt op een dag door zijn moe
der uit het huis gezet. 'Sodemieter op!' 
had zij hem toegeroepen en daarop ging 
Mickey de buurt wat onveiHg maken. Hij 
liep wat rond, pestte wat slakken, maakte 
wat rotzooi en joeg op sprinkhanen. 
Totdat hij zijn oude tante ziet, zo eentje 
waaraan hij echt 'de schurft' had. Wat er 
dan verder gebeurt lees je in 'Hoe papa 
zijn oude tante vermoordde' een niet-
alledaags prentenboek van de hand van 
Albin Michel en in vertaling uitgegeven bij 
Querido. De tekeningen zijn niet onder 
één noemer te vatten, maar samen met 
het enigszins lugubere verhaaltje en de 
bijzondere typografie en lay-out vormen 
ze een hecht geheel dat zinspeelt op de 
gevoelens van wroeging die kinderen 
kunnen hebben wanneer ze iets heel 
stouts gedaan hebben. Ook kent het ver
haal geen echt stroperig 'happy end', wat 
in kinderboeken toch ook eerder uit
zonderlijk is. „Dit is gebeurd toen papa 

klein was. En dit is alles." besluit dit 
bevreemdende, maar niettemin erg ori
ginele prentenboek, droogweg. 
Heel anders gaat het eraan toe in 'Grote 
broer, kleine broer' van Penny Dale en 
uitgegeven bij Clavis. De realistische 
prenten en het gebruik van eerder fletse 
kleuren doen een beetje denken aan deze 
uit de jaren '50 wat de uitgave een 
bijzondere charme meegeeft. Het ver
haaltje is erg dun en ook de zoete moraal 
- broederliefde - is een weinig vernieu
wend thema. De manier waarop een en 
ander in elkaar gestoken is laat wel veel 
ruimte vrij om bij het voorlezen te wijzen 
op elementen die niet uitdrukkelijk in de 
tekst vermeld worden. Dit is hoe dan ook 
een erg 'schattig' kinderboek. 
Datzelfde geldt in hoge mate ook voor 
'Hannibal, de kleine mammoet' van de 
Fransman Alain Brion. Het verhaal is van 
alle tijden: kleintje wordt door de groten 
niet au serieux genomen, gaat enkele 
keren flink op zijn bek, wordt nog harder 
uitgelachen, maar neemt op een sym
pathieke manier wraak. Bij Hannibal is 
dat niet anders. Hij heeft een ziekelijke 
angst voor de - erg grappig getekende -
holbewoners die in hem een lekker maal 
zien. Maar de grote mammoeten menen 
dat hij ze wel de baas kan. Quod non. 
Wanneer de kleutermammoet dan een 
belachelijke beer ontmoet, rijpt bij hem 
een erg slim plan ... Braaf kinderboek 
waarin vooral de neushoorn, in pure 
Rambo-stijl (sterk, maar oh zo dom) de 
show steelt. 

PLOTTER 

Inmiddels al meer dan een jaar geleden 

wezen wij in dit blad op het bestaan van 

de tweejaarlijkse illustratorenwedstrijd 

van Hasselt toen gewonnen door Riske 

hemmens met een doe-het-zelf-boek over 
monsters. Clavis, de plaatselijke uitge
verij, zag in wel meer kandidaten brood 
en kon ook Hilde Schuurmans, afkomstig 
uit Hamont en nog maar 24, strikken 
voor een prentenboek. Het werd het 
klassieke 'Plotter wil niet zwemmen' 
over, inderdaad, een bang hondje dat echt 
geen zin heeft in een eerste les zwemmen. 
De illustraties zijn zeer verzorgd en we 

niet nat worden want anders gaan ze erg 
snel groeien. Wat volgt is een fantasierijk 
kinderverhaal met elementen die doen 
denken aan de 'Sjaak en de bonenstaak' 
en de 'Gelaarsde kat'. Uiteindelijk blijkt 
dat Italië niet toevallig de vorm van een 
laars heeft... 

Het prentenboekenkabinet 
duimen ervoor dat dit niet Schuurmans' 
laatste boek zal zijn. Vlaams tekentalent 
verdient een extra kans, al hangt na
tuurlijk veel af van de vraag of de in
vesteringen middels vertalingen terug
verdiend kunnen worden. Plotter mag, 
ook als hij nog niet kan zwemmen, zeker 
terugkomen! 

Een erg prettig verhaal is 'De wónder-
laars', uitgegeven bij Lannoo. Alles begint 
bij het kleine jongentje Pipo, een aardig 
kereltje met maar één probleem: hij heeft 
buitenmaatse voeten, zo groot dat ze zelfs 
de afmetingen van echte ski-latten te 
buiten gaan. Zijn voeten groeiden bo
vendien zo snel dat „hij een hardloop

wedstrijd kon winnen zonder een stap te 

verzetten." Het spreekt voor zich dat hij 
geen geschikte schoenen vond, maar daar 
weet een goede fee raad op. Pipo krijgt 
rode laarzen van haar, maar die mogen 

'De Wonderlaars' is voorzien van erg 
mooie illustraties door Pierre Pratt. De 
man heeft iets met schoeisel want ook 
'Aaltje Brutaaltje' nam hij voor zijn re
kening. Dit meisje heeft wel betere dingen 
te doen dan twee kippen te braden voor 
haar werkgever: met haar rode schoentjes 
danst ze totdat ze honger krijgt. En laat 
haar nu net een beetje van de kip, die 
bestemd was voor haar baas en zijn gas
ten, proeven... Plezierig verhaal over een 
stout meisje dat het geluk heeft ook een 
beetje slim te zijn. 

Met een leerrijk verhaal over 'seksueel 
dimorfisme' sluiten we het rijtje af. Het 
boek 'Papa is anders dan mama' is het 
vierde in de mozaïekreeks 'De natuur op 
schoot' van Clavis. Daarbij wordt middels 
realistische tekeningen en een begrijpe
lijke tekst ingegaan op de verschillen 
tussen mannetjes- en vrouwtjesdieren. De 

meest diverse diersoorten komen in dit 
boek aan bod. De illustraties zijn van ene 
Renne uit Stavelot die al werk zag vertalen 
naar het Duits, Deens, Sloveens en het 
Fins. De uitgever laat verstaan dat dit 
boek geschikt is voor kinderen vanaf 5 
jaar, maar dat lijkt ons toch net iets te 
hoog (of laag) gegrepen. 

(gv) 

c» Hoe papa zijn tante vermoordde. Al

bin Michel. Uitg. Querido - Am

sterdam. 1997. 42 blz., 550 fr. 

c» Grote broer, kleine broer. Penny Dale. 

Uitg. Clavis - Hasselt. 1997. 32 blz., 

495 fr. 

c» De kleine mammoet Hannibal. Alan 

Brion. Uitg. Gottmer - Haarlem. 

1997. 490 fr. 

<» Plotter wil niet zwemmen. Hilde 

Schuurmans. Uitg. Clavis - Hasselt. 

1997. 32 blz. 495 fr. 

c» De wonderlaars. Rémy Simard & 

Pierre Pratt. Uitg. Lannoo - Tielt. 

1997. 425 fr. 

c» Aaltje Brutaaltje. James Sage & 

Pierre Pratt. Uitg. Lannoo - Tielt. 

1998. 425 fr. 

c» Papa is anders dan mama. Renne. 

Uitg. Clavis - Hasselt. 1997. 32 blz. 

550 fr. 15 
Vroeger heetten mensen gewoon Jef. 
Jang, Marieof Trèse. Maar dat is al lang niet 
meer het geval. Tegenwoordig slaan ze je 
met de meest vreemde namen om de 
oren. Word je nu geboren en heet je 
Emma, Johan, Miekeof Hansöan ben je bij 
de gelukkigen. In de naamgeving van kin
deren zitten veel trends verscholen. Som
migen daarvan houden het niet lang uit. 
Van meer dan één Gilles durven we ver
onderstellen dat nog tijdens de weeën 
gezocht is naar een andere naam. Van 
meer dan één Naomi werd na een af
levering van 'Morgen maandag' de voor 
het kind met geheel ongelukkige beslissing 
genomen om er toch maar Nancy of Ma-
rljke van te maken. Andere trends zetten 
zich dan weer door. sinds genaamde Van % 
Neygen het in zijn hoofd haalde om van s 
eenjuffrouw een Sannete maken, worden 
er nogal wat gelijkgenaamden geboren 
Een regel die met een aan zekerheid gren
zende waarschijnlijkheid ook opgaat voor 
de Dagmars en de Phaedra's. Ook Laura, 
Dana, Michaelen Kimberleyzullen het nog 
wel even blijven doen. Dat Adolf nooit een 
hoogvlieger is geworden, is te begrijpen, 
of Helmut dat ooit zal worden, valt te 
betwijfelen, in Spanje zijn Jezussen eerüer 

Het kind kan maar.. 

