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V
U-Europarlementslid }aak 

Vandemeulebroucke neemt midden 

oktober '98 ontslag. Op dat moment 

volgt Vlaams parlementslid Nelly Maes hem op. De 

Sint-Niklase schepen Lieven Debandschutter neemt 

de plaats van Nelly Maes in. Eigenlijk is VU-senator 

Bert Anciaux de eerste opvolger van 

Vandemeulebroucke, maar omdat hij als boegbeeld 

een rol wil spelen in de Vlaamse en nationale 

politiek, zal Nelly Maes de Europese fakkel 

overnemen. 

De in Avelgem geboren, in Oostende 

getc^en en door velen, ook buiten de partij, 

gewaardeerde Vandemeulebroucke nam om 

persoonlijke redenen ontslag. „Ik word 55 jaar, zit 

nu reeds 17 jaar in het Europees parlement, 

sommige dingen beginnen me zwaar te wegen en 

als men zich niet langer voor 100% kan 

waarmaken, dan stop je er best mee." 

De wijze waarop de gewezen leraar tot zijn 

besluit kwam en zijn ontslag aankondigde tekent 

hem ten voeten uit. In zijn strijd tegen de 

hormomenmaffia, daarin geholpen door zijn 

medewerker Bart Staes en op een moment dat 

niemand daaraan dacht, stond hij er vaak alleen 

voor. „De heb mijn beslissing aUeen genomen, heb 

niemand raad gevraag4 ik wou me niet laten 

beïnvloeden." Vandemeulebroucke deelde zijn 

ontslag eerst aan de partijraad, het hoogste 

demoaatische orgaan van de partij, mee. Ook dat 

kenmerkt hem, Jaak brengt respect voor de 

demoCTatische instellingen op, laat zich niet, zoals 

velen, door anti-Europees populisme verleiden en 

heeft nimmer zijn Europees mandaat als luaatieve 

reddingsboei beschouwd. Hij klaagt wel het 

demoaatisch defiat van de Europese instellingen 

aan, kan genadeloos de verspilzucht van de 

Euroaaten aan de kaak stellen, maar steeds in het 

belang en ter vrijwaring van het demoaatisch 

Europa, een Europa dat hij dichter bij de burger 

bracht 

In het zog van Manrits Coppieters, bij wie hij 

als Europees medewerker het vak leerde, 

combineerde hi) zijn demoaatische opvattingen met 

het federalistisch gedachtengoed. 

Vandemuelebroucke staat een Europa van de 

volkeren en regio's voor. Hij kon en kan met 

aanvaarden dat anti-demoaatische nationalisten dat 

voornemen hypothekeren. Daarom wendde hij zijn 

organisatorisch talent aan om enkel de 

demoaatische regjonalistische partijen in een Vrije 

Europese Alliantie te verenigen. 

Laatst, maar niet in het minst kaderde zijn 

bewogen politieke loopbaan in het belang van de 

parti), waarvoor hij zich nog wil en zal inzetten. Hij 

nam nu ontslag, opdat zijn opvolgster zich terdege 

zou kunnen voorbereiden. „En had ik in oktober 

mijn beslissing kenbaar gemaakt vlak nadat het 

ultieme ID-21-projea zou worden voorgesteld, dan 

had men mijn ontslag als een reactie daarop kutmen 

begrijpen. Dat wou ik vermijden." 

(evdc) 

CCS=2 

Socialistische zelfl<astijcling. 

Regionale verkiezingen 

in Franl<rijl< 

De eerste ID21-Ciag. 

De laatste strategiedagen. 
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Mariene reageert. 

In 

B egin deze week begonnen in Brussel 
onderinandeiingen nnet zes nieuwe 

kandidaat-lidstaten voor de Europese 
Unie. Dat het vooral om landen van het 
vroegere Oostblok gaat is zeer belangrijk 
want hun toetreding maakt een einde aan 
,,de wrede en onnatuurlijke verdeling van 
Europa" werd gesteld. Er klonken tijdens 
de openingszitting nog meer plechtige 
uitspraken. Van de meest gratuite (,,een 
historische bijeenkomst") tot de wijze 
bedenking van minister De-
rycke dat de toetreding voor 
vroegere Oostbloklanden 
„een verankering van de de
mocratie" betekent De mi
nister voegde daar terecht 
aan toe dat de toetreding ook 
grote financiële gevolgen zal 
hebben, zowel voor de huidige EU-landen 
als voor de toetreders. De lidstaten zal 
inderdaad gevraagd worden om finan
cieel over de brug te komen, de nieu
welingen zullen aangemaand worden zich 
snel aan te passen en niet een klem beetje. 
Omdat de EU zelf in volle mutatie verkeert 
- het invoeren van de Euro, b v - is 
overdreven haast met gewenst Nu nog 
liggen de economische verschillen tussen 
het noorden en het zuiden zwaar op de 
financiéie maag en zorgt de aangekon
digde koerswending in het landbouw
beleid voor onrust De inwoners van Brus
sel mogen vele betogingen verwachten, 
want er zal altijd wat mis zijn op die 

gigantische markt die Europa geworden 
is. En niet altijd wegens problemen van 
economische aard Europa Is een lap
pendeken van talen en culturen die van 
oudsher bestaansrecht hebben en dat 
ook moeten behouden, maar hoe on-
bedreigd is hun toekomst? Ons komt het 
voor dat dit aspect van de Unie nooit de 
grootste zorg van de Eurocraten Is ge
weest, die willen steeds maar meer een
heidsworst draaien. Laat het verdienstelijk 

de Rand van 
Europa 

zijn dat Europa ,,kloven wil dichten" en 
,,de democratie wil verankeren" maar een 
Europese Unie kan nooit een succes wor
den wanneer zij de menselijke verschei
denheid negeert en uitvlakt En dat be
ogen sommigen van haar ijverigste amb
tenaren. Bovendien zal rekening moeten 
gehouden worden met het onverwerkte 
verleden van sommigen landen, meer 
bepaald in de Balkan en in het Middel-
landse-Zeegebied. Ook religieuze elemen
ten zullen een rol spelen, zo wordt de 
toetreding van Turkije bepleit uit vrees dat 
dit land (een Navo-iid bovendien) een 
islamitische staat dreigt te worden 
Maar wie over Turkije praat kan niet 

om het vraagstuk van Koerdistan heen .. 
Wie deze grote manoevers oven/veegt 
krijgt de indruk dat de problemen van de 
Nederlandstaligen in en rond Brussel 
muggenzifterij zijn. En eigenlijk zijn ze dat 
ook, ware het niet dat het schenden van 
een territorium een daad van sociaal-
culturele agressie is. Hoe één Europa ook 
zal worden, voor ons zal het steeds uit 
oorspronkelijke eilandjes blijven bestaan, 
uit kernen van vitaliteit, leven puttend uit 
zichzelf, zich verrijkend aan de relatie met 
anderen. 
Vanuit deze overtuiging is de Franstalige 
betrachting om in de Vlaamse Rand rond 
Brussel in te breken inderdaad een vorm 
van agressie. Dat mag ook blijken uit de 
algemene mobilisatie die de Franstalige 
politieke wereld heeft afgekondigd en de 
uitbreiding van de olievlek weer hoog op 
de agenda heeft gezet 
Verder in dit weekblad geven we een 
summier overzicht van de pogingen die 
Vlaamse kunstenaars en intellectuelen 
ooit ondernamen om de Franstaligen in 
België te wijzen op de onschendbaarheid 
van het Vlaamse terntonum. Hun bood
schappen staan haaks op het loos ge
schrijf dat we onlangs onder de titel,,Ce-
daan met nationalistische dwaasheid" 
konden lezen, een tekst ook geschreven 
door "intellectuelen en kunstenaars" 
Wellicht IS het de lezer daarbij opgevallen 
dat zij dezelfde foute gedachtegang ma
ken als de unitansten van vroeger"? 

Belgicisten vonden dat "de Vlaamse kwes
tie " niets meer dan "valse problemen" 
waren, vandaag heet het "achterhaalde 
problemen" te zijn. De ware problemen 
zijn; tewerkstelling, budgettaire beper
kingen, de verstikking van de non-profit 
sector, enz... 
Wat deze intellectuelen en kunstenaars 
echter verzwijgen is dat de aangehaalde 
problemen het resultaat zijn van de 
slechte werking van de federale unie Een 
toestand die grotendeels te wijten is aan 
een belangrijk deel van de Franstalige 
politici die weinig zin hebben om de fe
derale spelregels te aanvaarden Dat ze dit 
uit Waals eigenbelang doen, steken ze 
niet weg Hoe zou dan de fout bij de 
Vlaamse gemeenschap kunnen liggen? -
Na 50 Jaar geduld oefenen verlangt deze 
dat de taalwetten correct worden toe
gepast Het antwoord werd gegeven, de 
Francofonie weigert en bloc de taalwet
ten te eerbiedigen 
Ooit schreven Stijn Streuvels en Herman 
Teirlinck „Laat iedere Belg vrij uitgaan 
door het land en zich vestigen waarhij wil. 
Hij verlieze echter met uit het oog dat hij 
een onschendbaar taalgebied is binnen
getreden, waar hij hoe dan ook geen 
voorrechten voor eigen taal heeft te doen 
gelden " 
De tekst IS haast 40 jaar oud, maar van
daag nog even bruikbaar als toen Zowel in 
Vlaanderen als waar ook in Europa 

Maurits van Liedekerke 



Pure pesterij! 
Dat Voeren een klein toeristisch paradijs is, 

betekent niet dat ook de samenleving tussen 

Vlamingen en Walen inmiddels rozegeur en 

maneschijn zou zijn. Afgelopen vrijdag 

ontstond er een rel tussen enkele Vlamingen 

en Franstalig gemeentepersoneel omdat dat 

laatste zakken van het Vlaams 

Internationaal Centrum (VIC) was gaan 

ophalen. De opbrengst van de 

lompenverkoop van het VIC is bestemd voor 

projecten in Koerdistan. Het 

gemeentepersoneel was opgevorderd om de 

zakken op te halen vóór het VIC daar de 

mogelijkheid toe had. De Franstaligen 

zouden de zakken afleveren bij het Waalse 

'Operation Terre'. Beide partijen dienden -
zoals dat in Voeren helaas tot de folklore 

begint te behoren - klacht in. 

Zetduivel? 
„Limburg beleeft deze zomer een revival van uitgestorven 
muzlei<festivals. Na 'Jazz Bilzen', is nu ook 'Rockrijl<' terug 
van weggeweest. Het festival dat in '94 voor het laatst 
werd georganiseerd, krijgt terug een plaats op het Bok-
rijkfeest van 23 augustus (...) Het hele domein, dat zijn 
40/60-jubileum viert, zal dan bruisen van activiteiten. 
Eregenodigde wordt niemand minder dan Koning Leopold 
II, zo lieten de verantwoordelijken van het domein vrijdag 
op een persconferentie weten." 

Uit Het Belang van Limburg \jan zaterdag 28 maart 1998. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Vorig jaar zijn ongeveer 9 mil
joen PWA-cheques verkocht. Dat is 
een verdrievoudiging t.o.v. 1995, het 
Jaar waarin de PWA's werden opge
start. Ook het aantal PWA'ers stijgt 
gestaag. 

De Post heeft vrijdag en za
terdag gestaakt. Het geduld van de 
dagbladuitgevers raakt zo stilaan op en 
zij dreigen ermee hun hele verdeling 
door de privé-sector te laten gebeu
ren. De CVP is, naareigen zeggen (!>. de 
stakingen bij o.a. De Post en de NMBS 
'beu'. Laat ons veronderstellen dat die 
afkeer nog zal toenemen naarmate 
deze bedrijven autonomer worden. 

Ook de 'Witte woede' steekt 
weer de kop op. Afgelopen donderdag 
werd Brussel belegerd door over
werkte en ontevreden zorgverstrek
kers. Deze week wordt gestaakt. 

Na een 20-tal huiszoekingen in 
de hoofdstad hebben de politie en 
rijkswacht een aantal verdachten van 
drugs- en wapenltandef achter de 
tralies gestopt. Het kan blijkbaar ook 
zonder Demol. 

Bavo Claes wint de NCR-Ute-
ratuurprijs voor zijn debuut Kraal. 

De zomertijd is met de tra
ditionele voor en tegens toch weer 
ingegaan. 

Voorlopig wil de raadkamer van 
NeufchSteau de dossiers van de kin
dermoorden en de autozwendel niet 
splltsen. De beslissing is uitgesteld tot 
begin mei. Het was de eerste keer dat 
de ouders van Julie & Melissa oog In oog 
stonden met Dutroux. 

De fijne mensen van Agaiev 
hebben het recht in eigen hand ge
nomen en een lijst met parlements
leden én hun mandaten bekendge
maakt. Toch maar eens opzoeken on
der welke noemer deze praktijken te 
plaatsen zijn. 

Een zestal melkveebedrijven 
mag zijn product niet meer verkopen 
wegens een te hoog dioxinegehalte. 
Sommige bedrijven liggen in de na
bijheid van een verbrandingsoven. 

Bij het Vlaams Blok secretariaat 
in Hasselt is een bom ontploft. Er vielen 
geen gewonden. Wie de bom gooide -
in drt soort gevallen altijd interessant -
is niet geweten. 
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DURF EN MOED 
In het jongste nummer van het Vlaams-
radicale en progressieve maandblad 
Meervoud (nr. 35, maart 1998) verscheen 
een uitdagende, maar erg lezenswaardige 
brief van José Fontaine, Waaisgezind re
publikein en hoofdredacteur van het tijd
schrift Toudi. In zijn opiniestuk hekelt 
Fontaine de Belgische monarchie en ver
dedigt de repubhek als uiting van de 
politieke soevereiniteit van het volk. Dat 
democratisch idee verdedigde Wallonië 
ook in 1950 tijdens de rellen rond de 
Konigskwestie. Fontaine: Jk verheerlijk 

hier niet Wallonië tegenover Vlaanderen, 

ik raak geëxalteerd door één moment uit 

de geschiedenis van Wallonië en plaats dit 

tegenover de huidige lafheid van de Frans

talige en Waalse leiders die niet de durf en 

de moed hebben van de Volksunie om voor 

het republikeinse model te kiezen. Ik weet 

wel dat de Volksunie uiterst voorzichtig 

gebleven is. Maar het woord republiek is 

gevallen en dat is niet niets." 

REFERENDUM 
In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas heeft dé 
VU-CVP-VLD-meerderheid een ver
keerscirculatieplan goedgekeurd. Sluit
stuk van het plan vormt de bouw van een 
garage onder de grootste markt van het 
land. Daartegen kwam protest. De SP, 
behorend tot de Sint-Niklase oppositie, 
verzamelde meer dan 14.000 handte
keningen opdat alsnog een referendum 
over de bouw van de garage zou worden 
gehouden. Daarmee wil o.m. Freddy Wil-

lockx de meerderheid in verlegenheid 
brengen. Tot die meerderheid behoren 
twee partijen, VU en VLD, die zich als 
overtuigde voorstanders van het refe
rendum profileren. 

Dat de SP, net als VU en VLD, eertijds in 
Gent de bevolking opriepen om niet aan 
een referendum deel te nemen, vertelt 
Willockx er niet bij. Het referendum 
wordt met andere woorden misbruikt om 

ordinaire en lokale tegenstellingen tussen 
meerderheid en oppositie op de spits te 
drijven. Rond het referendum wordt bo
vendien een onzindelijke, niet-rationele 
en nationale 'strijd om de geloofwaar
digheid' gevoerd. De anti-politieke par
tijen kunnen er garen bij spinnen, het 
aantal blanco-stemmers dreigt toe te ne
men. 

KOP VAN JUT 
De SP eist dat het Sint-Niklase sche
pencollege een referendum organiseert, 
de meerderheidspartijen weigeren. Nelly 

Maes, VU-politica uit Sint-Niklaas, werd, 
zo klaagde waarnemend VU-voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven aan, „kop van jut", 
want kreeg de „ondankbare boodschap" 
om het standpunt van de meerderheid te 
verdedigen. 

Uit een lang verhaal onthielden waar
nemers vooral het zinnetje „het college 
weet het beter." 

SP-voorzitter Louis Tobback die norma
liter weinig uideg verschaft, maar des te 
beter de kunst van de 'one-liners' be
heerst, greep de uit de context gerukte zin 
aan om zowel VU als VLD de loef af te 
steken. Maandag jl., tijdens een pers
conferentie naar aanleiding van het ont
slag van VU-Europarlementslid/aaè Van-

demeulebroucke, gaven Nelly Maes en 
Patrik Vankrunkelsven uideg. Zo wees de 
VU-politica erop dat „nog voor de uit
eindelijke beslissing werd genomen meer 
dan 700 mensen actief aan de besluit
vorming hebben meegewerkt." Hierbij 
rijst de vraag of belangrijke gemeentelijke 
beslissingen voorafgegaan moeten wor
den door allerlei adviesprocedures, dan 
wel of men niet beter meteen beslist een 
referendum te houden. Gestructureerde 
inspraak leidt tot een diepgaander debat. 
Referenda, indien de opkomst behoorlijk 
is, zorgen ervoor dat de beslissing door 
een groter deel van de bevolking al dan 
niet wordt ondersteund. De oplossing 

Idolatrie rond 

Europa blijft 

duren. 

voor dit dilemma kan niet anders dan 
bepaald worden door de overweging dat 
referenda een nuttige democratische 
meerwaarde moeten inhouden. 

OPPOSITIE 
Als de oppositie het handig aanpakt, kan 
ze ook door gebruik te maken van mid
delen die de vertegenwoordigende de
mocratie biedt een beslissing van de meer
derheid op de helling zetten. Dat toonde 
VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke on
langs aan. Zo trok hij met grondige 
argumenten, die in de pers heel wat 
bijklank kregen, van leer tegen het voor
nemen van de meerderheid om de ver
koop van alcoholische dranken als wijn of 
sterke dranken in nachtwinkels te ver
bieden. VLD en VU zetten de meederheid 
onder druk, waardoor de SP het verbod 
niet langer steunt en de meerderheid in de 
plenaire vergadering verdeeld zal stem
men. Nog in de federale Kamer van 
Volksvertegenwoordigers werd inge
stemd met de 'hoogdringende behan
deling' van een wetsvoorstel van VU-
kamerlid en oppositielid Geert Bourgeois. 

Verleden week berichtten we over de 
vrijspraak van 62 aannemers en bedrijfs
leiders in een zaak van koppelbazerij. De 
vrijspraak gebeurde op basis van louter 
vormelijke procedurefouten. Daarop 
diende Borgeois een wetsvoorstel in op
dat vormverzuimen niet meer tot nie
tigheid zouden leiden indien noch het 
algemeen belang, noch het belang van de 
verdachte geschaad zijn. 

PRETENTIE 
Laten de Vlaamse meerderheidspartijen 
zich voorlopig kenmerken door een voor
zichtige en niet-agressieve communau
taire politiek, maken ze daarbij boven
dien gebruik van juridische argumenten, 
dan houden de Franstalige partijen er een 
andere strategie op na. Zaterdag jl. tijdens 
een congres van Franstalige verkozenen 
uit de Rand, werd niet alleen nogmaals 
opgeroepen om de rondzendbrieven van 
de Vlaamse regering naar de prullemand 
te verwijzen. 

In het bijzijn en met de goedkeuring van 
de voorzitters van PSC, PRL en PS ver
woordden de Franstalige verkozenen po
litieke eisen die tot de Franstalige ver
overing van Brussel en de Rand zouden 
moeten leiden. 

Alle voorstellen die tot de uitbreiding van 
de Brusselse olievlek moeten bijdragen, 
werden op een rijtje gezet en in een 
manifest gebundeld. Zo wordt op de 
uitbreiding van de faciliteiten tot alle 
gemeenten rond Brussel aangestuurd, 
zouden de Franstalige inwoners er via een 
referendum over het taairegime moeten 
kunnen beslissen en moeten de Frans
taligen in staat gesteld worden om zonder 
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waarde Heer 
Hoofdreaacfeur. 
Vriend De Liedekerken, hebt gij vorige week ook gehoord dat de 
beurs over de 3.000 is gegaan? En hebt gij toen ook gehoord dat 
de fijne medemensen met aandelen op minder dan anderhalfjaar 
tijd hun kapitaal met de helft vermeerderd hebben? En beseft gij 
wel dat zij daar weinig tot geen belastingen op betalen? En dat ze 
altijd maar meer willen hebben omdat ze toch denken dat de 
nationale banken zullen ingrijpen als de beurs krasjt? En dat de 
mensen zonder aandelen dan moeten betalen voor hen die teveel 
aandelen wilden? En dat dat niet eerlijk is? En dat ze bij den 

Hollander al meer verdienen door op de beurs te staan dan door 
te werken? En dat Hollanders dus misschien wel lui, maar zeker 
niet dom zijn? 

Vriend van het geel-zwartste gazetje van heel Vlaanderen: daar 
dampt mij de koekoek! Ik heb altijd eerlijk mijn centen op de bank 
gezet. Ik krijg daar nu 3% voor terug, jaarlijks juist genoeg om 
mijn kosten van mijne 'protoon' te betalen. Omdat mijn geld op 
de bank staat en niet in een ouwe sok - ik mag niet van Ludwina 
omdat dat geld dan eerst gaat stinken en daarna schimmelen en 
dus weer harder stinken - verschaf ik bovendien werk aan 
duizenden mensen. Dan durft dien tiep van de Kredietbank nog te 
dreigen met ontslagen als ze hem bij zijn pietje hebben voor de 

KaBéluxe-artikelen! Hebt gij, vriend van alle ideeën, daarom oor 
voor mijn voorstel? Aangezien de banken met het geld van de 
gewone mensen jaarlijks miljarden winst maken, stel ik voor om 
daarvan het grootste gedeelte terug te eisen voor de schatkist. 
Gezien het geld op de banken van ons allemaal is en wij de banken 
toestaan om hier te wonen, zal niemand daar over klagen. En wie 
dan nog met zijn geld naar het buitenland vlucht, mag niet meer 
gaan tanken met een SP-lidkaart. 

Ehwel, De Liedekerken, slaap er eens over en laat mij wat weten 
dan zal ik wel eens naar het Brabants trekpaard bellen! 

De Gele Geeraerts 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

beperkingen in de Vlaamse rand te in
vesteren zodat de Franstalige gemeen
schap vrij pojecten in Vlaanderen kan 
financieren. 

Met deze voorstellen overtreden de 
Franstaligen de grenzen van het aan
vaardbare. Net zoals in de negentiende 
eeuw eisen ze het recht op om van (een 
stuk van) Vlaanderen een tweetalig en 
van Brussel een eentalig Franstalig gebied 
te maken, terwijl Wallonië eentalig Frans-
tahg moet blijven. De Franstalige pre
tentie - uit frustratie? - druipt ervan af. 
Hoe moet Vlaanderen op een dergelijke 
politieke oorlogsverklaring reageren? De 
vraag is aan de orde. Geen enkele 
Vlaamse partij kan het zich veroorloven 
om aan de federale onderhandelingstafel 
te gaan zitten zonder nieuwe commu
nautaire afspraken met legale middelen af 
te dwingen. 

CULTUUR 
Het is daarom noodzakelijk, zoals de 
waarnemende VU-voorzitter opmerkte, 
dat er m.b.t. referenda een zekere 'cul
tuur' groeit. Het democratisch middel 
kan door de oppositie niet als een wapen 
worden gehanteerd. Bovendien is het 
aangewezen, zo stelde Nelly Maes voor, 
dat niet één enkel deel van een beslissing, 
maar wel het volledige, in dit geval, 
leefbaarheidsplan aan de goedkeuring 
van de bevolking wordt voorgelegd. Zo
niet wordt aan de kern en de eigenlijke 
bedoeling van de door het college voor
gestelde beshssing voorbij gegaan. Besluit 
de gemeente of stad om de bevolking 
vooraleer een definitieve beslissing is ge
nomen over het geheel van het probleem 
te ordeelen, dan moet het resultaat van 
referenda bindend zijn. Correctieve re
ferenda, zo werd tijdens het VU-congres 
vooropgesteld, kunnen niet. Dat is wat nu 
in Sint-Niklaas door de oppositie wordt 
voorgesteld: de bevolking de kans geven 
om een deel van een door de meerderheid 
reeds goedgekeurd plan ongedaan ma
ken. 

WAALSE HAAN 
In de faciliteitengemeenten zijn de ge
meenteontvangers niet geneigd om het 
bevel van de burgemeesters, die de brie
ven van de Vlaamse regering naast zich 
neer willen leggen, op te volgen. Maar, uit 
recente opiniepeilingen, in opdracht van 
La Libre Belgique, blijkt dat de com
munautaire krachtpatserij van PRL-FDF 
door de Franstalige kiezer niet wordt 
afgestraft. Integendeel, de trend zet zich 
door: de rabiate Francofonen blijven veld 
winnen, worden in Wallonië de sterkste 
partij, halen in Brussel bijna dubbel zo
veel stemmen als de PS. Samen met PSC, 
is de PS in een electoraal dieptepunt 
beland. Ecolo haalt een historische mon

sterscore met 15% van de stemmen in 
Brussel en 17% in Wallonië. Natuurlijk 
gaat het hier om een momentopname. En 
heel wat, vooral Vlaamse, kiezers houden 
hun oordeel in beraad. Toch doet er zich 
in Wallonië een electorale evolutie voor 
die niet zonder gevolgen blijft. De uni-
taristische PSC-voorzitter Charles-Ferdi-

nand-Nothomb zal in juni de fakkel door
geven, allicht zan JoëlieMilquet. Die valt 
minder in slaap en koestert de Waalse 
haan. 

Ook dat nog. Zowel in Brussel als in 
Vlaanderen vonden de ondervraagden 
dat Bert Anciaux de eerste aangewezen 
man is om de komende maanden een 
belangrijke politieke rol op te nemen. 

Nogal wat 
overheids
personeel 

nam de 
Jongste tijd 

verlof... 

In de commissie Staatshervorming van liet Vlaams 
parlement lichtte minister-president Luc Van den 

Brande (CVP) het hoofdstul< over de fiscale autonomie en 
de financiering van het gesplitste gezondheids-en 

gezinsbeleid toe. WIJ nam de nota door. 

wat we zelf doen. 
doen we anders 

In de voorzichtige nota van de minister-
president v*/aarblj het gebruik van woor
den als 'zou', 'misschien' 'kunnen' en 
'lijkt' schering en inslag zijn, wordt be
klemtoond dat de regionalisering van de 
gezondheidszorgen en kinderbijslagen 
'Implicaties' Inhoudt. Zo rijst de vraag hoe 
een gedefederaliseerd gezondheidsbe
leid In Brussel georganiseerd moeten wor
den. „Het kan niet", zo staat In de nota 
vermeld, „dat er een eigen Brussels stelsel 
voor gezondheids- en/of gezinsbeleid 
wordt aangehouden." Niet de Brusselse 
Hoofdstedelijke raad, maar de gemeen
schappen moeten voor de organisatie van 
dit beleid instaan. Op die manier krjjgen de 
Brusselse Inwoners „het Individueel én 
herroepbaar keuzerecht om zich bü het 
stelsel van de ene dan wel de andere 
gemeenschap aan te sluiten." Er kunnen 
daarbij twee verzekeringspakketten tegen 
twee vastgestelde prijzen aangeboden 
worden. 
Zouden er in Brussel twee stelsels van 
gezondheids- en gezinsbeleid bestaan, 
wat nu reeds geldt voor het onderwijs
beleid, dan mag dit geenszins betekenen, 
zo wordt In de nota vooropgesteld, dat de 
subnatlonalttelt wordt ingevoerd. „Der
gelijke nationaliteit zou ertoe leiden dat 
voor alle Inwoners van Brussel ten aanzien 

van alle gemeenschapsmateries de ge-
meenschapsaanhorigheid en daarmee sa
menhangend de fiscale aanhorigheid 
voor eens en voor altijd zou vastgelegd 
worden." Eigenlijk wil de minister-pre
sident aangeven dat de Brusselaar niet 
gedwongen kan worden om ten aanzien 
van bepaalde materies een soort Vlaams 
of Franstalig burgerschap aan te nemen. 
Ook In sommige Vlaams-Brusselse kringen 
Is men niet voor het Invoeren van de 
subnatlonallteit gewonnen omdat dit tot 
een verkapte talentelling zou lelden. Jo-
han Sauwens (VU), voorzitter van de com
missie Staatshervorming, deelt deze vrees 
niet en vindt dat de subnationaliteit wel 

. moet kunnen. 
Hoe dan ook, de minister-president beseft 
dat de overheveling van het volledige 
gezins- en gezondheidsbeleid meteen 
ook het doorsluizen van liefst 650 mijlard 
fr. naar de gemeenschappen betekent. Hij 
voelde zich geroepen om weer te geven 
wat met dat geld zal aangevangen wor
den. Wat we zelf doen, moeten we anders 
doen, zo zal Van den Brande gedacht 
hebben en daarom stelt hij voor om de 
Sociale Zekerheid op een andere wijze te 
financieren. „Ofwel kiezen we voor een 
vorm van volksverzekering, ofwel opteren 
we voor een vorm van fiscalisering." Bij 

een volksverzekering wordt een premie 
op het Inkomen van alle Ingezeten ge
heven, bij fiscalisering wordt de Sociale 
Zekerheid door algemene middelen van 
de gemeenschap gefinancierd. „Alles
zins", zo maakt Van den Brande zich steri<, 
„zullen de deelstaten via een autonome 
financiering van het gezondheids- en ge
zinsbeleid een meer directe impact op de 
arbeidskosten krijgen." 
In vergelijking met het huidige federaal 
georganiseerde flnancleringsmecha-
nisme moeten de Vlaamse sociale ze
kerheidsbijdragen minder op de arbeids
kosten wegen. De door Vlaanderen ge
wenste verlaging van deze kosten is één 
van de argumenten om ook op andere 
tenBinen dan de Sociale Zekerheid fiscale 
autonomie af te dwingen. „De praktijk van 
de afgelopen jaren bewijst dat er tussen 
de deelgebieden in België verschillende 
opvattingen bestaan over de mate waarin 
en de manier waarop de overheid In het 
sociaal-economisch en maatschappelijk 
leven moet tussenkomen." Het kan dus 
niet langer dat Vlaanderen niet over de 
mogelijkheid beschikt om in belangrijke 
mate eigen fiscale Inkomsten te heffen. 
Dat dit de vrijwaring van de Belgische 
Economische en Monetaire Unie (EMU) In 
het gedrang zou brengen, verwijst Van 
den Brande naar het rijk der dromen. 
„Naargelang de Belgische EMU meer en 
meer in een Europese EMU overgaat, lijkt 
het niet onlogisch te ovenwegen voor de 
deelstaten inzake fiscaliteit en parafis
caliteit dezelfde ruimte te scheppen als 
voor de lidstaten van de Europese Unie." 
Voor Van den Brande komen de per
sonenbelasting, al dan niet als een con
currerende belasting, een gedeeltelijke 
vennootschapsbelasting, de indirechte 
belastingen, BTW en accijnzen in aan-
mert<lng om naar de regio's te worden 
overgeheveld. ,,Het verdient daarbij de 
vooriceur om de lasten van de overiieids-
schuld te herverdelen." 