Als een Dagmar populair is, worden er 
gegarandeerd busladingen nieuwe geboren. 

alledaags, in Vlaanderen zou men zich de 
spot (of woede?) van de massa op de hals 
te halen. Dit om u te zeggen dat het kind 
weliswaar een naam kan hebben, maar dan 
wel liefst eentje die goed gekozen is. 
Of het kind daar ook gelukkig mee is, komt 
voor ouders en grootouders vaak op de 

tweede plaats. In het boekje 'Gelukkig met 
je naam' geeft Cecile ee/y/r daarover enige 
'bespiegelingen', Beijk raakte naar eigen 
zeggen gefascineerd door namen en ging 
daarom op zoek naar het verhaal achter de 
naam ,,en zo ontstond na verloop van tijd 
een behoorlijke verzameling anecdotes en 
merkwaardigheden allemaal handelend 
overnamen en naamgeving. "Het behoeft 
geen verdere uitleg dat nogal wat van dat 
materiaal in dit (leuke!) boekje is opge
nomen, „Ik hoop dat dit boek de aan
staande ouders zal helpen bij het zoeken 
naar een naam waarmee zijzelf en hun kind 
gelukkig zijn. Maar vooral ook dat de ver
halen en voorbeelden een geruststellend 
effect bewerkstelligen." besluit Beijk, Het 
werkje - dat toch in de eerste plaats wil 
ontspannen - bevat ook een kort na
menregister. 

(gv) 
^ Gelukkig met Je naam. Bespiege

lingen over voornamen met frag
menten uit ae literatuur Cecile Be-
Uk. uitg. Kritak - Leuven. 1997. 76 
blz.. 498 fr. 
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Eén volk, één lied? 

• CULTUUR • 
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Bij het platenmerk Decca verschijnen de 
jongste tijd opnames van componisten als 
Eisler en Weill die door het naziregime 
werden verbannen of in een concen
tratiekamp belandden. Deze Entartete 

Musik getuigt niet alleen van stille re
bellie, maar ook van originaliteit en au
thenticiteit. Wie haar achtergronden be
ter wil kennen kan terecht in het boek Eén 

volk, één lied van Waker Boers die voor 
Radio 3 (VRT) verschillende reeksen over 
Duitse en joodse cultuurgeschiedenis 
maakte. 

In het eerste deel, Hebreeuwse melodieën, 

gaat de auteur in op het fenomeen van 
joodse kunstenaars die zich in hun thuis
land goed voelden en bij wie (afgezien van 
hun naam) geen typische joodse trekken 
opvielen. Anti-semitisme was in de ne
gentiende eeuw immers slechts latent 
aanwezig, behalve in de zure oprispingen 
van Wagner tegen Mendelssohn die zich 
verwant voelde met Bach, toch een echte 
Duitser. Of tegen Meyerbeer, auteur van 

Les Huguenots, succesvol omdat hi] de 
opera als een sociaal gebeuren zag, dit in 
tegenstelling met Wagner voor wie de 
opera gold als sacraal. En het probleem 
Heinrich Heine, bewonderd om zi]n iro
nie en - hoe paradoxaal ook - om die
zelfde ironie als joods bestempeld, dus te 
mijden. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw 
werd het anti-semitisme een vloedgolf. 
Mensen als de overgevoelige Mahler had
den het er moeilijk mee. Hij wou behoren 
tot de christelijke maatschappij, bekeerde 
zich, maar bleef een buitenstaander. Zijn 
orkestapparaat was niet anders dan dat 
van de gevierde Richard Strauss. Toch 
getuigde Salome van Strauss voor de 
Duitse critici van diepgang. Das Lied von 

der Erde van Mahler daarentegen van 
afstotelijk joodse trekken. 

ONTLUISTERING & BEGRIP 

Anders verging het Schoenberg die be
sefte dat zijn joodse afkomst een brand
merk zou blijven, Duitsland verliet en zijn 
joods erfgoed ontdekte. Dat bewijzen zijn 
opera Moses und Aron die de bevrijding 
van de Israëlieten uit Egypte behandelt en 
het feit dat hij in 1948 de nieuwe staat 
Israël zijn laatste compositie, de psalm De 
profundis op een oorspronkelijk He
breeuwse tekst, als geschenk aanbood. 
Het tweede deel, Arische klanken, bevat 
beschouwingen over de dubieuze rol van 
Richard Strauss - Klaus mann noemt hem 

een groot man, volkomen zonder groot
heid - , de echte of gespeelde arge
loosheid van Furtwangler, de controverse 
rond Hindemith en Pfitzner die in Duits
land bleven om erger te voorkomen, de 
„decadentie" van de jazz en de anglofilie 
die de rebelse jeugd een prikkel en de 
nazi's een nachtmerrie bezorgden, en het 
succes van operette, musical, Zara Lean-
der en Lili Marleen. Boers schetst een 
beeld van menselijk tekort, ambitie, ver
scheurdheid en onmacht. Zijn schets is 
voor sommigen onduisterend, voor an
deren begripvol, maar waarschuwt in elk 
geval voor misbruik van kustvormen 
door totalitaire regimes. 

MUZIEK IN BRUSSEL 

In een reflectie vanuit een filosofische, 
muzikale en kunsthistorische invalshoek 
wordt in een prachtig geïllustreerd boek 
met als ondertitel 150 jaar muziekleven in 

Brussel in een open debat en met oog voor 
zelfkritiek een evaluatie gemaakt van 
onze hoofdstad als aantrekkingspool 
voor Wagner en Stravinsky, de avant-
garde tn Jeugd en muziek. 

Het boek bestaat uit een reeks artikels van 
de hand van specialisten die elk op hun 
manier meewerken aan het opbouwen 
van een mozaïek waarbij figuren als de 
gepassioneerde Paul CoUaer, de violist 
Eugene Ysaye, de omstreden dirigent Mi
chael Gielen en de geniale Pierre Boulez 
centraal staan. 

TW 

Fotografen stellen tentoon 
WERNER HANNAPPEL 
De Duitse fotograaf Werner Hannappel 
toont In het Antwerpse fotografiemu
seum bijzonder sobere landschapsfoto's, 
gerealiseerd op IJsland Het gaat hierbij om 
echt ultgepuuurde landschapsgezichten, 
of om afgezonderde natuurfragmenten, 
m deze foto's ziet men meestal een of 
ander detail, een natuurlijk fenomeen of 
een spoor van menselijke interventie. 
Soms veroorzaakt de fotograaf bewust 
deze sporen zelf 
Opvallend in het werk van Hannappel is het 
harmonische evenwicht in het gebruik van 
de lichtinval, het weloverwogen perspec
tief en de symmetrie van het totaalbeeld. 
Daardoor krijgen deze natuurbeelden een 
diepere dimensie van sterke evocatieve 
kracht en symbolische geladenheid. 
Dergelijk werk bevindt zich dan ook op het 
raakvlak tussen fotografie, beeldhouw
kunst en Land-Art. 