(evtic) 
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stof tot spreken 
Hét voordeel van GSM'en bestaat er 
vooral uit te laten zien dat men er 
tenminste een heeft. Dat voor het 
functioneren van het toestel ook redelijk 
wat infrastructuur nodig is, schijnt de 
gebruiker evenwel niet altijd te beseffen. 
Uit een parlementaire vraag van Johan 
Sauwens aan Vlaams minister van 
Ruimtelijke Ordening Baldewijns blijkt 

dat er in dit land liefst 2.300 GSM-
masten her en der verspreid staan. Tegen 
2.000 zal dat aantal zijn opgelopen tot 

goed 5.400. Daarbij is geen rekening 
gehouden met de komst van een derde 
GSM-aanbieder en twee 
semafonienetwerken. Sauwens vraagt dat 
de huidige erg 'adviserende' richtlijn 
betreffende de inplanting van de masten 
plaats zou maken voor dwingende 
bepalingen. Hij roept de GSM-operatoren 
ook op hun gezond verstand te gebruiken 
en meer te gaan samenwerken. 

WETSTRAAT 

De Vlaamse socialisten zijn niet langer overtuigd 
om het gezins- en gezondheidsbeleid te 

defederaliseren. Johan Sauwens, voorzitter van de 
commissie Staatshervorming, reageert. 

Socialistische 
zeificastijding 

Eind februari 1996 stelde minister-pre
sident Luc Van den Brande (CVP) namens 
de voltallige Vlaamse regering de Schrik-

kelnota voor. Daarin verklaarden zowel 
CVP als SP zich akkoord met de de-
federalisering van het gezins- en gezond
heidsbeleid. In de commissie Staatsher

vorming van het Vlaams parlement werd 
deze stap zorgvuldig voorbereid. Uit
eindelijk stemden VU, CVP, VLD, Vlaams 
Blok én SP ermee in „om de normering, 
uitvoering en financiering van de ge
zondheidszorg en de kinderbijslagen aan 
de gemeenschappen toe te vertrouwen." 

KAR GEDRAAID 

Toen Van den Brande verleden week 

woensdag zijn nota over „Kernpunten 

voor een volgende staatshervorming: ver
ruiming van de fiscale autonomie en 
financiering van een gedefederaliseerd 
gezondheids- en gezinsbeleid" kwam 
voorstellen, bleek dat de SP zich niet in 
deze 'kernpunten' kan terugvinden (zie 
ook blz. 3). Zo gaan de Vlaamse so
cialisten niet langer onvoorwaardelijk ak
koord met de splitsing van het gezins- en 
gezondheidsbeleid. De partij zet daarmee 
een stap terug. Dat heeft vooral te maken 
met het nakende 'Toekomstcongres'. In 
voorbereiding daarvan moesten 'auto-
nomisten' als Vlaams parlementsvoor
zitter Norbert De Batselier, de Vlaamse 
excellentie Luc Van den Bossche en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Norbert 

Voorhamme de violen gelijkstemmen met 

Gedoogbeleid 
voor politici 

Aan minister van Binnenlandse Aangelegen
heden en Stedelijk Beleid Leo Peeters (SP) 
vroeg Vlaams parlementslid Etienne Van Vae-
renbergh (VU) uitleg over het statuut van 
gemeentelijke mandatarissen met vervan-
glngsinkomens. Recent schiep de minister de 
mogelijkheid om de vergoedingen van ge
meenteraadsleden tot 3000 fr. per verga
dering op te trekken. Er rijzen daarbij twee 
problemen. Eerst en vooral spreekt ook de 
federale werkgroep o.l.v. Kamervoorzitter 
Raymond Langendries (PCS) zich over het 
statuut van gemeentelijke mandatarissen 
uit. 

Op die manier duiken voortdurend bevoegd-
heidsproblemen op. Zo moet de federale 
regering zich bulgen over het probleem van 
lokale mandatarissen met vervanglngslnko-
mens. Deze mandatarissen, zo'n 500 in to
taal, gepensioneerden, bruggepensioneer
den, werklozen of invaliden dreigen een deel 
van hun vervangingsinkomen te verliezen. 
Etienne Van vaerenbergh stelt o.m. voor om 
burgemeesters, schepenen en OCMW-voor-
zitters, die van een vervangingsinkomen le
ven, een geldelijke compensatie voor het 
verlies aan inkomen te verlenen. Intussen 

moet de Vlaamse regering op de federale 
regering druk uitoefenen opdat gemeen
telijke mandatarissen een volwaardig sociaal 
statuut zouden krijgen. 
De minister verklaarde zich bereid om vanuit 
Vlaanderen enige druk op de federale re
gering uit te oefenen. ,,Door het ontbreken 
van een volwaardig sociaal statuut wordt het 
moeilijk om in een gemeente of stad nog 
mensen te vinden die politieke verantwoor
delijkheid wiilen opnemen." De minister 
voegde daaraan toe zich „als toezichthou
dende overheid niet te verzetten tegen be
slissingen van gemeenten om een com
penserende vergoeding uit te keren aan 
mandatarissen die van een vervangingsin
komen genieten en daarop moeten Inle
veren." Peeters, zich bewust van het feit dat 
hij de bevoegdheidspaden van de federale 
overheid kruist, sprak van een 'gedoogbe
leid' van de toezichthoudende overheid. 
„Het gaat niet op dat men nog actieve 
mensen die ook over de nodige tijd be
schikken zou bestraffen voor het uitoefenen 
van een politiek mandaat." 

(evdc) 
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Johan Sauwens:,, Alwe in de federale 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 

een sterke fractie vormen, kunnen de 
Franstaligen niet meer om de 

staatshervorming heen. 

de meer federalistisch- of unitaristisch 
gezinde partijleden als Euro-parlements-
lid Freddy Willockx en Vlaams parle
mentslid }ef Sleeckx. 

Een eerste poging daartoe werd door De 
Batselier ondernomen. In zijn onlangs 
verschenen boek In Goede Staat, een 

vooruitstrevende visie op de institutionele 

hervormingen* vond hij het niet meer dan 
normaal dat in navolging van de aan de 
gemeenschappen toegekende persoons
gebonden materies de gezondheidszor
gen en de kinderbijslagen naar de ge
meenschappen zouden overgeheveld 
worden. Toch stelde hij zich vragen bij 
een volledige defederalisering van het 
gezins- en gezondheidsbeleid. De par
lementsvoorzitter stelde voor om de wet
geving en uitvoering van de Sociale Ze
kerheid te decentraliseren en de finan
ciering ervan op het federale niveau te 
houden, mits evenwel „zo'n federale fi
nanciering op basis van objectief vast
gestelde behoeften kan gebeuren." Een 
dergelijke logica bedacht De Batselier ook 
voor het gezinsbeleid dat met inbegrip 
van de kinderbijslagen de gemeenschap
pen kon toekomen, „met uitzondering 
van de gezinsbijslagen." 
Hoewel De Batselier een vrij diploma
tisch standpunt had ingenomen, werden 
zijn voornemens verlaten. Verleden week 
'verduidelijkte' de SP dat een splitsing van 
de gezondheidszorgen wordt 'overwo
gen' indien er geen einde komt aan de 
huidige scheeftrekkingen. Die scheeftrek
kingen liggen de SP-militant hoog. Met 
dat gevoel wordt rekening gehouden, met 
de 'rationele' noodzaak om, zoals de 
parlementsvoorzitter voorstelde, op zijn 
minst de normering en uitvoering van de 
S-Z te defederaliseren niet. Hetzelfde 
geldt voor de kinderbijlsagen. Voor De 
Batselier maakten deze geen deel uit van 
de algemene gezinsbijslagen, voor de SP 

wel en dus worden ze best federaal ge
houden, terwijl de gemeenschappen en
kel „een aanvullende vergoeding aan ge
zinnen met een laag inkomen kunnen 
uitkeren." 

KIEZER 

De SP-voorstellen zijn zo vaag en on
logisch dat het tijdens het nakende con
gres nog alle kanten uit kan. Vast staat wel 
dat de SP zich m het communautair 
defensief heeft gedrongen en voldoende 
bezwaren heeft om niet langer de be
sluiten van de commissie Staatshervor
ming te ondersteunen. 
JohanSaüwtns: „Het isgoeddatvanaf nu 

de Vlamingen beseffen wat ze aan de SP 

hebben. De partij zet enorme stappen 

terug. Het verwondert mij dat de par

lementsvoorzitter dit tijdens een pers

conferentie moest verwoorden. Het is 

bijna een vorm van zelfkastijding. Eerder 

had De Batselier er in het Vlaams par

lement op aangedrongen dat de commissie 

Staatshervorming belangrijk werk voor de 

Vlamingen zou leveren. Vandaag hypo-

thekeert hij de werkzaamheden van de 

commissie. Tijdens de discussie over de 

regionalisering van Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking was al 

gebleken dat de SP op de rem staat. Het is 

steeds hetzelfde liedje. Wanneer over de 

defederalisering van een bevoegdheid 

wordt gesproken en deze bevoegdheid mo

menteel door een federale SP-minister 

wordt waargenomen, dan zijn de soci

alisten er niet voor te vinden. Voeg daarbij 

de niet door dossierkennis gehinderde 

emotionele toespraken van ]ef Sleeckx en 

dan weten het wel. Toch til ik niet zwaar 

aan de terugtrekking van de SP. Een grote 

meerderheid van VU, VLD, CVP en 

Vlaams Blok zal in de commissie een sterk 

communautair programma uittekenen. 

We zullen vast en zeker ook over de 

defederalisering van de vervangingsinko-

mens praten. We zullen bovendien nog 

heel wat denkwerk verrichten zodat we 

met technisch volledige en duidelijke dos

siers naar buiten komen. Uiteindelijk zal 

de kiezer moeten oordelen. En het is in de 

federale Kamer van Volksvertegenwoor

digers dat de VU, samen met andere 

partijen als de VLD, de communautaire 

druk zal moeten opvoeren. Ik pleit er dan 

ook om electoraal sterke VU-figuren voor 

de Kamer te laten kandideren. Als we daar 

een zeer sterke fractie kunnen vormen, 

zullen de Franstaligen niet meer om de 

staatshervorming heen kunnen." 

(evdc) 

c& In goede staat. Een vooruitstrevende 

visie op institutionele hervormingen. 

Norbert De Batselier. Uitg. VUB-

PRESS, Brussel, 1998, 205 blz. 595 

fr. 
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n Frankrijk zijn de EVA-partners van VU 

gegroepeerd in de federatie Regions et 

peuples solidaires. Zeer binnenkort komen ze samen 

om de toestand na de regionale verkiezingen te 

bespreken. Dat zal nodig zijn want de regionalisten 

hebben het niet zo goed gedaan bij deze stembusslag. 

Een overzicht. 

4 L A N D U I T ^ 

Enkele weken geleden werden er in 
Frankrijk regionale verkiezingen geor
ganiseerd. In de landelijke pers kwam 
vooral de berichtgeving over het door
breken van het cordon sanitaire rond het 
Front National van Le Pen en Megret aan 
bod. UDF- en RPR-verkozenen aan
vaardden dankbaar de steun van het 
Front National om verkozen te worden 
tot voorzitter van sommige regio's. Een 
falikante strategie want 'deftig' rechts 
staat nu zwakker dan ooit tevoren en zo 
werd de werkelijke winnaar van de re
gionale verkiezingen het Front National. 
Gematigd rechts in politiek Frankrijk zal 
zich moeten herorganiseren. Zoveel is 
duidelijk. Eigenlijk verloor het na de 
nederlaag van de parlementsverkiezin
gen van vorig jaar heel wat tijd en 
verspilde het zijn energie aan onderling 
gekibbel en gekwaak. 
Maar hoe verging het de regionalisten in 
de Franse Vijfhoek? 

NET NIET 

Onze EVA-partners kwamen op in de 
Savoie, Corsica, (Frans-)Baskenland en 
Bretagne. In Savoie behaalde de Ligue 

Savoie 6 % van de stemmen in het 
departement van de Haute-Savoie. Dat 
levert haar één verkozene op. Al bij al 
een goed resultaat. 

In (Frans-)Baskenland haalt Eusko Alk-

artasuna in het Baskische gedeelte van 
het departement 9 % van de stemmen. 
Maar gezien de kieskring ook een niet 
Baskisch gedeelte kent is dat niet genoeg 
om een verkozene te halen. In hetzelfde 
departement haalt de concurrrende lijst 
van de PNV (gematigde nationalisten 
van christen-democratische signatuur) 4 
% van de stemmen. Minder dan de helft 
dan onze EVA-partner dus. 
In (Frans-) Catalonië is de toestand min
der rooskleurig. Daar halen de nati
onalisten van Esquerra Republicana di 

Catalunya gemiddeld slechts 2 %. 
In Bretagne gaat de Union Démocratique 

Bretonne (UDB) erop vooruit. Bij de 
regionale verkiezingen van 1992 haalde 
ze gemiddeld 2,14 % van de stemmen. In 
1998 werd dat 3,24 %. Ruim onvol
doende om zetels te halen. In Bretagne 
kwamen er verschillende lijsten met een 
regionale kleur op. In de Finistère haalde 
een conservatieve lijst met regionale in
slag 6 % van de stemmen, wat haar 2 
zetels opleverde. 

Onze EVA-partner UDB haalde scores 
die variëren van 2,47 % in de Loire-
Atlantique tot 4,08 % in de Cótes d'Ar-
mor. Twaalfduizend stemmen meer zou
den gezorgd hebben voor twee verko-
zenen in de regionale raad. De Union 
Démocratique Bretonne heeft dus nog 
werk voor de boeg. 

TE HOGE DREMPEL 
Ronduit dramatisch is de toestand in 
Corsica. In 1992 haalde de regiona-
listische lijsten nog 13 van de 51 te 
begeven zetels. Nu zijn dat er nog slechts 
drie. Hoe komt dat? Verklaring nummer 
één is de hopeloze verdeeldheid onder 
de Corsicaanse nationalisten. Zo kwa-

gekozen, in twee stemronden namelijk. 

Tijdens de tweede stemronde vallen de 

lijsten af die geen 5 % van de stemmen 

Regionalisten 
doen het niet goed 

in Franicrijlc 
men er enkele weken geleden niet min
der dan vijf nationalistische lijsten op. 
En die haalden scores die lopen van 0,57 
%, en 1,15 % tot 1,94%, 3,40 %, 4,97 % 
en 5,23 %. Samen haalden al die na
tionalistische lijsten dus 17,27 %. Maar 
de regionale raad in Corsica wordt an
ders dan in de regio's op het vasteland 

haalden tijdens de eerste ronde. De lijst 
van onze EVA-partner Unione di U Po-

pulu Corsu, geleid door Edmund Si-
meoni, haalde 4,96 % van de stemmen... 
Veertig stemmen te weinig om de 5 %-
drempel te halen. De lijst Corsica Na-

zione, die de gewapende strijd steunt, 
haalde 5,23 % van de stemmen. Tijdens 

de tweede ronde leverde hen dat drie 
zetels op. 

Uit de Franse hexagoon komt dus weinig 
opbeurend nieuws. Dat onderlinge ver
deeldheid hen flink parten speelt be
seffen ze de regionalisten nu onderhand 
wel. De federatie Regions et peuples 

solidaires, die de Franse EVA-partners 
overkoepelt, komt zeer binnenkort bij
een om zich grondig te bezinnen, mede 
ook om de Europese verkiezingen van 
1999 voor te bereiden. In 1989 slaagden 
de Franse regionalisten erin een zetel in 
het EP te bemachtigen door het aangaan 
van een coalitie met de Groenen. In 1994 
probeerden ze het alleen, wat hen geen 
verkozene opleverde. Gaan ze op zoek 
naar een nieuwe coalitiepartner voor 
1999? Laat het ons hopen! 