FILIP CLAUS 
De Vlaamse fotograaf Filtp Claus selec
teerde een veertigtal foto's uit zijn pro
ductie van tien jaar fotografie, afkomstig 
uit het territorium van de Wetstraat. Deze 

fotograaf werkt ruim 17 jaar voor de krant 
De Morgen en is gespecialiseerd in het 
dagelijkse nieuws Daarbij werden politici 
zijn geliefkoosd onderwerp 
Toch gaat het bij Claus niet om dood
gewone portretten van gekende figuren 
uit het binnenlandse politieke leven. Claus 
vertrekt van een Intnnsieke observatie en 

een authentieke en bijzonder eigenzinnige 
wijze van in beeld-brenging. Hij werd aldus 
een gereputeerd vastlegger van zowel 
Jonge Leeuwen als Oude Krokodillen, tel
kens weer vertederend, ven-assend, ont
maskerd of zelfs onthullend. De perfec
tionistische afwerking in monumentale 
formaten gebeurt op een schalkse, rui
terlijke wijze. 
Dit fotografische oeuvre vormt hoe dan 
ook een subtiele mengeling van ontzag, 
inleving in het onderwerp en speelsheid in 
de technische realisatie. 
Ongetwijfeld één der blikvangers in deze 
selectie is Bert Anclaux, op groot formaat 
in chiro-uniform poserend tussen het ko
ninklijk paleis en het parlement! 
Al deze foto's werden gepubliceerd in een 
gelijknamig boek, met teksten van wijten 
Knack-dlrecteur Frans Verleyen, een uit
gave van Lannoo, Ttelt 

Dirk stappaeits 
<=» Werner Hannappel: cape Distance, 

f Hip Claus: Hemel en aarde in tie 
wetstraat, in het Provinciaal Mu
seum voor Fotografie. Waalse Kaal, 
46 te 2000 Antwerpen-Zuia. rot 19 
april. Toegang gratis, info: 
03/242.95.00. 

Het Brusselse muziekleven is met denk
baar zonder het Paleis voor Schone Kun
sten, de Filharmonische Vereniging, de 
Munt, Ars Musica en de Koningin Eli-
sabethwedstrijd; maar evenmin zonder 
de rol in een recent verleden van de 
Gentenaar Gerard Mortier die met succes 
het soms conservatieve publiek trotseerde 
met gedurfde ondernemingen als opera's 
van Laporte en Boesmans, van de Luikse 
dirigent Pierre Bartholomée, altijd in de 
bres voor eigentijdse muziek, van de 
Vlamingen Kuijken, Herreweghe en Van 
Nevel in hun streven naar een historisch 
verantwoorde uitvoeringspractijk, en van 
een aantal mensen met vergeelde namen 
achter vergeelde gezichten maar met lef 
en visie zoals Henri Le Boeuf, bankier en 
stimulans van Horta. 

ZONDER SCHAAMTE 

De historische schets begint rond 1870 
met de verering voor Wagner, loopt via 
het interbellum naar de figuur van Paul 
Collaer die zowel het kruim van he
dendaagse componisten (Stravinsky, Sa-
tie. Berg) als van uitvoerders naar ons 
land bracht maar ter zelfder tijd oog had 
voor de oude muziek, behandelt te schets
matig de oorlogsperiode met de ver
wijdering van joodse en Entartete muziek 
en de rol van mensen als Feremans, 
Moens en Meulemans, gaat dan in op de 
rol van Safford Cape en zijn ensemble op 
de weg naar authenticiteit en het gebrek 
aan verbeelding waardoor een wegbe
reider als Michael Gielen op apathie, zelfs 
vijandigheid stuitte om te eindigen in de 
tachtiger jaren met een voorkeur voor het 
stimuleren van twintigste eeuwse, bij 
voorkeur actuele muziek (Ligeti, Stock-
hausen), maar met oog voor verschei
denheid en traditie. Naast de historiek is 
er aandacht voor de Elisabethwedstrijd 
waaruit zoveel groten als laureaat kwa
men (Oistrakh, Guilels, Kremer) en waar 
wij als Vlaming nu het respect krijgen dat 
ons vroeger werd onthouden. Er is een 
interessante bijdrage over „Jeugd en mu
ziek" waaraan wij met heimwee terug
denken omdat het initiatief ons zoveel 
moois leerde kennen. Er is een scherp 
oordeel over de teloorgang van de „ul
tramoderne pakketboot" op het Flagey-
plein met zijn roemrijke akoestiek. En er 
worden bedenkingen geopperd over de 
vraag hoe Vlamingen zich in het PSK 
thuis kunnen voelen... 
Dat kunnen ze door aanwezig te zijn en 
hun taal te spreken, zonder arrogantie 
maar ook zonder schaamte. (wdb) 

o» Eén volk, één lied. Walter Boers. Uitg. 

Hadewijch, Antwerpen,. 191 blz., 

690 fr. 

c» Aan de muziek. 150 jaar muziekleven 

in Brussel. Uitg. Lannoo, Tielt. 295 

blz., 1.650 fr. 
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B egin april is het weer Ronde van Vlaanderen en 

elk jaar opnieuw hopen we op een Vlaamse 

winnaar. Het is nooit anders geweest. Ook niet eind 

jaren veertig, begin jaren vijftig. Toen maakte het 

nog arme Vlaanderen kennis met een kale Toscaan, 

Fiorenzo Magni. Hij won onze nationale ronde 

driemaal op rij - het werd hem nooit voor- of 

nagedaan - en liet de talloze Vlaamse 

wielerliefhebbers verpletterd achter. 

^ 1 0 0 JAAR SPORT 

Men moet zich realiseren dat de Ronde 
van Vlaanderen sinds haar geboorte in 
1913 nog maar één keer door een bui
tenlander was gewonnen. Door de Zwit
ser Heiri Suter in 1923. Die Suter was dan 
ook niet de eerste de beste. Hij won 
datzelfde jaar Parijs-Roubaix. Later zou 
hij nog tweemaal Parijs-Tours winnen en 
ook Bordeaux-Parijs staat op zijn palm
ares. Heiri won ook tweemaal de Grote 
Prijs Wolber, een wedstrijd die destijds 
gold als het officieuze wereldkampioen
schap op de weg voor profs. Het eerste 
officiële wereldkampioenschap werd in 
1927 op de Nurburgring gereden. Heiri 
Suter was overigens de jongste van een 
roemrijk geslacht. In het gezin Suter uit 
Granichen (Aargau) werden nog voor 
1900 zes jongens geboren, zij zouden 
allen koersen. Na Suter was het lang 
wachten op Magni maar die sloeg dan 
ook genadeloos toe. 

VLAAMS VERDRIET 

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog 
beleefde de Italiaanse wielersport zijn 
glorieperiode. Fausto Coppi en Gino Bar-
tali waren de absolute bazen van een rijk 
getalenteerde generatie kampioenen. Fi
orenzo Magni benaderde hen het dichtst. 
Hij kon onwaarschijnlijk hard rijden, hij 
kon spurten en hij was een geboren 
strijder. Magni ging enkel vechtend ten 
onder. Toen hij er in 1956 een streep 
onder trok mocht Fiorenzo zich beroe
men op drie Italiaanse kampioenstitels, 
op drie overwinningen in de Giro (één
maal voor Van Steenbergen en éénmaal 
voor Coppi) en op drie triomfen in Vlaan-
derens belangrijkse wielerwedstrijd. 
Vooral die laatste overwinningen spraken 
tot de verbeelding. Alleen won hij drie
maal het gevecht tegen een ganse wie-
Iernatie... Als jong broekje zagen we hem 
de Muur oprijden. Alleen. Hij reed al 
voorop en de Muur lag toen verder van de 
eindstreep verwijderd dan vandaag. Ook 
nu nog herinner ik mij het gevoel van 
ontgoocheling. Ik stond immers op Rik 
Van Steenbergen te wachten. Jong sup-
portersverdriet. Vandaar ook de leven
dige herinnering aan de kampioen uit de 
omgeving van Firenze. Na Magni's derde 
overwinning schreef Karel Van Wijnen-
daele, de journalistieke peetvader van de 
Vlaamse wielersport, historische woor
den: „Wij hebben nog alleen onze ogen 
om te schreien". In dat beruchte jaar 
1951 werd de Fransman Gauthier tweede 
en een andere Italiaan Redolfi derde. De 
Vlaamse coureurs waren verjaagd van 
hun eigen jachtgebied... 
Een absoluut dieptepunt moet Fiorenzo 
Magni beleefd hebben in de Tour van 
1950. Na de zwaarste Pyreneeënrit ver
overde Magni de gele trui. Hij was de 

kopman van de „cadetti", de tweede 
Italiaanse ploeg. Maar de rit was niet 
zonder incidenten verlopen. In Saint-
Gaudens mocht Bartali dan wel gewon
nen hebben, de Italiaanse topfavoriet was 
tijdens de beklimming van de Col d'Aspin 
door de opdringerige menigte samen met 
Jean Robic ten val gekomen. In La fa-

buleuse histoire du cyclisme schrijft Pierre 
Chany dat een dronken toeschouwer met 
een mes in de hand „,avec lequel il venait 
de couper son saucisson" zich tot Bartali 
richtte met de woorden „Laisse ton vélo, 
on va te Ie ramasser". 