Bart Staes 

Dankzij de 

steun van het 

FN van Le Pen 

staat 'deftig' 

rechts nu 

zwakker dan 

ooit tevoren 

In FrankrUk. 
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38 % van Schotse iciezers 
verlciezen SNP 

Op 6 mei 1999 trekken de Schotse kiezers 
naar de stembus om voor de eerste keer in 
hun geschiedenis leden voor het Schotse 
Parlement te kiezen Dat parlement zal 
129 leden tellen. 72 ervan worden volgens 
het aloude meerderheidssysteem geko
zen. Wie in zijn kiesomschrijving het meest 
aantal stemmen haalt, Is dan gekozen. 
Daarnaast worden er echter ook 56 par
lementsleden gekozen volgens het pro
portionele systeem Dat gebeurt In 8 kies
kringen waar telkens 7 parlementsleden 
verkozen zullen worden. 

NUCHTER 
Tot voor enkele maanden ging iedereen 
ervan uit dat Labour er moeiteloos zou In 
slagen een meerderheid In het Schotse 
Parlementte halen. Een opiniepeiling van 
november 1997 maakte duidelijk dat 48 % 
van de Schotten voor Labour zou stem
men. Onze EVA-partner, de Scottish Na
tional Party (SNP), eindigde knap tweede 
met 29 % van de klesintentles. In februari 
was dat verschil al geslonken tot res
pectievelijk 44% en 33%. De jongste pel
ling van maart 1998 komt nog verras
sender uit de hoek (zie kadertje). 
Negendertig % van de Schotten zegt op 
Labour te stemmen. De Britse Conser
vatieven worden gepold op 12 %, de 
Liberaal-Democraten op 10 %. De SNP van 
haar kant slaat alle records: zij vergroot 

OPINIEPEILING MAART 1998 

. ^ ; i i . i . ' 

Verkozenen volgens 
Meerderheidssysteem 

Verkozenen volgens 
Proportioneel systeem 

TOTAAL 

Labour 

49 

6 

55 

Libdem 

7 

5 

12 

SNP 

16 

33 

49 

CON 

0 

13 

13 

(bron: The Herald) 

haar score tot 38 %, nauwelijks een %punt 
lager dan Labour. Een revolutionair re
sultaat dat natuurlijk voorflink wat euforie 
bij de nationalisten zorgt. Ze hebben de 
wind In de zeilen. Dat vergroot hun werf
kracht. En hun militanten gaan met een 
flinke dosis zelfvertrouwen de straat op 
Toch hebben de Schotse nationalisten 
voldoende relativeringsvermogen Zij we
ten zeer goed dat de werkelijke prijzen 
slechts op 6 mei 1999 worden uitge
deeld. 

STAPJE DICHTER 
De meeste politieke waarnemers houden 
nu ook rekening met een Schotse Re
gering waarin ook Schotse nationalisten 
zetelen. Tot voor enkele maanden ging 
men ervan uit dat wanneer Labour net 

geen meerderheid haalde de Liberaal-
Democraten bereid zouden gevonden 
worden de nodige zetels te leveren voor 
een regeringsmeerderheid De jongste 
opiniepeiling zorgt er echter voor dat een 
SNP/LIB-DEM -regering met langer po
litieke sclence-fictlon Is. Een Schotse Re
gering met Alex Salmond aan het hoofd 
zou een heuse politieke aardverschuiving 
veroorzaken. Want je kan er van op aan 
dat een SNP-regering niet alleen de be
voegdheden van het Schotse Parlement 
zal proberen doen toenemen, maar ook 
het Europa van volkeren en regio's met 
een rechtstreekse vertegenwoordiging 
van de regio's In de Raad van Ministers een 
stapje dichterbij zal brengen 

Bart Staes 
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A fgelopen weekeinde werd de eerste nationale 

JL\ID2 1 -daggehouden. Daarvan onthouden we, 

naast de vrij ontspannen sfeer, ook de 

gelegenheidstoespraken van Jan Loones en Guy 

Verhofstadt. ID21 had ook Agalev-sprekers 

uitgenodigd, maar de groenen stuurden hun kat. 

^ ACTUEEL ^ 

Bert Anclaux 

tijdens zijn 
slottoespraak: 

kwaad op 
Agaiev, 

minder 

tevreden over 

de opkomst, 

maar hoopvol 
voor de 

toekomst. 

6 

Meer dan 200 mensen - waarvan min
stens 160 compleet nieuwe gezichten -
hebben zaterdag jl. de weg gevonden naar 
het Maria-Theresiacollege in Leuven om 
samen te werken en te spreken op de 
eerste ID21-dag. Voormiddag werd er 
werkgroepsgewijs aan een ID21-pro
gramma gekneed, in de namiddag werden 
de eerste resultaten op de buitenwereld 
losgelaten. 

CONFEDERAUSME ... 

Vooraleer dat gebeurde mocht VU-se-
nator/fln Loones het woord nemen. Zijn 
boodschap aan de ID21 'ers was duidelijk: 
de VU zal jullie en je programma res
pecteren, maar vraagt ook dat jullie res
pect opbrengen voor het confederaal ge-
dachtengoed van de VU. Loones verwees 
o.a. naar de ongerustheid die leeft bij 
nogal wat VU-leden. „Riet omwille van 

de eigen IDll-thema's zelf: de nieuwe 

visie en standpunten over democratie zijn 

de onze of kunnen ook de onze worden. 

Wel omwille van de communautaire pro

blematiek. Wij worden aangetrokken door 

het ID21-project, maar willen in een 

mogelijk alliantie de VU behouden als een 

Vlaams-nationale partij.De VU heeft sinds 

een 2-tal jaren resoluut gekozen voor het 

confederalisme. De VU heeft België af

geschreven. Ik vraag niet dat ID21 dat 

motto overneemt, maar wijs er toch op 

dat confederalisme democratie is. Het is of 

België of democratie. Vrienden, hij de 

volgende nationale verkiezingen moeten 

we België en Vlaanderen doen daveren op 

hun grondvesten. De VU is reeds meer dan 

een beetje ID21. Laat ID2 look meer dan 

een beetje VU worden. Vrienden van ID21 

en VU: wij zitten te boot, wij zullen 

varen!". 

... & INTEGRAAL FEDERALISME 

Wat volgde waren de toespraken over de 
werkzaamheden in de werkgroepen. Veel 
dieper gaan we er niet op in - het ID21-
programma is immers niet klaar - maar 
toch enkele bemerkingen. Wie niet-par-
tijgebonden mensen toch aan politiek wil 
laten doen, houdt er best rekening mee 
dat het mogelijk de uiterlijke verschij
ningsvormen van die politiek zijn, die hen 
eruit weghouden. Waarmee we maar wil

len zeggen dat de ID2rers, los van de 
inhoud, vooralsnog geen begenadigde 
sprekers zijn. Of juist al te zeer willen 
beklemtonen dat ze dat talent wel in huis 
hebben. Het prematuur programma van 
ID21 vertoont overigens nogal wat ge
lijkenissen met dat van de VU. Sommige 
voorstellen lijken haast letterlijk over
genomen uit VU-congresteksten. 
Van de staatsvormende ideeën van ID21 -

in een mogelijke alliantie met de VU 
zeker niet van ondergeschikt belang - mag 
tegen een volgende keer wel meer dui
delijkheid verwacht worden. Verslaggeef
ster van deze werkgroep, Martine Goos-

derheid ten goede komen, moest deze 
passage ergens uitdrukkelijk verwijzen 
naar een streven naar dat zelfbestuur wat, 
vanzelfsprekend, iets anders is dan er 
enkel mee om te gaan. Over Brussel is 
ID21 het - ondanks een geanimeerde 
discussie in de werkgroep - nog niet eens. 
'Het hangijzer was te heet' luidde het. 
Binnen ID21 zal hoogstwaarschijnlijk een 
werkgroep 'Brussel' opgericht worden. 

VAN BLAUW NAAR PAARS? 

De tweede gastspreker ging met flink wat 
aandacht lopen, niet onbegrijpelijk want 
hij heet Guy Verhofstadt. Politici van 

ID21 mag geen 
debatclubje worden 

sens, had de ID2rers bij aanvang ge
vraagd bij deze thematiek niet de buik, 
maar het verstand te laten spreken. Vast 
staat dat de nieuwe beweging kiest voor 
het integrale federalisme waarbij de be
slissingen zo dicht mogelijk bij de be
volking genomen worden. ID21 streeft 
naar 'integrale bevoegdheidspakketten' 
en hanteert daarbij 'efficiëntie' als be
langrijkste criterium. De beweging vraagt 
alleszins een 'defederalisering van de in-
komensaanvullende (o.a. gezinsbijslag) of 
kostencompenserende (o.a. gezondheids
zorg) Sociale Zekerheid'. En ook: „Wal

lonië en Vlaanderen moeten gerespon-

sabiliseerd worden en hefbomen voor eco

nomische politiek in handen krijgen, wat 

een graad van fiscale autonomie nood

zakelijk maakt." 

Tot daar bestaat er weinig discussie over 
de strekking van de tekst, voor wat volgt 
is dat minder het geval. „Vlaams zelf

bestuur moet in een Europese en mondiale 

context worden geplaatst. Het streven 

naar eenheid in verscheidenheid vereist 

dat grenzen als ontmoetingsplaatsen wor

den beschouwd en dat eenieder dus zich

zelf kan blijven en de andere ook zichzelf 

laat zijn. Het respect voor territorialiteit 

of niet-inmenging is als conflictwerend 

principe essentieel." Goossens voegde 
daar nog aan toe dat ID21 respect vraagt 
voor 'onze' grenzen en respect zal hebben 
voor de grenzen van 'anderen'. Waarmee 
de overgang naar Europa gemaakt werd: 
„Om het gemeenschapsleven te reorga

niseren met het oog op een pluralistisch 

samenlevingsmodel met een veelheid van 

culturen, moet Europa de lidstaten aan

sporen om aangepaste vormen van zelf

bestuur uit te werken. De rol van de staat 

verandert dus enerzijds door een decen

tralisatie naar de regio's, anderzijds door 

de overheveling van heel wat bevoegd

heden naar Europa." Het zou de hei

andere partijen op de eigen bijeenkomst 
laten spreken is tegenwoordig zowat het 
summum van Nieuwe Politieke Cultuur 
en dus ontkomt ook ID21 daaraan niet. 
Verhofstadt zei de uitnodiging 'met en
thousiasme' aanvaard te hebben. Meer
maals wees hij op de anti-politiek van de 
huidige meerderheid die alle initiatieven 
tot vernieuwing stelselmatig de grond 
inboort. De VLD'er ziet het merkbaar 
anders: „Initiatieven als ID21 kunnen in 

mijn ogen juist bijdragen tot het ka

naliseren naar democratische initiatieven 

van de enorme ergernis en woede die bij de 

bevolking ongetwijfeld leeft." 

Vraag die nogal wat mensen bezighoudt 
is: 'Hoe graag ziet Verhofstadt ID21?'. 
Gewoon graag, zo blijkt, want: „Degroep 

van mensen en partijen die reformistisch 

kan genoemd worden, vormt geen een

heidsworst en binnen deze groep bestaan 

er ook - vaak belangrijke - menings

verschillen over de uiteindelijke doelstel

lingen en objectieven. In deze groep be

drijven de mensen politiek vanuit soms 

verschillende politieke referentiekaders. 

Toch is het perfect mogelijk om voor een 

aantal cruciale domeinen overeenstem

ming te bereiken over de wijze waarop in 

ons land op korte termijn een dynamiek 

van verandering op gang kan gebracht 

worden." De 'grootvader van de politieke 
vernieuwing', zoals Bert Anciaux Ver
hofstadt in zijn slottoespraak zou noe
men, had ook een waarschuwing voor de 
ID21 'ers; „Het zal niet eenvoudig zijn om 

de muur van het conservatisme te door

breken. (...) De huidige machthebbers 

zullen er alles aan doen om de mensen 

angst aan te jagen." Verhofstadt is de 
'ervaren gids' en 'ons uitzicht op pen
sioen' duidelijk ook nog niet vergeten. De 
VLD-voorman besloot: „Maar toch hoop 

ik van ganser harte dat iedereen die de 

laatste maanden een politiek engagement 

opnam, ermee zal doorgaan. Want dat er 

uiteindelijk verandering moet en zal ko

men daar ben ik rotsvast van overtuigd. 

En de dag dat het zover is dan zullen we er 

staan, schouder aan schouder." 

VOLGENDE KEER MEER? 

Slotspreker Bert Anciaux herhaalde zijn, 
voor WIJ-lezers inmiddels overbekende, 
ontleding die hem deed besluiten een 
vernieuwingsoperatie op poten te zetten. 
Opmerkelijk was daarbij dat hij, ondanks 
de afkeer die hij voor die partij heeft, 
stelde dat het Vlaams Blok niet helemaal 
ongelijk heeft wanneer het zegt dat het 
huidige beleid 'anti-politiek en anti-de
mocratisch' is. Maar i.t.t. de negatieve 
krachten die het VB opwekt, wil Anciaux 
een positieve vernieuwingsbeweging. 
„Maar ID21 mag ook niet zomaar een 

debatgroep zijn, het moet meer zijn dan 

vandaag. Het is nu al goed, maar niet 

voldoende. ID21 moet duizenden mensen 

een stem geven. Daarom is het jammer dat 

Agaiev niet aanwezig is. Politieke partijen 

gaan schijnbaar nog altijd uit van het 

eigen Grote Gelijk. Ik ben fier dat ik 

vanuit de VU de toestemming heb ge

kregen en genomen om deze beweging mee 

vorm te geven. Ik heb ook de indruk dat er 

vanuit de VU minder drempelvrees is. Dat 

angst plaats maakt voor samenwerking." 

Vanuit Agaiev - zelf toch altijd als eerste 
erbij met 'partijoverschrijdende, revolu
tionaire voorstellen' - moet die samen
werking blijkbaar niet verwacht worden. 
Van deze progressieve partij werden o.a. 
]os Geysels, Ludo Sannen en Mieke Vogels 

gevraagd om te komen spreken. Geen van 
hen ging op het aanbod in. Ook de PNPb 
moest het ontgelden: „PaulMarchal beeft 

ongelijk wanneer hij zegt dat mensen van 

binnen de partijpolitiek niet echt kunnen 

vernieuwen. Niet alle politici zijn gelijk. 

Niet alle politici zijn sjoemelaars of 

machtswellustelingen." 

Anciaux sloot af met een verwijzing naar 
de, volgens hem te geringe, publieks-
opkomst. Die was - de omstandigheden 
in acht genomen - nochtans vrij goed. 
Het samenbrengen van enkele honderden 
mensen in een donkere zaal op de eerste 
zonnige zaterdag van het jaar is bepaald 
niet gemakkelijk, vraag dat maar aan 
Agaiev ... „Om van ID21 echt een be

weging te maken die de hele bevolking 

vertegenwoordigt, moeten we met meer 

zijn. Het heeft geen zin om een nieuw 

clubje te zijn." De tijdelijk teruggetreden 
VU-voorzitter liet zich niet uit over de 
aantallen die hij op een tweede ID21-dag 
wenst te ontmoeten, maar het laat zich 
veronderstellen dat zijn (politieke) te
genstanders de koppen zullen komen 
tellen op zaterdag 16 mei in Antwerpen. 

(gv) 
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M
et avonden in Zaventem en Hove besloot de 

VU een reeks van vijf provinciale 

strategiedagen, onderwerp: de samenwerking met de 

vernieuwingsbeweging ID21. 

^ A C T U E E L # 

Als vierde in de rij kwam op woensdag 25 
maart de provincie Vlaams-Brabant aan de 
beurt, daarvoor was het fraaie Mariadal in 
hartje Zaventem uitgekozen, ook hier zo'n 
150 VU-kaderleden die „het" wilden ho
ren uit de monden van het trio Anciaux-
Appeltans-Vankrunkelsven. 

BEST BEKOORLIJK 

De Brabanders werden verwelkomd door 
provinciaal voorzitter Pol Vanden Bempt 
die van de gelegenheid gebruik maakte om 
ere-senator Bob Maes te danken die ge
ruime tijd het provinciale voorzitterschap 
had vervuld. 

Tijdelijk VU-voorzitter Patrik Vankrun-
kelsven had het in de inleiding van zijn 
toespraak over „het slecht functioneren 
van België" om uiteindelijk te belanden bij 
de vraag waarom nu juist de VU de 
politieke vernieuwing in Vlaanderen moet 
aanpakken. Volgens Vankrunkelsven is 
„het Grote Gelijk beogen mooi, maar 
daarom nog niet verwezenlijkbaar. Daar
voor is een partner nodig. Inbreken in een 
coalitie vereist dat men sterk genoeg staat. 
Vanuit deze opdracht is de partij op zoek 
naar gelijkgezinden." 
De vrees dat deze gelijkgezinden het ge
dachtegoed van de Vlaams-nationalisten 
niet voldoende in zich dragen is ook de 
zorg van Vankrunkelsven. Om hen voor 
een alliantie met de VU op sleeptouw te 
krijgen mag de partij haar eigen pro
gramma echter niet verdunnen, want een 
stevige Vlaams-nationale partij zal er 
steeds nodig zijn. Tweede pijler onder de 
vernieuwingsbeweging is het feit „dat ook 
niet-VU'ers onze mening over het Bel
gische immobilisme delen en dat ook zij 
wensen dat Vlaanderen alle hefbomen 
voor een vernieuwend beleid in eigen 
handen krijgt." 
Maar hoe dat verwezenlijken? 
„Met de vernieuwingsbeweging ID21 een 
alliantie vormen, kan een oplossing zijn. 
Of met andere partijen of bewegingen? 
Dat zo'n samenwerking problemen kan 
veroorzaken is mogelijk, maar hoeft niet 
noodzakelijk", meent Vankrunkelsven. Uit 
ervaring als burgemeester weet hij dat 
„wanneer er voldoende wederzijds respect 
aanwezig is een alliantie de kiezer best kan 
bekoren." 

VANUIT ZAAL-F 

Laurens Appeltans stelde vast dat in vele 
arrondissementen een aflossing van de 
wacht bezig is, als algemeen secretaris ziet 
hij het als een uitdaging en een opdracht 
om „de partij aantrekkelijk te maken voor 
de komende generaties". De wijze waarop 
het algemeen secretariaat met de par
tijgeledingen communiceert kan niet meer 
deze van vroeger zijn. Het verstrekken van 
snelle en actuele informatie aan leden en 
militanten is een voorbeeld van interne 

vernieuwing. De toespraak van Bert An-
ciaux begon daar, waar zijn ontgoocheling 
in het huidige politieke bedrijf vaste vorm 
heeft gekregen: in de Senaat, de zgn. 
reflectiekamer. Vanuit deze frustratie ont
stonden de gesprekken in Zaal-F. Anciaux 
en een handvol gelijkgezinden uit andere 
partijen stelden vast dat „het niet de 
mensen zijn die de politieke agenda be
palen, maar de politici". Uit vele contacten 
met allerhande bewegingen en bonden 
onthield Anciaux dat „de vraag om de 
politiek weer aan de mensen te geven zeer 

met het zoeken naar groepen en indi-

viduelen die de vernieuwing genegen zijn. 

Zelf beschouwt hij deze periode als „op

timistisch en positief". 

DE STERKSTE LIJST 

Op de vraag hoe de VU naar de volgende 

verkiezingen gaat, zien zowel Anciaux als 

Vankrunkelsven één Hjst onder de letters 

De suikerbonen 
zijn er al... 

luid klinkt." Zo groeide de gedachte om 
een vemieuwdngsbeweging op te zetten. 
„Maar al de politici met wie ik daarover in 
Zaal-F had gesproken waren plots niet 
meer beschikbaar, ze verdwenen een na 
een terug naar de eigen politieke kapel... 

Het tweede gedeelte van de avond bestond 

uit een vragenronde waarbij de onder

werpen niet zozeer de inhoud van het 

project betroffen, dan wel problemen van 

praktische aard. 

Gevraagd met wat hij de eerste maanden 
van zijn mandaat bezig is geweest en hoe 
hij zijn werking evalueert, antwoordde 
Anciaux zijn handen vol te hebben gehad 

VU-ID. Dat er spanningen kunnen rijzen 
tussen kandidaten van VU-snit en kan
didaten van ID-strekking is niet uit te 
sluiten, maar hoeft niet noodzakelijk tot 
conflicten te leiden. Wat primeert is het 
samenstellen van „de sterkste lijst". Na de 
verkiezing zullen de verkozenen één frac
tie vormen. Vraag van een doorgewinterd 
gemeenteraadslid met kartelervaring: „En 
wat wanneer verkozenen achteraf „moei
lijkheden maken" en zich niet naar de rest 
van de fractie schikken?" 
De vraag doet Anciaux opmerken „dat 
veel VU-kaderieden vanuit een té pes
simistische houding de vernieuwing be
naderen. Overal in Vlaanderen ontmoet ik 

enthousiasme, enkel in VU-kringen staat 
men kritisch en achterdochtig. De mensen 
van ID21 hebben inhoudelijk geen pro
bleem met het VU-programma, in we
derzijds respect voor elkaar werken we aan 
een programma dat optimistisch, vernieu
wend én wervend is." Tal van aanwezigen 
drongen er op aan dat het programma van 
de Alliantie in duidelijke en eenvoudige 
termen zou worden gesteld. 
Op de vraag naar contacten met Agalev 
antwoordde Anciaux ontgoocheld te zijn 
in de Vlaamse groenen „die steeds meer en 
meer de indruk geven een verstarde partij 
te zijn die duidelijk een gebrek aan ver-
nieuwingsdurf vertoont". Verdere con
tacten met PNPb (Paul Marchal) lijken 
uitgesloten, terwijl de deur naar Vwant 

(Roland Duchatelet) nog open staat. 
Anciaux gaf de aanwezige kaderleden de 
opdracht plaatselijk aan scouting te doen 
„want de alhantie VU-ID kan ook op het 
gemeentelijk vlak de gangmaker voor po
litieke vernieuwing zijn." 
De Brabantse strategieavond werd be
sloten door een onverwachte tussenkomst, 
via suikerbonen voor Anciaux-Appeltans-
Vankrunkelsven wilden VUJO-leden „de 
geboorte van een zelfstandig en demo
cratisch Vlaanderen" aankondigen. 

(mvl) 

Het trio 

Anclaux-

Appenans-

vankrunkeisven 

heeft 5 

Inspannende 

avonden 

acuter de rug. 

1 
Vorige week donderdag eindigde het Da
gelijks Bestuur van de Volksunie haar 
Ronde van Vlaanderen In de provincie Ant
werpen. Een 140-tal VU-leden en -sym
pathisanten waren, ondanks de zware re
gen, afgezakt naar Hove. 

KRUTUJNEN 
De grote zolderzaal van het Hof van Way-
enborgh vormde er het decor voor de 
laatste strategiedag. Echt vuurwerk bleef 

had waarnemend voorzitter Patrik Van
krunkelsven de politieke krijtlijnen ge
schetst waarbinnen de Volksunie aan haar 
natievormend project werkt. Hij verwees 
naarde oplopende spanningen binnen het 
Belgisch model en de groeiende vraag naar 
meer Vlaamse autonomie in geledingen 
van onze gemeenschap die niet tradi
tioneel flamingantisch zijn. Dat onze staat
kundige toekomstvisie bijgetreden wordt 
van VEV-voorzitter Vinck tot bepaalde 

Het werk kan beginnen 
uit hoewel vanuit het Antwerpse de voor
bije maanden kritische vragen waren ge
steld over de vernieuwingsbeweging ID21. 
Wellicht hadden die debatten al tot een 
soort catharsis geleld want de uiteenzet
ting van Bert Anciaux over zijn vernieu
wingsproject botste op weinig weerstand. 
De vragen richtten zich meer op de elec
torale finaliserlng- hoe realiseren we, op 
een correcte en efficiënte manier, een 
alliantie met ID21 vóór en na de ver
kiezingen? 
Vóór de uiteenzetting door Bert Anciaux 

communistisch gezinde milieus was daar 
een bewijs van. België werkt niet meer en 
de mensen beseffen dat, was de thesis van 
Vankrunkelsven. De VU zal daarom in de 
aanloop naar de verkiezingen van '99 op de 
communautaire nagel blijven slaan. 

EIGEN WEBSTEK 
Gelijk hebben is tof. Maar gelijk krijgen nog 
toffer. En dus is het nodig dat de VU-
boodschap sterk wordt uitgedragen. Al
gemeen secretaris Laurens Appeltans 
openbaarde de plannen voor de verster

king van de partij. Het inhoudelijke dos-
sierwerk van de studiedienst wordt sinds 
kort gecoördineerd door Mare Platel en 
een nieuwe documentaliste zal het in
formatiebeheer verbeteren. Qua partij
communicatie worden de inspanningen 
voor het ledenblad De Toekomst en de 
afdelingsbladen verdergezet, maar moet 
ook de vu-webstek dit jaar het licht zien. 
Organisatorisch mikt de partij met de inzet 
van vier bewegingsverantwoordelijken en 
verscheidene vrijwillige consulenten op 
een betere samenwerking tussen het lo
kaal, arrondissementeel en nationaal ni
veau. De partijsecretaris kon in dit verband 
de recente aanwerving van een bewe-
glngsverantwoordelijke aankondigen. 
Zoals gezegd bleef echte kritiek van het 
Antwerpse partijkader achterwege. De 
meeste animositeit ontstond nog bij en
kele feministische interventies van onder
voorzitter Nelly Maes die de vragenronde 
modereerde. De partijleiding besloot daar
mee haar informatieronde over de VU-
strategle. Kaderleden en basismilitanten 
konden daarover rechtstreeks en zeer 
open In confrontatie gaan met de par
tijtop. De strategie is uitgetekend. Het 
echte werk kan nu beginnen ... 

(pdz) 
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Opnieuw Memoriaal 
waiter Devoider 

tocht van Apeldoorn op 12 juli 1994, de 

Beauvoordse Gezondheidsmarsen ge

noemd worden. 

De regionale vu-krant 

Met paaszaterdag 11 april gaat de 29ste 
uitgave van de Beauvoordse Gezondheids

marsen van start. Het begint met de 
afstand Beauvoorde-Bergen (F)-Beau-
voorde, goed voor 50 km langs landelijke 
en rustige weggetjes, door de oude ves
tingen van Vauban die Bergues omcir
kelen, voorbij zijn Vlaamse belfort en in 
de terugtocht langs de middeleeuwse 
markt van Hondschoote met zijn 82 
meter hoge bakstenen spitse kerktoren. 
Op de markt van Bergen is het de adjoint 
ofte schepen Devos die de controlestem
pel plaatst en elke wandelaar uitnodigt 
voor een glas bij de sympathieke waard 
Michel van l'Univers. Onderweg is er om 
de circa 8 km een rust- en controlepost 
met een krachtensteuntje onder de ge
daante van een Beauvoordse wafel, een 
blozend appeltje, een toast met de Beau-
voorder Paté. 

Op paasmaandag krijg je de 50 km van 
Beauvoorde naar Veurne met ontvangst 
in de bar van de Veurnse brandweer. Je 
stapt verder over de gerenoveerde his
torische Veurnse Markt, door het park in 
lentetooi, richting Adinkerke. Je vervolgt 

Loopwedstrijden worden er ook geor

ganiseerd. Vanaf 13u.30 worden de in

schrijvingen genoteerd in de bib naast het 

je tocht naar de Westhoek-duinen van De 
Panne, tot aan de zee, langs de waterlijn, 
en terug via het grenspad. Vanop het hoge 
duin bij kampeerplaats Peroquet geniet je 
van een laatste panoramablik op die on
metelijke plas! Nu komt de afdaling naar 
De Drie Vijvers, op naar de 3000-jaar 
oude duinengordel van Ghyvelde, door 
de Franse Moeren naar de laatste rust
plaats van Sint-Antoine, om via de kortste 
weg Beauvoordewaarts in de Drieko-
ningenschuur te belanden. Wie de in
ternationale 100 km van de Westhoek 
wandelde, ontvangt bij aankomst een 
mand met Beauvoordse streekspeciali-
teiten. 

Andere afstanden op paasmaandag: 5, 
10,15, 20, 25, 30 en 40 km, naar ieders 
maat en vermogen. Onder de deelnemers 
voorziet het lot voor één op twee een 
Veurne-Ambachts koekebrood, maar 
voor de lOOkm-wandelaars is er, zoals 
reeds gezegd, het fameuze streekpakket. 
Wandelen met de famihe Devoider kan 
om 13u.30 voor de 10 km, in herinnering 
aan vriend Waker Devoider, naar wie, 
sinds zijn overlijden tijdens de wandel-

België hypothekeert 
Vlaamse welvaart 

Op een druk bijgewoonde ledendag in 
Oostende behandelde het Verbond der 

Vlaamse Academici (WA) op zaterdag 28 
maart het onderwerp "Vlaamse welvaart 
in Europees perspectief'. Gastsprekers 
waren Mieke Offeciers, Mare Lam-
brechts en Hendrik Seghers. Deze laatste 
besprak de rol die de (Vlaamse) overheid 
moet spelen in een land zonder eigen 
megabedrijven, Lambrechts had het over 
de verankering gezien in relatie tot de 
beginselen van behoorlijk ondernemings-
bestuur en mevrouw Offeciers over de 
vereisten voor een duurzame werkge
legenheid in Vlaanderen in het licht van 
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de EMU. Uit een grote hoeveelheid gra
fieken en cijfers bleek opnieuw hoe België 
op sociaal-economisch vlak een beleid 
voert dat met de Vlaamse prioriteiten 
geen rekening houdt, en aldus de Vlaamse 
welvaart onnodig voor decennia hypo
thekeert. Meer bepaald het federaal 
werkgelegenheidsbeleid wordt uitslui
tend op Waalse noden afgestemd. Vlaan
deren zou een koploper zijn in de Eu
ropese Unie, indien het niet op sociaal-
economisch vlak door België werd ge
blokkeerd. 

(lees door blz. 9) 

OOST-VLAANDEREN 
2a. 4 april NINOVE: Paasfeest van 

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

zo. 5 april SINT-NIKLAAS: Jaar 
lijkse Bormsherdenking. Om 11u. in de 
Collegekerk. Celebrant: e.h. Patrick 
Dhaens; homilie door e.h. Luc Vranckx. 
Lector: Annemie Charlier Koor: VWG. Org.: 
Plaatselijke Borms-Werkgroep. 

Vr. 17 april SINT-AMANDSBERC: 
Turbofuif, in de kantine van f=C Azalea, 
Antwerpsestwg (achter Carpetland). Vanaf 
21u. Discobar: Schalkse Varkens. Gratis toe
gang. Org;: vu-Sint-Amandsberg/Oostak-
ker 

za. 18 april BURST: Eetfestijn van 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 18u.30 
tot 21u. In zaat Torengalm, Dorp. Aaigem. 
Ook op 19/4 van 11u.30 tot 14u. Volw. 350 
fr, kinderen 200 f r 

Dl. 21 april NlNOVi: Oaguitstap 
van VWG-Ninove naar Lier. Vertrek om 8u. 
aan PTf-Ninove. Met o.m. koffie met tiers 
vlaalke, bezoek stadhuis, volledig middag
maal In Hof van Aragon, bezoek begijnhof, 
kerk en Zimmertoren. Terugreis af te spre
ken. Inschrijven vóór 10/3 bij Marcel Muv-
laert. Deelname ± 1.150 fn 

Vr. 24 april ZOTTECIM: i.p.v. 
17/4: Mark Platel over „Het altaar van de 
politiek". Om 20u. in kaffee Planchee, Hos
pitaalstraat 12. Org.: vu-Zottegem i.s.m. 
VU-arr. Aalst en VCLD. 