Tour zouden verlaten... Er werd een 
nacht lang onderhandeld met de orga
nisatoren maar kettingroker Bartali 
kwam niet op zijn besluit terug. Daags 

Fiorenzo Magni: 
de Toscaan 

van Viaanderen 
NIVEA 

Bartali, die ook nog door opgewonden 
toeschouwers werd uitgescholden, 
voelde zich bedreigd en eiste na de aan
komst dat al de Italianen uit protest de 

nadien stapten de Italianen op. Magni 
verloor daar de Tour zonder vechten en 

dat moet hem wel bijzonder zwaar zijn 

gevallen. 

In Italië ontstond de dagen nadien zoveel 
heibel, leefde zoveel ergernis dat Jacques 

Goddet uit veiligheidsoverwegingen de 
aankomst in San Remo schrapte en de 
bewuste Tourrit liet eindigen vlak voor de 
grens, in Menton. 

Daarmee is nog niet alles verteld over de 
eerste Italiaan die de Vlaamse kasseien 
bedwong. Magni was ook een man met 
ideeën. Begin jaren vijftig verkeerde de 
rijwielindustrie in volle crisis. De auto 
was aan zijn opmars begonnen en de grote 
fietsmerken hadden andere zorgen aan 
hun hoofd dan het uitbouwen een fi
nancieren van wielerploegen. Jarenoude 
structuren zakten in elkaar. De maand
salarissen, ook van de cracks, stortten in. 
Als allereerste zocht en vond Magni een 
extra-sportieve sponsor. Nivea. Als dus
danig was hij ook een wegbereider van de 
moderne wielerennerij. 

Olympus 

Magni vond 
als eerste 
wielrenner 
een extra-
sportieve 
sponsor. 
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Kortstondige euforie 
We blijven een onwaarschijnlijk volkje. 
Frank Vandenbroucke wint Parljs-Nlce en 
op slag geloven we in de wederopstanding 
van onze wielrennerij. Naïeve zielen laten 
zich verleiden tot vergelijkingen, sleuren er 
Eddy Merckx bij en dromen van de Ronde 
van Frankrijk. 
Zullen we het dan nooit leren? Toen we 
naar de finale van Mllaan-San Remo keken 
konden we een glimlach niet onderdruk
ken. Van Vandenbroucke, de Belgische 
topfavoriet, geen spoor. HIJ was nochtans 
geboren om op de Poggio te ontploffen. 
Steels zou ook al moeilijk van de over
winning te houden zyn en met Museeuw 
moest ook rekening gehouden worden. 
De werkelijkheid was dat de Mapeis ge
woon niet meespeelden, in het stuk niet 
voorkwamen. Mark Vaniombeek nam al 
afscheid van de kijkers toen Steels over de 
eindstreep bolde en waar Vandenbroucke 
gebleven was had hij ons nog niet kunnen 
verteilen. 
Enkele dagen voor de Primavera ontmoet
ten wij een gewezen wielerjournalist. Een 
nuchtere kop die ons simpel vertelde dat 
men het gewicht van Parljs-Nlce niet 
mocht overschatten. Dat daar al wel vaker 
kampioenen geboren waren die de ver
wachtingen nooit inlosten. Dat voorzich

tigheid in deze een goede raadgever is, , 
Niet dat we Vandenbroucke geen goede 
coureur vinden. Zeker niet. Maar hij moet 
nog zoveel bewijzen. Hoelang zal zijn fy
sieke conditie voortreffelijk blijven? Is hij 
de blessurelast werkelijk ontgroeid? Kan hij 
de druk aan? We veroordelen hem niet 
omdat hij in Milaan-San Remo niet uit de 
anonimiteit geraakte Mogelijk zaten de 
omstandigheden niet mee. Maar zijn het 
niet de grote kampioenen dte de om
standigheden naar hun hand zetten' Er 
was de voorafgaandeiijke animositeit rond 
de samenstelling van de Mapei-pioeg, 
Vandenbroucke vroeg om helpers die hij 
niet kreeg Maar of dat voldoende reden Is 
om onzichtbaar door de openingsklas-
siekerte fietsen? We betwijfelen het, Aan 
de start van Milaan-San Remo staat het 
kruim van de internationale wielrennerij. 
Vandaag verschijnt iedereen die zich een 
beetje coureur noemt in voortreffelijke 
conditie aan de start. Tchmil, die nu ook 
Belg is geworden. Het zich zien. Hij reed 
sterk en werd mooi vijfde. Maar voor de 
eindzege kwam hij nooit In aanmerking. 
Niet sterk genoeg om van de concurrentie 
weg te rüden en niet snel genoeg om in de 
beslissende meters andere spurters te ver
slaan. Peter Van Petegem zagen we voor 

het eerst aan de eindstreep. Zelfs de com
mentator had hem geen moment gezien. 
Maar hij stond er dus wel en dat was niet 
zonder betekenis Over goed tien dagen 
wordt zijn koers gereden en het zal ons 
verwonderen indien hij in de Ronde van 
Vlaanderen onzichtbaar biyft. 
De winnaar van de Omloop Het Volk moet 
wel in voortreffelijke vorm verkeren. Hij 
ontkende ook de woorden van commen
tator Vaniombeek niet. Niemand blijkt 
vandaag bekwaam twee- driemaal na el
kaar te ontploffen. Omdat de doping-
controles scherper en meer waterdicht 
zijn geworden. De jager zit de haas weer 
kort op de hielen. Hoelang kan hij hem in 
het vizier houden? Het is een vraag waar 
men vandaag nog nauwelijks bij stilstaat. 
Maar de nuchtere vaststelling dat niemand 
nog echt kan ontploffen, zoals dat In 
beeldspraak wordt uitgedrukt, helpt het 
eerder saaie koersverloop wel verklaren 
Onomstotelijke vaststelling is echter wel 
dat de euforie na Parljs-Nlce erg hevig 
maar voorspelbaar kort is geweest. We 
leren het vermoedelijk nooit. Misschien 
geraken we nog eens met zijn allen van de 
grond in de eerste helft van april, 

Olympus 
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JACKIE BROWN 
Jackie Browns is gevuld met schitterende acteursprestaties. De nog 

steeds aantrekkelijke Pam Grier is sexy en aangrijpend (wie 

herinnert zich haar niet als de hoer die doorheen de Paul 

Newmanfilm 'Fort Apache, the Bronx'loopt), Robert Foster speelt 

de rol van zijn leven, Samuel L.Jackson en Robert DeNiro zijn 

sterk. Jackie Brown is echte cinema, waarbij regisseur Quentin 

Tarantino zijn groeiende maturiteit als filmmaker ten toon kan 

spreiden, wat niet gemakkelijk is na twee hits in het misdaadgenre 

als 'Reservoir dogs' en 'Pulp fiction'. Zijn handelsmerk zijn de 

dialogen, en deze maal had hij meesterverteller Elmore Leonard's 

roman 'Rum punch' om de karakters in te vullen, zodat er een 

spetterend vuurwerk ontstaat. 

NIEUW IN DE BIOS 

Jackie Brown is een verhaal over bedrog en misleiding, verraad, 

sluwheid, domheid, wantrouwen, risico's en durf Tarantino heeft 

de roman gewijzigd: de actie is van Miami naar LA verplaatst en 

het hoofdpersonage is van blank naar zwart had getransformeerd. 

Dit laatste vooral omdat Tarantino zulke bewondering had voor 

hetgeen in de jaren zeventig 'blaxploitation' werd genoemd, films 

- meestal misdaad - met zwarte detectives, mooie zwarte meiden 

en heel wat geweld. 

Ordell (Jackson) is een slimme gangster die opereert vanuit 

Hermosa Beach waar hij samenwoont met de altijd stonede 

Melanie (Bridget Fonda). Hij trekt nu erg veel op met Louis 

(DeNiro) die net vier jaar voor een bankoverval achter de rug heeft. 

Ordell wil ermee ophouden na nog één grote slag. Maar eerst moet 

hij nog een eitje pellen met Beamont, die zijn parool heeft 

geschonden, en komen er zorgen aan z'n hoofd wanneer stewardess 

Jackie Brown (Grier) wordt gepakt terwijl ze voor hem geld in het 

larui smokkelt. Jackie krijgt de gelegenheid om er goedkoop vanaf 

te komen als ze meehelpt om Ordell te klissen. Die laatste betaalt 

dan weer haar borgsom om haar te kunnen doden, en daar komt 

uiteraard iets tussen. 

Dit alles staat op een geluidsband vol met soul en funk muziek uit 

de jaren zeventig. Goeie cinema. (***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

^±3 Pretty Woman Amerikaanse film van Garry 
Marshall uit 1990 met Ridnard Gere en Julia Roberts. 
Charmante komedie over een koelbloedige zakenman 
die toevallig in contact komt met een hoertje en haar 
voor een weekje ,,inhuurt" om hem tijdens zijn 
onderhandelingen te begeleiden. Voorspelbaar, maar 
erg onderhoudend. Zat. 28 maart, VT4 om 
21U.15 

i^r^ Eastwood on Eastwood zelfportret waarin 
Clint Eastwood terugblikt op zijn carrière als acteur en 
regisseur. Hij stelt ook zijn nieuwste film. Midnight in 
the Garden of Good and Evil, voor. Zon. 29 maart. 
Kanaal 2 om 2iu. 

Kenneth Branagh, Derek 
Jacob! en Emma 
Thompson in de thriller 
„Dead Again", zon. 29 
maart. VT4 om 2iu.45 

l f e # Kwesties: U vrUt toch ook Reportage van 
Karl Martens over de seksuele behoeften van mentaal 
gehandicapten, aan de hand van drie ontwapenende 
en ontroerende getuigenissen. Maan. 30 maart, 
Canvas om 20U.30 

•^fea^ Urban Cowboy Jonge avonturiers in Pas-
sadena in Texas komen na hun zware dagtaak vaak 
samen in Ciliey's Bar, een gore kroeg waar ze voor 
zichzelf een Imago creëren dat in het werkelijke leven 
geen stand kan houden. Knappe film van James 
Bridges uit 1980 met John Travolta en Debra Winger. 
Dins. 31 maart, BBC 1 om Ou.25 

^ J Hallo Hauteklet Het populaire radiopro
gramma Hallo Hauteklet van Studio Brussel komt 
éénmalig rechtstreeks op Ketnet. Studio Brussel viert 
zijn 15de verjaardag en wijkt voor de gelegenheid uit 
naar de televisie. Medewerkers en luisteraars van het 
eerste uur komen aan het woord en zorgen voor een 
naar het heet „onvoorspelbare show". Woens. 1 
april. Ketnet om I3u.i0 

^ ^ Panorama: (V)Rouwen voor AlgerUe Re
portage over Algerijnse vrouwen die uit hun land 
gevlucht zijn en nu in ballingschap in Frankrijk wonen, 
rouwend om hun verscheurde land en hun ge
terroriseerde landgenoten. Hun verhalen vormen een 
aangrijpende kroniek van het escalerende geweld in 
Algerije van intimidatie, over doelgerichte aanslagen 
tot blinde terreur tegen kinderen en weerloze bur
gers Dond. 2 april, TV 1 om 22u.30 

' ï ^ # Schindler's List Amerikaanse film van Steven 
Spielberg uit 1993 naar de bestseller Schindler's Ark 
van Thomas Kenealiy. Met Liam Neeson, Ben KIngsley 
e.a Spielberg overtrof zich op bevreemdende manier 
met dit epos over de Jodenvervolging. Wat aan
vankelijk een onzalig idee leek, is een schokkend 
cinematografisch meesterwerk geworden De horror 
van de holocaust wordt definitief in het visuele 
geheugen geëtst Vrij. 3 april, VTM om 20U.15 

Radio Flandrla Is 
daar! 

Indien u afgelopen week door de 
kranten heeft gebladerd moet ook u de 
megacampagne ter lancering van een op
gefrist type Renault zijn opgevallen. De 
drie bladzijden die werden uitgetrokken 
om u deze revolutie kenbaar te maken 
moeten de uitgevers ongeveer één tot 
anderhalf miljoen hebben opgebracht. 
Daarbovenop komen o.a. nog de kosten 
van de mailings naar huidige Renault-
bezitters. Het is overduidelijk dat de 
totale kostprijs van deze kennisgeving de 
boete van 10 miljoen fr. opgelegd aan 
Renault ruimschoots overschrijdt. Als dat 
de aandeelhouders maar niet ongerust 
maakt... 

Wie dat wil kan sinds kort via de kabel 
luisteren naar Radio Flandria, een jong 
commercieel radiostation dat binnen niet 
al te lange tijd liefst 8% van de Vlaamse 

luisteraars aan zich wil binden. Over drie 
jaar al zou het station winstgevend moe
ten zijn. Radio Flandria koos voor de 
kabel - die overigens een perfecte ont
vangst toestaat - omdat het verkrijgen 
van een FM-frequentie in Vlaanderen 
vooralsnog onmogelijk is. In meer dan de 
helft van de Vlaamse huishoudens is 
minstens één radiotoestel aangesloten op 
het kabelnet. 

Vlaams minister voor Media Eric Van 

Rompuy is dan toch in audiëntie ont
vangen door Laurette Onkelinx om met 
haar te mogen spreken over de verdeling 
van de frequenties voor lokale radio's. 
Zoals wij vorige week meldden had het 
nieuwe plan van Wallonië geen rekening 
gehouden met de Vlaamse stations. On-
kehnx heeft zelfs de goedheid om begrip 
op te brengen voor de Vlaamse klachten. 

Het Slmpllstles Verbond Is niet meer 

Kees van Kooten en Wim de Bie 
vormen vanaf volgend jaar geen Sim-

plisties Verbond meer. Beide 'krasse knar
ren' waren 25 jaar samen. De Bie heeft 
aangekondigd volgend jaar alleen zijn 
ding te gaan doen, wat Van Kooten van 
plan is, is niet geweten. Koot en Bie waren 
vooral bekend van hun typetjes waarmee 
ze de Nederlandse samenleving flink te 
kakken zetten. 

Huisvnend Jan Van Rompaey\s te
rug met een nieuwe reeks van 'Jan 
Publiek', een programma waarmee 
wij hem in zijn 'Het mooiste mo
ment' niet als eerste zouden willen 
confronteren. Aan het vorige sei
zoen van 'Jan Publiek' schortte iets, 
reden ook waarom wij de don
derdagavond niet lang bij Jan te 
gast bleven. Vooral de vrijblijvend
heid waarmee een en ander te 
berde werd gebracht vonden wij in 
hoge mate storend. 
Dat wij nu op TV1 afstemden en 
niet op Canvas - waar op datzelfde 
moment het doorgaans uitste
kende 'National Geographic' loopt-
of op Ned3 - 'Zembla' - was dan 
ook eerder uit nieuwsgierigheid: 
'Zou er minder zever en meer ver
standige praat verkocht worden?' 
Het antwoord is 'Ja', maar daar is 
dan ook alles mee gezegd. 
Het nieuwe panel is zorgvuldig sa
mengesteld met zo'n beetje van 
alles wat deze wereld aan menselijk 
staal te bieden heeft. Jong, oud, 
man, vrouw, blank, bruin, werkzoe
kend, werknemer,.. Een meer be
schaafd en politiek-sociaal correct 
panel hebben wij zelden op de buis 
gezien Haalden de praatgasten van 
'Goedele' en 'De eeuwige strijd' 
veelal ogenblikkelijk het laagste in 
ons boven, blJ deze Jan Publiekers 
primeerde de alledaagse saaiheid. 
Dat al deze fijne mensen niet garant 
staan voor onderbouwde uitspra
ken en meningen, nemen we er dan 
maar bij. Ze spreken tenminste met 
twee woorden 

Vanavond werden ze daarin bij
gestaan door de overbodige BV's 
Luckas Vander Taelen, Jean-Marie 

Dedecker en Radio 1-stem Mick 
Cllnckspoor 
Deze 'Jan Publiek' hebben we - al 
was het maar om de gastheer dit 
seizoen één keer een plezier te 
doen - volledig uitgezeten. Dat hij 
handelde over stress, een onder
werp dat niemand vreemd is, be
ïnvloedde dat zeker in positieve zin. 
Sommigen schijnen daar dag in dag 
uit mee te moeten leven, zo leer
den we. Vooral mensen die mo
notone arbeid 'aan de band' uit
voeren hebben ermee te kampen. 
Het meest schrijnende getuigenis 
kwam wei van een gewezen Re-
nault-arbeider, u weet wel dat fijne 
automerk dat zwaar verlieslatend is. 
De man had het over de manier 