Za. 25 aprH OUDENAMDE: Be
zoek aan het EP te Brussel en aan het 
Geuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan het 
oud stationsgebouw te Oudenaarde. In
schrijven vóór 5/5 bij Jacques Vander Haeg-
hen (055/31.29.94) of Ceertruid Boone 
(055/31.05.52). Org.: vu-Oudenaarde 
i.s.m. VCLD. 

Za. 25 april DEINZE: Wandeling 
door „Cent anders bekeken", met als gids 
Laurent De Poorter en als thema ,,0ran-
gisme en Vlaamse beweging in Gent." Sa
menkomst om I4u. Aula Volderstraat. In
schrijving gewenst bij Els Coppens, Bre-
destraat 82, 9800 Deinze (tel. 
09/380.02.47). Deelname 100 fr. Org. Goos-
senaertskring Deinze. 

Za. 25 april GENT: Busuitstap naar 
Frans-Vlaanderen en de Zwijgende Voet
tocht. Vertrek om llu.30 aan het St.-Pie-
tersplein te Cent en om I2u. aan de ach
terkant station Brugge. Deelname 350 fr, 
studenten 250 fr Info: Dirk Ruebens 

(09/228.81.16). Org.: Coossenaertskring. 
Za. 16 mei AALST: Votksunie-res-

taurantdoorVU-Croot-Aalst. Menu aan 450 
fr Vanaf 18u. in feestzaal 't Kapelleken, 
Meuleschettestraat 34. Info en reservatle 
bij Danny Denayer (053/77.79.87), Antoine 
Van der Heyden (053/70.21.49) of Emi Feu-
sels (053/70.34.66). 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 2 april IZECEM: Naar een we

reldtaal?, door prof. Ludo Behydt (UCL en 
Universiteit van Amsterdam). Om 20u. in de 
bar van de Stedelijke Academie voor Mu
ziek en Woord, Kruisstraat 15. Toegang: 80 
fr abo's gratis. Org.: VSVK. 

Ma. 6 april ROESELARE: Di3-mon-
tage van Roger Claerhout over Franse wij
nen, champagne en de Champagnestreek. 
Om 14U.30 in dhet Parochiaal Centrum, 
Kattenstraat te Roesetare. Org.: Vlaamse 
seniorenclub Roeselare WVC. 

WO. 8 april BRUCCE: Prof. Chris 
Vandenbroeke over,, Liefdesrelaties van de 
Middeleeuwen tot heden". Om I5u. in de 
Magdalenazaal, Viotierstraat 7. Deuren om 
I4u. Na de activiteit is er koffietafel voor 
wie diet wenst. Org.: VWC-Brugge-Cen-
trum. 

Dl. 14 aprti IZECEM: „Wie was 
Guido Gezelle?", door Roger Verkarre. Om 
20u. in De Drie Gezellen, Mentenhoek-
straat. Org.: FW-lzegem. 

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

DO. 16 april IZECEM: Gespreks 
avond met Luk Vankrunkelsven over „Een 
verantwoorde landbouw - vrede eten". 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Izegemse 
Openbare BibHotheek (ingang Wolven-
straat). Toegang 50 f r Org.: Dosfelkring 
Izegem. Info: Kurt Himpe, 051/31.54.79. 

Za. 18 april üPiR: Met VVI 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. 

la. 18 aprt IZECEM: Geleid be
drijfsbezoek aan NV WInsol, Roeselaarse-
straat452. om 9u.30 aan de ingang van het 
bedrijf. Deelname gratis. Vooraf aanmelden 
bij José Bogaert (30.10.39), Bart Rommen 
(30.80.03) of Erik Vandewalle (50.26.70). 
Org.: VSVK. 

Dl. 21 aprtI lEPER: Om 14U.30 in 
de conferentiezaal van het stadhuis. Grote 
Markt: een muzikale fantasie met Rolando, 
een muzikale reis doorheen de öjd. Toe
gang 150 f r,+Spas 100 fr. Org.: WVC-leper 
i.s.m. Ministerie v.d.Vlaamse Gemeen
schap, afd. volksontwikkeling en biblio
theken. 

Dl. 21 april IZECEM: Jaak van-
demeulebroucke over ,,Het vlees is zwak". 
Om 14U.30 in De Drie Gezellen, Menten-
hoekstraat. Org;: VWG-lzegem. 

WO. 22 april ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Kaarten maken. Deelname 
150fr Van I3u.30tot 16u.30 in zaal 't Laag 
Plafond, Caaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

WO. 22 april BRUCCE: Prof. John 
Everaert over ,,De volledige historiek van 
Congo naar Kongo". Om I5u. in de Mag
dalenazaal, Violierstraat 7. Deuren om 14u. 
Na de activiteit Is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Centrum. 

Za. 25 april BRUCCE: Busuitstap 
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Beauvoorde-kasteel. Afstanden van 150 

tot 5.000 m voor elke leeftijdscategorie! 

En weet dat elke loper met een prijs naar 

huis gat. De 5 km-lopers starten aan het 

Beauvoorde-kasteel om 16u. Elk zegge 

het voort. 

naar Frans-Vlaanderen en de Zwijgende 
Voettocht. Vertrek om 1lu.30 aan het St.-
Pietersplein te Gent en om I2u. aan de 
achterkant station Brugge. Deelname 350 
fr., studenten 250 f t Info: Dirk Ruebens 
(09/228.81.16). Org.: Coossenaertskring. 

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

Vr. 1 mei ROESELARE: Daguitstap 
naar Frans-Vlaanderen met eigen wagens 
(meerijden is mogelijk). Vertrek om 8u. 
vanuit 't Laag Plafond. Org.: Rodenbach-
krlng Roeselare i.s.m. VCLD. 

WO. 6 mei ROESELARE: V-Ciub 
voorkinderen. Moederdag (klei). Deelname 
150 fr van I3u.30 tot 16u.30 in t Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

WO. IS mei IZECEM: V-Club voor 
kinderen. Strandmolen. Deelname 100 fr. 
Van 13U.30 tot I6u.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat. Org.: Vlanajo. 

zo. 17 mei ROESELARE: Familie
zoektocht in het centrum van Roeselare 
(ca. 4 km). Start tussen 14 en I6u. in 
brasserie 't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Deelname: 150 fn, vvk. 125 fr Org.: Orde 
van 't Dul Bertje i.s.m. VCLD. 

WO. 20 mei ROESELARE: V-Ciub 
voor kinderen. Volksspelen maken. Deel
name 150 fr. Van 13u.30 tot 16u.50 in 't 
Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: Vla
najo. 

WO. 27 mei IZECEM: v-ciub voor 
kinderen. Afscheidsfeest. Deelname 100 f r 
Van 13U.30 tot 16U.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat. Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 2 april AARSCHOT: Jan Cau-

dron spreekt over ,,De Nieuwe Medische 
Cultuur". In het Parochiecentrum, van Op-
hemstraat 23. OTQ-,: wvc-Aarschot. 

za. 4 april ZAVENTEM: Kaas- en 
Wijnavond van Vü-Croot-Zaventem. Van 
18U.30 tot 22u. in zaal De Snulfmolen, 
Leuvensesteenweg 194 te Sint-Stevens-
Woluwe. Tafelrede door Annemie Van de 
Casteele. ledereen van harte welkom. 

za. 4 april BERLAAR-HEIKANT: 
Walter Luyten en Staf Ceysemans nodigen 
uit op hun 3de schepenenbal. vanaf 20u. in 
zaal Familia. 

Za. 4 april ASSE: Jaarlijks etentje 
van VU-Asse. Vanaf I8u. in zaal Toverfluit, 
Cemeenteplein. Keuze uit verschillende 
gerechten. Ook op 5/4 van llu.30 tot 16u. 
en op 6/4 vanaf 18u. 

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

Zo. 12 april LGNNIK: Franse taai
vakantie in het Pajottenland. Van 12 t/m 
18/4 in Domein levenslust. Scheestraat 74 
te Lennik. Voor Jongens en meisjes van 12 
tot 18J. Deelname: 10.100 fr Info: Jeugd
dienst Vlanajo (02/396.18.39). 

vr. 17 april TIELT-WINCE: 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 GRIMBERGEN: 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 
l lu.30 tot 15u. ledereen 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 GC Essegem, Leopold-l-straat329te 
Jette. Ploegen van 3 tot 6 deelnemers. 
Inschrijven bij Sven Catz, Crondwetlan 9è, 
1090 Jette, tel. en fax: 425.60.24. Org.: VU-
Jette. 

LIMBURG 
za. 4 april TONGEREN: Zaalvoet-

balcompetite om 19u.45 in de Eburonenhal 
te Tongeren, info en inschrijven bij Stijn 
Daniëis, Veemarkt 3, 3700 Tongeren, tel. 
012/39.32.62. Org.: VUJO-Tongeren. 

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: 089/38.32.33. 

za. 18 april BREE: Jaarlijks VU-
Lentebaf. Vanaf lOu. in het Parochiecen
trum van Tongerlo-Bree, in aanwezigheid 
van VU-mandatarissen. Org.: VU-Bree. te
dereen van harte welkom. 

00. 23 april TONGEREN: Mare Pla
te! over ,,Het altaar van de politiek". Om 
20u. in het Panoramacafé Callo-Romeins 
museum. Org;: VU-Tongeren i.s.m. VCLD. 

ANTWERPEN 

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

WO. 15 aprH LIER: Faciliteiten-
avond. M.m.v. Richard Peeters, Mark Platel, 
Vic Anciaux, Sven Gats en Etlenne Van 
Vaerenbergh. Om 20u. in VNC, Berlarij 80. 
Org.: Vlaams Nationaal Centrum Lier 

Za. 18 april MERKSEM: Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf 19u. in het Fort van 
Merksem, Clublokaal van VK Atlanta. Deel
name 300 fn Inschrijven vóór 11/4 bij Fos 
Brat (646.02.79), Mark Keirsmaekers 
(321.57.60) of Bart Van Camp (239.07.93). 
Org;: VU-Merksem. Om 14u. in de namid
dag: neerlegging van bloemen op het graf 
van A. Borms, 

Za. 18 april WOMMELOEM: 15de 
Plantenruildag met advies van Walter Wes-
sels. Vanaf I3u. 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 Pui-
mège. 

zo. 26 april HOBOKEN: Lente-
Brunch met Bert Anciaux. Om 11u. in Zaal 
De Lelie, Kioskplaats. Deelname: 350 fr, 
studenten 250 fr Info en inschrijving: Koen 
Raets. Org.: vu-Hoboken en wilrijk. 

WO. 15 mei TURNHOUT: Prof. 
Chris Vandenbroeke over ,,Seksualiteit in 
Vlaanderen door de eeuwen heen"; Om 
20u. in Keldercafé De Warande. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 50 maart j l . werd volgende 
persmededeling verspreid. 

AFSCHAFFING FACILITEITEN 
ANTWOORD OP OLIEVLEK-EISEN 

De strijd voor de afschaffing van de fa
ciliteiten neemt een nadelige wending voor 
de Vlamingen. Dit bewijst de imperialistische 
bijeenkomst van de Franstalige verkozenen 
uit de Vlaamse Rand. De eisen die daar wer
den geformuleerd blazen elk wederzijds res
pect op, voor zover er nog van enige federale 
loyaliteit in de randgemeenten sprake was. 
De 'olievlek-eisen' van de Franstaligen zijn 
onbespreekbaar Meer nog, de arrogante uit
spraken op het congres van de Franstalige 
verkozenen moeten de Vlamingen eensge
zind aansporen om definitief en grondig 
komaf te maken met de faciliteiten. De af
schaffing van de faciliteiten is nu nog het 

enige juiste antwoord om de Franstaligen 
bescheidenheid en verdraagzaamheid bij te 
brengen. 
Maar het heeft geen zin dat Vlaamse par
tijvoorzitters op hun achterste poten gaan 
staan, als de Vlaamse ministers nu in hun luie 
stoel blijven zitten. De Vlaamse regering 
moet een krachtdadig politiek antwoord for
muleren. Wie de rondzendbrieven van Peet
ers en Martens naast zich neerlegt, moet 
worden gesanctioneerd. De Vlaamse minis
ters moeten hun verantwoordelijkheid op
nemen. Het moet voor de Franstaligen snel 
duidelijk worden dat congressen zoals za
terdag in Brussel, volledig nutteloos zijn. De 
Franstaligen mogen rustig verder dromen, 
zolang ze maar weten dat in de Vlaamse 
randgemeenten de Vlaamse regering be
voegd is. Daarom ook dat die Vlaamse re
gering, wil ze haar geloofwaardigheid be
houden, nu consequent gevolg moet geven 
aan de omzendbrieven. 

FW verliest voorzitter 
Op 14 februari laatstleden werd José Ver
bruggen, weduwe van Eugeen Van Thillo, 
nationaal voorzitter van de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen vzw (WIJ, 5 
maart jL). Haar verkiezing werd zowel bij 
de bestuursleden als bij de gewone leden 
van de F W met grote vreugde onthaald. 
José werd op dit moment immers hét 
boegbeeld van onze vereniging. Ze had 
een enorme uitstraling en slaagde erin vele 
van onze FW-dames te enthousiasmeren 
en te begeesteren. Voor zowel het per
soneel als de leden van de vereniging was 
en is zij een voorbeeld. 
José geloofde rotsvast dat er binnen de 
Vlaamse beweging voor de F W een rol 
van betekenis weggelegd is. Meer dan ooit 
waren er plannen om de F W uit te 
bouwen tot „de vrouwelijke schakel bin
nen de Vlaamse beweging". Vrouwen
emancipatie en Vlaamse beweging ston
den immers zeer hoog in haar vaandel. Zo 
vertegenwoordigde zij ons op 7 maart 
jongstleden op de 2de nationale meeting 
voor eigen Sociale Zekerheid en eigen 
fiscaliteit in de UIA te Wilrijk. Drie dagen 
later was ze aanwezig op de spoedmeeting 
tegen het EU-stemrecht in het Cultureel 
Centrum De Bosuil te Jezus-Eik. Woens
dag jongstleden was ze te gast op het 
dankconcert Vlaanderen 2002 in de Ko

ningin Eiisabethzaal te Antwerpen. Keer 
op keer ergerde zij zich mateloos aan het 
feit dat de woordvoerders op dergelijke 
manifestaties steevast mannen zijn. Het 
schrijnend gebrek aan vrouwen op de 
barricaden van de Vlaamse beweging, daar 
zouden wij in de komende jaren aan 
werken. 

Vrouwen van achter de schermen halen, 
vrouwen motiveren om op de voorgrond 
te treden: dat was prioritair voor José 
Verbruggen. 

Vrijdag 27 maart jongstleden kwam onze 
voorzitter totaal onverwacht om het leven, 
bij een smartelijk verkeersongeval. Zij was 
onderweg naar het nationaal FW-secre-
tariaat te Gent. 

José, in naam van alle FW-leden zullen wij 
trachten je levensopdracht verder te zetten 
en tot een goed einde te brengen. 
Dat is beloofd! 

Martien Bode, directeur 
De plechtige uitvaart van José Ver

bruggen wordt gehouden op vrijdag 3 
april om Uu. in de Parochiekerk van Sint-
Jozef te Heide-Kahnthout. Gelegenheid 
tot groeten in de kerk tot lOu.30. 
Voor de FW-leden is er na de dienst 
gelegenheid tot napraten, in taverne-zaal 
De Cambuus op het Heidestatieplein nr. 
10/5. 

(vervolg bk. 8) 

België wordt nu weliswaar tot de EMU 
toegelaten (hoewel het niét aan het 
schuldcriterium voldoet), maar nog voor 
minstens 15 jaar onder voogdij gesteld 
wordt van de grote lidstaten. Vlaanderen 
op zichzelf zou de Maastrichtnorm 
(schuldafbouw tot 60 %) op 7 jaar kun
nen halen, zelfs indien het meer dan zijn 
deel van de staatsschuld zou overnemen. 