Eens met de benen van zich af In 
een zetel gaan liggen en het af-
wasapparaat laten voor wat het 
was, kon ze niet. Een luxe-pro
bleem, waarop gelukkig - zij het 
niet voldoende ferm - gereageerd 
werd door Cllnckspoor. 
De vrouwen speelden in deze 'Jan 
Publiek' overigens een hoofdrol. 
Onderzoek had uitgewezen dat ze 
meerstressgevoelig zijn. 'Omdat wij 
ook nog het huishouden moeten 
doen' was hier het vertrouwd In de 
oren klinkende argument. Daarmee 
wordt dit soort discussies meestal 
in de kiem gesmoord. Niet zo deze 
keer want er was een mens van de 
mannelijke soort die opperde dat 
hij thuis - na zijn dagtaak - ook de 

Braaf 
Jan Publiek, donderdag 19 maart 1998, TVi 

waarop hlJ moest werken. 1 minuut 
20 seconden waren hem en zijn 
collega's gegeven voor het doen 
van hun 'kunstje'. 4 seconden voor 
tijd ging een oranje lampje op
lichten en was het werkje niet ge
klaard binnen de tijd een rood. Dat 
laatste werd-vanzelfsprekend, hoe 
zou u als verlieslatende werkgever 
zijn - geregistreerd in de computer 
... Om aan het eind van de maand 
eens over te babbelen. 
Hoe schril was het contrast met een 
goed in de kieren zittende thuis
werkende moeder, tevens echtge
note van 'een carrlèreman'. Het 
dametje had bij het 'managen' (sic) 
van heur huishouden altijd stress 
omdat ze een 'perfectloniste' was. 

was, de strijk, het koken, de kin
deren ... kortom èiies deed. Waarop 
een van de aanwezige dames hem 
naar het hoofd slingerde dat 'het 
denkwerk binnenshuis hoe dan ook 
door vrouwen moet gedaan wor
den'. 'Zelf gezocht' had de man 
haar moeten toesnauwen, maar 
gezien hem het recht tot denken 
ontnomen werd, deed hij er helaas 
het zwijgen toe. Het was tekenend 
voor de hele 'Jan Publiek'- het pro
gramma is zo braaf dat iedere vonk 
alle zuurstof ontnomen wordt nog 
voor hij een vlammetje is kunnen 
worden. Het hoeft geen eeuwige 
strijd te zijn, maar een beschaafde 
discussie is in een praatprogramma 
nooit weg. Krik 
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zonder oorlog 
Zo zie je dat de Franstalige leiders zich 
met zo erg snugger tonen door de 
communautaire problemen op de spits 
de drijven (WIJ, 19 maart jl - Faa-
liteiten/Uit de Warande) Zij beklem
tonen tegelijk hun agressiviteit die op 
haar beurt reactie van de Vlamingen 
oproept Wensen ze met maar krijgen ze 
door hun eigen schuld Door te zw/ijgen 
en zich neer te leggen bij de feiten, was 

er mets gebeurd De verfransing kon 
voortgaan Niemand zou aan separa
tisme denken Zijn zij zo zenuwachtig 
dat het met Wallonië bergaf gaat dat zij 
aan zelfmoord doen"? 
Leest men alles, dan kan men dit in eén 
zin samenvatten het scheppen van een 
totaal onafhankelijk Vlaanderen en Wal
lonië Zo snel mogelijk Grappig dat de 
Franstalige politieke leiders dit zelf uit
lokken door hun onverdraagzaamheid 
en vooral eeuwenlange arrogantie 

Nog sterker De meerderheid der Frans-
taligen wil géén heibel met de Vla
mingen Het zijn dus typisch weer de 
aanvoerders die zich totaal misplaatst als 
ophitsers van het volk manifesteren 
Waarbij ze het naar de ondergang lei
den Op grotere schaal beleefden wij of 
beleven wij hetzelfde bij staatsleiders 
die hun volk wegens hun eigenzinnig 
gedrag in een oorlog storten Wat te 
doen'' Vreedzamer leiders zoeken? 
Waarom moet altijd een heel volk op

draaien voor de opruiende bedoelingen 
van eén leider? Neem die leider weg en 
de rust keert terug Kijk naar de voor
beelden' 
De afscheiding zal nu nog vlugger een 
feit zijn Voorzichtig en traag om géén 
oorlog te ontketenen Vlaanderen kan 
zich daarbij gul tonen Zonder stank voor 
dank te krijgen 

W. Degheldere, 
Brugge 

4 WEDERWOORD • 

Rolling Stones en 
Vlaamse leeuw 
De Vlaamse regering wenst dat 
„vreemde" artiesten het Vlaams lied 
méér zouden „promoten" door op het 
podium, tijdens hun optreden een Vlaams 
lied ten hore te brengen. Zijn wij nu 
helemaal kierewiet' 

Zal één Vlaamse jongere er van wakker 
liggen of waarderen dat zijn idool een 
Vlaams nummer brengt op het podium? 
Wenst men inderdaad de Vlaamse Leeuw 
te horen, gezongen door de Rolling Sto
nes? Op de Purpere Heide door de Smas
hing Pumpkins, Roodkapje door Pro
digy ' Heeft men nu echt de bedoeling van 
Torhout/Werchter een 10-om-te-zien-be-
doening te maken' Om Vlaanderen vol
ledig belachelijk te maken in het bui
tenland? Wat wil men zodoende berei
ken? 

Zou het met beter zijn dat de Vlaamse 
minister-president Nederlands spreekt in 
het buitenland, in plaats van Frans m 
Parijs, Engels in Londen of Duits in 
Bonn? 

Hoorde ik onlangs Albert II geen Ne
derlands spreken tegen Jeltsin, tijdens zijn 
bezoek aan Rusland? 
Het ware toch wenselijker dat wij als 
belastingbetalende Vlaming méér ernsti
ger werk vernemen van onze Vlaamse 
verkozenen? Of hebben deze mensen nu 
echt mets anders te doen dan dergelijke 
banahteiten? 

Ik dat nu echt die Nieuwe Politieke 
Cultuur' 

Bart sr. Depestel, 
Roeselare 

Stekels 
De omzendbrieven van minister Leo Peet-
ers doen de Franstaligen hun ware gelaat 
tonen. De burgemeesters uit de rand
gemeenten leggen de voorschriften ge
woon naast zich neer en Laurette On-
kelinx leest alleen wat ze wil lezen in de 
uitspraken over de subsidiering van het 
Vlaamshatende blad Carrefour. 

Als lid van de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht stel ik elke week tijdens de 
zittingen hetzelfde vast. Ik denk dan in 
het bijzonder aan de discussie over de 
tweetaligheid in Brussel. Vanuit Frans
talige hoek - en dan spreken we over de 
politieke mandatarissen, maar ook over 
de hoge Franstalige administratieve ka
ders van de VCT - wordt gewezen op de 
sociologische evolutie in Brussel, waarbij 
- volgens hen - de strikte en volledige 
tweetaligheid met langer houdbaar is en 
een nieuwe houding van de VCT wen
selijk IS, waarbij met meer de letter, maar 

wel de geest van de wet de norm wordt. 
Een uiterst gevaarlijke evolutie, alleen al 
omdat de norm dan wel erg vaag wordt en 
elk dossier op basis van andere criteria 
kan behandeld worden. Politieke ma
neuvers zijn dan ook met ver meer weg. 
De houding die alle Franstaligen m de 
VCT aannemen, wordt bepaald door het 
anti-Vlaamse racisme van het FDF, ook al 
heeft het FDF geen vertegenwoordiger in 
de VCT. Het FDF zegt dat de VCT een 
flamingantische instelling is. De Frans
taligen zijn geneigd dat te geloven omdat 
het merendeel van de klachten immers 
afkomstig is van Vlamingen die zich met 
correct behandeld weten door een Frans-
sprekende overheid. Zij doen alles om 
dossiers te verdagen of redelijke argu
menten te kelderen. Indien alle klachten 
objectief en sereen zouden worden be
handeld, dan zou zonder meer het proces 
van talloze onwillige Franstalige over
heden gemaakt worden. Daartegen zetten 
ZIJ uiteraard hun stekels op, waardoor ze 
alle zm voor logica vergeten en verhezen. 
Een duidelijke en ondubbelzinnige hou
ding van de VCT lijkt echter nog met voor 
morgen. De Franstaligen hebben er alle 
belang bij... 

En de leden van de Vlaamse politieke 
meerderheid? Zij gaan eerst naar De-
haene. Van den Brande en Tobback om 
dan te komen zeggen dat de Nieuwe 
Politieke Cultuur een topprioriteit is. 

Paul Meeus, 
Turnhout 

Pemol 
Zolang het zijn carrière kon dienen, bleef 
Johan Demol m het umtair-Belgisch 
kamp en bleef zijn Franse identiteitskaart 
netjes in de taal van zijn Franstahge 
meesters. Nu hem dat plots goed uitkomt, 
stapt hij glimlachend over naar het se-
paratistisch-Vlaams kamp en vraagt hij 
een identiteitskaart in de taal van zijn 
nieuwe meesters. 
Dit soort politiek arrivisme brengt mij in 
herinnering wat de dichter René de 
Clercq in De Noodhoorn schreef: „Die 
uit elke teil kan eten, is de echte hond". 

Willy Cobbaut, 
Baardegem 

Weg er mee! 
In Viste, een weekblad van de Christelijke 
Mutualiteiten, staat deze week te lezen 
dat de Kristehjke Beweging van Gepen
sioneerden (KBG) haar afdelingen op

roept om brieven te schrijven naar de 
ministers. Vorige acties met 300.000 
handtekeningen en nadien een betoging 
in Brussel van 15.000 mensen hebben de 
heren en vrouwen ministers koud ge
laten. Hoe kan't anders, die oudjes be
tekenen toch geen gevaar? De ministers 
beschouwen deze mensen als naïevelin
gen, die zoals voorheen uit traditie voor 
CVP- of SP-kandidaten blijven stemmen. 
Het IS wel juist dat vele oudere ge
pensioneerden voor verzorging en dien
sten afhankelijk zijn van de machtheb
bers. De jongste jaren groeien miserie en 
ellende bij de ouderen en met een klein 
beetje. Niet te verwonderen als je in Visie 

leest dat de jongste welvaartaanpassing 
van de pensioenen van 1991 dateert en 
dat sinds '91 de pensionen 7% ach
tergebleven zijn op de werknemersio
nen. 

Een gepensioneerde die al 20 jaar op rust 
is krijgt vandaag 20% minder pensioen 
dan een pas gepensioneerde die hetzelfde 
werk deed in dezelfde sector. Straffe 
toebak, schande. De enige juiste reactie 
van de gepensioneerden op het politiek 
van deze rooms-rode regering is bij de 
volgende verkiezing genadeloos deze be
windslieden te negeren. 
Indien ze het met doen dan staat hun nog 
meer armoede te wachten. Het argument 
van de khek Dehaene-Tobback is dat de 
regering alle centen nodig heeft om de 
grote Jan uit te hangen bij de toetreding 
tot de monetaire eenheid en de start van 
het eengemaakte financiële Europa... 
Maar dat het geld in overdreven mate 
gehaald wordt bij de kleine man en de 
weerloze gepensioneerde is en blijft on-
sociaal. Voor deze kliek bewindslieden 
past er maar één slogan. „Weg er 
mee!". 

Waarom hebben CVP en SP samen met 
hun Waalse partners vele miljarden die de 
staat toekwamen laten veloren gaan? 
Noem maar op- de obussen-affaire, de 
Dassault-affaire, de Agusta-affaire, de 
scheepswerven, de groene afvalcontai
ners, en nog veel meer . 
Al deze verloren miljarden zijn in ieder 
geval met bij de gepensioneerden of de 
kleine man terechtgekomen. Velen vra
gen zich af waarvoor de Belgische mi
nisters verantwoordelijkheid dragen, be
halve dan voor hun eigen inkomen. 
Alleen wanneer de gepensioneerden bij 
de volgende verkiezing een zware stok in 
't hoenderhok van Dehaene-Tobback 
gooien zal er verandering komen, brieven 
schrijven aan de ministers is volgens mij 
zinloos, evenals handtekeningen verza
melen en betogen verloren moeite was. 

LR, 

Tongeren 

Belgische 
onöenuiien 
Ik begrijp met, wie moeite wil doen om 
een antwoord te geven op een in De 

Standaard verschenen artikel met de 
handtekeningen door „Belgische vnjzen" 
(WIJ, 12 maart jl.). 

Zulke heren verdienen geen aandacht. 
Mijn antwoord is heel eenvoudig, het zijn 
oubollige Belgische onbenullen. Onwe
tende gehersenspoelde naïevelingen die 
thuishoren in een kleuterschool waar zij 
zich met allerlei tricoloor speelgoed kun
nen bezighouden. Zij bekritiseren op zeer 
simplistische wijze Vlaamse belangen 
waar zij geen jota van begrijpen, 't Zijn 
van die schrijvelaars die nergens aan bod 
komen, maar toch even hun stroperige 
ideeën willen kenbaar maken. 
Och here toch' Laat ze in hun eigen sausje 
gaar koken, en dan opdienen als Belgisch 
gerecht. 

L. Voet, 
Berchem, Antwerpen 

Doofpot 
Waarom zwijgen de Vlaamse media in alle 
talen over de nieuwe onthullingen over 
het pedofiele gedrag van minister Elio di 
Rupo? Nochtans zijn er onlangs opmeuw 
bezwarende elementen tegen de minister 
aan het licht gekomen. Dit keer zijn de 
getuigen nochtans veel geloofwaardiger 
dan de labiele homoseksueel Trusgnach 
die het eerste schandaal rond di Rupo aan 
het rollen bracht. Nu zijn de getuigen van 
een ander kaliber, zoals bijvoorbeeld de 
politieman Salvatore Fiore. Maar men 
moet naar buitenlandse TV-zenders (bij
voorbeeld het Nederlandse SBS-6) kijken 
om daar iets over te vernemen, want in 
eigen land wordt het allemaal in de 
doofpot gestopt. Dl Rupo wordt be
schermd. Ook de schrijvende pers speelt 
dat vunzige politieke spelletje mee. De 
vice-premier is betrokken in een pedo
filieschandaal en memand durft er over 
schrijven. De censuur en de zelfcensuur 
zijn al even erg als destijds bij de Pravda. 

Lucienne Stans, 
Brasschaat 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken 
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I 

Dr. Eric VanneufviUe, de auteur van het 
boek Le coq et le lion, is niet aan zijn 
proefstuk toe. De hardwerkende histo
ricus uit Rijsel die het Engels, Nederlands 
en Duits beheerst, schreef eerder pu
blicaties over de geschiedenis van Vlaan
deren, Rijsel en het pittoreske Frans-
Vlaamse, volgens sommigen "Zuid-
Vlaamse", stadje Bailleul. Met burger
vader Jean Delobel werkt hij er eerst als 
schepen, vandaag als gemeenteraadslid 
een taalpolitiek uit waarin het Neder
lands met respect wordt bejegend. De
lobel, de "Bourgondische" gastvrije bur
gemeester van het door flaminganten 
graag bezochte stad, noemt zich een echte 
"regionalist". Dat steekt hij in de Franse 
Assemblee, waarin hij zetelt, niet onder 
stoelen of banken. Bovendien bekwam hij 
met steun vanuit Vlaanderen en Ne
derland dat in zijn stad het Nederlands in 
de openbare lagere scholen wordt aan
geleerd. 

LES FLAMINS 

In het jacobijnse Frankrijk verliep dat niet 
zonder moeite, zo getuigde Bailleul die als 
gedeputeeerde het Nederlands ook in de 
gehele regio Nord-Pas-de Calais aanprijst. 
„Er was heel wat protest tegen mijn 

voornemen om het Nederlands in de la

gere scholen aan te leren. Al te vaak wordt 

nog misprijzend aangekeken tegen de taal 

van "les Flamins". Omwille van het eco

nomisch dynamisme dat vanuit Vlaan

deren op onze regio afstraalt, kunnen we 

nochtans niet meer aan het Nederlands 

voorbij." Er is bovendien het respect voor 
de historische erfenis van het Vlaams in 
Frans-Vlaanderen. „En", zo voegde de 
socialist Delobel daaraan toe, „j'estime 

que le premier respect que l'on a pour un 

Etat voisin, c'est celui de sa langue. Je 

crois beaucoup a la rencontre des hom

mes: c'est la lutte pur l'humanisme, la 

lutte contre le connerie." 

VanneufviUe legt de klemtoon „op het 

toenemend aantal economische beslissers 

in onze regio dat Nederlands spreekt. 