In het Belgisch kader is dit niet haalbaar 
voor het jaar 2022. Het WA besluit dat 
een splitsing van de staatsschuld, naast de 
splitsing van de gehele Sociale Zekerheid 
(werkloosheid in ieder geval inbegrepen) 
en een grote fiskale autonomie voor 
Vlaanderen dan ook hoogst noodzakelijk 
is. De haalbaarheid daarvan werd trou
wens reeds in september 1997 aange
toond op een colloquium georganiseerd 
in het Vlaams Parlement door het Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigingen. 

VcLkantiehiLUi 'Aan de BottranB' 
Voeren (^TeuvenJ 

prachtuf geUgen 
vLikbiJ de abdij van Sinnich 

temidden van een ongerept natuurkader 
week/midti'eekyweekend 

voor macc. 4 of max. 6 per^ionen 
:z£ér interejuiante prijzen 

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

José Verbruggen 
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Kaarten 
voor 

zang
feest 

Het nationaal secretariaat 
van de FVV deelt mee dat 
er op haar adres kaarten 
te verl<rijgen zijn voor het 
Zangfeest, dat doorgaat 
op zondag 26 april in 
Flanders Expo te Cent. 

Er is keuze tussen kaarten 
van 300 en 500 fr. 

c» Info: FW, Bennesteeg 
2, 9000 Gent. Tel. 
09/223.38.83. 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
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 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
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Afhalen van palinggerechten mogeliik 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag-

12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 2130 uur 
Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag. 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode- de maand december 

HAAL MEER UIT 

De complete bouwgids 
De complete lUst met winnaars 

U had het al begrepen: de redactie van WIJ 
had intern een weddenschap aangegaan: 
'Kan je een wedstrijd uitschrijven waarbij de 
deelnemers verondersteld worden het 
woord 'poepsjlek' te gebruiken?' Ja dus, het 
bleek te lukken. Al hebben we dat n/ef (!) als 
criterium gebruikt om de winnaars aan te 
duiden. Het enig mogelijke antwoord op de 
wedstrijdvraag luidde: „Domotica is een 
(poepsjieke) term ter omschrijving van een 
geautomatiseerd systeem dat een heel aan
tal vervelende huishoudelijke klusjes van de 
bewoners kan overnemen." 
Hadden dat juist en werden ook nog eens 
uitverkoren door de onschuldige hand: Pol 
Gurny (Borgerhout), J. De Ranter-Van Gastel 
(Hoboken), Samil Bilglc (Antwerpen), Rudy 
Verdonck (Bevel), Nieke Baudet (Hever), Je
roen Storme (Oudenburg), Marcel Besse-

mans (St.Trui-
den), Fam. Vloe-
berghs-De Roo 
(Heverlee), Paul 
De Klerck (Kok-
sijde), Tony Ja
cobs (Lummen). 
Hun gegevens 
worden overge
maakt aan uitge
verij G\obe in 
Groot-Bijgaarden 
die hen het boek 
'De complete 
bouwgids' van Staf Bellens en Colette Demil 
in Ijltempo zal opsturen. 
WIJ dankt haar lezers voor deelname en 
wenst hen die geen prijs wonnen veel geluk 
bij een volgende keer! 
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O M S L A G V E R H A A L 
EL NINO IS EEN RAMP 

De bossen branden. De rivieren 
stromen over, en op andere plaat
sen lopen ze leeg. De wind waait 
met de kracht van orkanen. Regen 
valt bij bakken uit de hemel, maar 
andere gebieden kreunen dan weer 

onder de droogte. Ziekten rukken op. Vliegtuigen storten 
neer. Schepen botsen. Mensen en dieren slaan op de vlucht. 
En dat is allemaal de schuld van El Nifio. Wat gebeurt er 
toch diep in de zee, dat al deze rampen veroorzaakt? En büjft 
Europa buiten schot? Het klimaat is kwaad. Een analyse. 

F I L M 

DE FIIMS VAN WARNER BROS 
Schoenen, zeep, roomijs, fietsen, een slachterij, de 
kermis: je kon het zo gek niet verzinnen of de vier 
broers Wamer hadden het al geprobeerd. Dan koch
ten ze met hun spaarcenten een kapotte filmprojec-
tor die ze oplapten en waarmee ze een bioscoop in 
Pennsylvania exploiteerden. Daarna stapten ze over 
op filmdistributie en gingen vervolgens films produ
ceren. In 1923 richtten ze hun eigen filmmaatschap
pij, Wamer Brothers, op. Vier broers. Hun succes
sen. Hun tegenslagen. Hun mzies. Het verhaal van 
Wamer Bros: als in een film. 

S P O R T 

HET NIEUWE WIELRENNEN 
In het voomitzicht van de Ronde van Vlaanderen 
interviewde Knack Hein Verbmggen, de voorzitter 
van de wereldwielerbond UCI. In zeven jaar tijd 
hervormde de Nederlander de wielersport, en 
schopte daarbij tegen vele zere benen. "Het kon 
moeilijk anders. Toen ik begon, was alles wat ik 
deed, een verbetering." Over het conservatisme bin
nen de wielersport, de mislukking van de mondiali
sering, de strijd tegen de doping en de cultuur van 
wantrouwen, en renners in het restaurant: "Wie 
bestelt er nu de hele kaart?" 
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Welke stormen de katholieke kerk in 
Vlaanderen ook moet doorstaan, kardi
naal Godfried Danneels, vormt daarin 
door zijn immer serene tussenkomsten 
altijd weer opnieuw een punt van rust. Wat 
niet betekent dat je het altijd met hem eens 
moet zijn. Samen met Mare Roseeuw, 

regisseur van 'Bijbelbogen' voor de KTRO, 

en Frans Lefevre, bijbeldeskundige, schreef 
hij 'Bogen tussen hemel en aarde. Mar
kante figuren uit de bijbel' een geschenk-
boek uitgegeven door Davidsfonds i.s.m. 
de KTRC uit Brussel. Van de kardinaal 
verscheen bij Lannoo ook een boek met 
gebeden. 

EEN BOOG IN DE WOLKEN 

Het boek 'Bogen tussen hemel en aarde' 
vangt aan met het hoofdstuk 'Scheppen en 
Breken'. Toont het begin van de bijbel een 
harmonie tussen God en de mens, snel na 
de schepping is dat al niet meer het geval. 
Er zijn dan vier 'breekpunten': de slang, de 
broedermoord, de ark van Noach en de 
toren van Babel. In dit eerste hoofdstuk 
leren we ook waaraan de titel van dit boek 
ontleend is. Als Noach de duif met de 
olijftak heeft gezien, offert hij een aantal 
dieren. Jahwe ruikt dat en besluit de aarde 
niet meer te vervloeken. Gen. 9, 13-16 

heeft: het dan over Gods verbond: „Ik zet 

mijn boog in de wolken. Die zal het teken 

zijn van het verbond tussen Mij en de 

aarde". 

Een tweede hoofdstuk heeft het o\tr Abra

ham, Sara en Isadk. Abraham, in eerste 
instantie Aèram, wordt bestempeld als 'de 
man die God zocht'. Nochtans wordt 
Abram door God gevraagd alles achter te 
laten. Op zijn tocht verandert Abram in 
Abraham, 'vader van vele gelovige fa
milies'. Sara, Abrahams vrouw, krijgt op 
hoge leeftijd nog een kind: Isaak. Het lot is 
Abraham niet gunstig gezind: God vraagt 
hem immers zijn zoon te offeren. 'Wat is 
dit voor een God' vraagt een mens zich 
dan af. Het antwoord volgt: „Deze zware, 

naakte beproevingen in ons leven, die naar 

de diepte gaan en die ons echt doen twij

felen aan God zelf en aan zijn liefde, dienen 

precies om ons te laten voelen dat we zelfs 

dein niet los zijn van God. ]e zal zeggen: ik 

kan zoiets niet. (...)In eerste instantie is het 

heel normaal dat je denkt bij een on

begrijpelijk lijden: ik kom er nooit uit. En 

toch is het niet onverwerkbaar." 

MOZES, DE DIENAAR 

In het volgende hoofdstuk passeren Esau, 

Jakob en zijn twaalf zonen de revue. 
Opnieuw het verhaal, opnieuw de be
tekenis. Hoofdstuk 4 staat stil bij één van 
de meest bekende figuren van het Oude 
Testament: Mozes, vrij vertaald 'een He
breeuws kind dat uit de Nijl gered wordt'. 
Mozes krijgt een Egyptische opleiding, 
maar vermoordt later een Egyptisch op-

D e kerkgang in 'katholiek Vlaanderen' loopt jaar 

na jaar terug. Toch verzaken de meeste mensen 

niet aan hun christelijke waarden. Mogelijk kunnen 

ze terecht bij twee hoeken van de hand van 

kardinaal Danneels. 

zichter die één van Mozes' volksgenoten 
slaat. Het verhaal dat volgt is gekend: 
Mozes bevrijdt zijn volk en biedt hen de 
tien geboden aan. 

Mozes wordt hier opgevoerd als een be
vrijder, maar ook als een dienaar. „Geen 

ACTUELE BOODSCHAP 

Ook bij Ruth, David, Salomo en Elia 

wordt hetzelfde principe gehanteerd: de 

Hemelbogen 
en gebeden 

enkele grote generaal, die een volk op 

bevrijdingstocht aanvoert, houdt zich bezig 

met logistiek, met het aanvoeren van eten 

en drinken en het opstellen van veld-

keukens. Mozes moet dat wel doen. Een 

heel deemoedige taak (...)." Mozes ont
houden we ook als een voorspreker van 
zijn volk. Van deze grote figuur is niets 
bewaard gebleven. Meer nog: op het Be
loofde Land is hem enkel een verre blik 
gegund, hij is er niet binnengetreden. „Dat 

is ook eigen, denk ik, aan het christendom" 

schrijft Danneels. „De boodschapper ver

dwijnt vanaf het ogenblik dat de bood

schap voldoende vaststaat." Waarbij hij 

figuur wordt geplaatst in zijn historische 
en bijbelse context, zijn handelingen en 
zijn betekenis voor de mensheid worden 
verklaard. Regelmatig wordt daarbij de 
link (boog?) gelegd tussen het verleden en 
het heden. Dat het Oude Testament geen 
ouwe koek is, lezen we trouwens ook in de 
slotbeschouwing: „De bijbel is geen boek 

over het verleden, maar een spiegel: we 

lezen de bijbelverhalen om onszelf de 

wereld en de mensheid te leren kennen." 

Danneels geeft de lezers dan ook de raad 
mee om regelmatig in de bijbel te blijven 
lezen -.„De verhalen zijn zo sterk en zo diep, 

zo dicht bij de ziel en de avonturen van de 

mens - ook van mijn leven - geschreven, 

dat ze op elk moment weer uit de kast 

gehaald kunnen worden en nieuwe dingen 

zeggen." 

'Bogen tussen hemel en aarde' is meer dan 
alleen een prachtig geïUusteerd geschenk-
boek. Het is een heldere koppeling van 
oude bijbelverhalen aan de hedendaagse 
samenleving. De srijl van Danneels ge
trouw is de tekst niet prekerig, maar eerder 
alledaags. En dat over een onderwerp van 
alle tijden: de bijbel. 

(gv) 
c» Bogen tussen hemel en aarde. Godfried 

Danneels, Mare Roseeuw, Frans Le

fevre. Uitg. Davidsfonds - Leuven. 

1997.128 blz., 1.495 fr. 

Van kardinaal Danneels verscheen ook een 
gebedenboek: 
cs> Waken en bidden. Gebeden. Godfried 

Danneels. Uitg. Lannoo - Tielt. 1997. 

183 blz., 495 fr. 

Kardinaal 
Danneels 
verleende 
vorig Jaar z|ln 
medewericing 
aan 2 boeicen. 
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Atlas van alle landen 
Hoe snel sommige boeken verouderd kunnen 
zijn blijkt ten volle bij de 'Atlas van alle landen'. 
Het boek lag al enige tijd in onze lade, maar dat 
was niet zozeer de reden. Wel was er een klein 
briefje bij gestoken. In die zeldzame gevallen 
dat zoiets gebeurt, gaat het meestal om een 
erratum. Dat was hierniet het geval. Het betrof 
een 'aanvulling' of beter een actualisering met 
een erg korte tekst: „Op 17 mei 1997 eindigde 
een langdurige burgerooriog in Zaïre. President 
Josepii Désiré Mobutu werd van de troon ge
stoten door rebelienieider Laurent Désiré Ka-
biia. i-let land i<reeg ook een nieuwe naam: 
Congo. "Het zal je maar gebeuren: stop je heel 
wat tijd, geld en werk in een Atlas, verandert 
men de naam van een voor België niet on
belangrijk land als het boek van de persen 
rolt! 
Het is overigens een te venwaarlozen foutje in 
een erg mooie uitgave. Deze 'Atlas van alle 
landen', een bundeling van krachten van Lan
noo en Gottmer, overgenomen van een oor
spronkelijk Engelse uitgave, is immers meer dan 
zomaareen verzameling van kaarten: het is een 
erg helder overzicht van de wereld van van
daag. 

LANDEN EN KAARTEN 

Grofweg bestaat het boek uit zeven grote 
delen: de zes continenten en een 'naslag
gedeelte'. De zes continenten hebben elk hun 
eigen kleur en zijn onden/erdeeld in verschil
lende landen. Elk land of elke landengroep 
(zoals b.v. het geval voor de Benelux) wordt op 
een erg overzichtelijke manier aan de lezer
gebruiker voorgesteld, leder land heeft zijn 
eigen blokje met statistisch materiaal. Daarin 
o.m. de hoofdstad, de oppervlakte en het 
inwoneraantal, maar ook minder bekende cij

fers roafs het TV-bezit, de alfabetisehngsgraad 
en het aantal inwoners per dokter. Voorts bevat 
elke blz. een 'Kijk ook bij'-blokje dat venwijst 
naar meer algemene informatie elders in de 
uitgave. 
Naast deze landenpagina's zijn er ook zgn. 
'Kaarten'-pagina's. Daarop vind je meer in
formatie terug over een groter gebied, bv. 'Het 
Midden-Oosten' onder het continent Azië. Op 
deze bladzijden wordt het de lezer erg ge
makkelijk gemaakt zich te kunnen 'ohënteren'. 
Ook de landenvlaggen en de klimaatgegevens 
zijn erin opgenomen. In het 'naslaggedeelte' 
achteraan in het boek wordt ruimte gemaakt 
voor meer algemene informatie over b.v. de 
politieke systemen, de internationale organi
saties, de godsdiensten of het ondera/ijs. Het is 
zo'n beetje te vergelijken met de domeinen 
waarop de VN zich toeleggen. Ook meer uit
gebreide aandacht gaat er naar de wereld
handel en de verschillen tussen arm en rijk of, in 
cijfermateriaal, tussen pakweg Mozambique 
met een BNP per hoofd van jaarlijks 90$ of 
Zwitserland met 35.670$ ... Zoals dat hoort bij 
een goed naslagwerk wordt de uitgave af
gesloten met een verklarende woordenlijst en 
een register, in dit geval ook een geografisch. 

PROTOTYPE 

Navelstaarders als we zijn hebben we toch ook 
maar even opgezocht wat er over België en zijn 
regio's verteld wordt. Prettig om weten is dat 
dit land bij de 'politieke systemen' samen met 
Duitsland en Oostenrijk wordt opgevoerd als 
het prototype van een 'federale staat'. Om de 
gemiddelde buitenlandse lezer - zie de oor
sprong van het boek - te wijzen op de bij
zonderheden van België, wordt het land vei
ligheidshalve ook opgevoerd in het lijstje met 

constitutionele monarchieën. Alleen hier te 
lande weet men dat zoiets géén fout is en weet 
men ook waarom niet. Voorts worden de taal
gebieden, de tewerkstelling en het 'Belgische' 
eten en dnnken in de kijker gezet. Mosselen 
met fnet kon daarbij, vanzelfsprekend, niet 
ontbreken. Driekwart blz. werd uitgetrokken 
voor dit land. Wat aangeeft dat we echt niet het 
middelpunt van de wereld zijn. Voor wie daar
aan nog mocht twijfelen ... 
Deze 'Atlas van alle landen' lijkt op maat van de 
jeugd gesneden. Toch durven wij dit boek 
aanbevelen als 'gezinsaankoop'. Het bevat een 
schat aan, over het algemeen recente, ge
gevens, is erg gemakkelijk in gebruik en zeer 
verzorgd uitgegeven. En denk eraan: 'ZaTre' 
heet nu 'Congo'! 