Daarom wordt ook voor onze arbeiders de 

kennis van deze taal een pluspunt." 

Vlaams parlementslid Herman Suyker-

buyk (CVP), die een verbond met Frans-
Vlaanderen en Nederland voorstaat, 
knikte instemmend. Hij wees op de goede 
verstandhouding die er tussen Vlaan
deren, Nederland en Frans-Vlaanderen 
heerst. De activitieten gericht op de be
vordering van het Nederlands in Frans-
Vlaanderen, zo vertelde Suykerbuyk, 
gaan onverminderd door. „De Vlaamse 

regering investeert er voor 16 miljoen, de 

Nederlandse Taalunie voor 6 miljoen. Ik 

wil tevens van de gelegenheid gebruik 

maken om aan te kondigen dat de Taal

unie heeft beslist om volgend jaar het 

n het Vlaams parlement werd verleden week 

donderdag het boek "Le coq et le lion'' 

voorgesteld. Dr. Eric VanneufviUe (° 1950) uit Frans-

Vlaanderen neemt verleden, heden en toekomst van 

de Belgische realiteit onder de loep. 

• U I T S M I J T E R ^ 

colloquium in Frans-Vlaanderen te or
ganiseren." 

BUITENSTAANDER 

Gewezen VU-senator Waker Luyten 

stelde het boek Le coq et le lion voor. Hij 
schreef bovendien het voorwoord. 
Daarin herinnert hij niet zonder ironie 

grond van dat broze Belgische landje 
wilden inpikken. 

TRADITIE 

Toch bekoort vooral de invalshoek van de 
auteur. Door de geschiedenis heen plaatst 
hij Vlaanderen tegenover Wallonië, en 
beide regio's tegenover België. Hij doet 

Over de leeuw 
en de haan 

Nelly 
naar CVP? 
Het zal je maar overkomen. Vlaams 
parlementslid Nelly Maes, VU'er In 
hart en nieren, tevens ondervoor
zitter, wordt in een boek over de 
leeuw en de haan als partijgenoot 
van Dehaene voorgesteld. „Nelly 
Maes, l'une des collaboratrlces les 
plus en vue du Premier ministre 
Beige, et CVP comme lul, s'est 
écriée en 1997 devant ses col-
lègues de ce parlement: Ce pays 
vit de nos impóts." Of de eerste 
minister er ook zo over denkt, is 
zeer de vraag. 

aan de in 1962 op Hilversum uitge
zonden radioreeks van de Nederlandse 
dr. Paardekooper onder de titel „Sire, er 
zijn geen Belgen". De Franstalige krant Le 
Soir vond er niet beter op om zich af te 
vragen „waarmee die buitenstaander zich 
eigenlijk moeit." Vandaag zou de vraag 
gesteld kunnen worden aan dr. Vanneuf
viUe. „Op het moment waarin de grenzen 

in Europa vervallen", aldus Luyten, „is 

het aangewezen dat een man als Van

neufviUe met zijn historisch inzicht en met 

een openhartige houding voor de pro

blemen van de volkeren een boek aan het 

"Belgisch probleem" wijdt." 

De auteur, het moet gezegd, heeft het 
zichzelf niet makkelijk gemaakt. Het is 
geen sinecure om als "buitenstaander" de 
geschiedenis van onze regio's van het jaar 
800 tot vandaag te schetsen. VanneufviUe 
biedt een gedegen overzicht, met zin voor 
synthese, maar veel nieuw materiaal mag 
de gevorderde lezer niet verwachten. 
Daarvoor boorde de auteur te weinig 
originele bronnen aan. Dat wil niet zeg
gen dat het boek waardeloos is. Wel 
integendeel, hier en daar pikt de auteur 
niet zonder ironie een spitante noot uit de 
Belgische politieke geschiedenis op. 
Vooral tijdens de behandeling van de 
periode 1795-1940 vertelt hij meesle
pend hoe de vaak perfide buitenlandse 
mogendheden één of-meerder stukken 

dat op inzichtelijke wijze en legt meer dan 
eens onverwachte historische verbanden, 
zodat de "betrokken" lezer wordt aan
gespoord om zijn (voor)oordeel over tal 
van communautaire thema's te herzien, 
zoniet op zijn minst aan te passen. Zo legt 
Vaneufville de nadruk op de manier 
waarop Vlamingen en Franstaligen naar 
eigen goeddunken, volgens de ideolo
gische "opportuniteit" van het moment en 
vooral tegen de nationale traditie in, 
elkaar het leven zuur ma(a)k(t)en. Vlaan
deren, zo oordeek Vaneufville, is his
torisch gezien steeds een open en to
lerante regio geweest, maar "vergeet" -
soms - deze traditie in ere te houden 
wanneer het om Franstalige of andere 
inwijkelingen gaat. De Franstaligen, op 
hun beurt, bekwamen de toepassing van 

het ook in Frankrijk geldende territo-
rialiteitsprincipe, maar zetten dit beginsel 
op de helling wanneer ze zich op Vlaams 
en tweetalig territorium bevinden. Van
neufviUe slaagt erin deze tegenstrijdig
heden en de daaruit ontsproten, bijna 
onoverkomelijke, problemen in Brussel 
en de Rand perfect te situeren. De wijze 
waarop hij bovendien op de actualiteit 
ingaat, is verhelderend. Eigenlijk is de 
Franse auteur de eerste die de huidige 
communautaire problemen en eisen zorg
vuldig in kaart brengt. Hij plaatst deze 
tegenover het Europa van morgen en de 
nieuwe vooral economische, maar ook 
politieke en culturele verbanden die bin
nen Europa ontstaan. 

(evdc) 

c» Le coq en le lion. La Belgique a la 

croisée des chemins. Eric Vanneuf

viUe. Uitg. France-Empire, Parijs. 

1998,184 blz. 670 fr. 
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Op basis van zijn historische inzichten en zijn 
pulk actueel overzicht, zoekt dr. Vaneufville 
naar een oplossing voor de huidige com
munautaire problemen. Er zal hoe dan ook in 
1999 onderhandeld moeten worden, zo 
maakt de auteur van Le coq et le lion zich 
sterk, Vlaanderen kan niet blijven betalen 
zonder iets terug te krijgen. Dat België leeft 
van het geld van de Vlamingen lijkt Va
neufville ongeoorloofd en zal bovendien 
door de Vlamingen niet langer aanvaard wor
den. Nieuwe communautaire onderhande
lingen in 1999 zijn daarom onvermijdelijk. Er 
zal geen federale regering gevormd worden 
ais de Franstaligen weigeren dergelijke on
derhandelingen aan te knopen. Doen ze dat 
toch, dan zou Vlaanderen voor de onaf
hankelijkheid kunnen kiezen. Maar ook dat, zo 
voorspelt Vaneufville, is - voorlopig - niet de 
aangewezen weg. Een onafhankelijk Vlaan
deren zou Brussel verliezen. De Vlaamse ge
meenschap zou dus beter blijven betalen in 
ruil voor meer macht in Brussel én in Frans-
Vlaanderen. 

En ais de Franstaligen daaraan eisen koppelen 
ten aanzien van de faciliteitengemeenten"? 

Deze gemeenten, zo waarschuwt Vaneufville, 
kunnen niet naar Brussel overgeheveld wor
den. Anderzijds mag de Vlaamse overheid de 
faciliteiten niet afschaffen. De Vlaamse re
gering zou er beter aan doen wat meer 
dadendrang aan de dag te leggen inzake het 
huisvestingsbeleid in de Rand. De Fransta
ligen moeten eindelijk eens leren zich in de 
Vlaamse regio te integreren. 
Staat Vaneufville alsnog een communautaire 
oplossing binnen het Belgisch gegeven voor, 
dan acht hij het verder bestaan van België van 
ondergeschikt belang. In zijn boek besteedt 
hij enorm veel aandacht aan de nieuwe vooral 
economische, maar ook culturele verbanden 
die binnen het Europa-zonder-grenzen ont
staan. Hij ziet In Noord-West Europa een 
economische en culutreie regio groeien die 
op termijn tot de vorming van een nieuwe 
staat "van de lage landen aan de zee" kan 
leiden. Tot deze staat zouden Nederiand, 
Vlaanderen, Brussel, (een stuk van) Wallonië, 
Nord-Pas-de Calais en Kent behoren. 

(evctc) 
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