KLEURATLAS 

Een heel ander opzet heeft de 'Kleuratlas -
Leven op aarde'. Zoals de titel al aangeeft is 
deze uitgave bestemd om in te kleuren. Middels 
een handig uitklapbare voorflap - waardoor de 
kleurcode steeds zichtbaar is - gaat voor kin
deren vanaf 10 jaar een kleurloze wereld open. 
Maar daar kunnen ze zelf verandering in bren
gen. Deze unieke atlas doet kinderen al spelend 
kennismaken met o.a. dieren van de verschil
lende continenten, maar ook met de gewassen 
die er groeien en de manieren waarop mensen 
wonen. Wij hadden een soortgelijke uitgave 
nog nooit onder ogen gehad, maar het lijkt ons 
een aangename kennismaking met de wereld. 

(gv) 

c» AtlBS van alle landen. Uitg. Lannoo -
nelt. 1997, 304 bU., l.29Sfr. 
c» Kleuratlas. Leven op aarde. Ultg.AiUmo. 
1997. 40 blz.. 290 fr. 

1 april 1998 



Autissier 
en het romantisch 
miniatuurportret 

> CULTUUR # 

Zelfportret 

van Louis-

Marie 

Autissier uit 

1817. 

12 

Onder miniatuurportretten verstaat men 
de kleine portretten, meestal op ivoor 
geschilderd, door glas beschermd en in een 
lijstje gevat. Zij zijn de voorlopers van de 
portretfoto's, die pas vanaf 1839 met de 
uitvinding van de Daguerrotypie versche
nen. 

Dit expositieopzet is uitzonderlijk, omdat 
het van 1912 geleden is dat er nog een 
betekenisvolle tentoonstelling aan dit 
kunstgenre gewijd werd, in ons land al
thans. 

In deze expositie gaat het dus om de 
bijzondere artistieke productie van de 
Franse miniaturist Louis Marie Autissier en 
diens leerlingen en tijdgenoten in ons 
land. 

Weliswaar geboren in de Bretoense stad 
Vannes, kwam hij zich vanaf 1800 of 1801 
definitief in Brussel vestigen. Hij kreeg 
hier vele opdrachten van de gegoede bur
gerij en de adel. In de periode 1806-1809 
was hij hofschilder van koning Louis Bo
naparte in Nederland. Ook de Neder
landse koning Willem I deed vaak beroep 
op zijn artistieke capaciteiten. Precies in 

het jaar 1830 overleed Autissier in Brus
sel. 

Het zogenaamde miniatuurportret ont
wikkelde zich uit de verluchtingstechniek 
van de Middeleeuwse handschriften. Erg 
bedrijvig op dit terrein waren de kun
stenaars Lucas Horenbout (1490/95-
1544), Simon Benninck (1483P-1561) en 
diens dochter Levina Teerlinck (1510/20-
1576), vooral tijdens hun verblijf aan het 
Engelse hof van Hendrik VIII. Vanaf 1525 
ging het kunstgenre van het miniatuur-
portret een eigen leven leiden. Het was een 
precieus werk, uitgevoerd in gouache en 
aquarel op perkament of velijn, meestal 
achter glas bewaard in een ivoren doosje. 
Deze objecten gingen weldra een belang
rijke rol spelen in de politiek der Tudors, in 
de vorm van diplomatieke geschenken bij 
feestelijke gelegenheden. De systematische 
belangstelling voor dit kunstgenre zal haar 
hoogtepunt bereiken in de achttiende 
eeuw. 

Vermits het miniatuurportret zich vanaf 
zijn eerste ontwikkeUng vooral richtte op 
een soort verheerlijking van het gevoels
matige van de geportretteerde, kan dit 
kunstgenre beschouwd worden als een 
voorioper van de romantiek. De roman
tische karakteristieken van deze precieuze 

objecten worden verder beklemtoond 
door het feit dat ze gevat zitten in een voor 
allen goed zichtbaar juweel of goed ver
borgen in een op het hart gedragen me
daillon. 

PRODUCT VAN FRANSE 
REVOLUTIE 

Autissier belandde in Brussel vanaf 1796, 
in het kielzog van de Franse revolutionaire 
troepen. Hij was afkomstig uit een gezin 
van veertien kinderen, behorend tot de 
lagere burgerij en werkzaam in de ge
meentelijke administratie. Hij liep school 
op het jezuïetencollege van zijn geboor
testad Vannes. Van twaalfjarige leeftijd af 
leert hij vakkundig tekenen. Door enkele 
gelukkige connecties wordt Autissier vrij
gesteld van legerdienst en weet hij enkele 
artistieke beurzen en onderscheidingen in 
de wacht te slepen. Documenten staven 
zijn geregelde bezoeken aan het Lou-
vremuseum in Parijs en zijn practische 
oefeningen in het tekenen. 
De Revolutionairen ijverden ervoor, dat 
de gereputeerde Salons - tot dusver ei
genlijk alleen openstaande voor de leden 
van de Koninklijke Academie voor Schil
der- en Beeldhouwkunst! - nu toegan
kelijk werden voor alle kunstenaars, zon-

Mijmeringen van een dame 
Retro is de titel van een boekje van Line 
Lambert (1907) dat liaar door Inaar zonen, 
vrienden en vriendinnen van De Literaire 
Tafel werd aangeboden n.a.v. Iiaar ne
gentigste verjaardag. 
Line Lambert is de weduwe van de as
cetische dlclnter en vertaler Jozef L. de 
Belder (1912-1981) die in 1950 te Deurie 
de uitgeverij Colibrant opricintte en ook de 
eerste uitgever was van De Bladen voorde 
poëzie (later werd de titel van deze reeks 
overgenomen door uitgeverij Orion en 
nog iater door het Poëziecentrum). Haar 
oudste zoon is voormalig diplomaat en 
oud-senator Hans de Belder (°Ller, 1938) 
die op zijn beurt de auteur is van Het 
wonder van de Blaskets (Uitg. Contact, 
Edegem, 1993), een mooi boek over de 
meest westelijke Ierse eilandengroep. Een 
andere zoon is Hein bekend als journalist 
bij De Standaard, maar ook van enkele 
poëziebundels. 

VREEMD EN AANCRUPEND 
In 1981 stichtte Line Lambert De Literaire 
Tafel naar de geest van het sacrale dich
terschap van haar man, die ietwat we
reldvreemde zanger van verdroomde po
ëzie, die trouwens een groot bewonde
raar was van de Duitse dichter Novalis. Dit 
blijkt o.m. uit zijn gedicht Herinnering uit 
De gesloten kamer (IVIechelen, 1939) dat 

aanvangt met het eenvoudige couplet 
„Een eenzame weg langs het struikgewas. 
/ Hier was het dat ik Novalis las,". Deze 
llteratire tafel groepeert een aantal dich
teressen die eik afzonderlijk naar eigen stijl 
en conceptie geëvolueerd zijn. 
In 1983 en dus op hoge leeftijd pu
bliceerde Line Lambert een bundel her
inneringen aan de Grote Oorlog getiteld 
1920 of de hapering der dagen. En nu is 
er, dankzij ook haar beste vriendin Her
mine Van Peteghem, de nieuwe bundel 
Retro, met zes korte verhalen, een bun
deling van beschouwende notities 
Weelde uit een verloren bezit en het 
gedicht Ode, een ode aan het huis waar 
Line Lambert haar lang en vruchtbaar 
leven heeft gelezen en geschreven ,,on
der de rode beuken", waarvan het kortste 
De geliefden van Tronc/ilennehet mooiste 
en ook het vreemdste Is. 
Het laat een wat morbide indruk na want 
het verhaalt de vreemde dood van twee 
geliefden tijdens hun eerste huwelijks
nacht. Maar is en blijft aangrijpend: 
„Nooit heeft de streek een tragischer 
begrafenis gekend: de doodsklok sloeg 
maar tien zware slagen. De doodskist was 
zo breed als het bruidsbed. De kerkzan-
gers zongen met gedempte stem het 
requiem, en een zware bariton zong be
zwerend het in Paradisum ". 

GEEN GAY TWENTIES 
Toch blijken haar verhalen geen echte 
verhalen of novellen te zijn in de strikte zin 
van het woord, maar eerder herinne
ringen, portretten of bitterzoete mijme
ringen die veelal baden in de wat morbide 
en soms ook erg benepen sfeer van de 
toenmalige katholieke kostscholen en in
ternaten uit de door haar beschreven tijd. 
iVlaar dit mag en kan ons niet ven/vonderen 
want twee verhalen, Malvina en Palliatief 
worden uitdrukkelijk gesitueerd in de ja
ren twintig (1924 en 1921) en de nacht
vazen en de walm formol zijn dan ook heel 
functioneel en evoceren die sfeer van 
onderdrukte verlangens en andere na
tuurlijke neigingen. 

Het verhaal Een goeroe is vermoedelijk 
gedeeltelijk een portret van haar man, de 
etherische dichter Jef de Belder. Kortom, 
dit boekje is een echt cursiosum en geeft 
ook een verrassend wat wereldvreemd 
tijdsbeeld van de jaren twintig die voor 
deze toen jonge vrouw beslist geen Gay 
Twenties waren. 

Hendrik carette 

c» Retro. Line Lambert. Uitg. Facet, Ant
werpen, 1997,53 blz., 500 fr. Te bestellen 
door storting op rek. 000-0426385-70 
van Line De Belder-Lambert, Stoppel
straat 10 te 9000 Gent. 

der enig verder voorbehoud. De landen, 
die nu in de republikeinse invloedssfeer 
geraakt waren, organiseerden nu in de 
geest van het Parijse voorbeeld diverse 
salons. Alle kunstenaars kregen aldus de 
gelegenheid in talrijke steden te exposeren 
en bekend te worden bij een ruimer pu
bliek. 

Autissier is hierop een regelmatig ex
posant. Hij stelde er portretten van zijn 
meest eminente klanten tentoon, zoals 
vorsten, en hun entourage, al naargelang 
de snel wijzigende politieke constellatie, 
naast beroemde kunstenaars, maar an
derzijds ook, in overeenstemming met de 
wijzigende mentaliteit en mode, alleriei 
allegorische, religieuze of plaatsgebonden 
composities. 

BEKOORLIJK 

Nadat Waterloo en de definitieve val van 
het Keizerrijk hem zijn napoleongezinde 
publiek hadden doen verhezen, wist Au
tissier toch weer officieren uit de ge
allieerde legers als opdrachtgevers te bin
den. Hij portretteerde hen dan ook als 
glorierijke overwinnaars. Over zijn pri-
véleven is bijzonder weinig bekend. Hij 
zou een relatie gehad hebben emt ene 
Marie Draps (overleden in Vannes op 8 
september 1837) en door haar familie 
erkend als „wettige" weduwe van de schil
der Louis-Marie Autissier). 
Autissier dankt zijn groot artistiek succes 
aan de hoge kwaliteit van zijn kleurenpalet 
en de uiterste preciesie in de detailuit
voering van de stoffering en materialen in 
bijvoorbeeld de kleding van de gepor-
tretteerden. In de uitbeelding van allerlei 
sjaals, kantwerk, borduurwerk en sieran-
den toont hij zich een ongeëvenaard mees
ter. Weliswaar missen zijn portretten wel 
iedere verdere psychologische diepgang, 
maar ogen zijn vrouwenportretten steeds 
bijzonder mooi, lieflijk en bekoorlijk. 
Door zijn lang verblijf in ons land kan de 
Fransman Autissier toch gelden als de 
grondlegger van de Belgische school van 
miniaturisten in de 19de eeuw. 
De centrale figuur van Autissier wordt op 
deze schitterende tentoonstelüng aange
vuld met vergelijkingsmateriaal van onder 
meer Alexandre Delatour, Henri de Fon-
tenay, Dominique Ducaju en Amélie Van 
Assche, zijn leerlingen. Van zijn tijdge
noten is er onder andere werk te zien van 
Frangoise Rzeine Dagois, Joseph Philippe 
Oorloft, Louis Theodore Herman en Jean 
Baptiste Vanacker. 

Dirk Stappaerts 
<^ Autissier en het romantisch minia

tuurportret in België. In de KB-galerij, 

Grote Markt 19 te 1000 Brussel. Tot 

19 april 1998. Open van di. t/m zo. 

Van 11 tot 18u. Gesloten op wo. 

Toegang gratis. Catalogus beschik

baar. 02/422.85.68. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Oude stadskernen 

volgeparkeerd", 

las Ahasverus 

Lijden aan ziekte van parkingson 

Nico Van Kerckhoven: 

de Schalke 04 - ruiter 

© 

Nelly Maes gaat niet ondergronds 

© 

Nelly Maes: 
Mother knows best! 

© 

Rombouts schenkt geen klare koffie. 

© 

Proce dure fouten... 

Brugge in 2 kampen: 

die van de Halletoren 

en die van de Music Hall 

© 
Uitbreiding EU; 

Bulgarijen en omzien 

© 
Rolls-Royce overgenomen 
en wordt Bük Met Wielen? 

© 

Zetduivel: 

Spice Girls, veel... Gril Power! 

Geen nationalistische 
dwazen 

4 VLAAMS PLAKBOEK ^ 

De oproep om "gedaan te maken met de 
nationalistische dwaasheid" in De Stan

daard (van 6 maart '98) was ondertekend 
door een resem intellectuelen en kun
stenaars. De boodschap die opende met 
de mededeling dat „de faciliteitenoorlog 
een klucht is" besloot met een al even 
grote gedachte: „solidariteit en hybri-
diteit zullen ons behoeden voor de te
rugkeer van de barbarij". Het artikel en 
de stellers ervan kregen in de daarop
volgende weken voldoende lik op stuk 
zodat wij het hier niet meer hoeven te 
doen. 

ONSCHENDBAAR 
GRONDGEBIED 

De publicatie van dit hooggestemde ma
nifest ondertekend door „intellectuelen 
en kunstenaars" herinnerde ons aan drie 
plechtige oproepen omtrent dezelfde ma
terie, maar dan ondertekend door échte 
grootheden. Oproepen die nog steeds 
niet aan actualiteit hebben ingeboet, in
tegendeel zij leggen de vinger op een 
wonde die nooit genas. 
Een eerste oproep werd op 29 oktober 
1959 gepubliceerd en was ondertekend 
door twee Vlaamse reuzen: Stijn Streu-
vels en Herman Teirlinck. De tekst, die 
stijf stond van de plechtstatigheid, was er 
gekomen op initiatief van Hendrik Fayat 
en bedoeld als steun voor de definitieve 
vastlegging van de taalgrens. 
„Met eerbiedige plechtigheid ten over

staan van wie in dit land met de verheven 

verantwoordelijkheid is bekleed te heersen 

of te regeren, waarschuwen ondergete

kenden voor het gevaar dat op de weg ligt 

die men dreigt in te slaan. 

Onze beide volkeren zijn historisch aan

gewezen om in een Belgisch staatsverband 

een zelfde lotsbestemming te delen. 

Omdat uiteraard onze nationale eenheid 

naar binnen zo kwetsbaar is, dienen wij 

ons gestrenge burgerplichten op te leg

gen. 

Laat iedere Belg vrij uitgaan door het land 

en zich vestigen waar hij wil. Hij verlieze 

echter nooit uit het oog dat hij een on

schendbaar taalgebied is binnengetreden, 

waar hij hoe dan ook geen voorrechten 

voor eigen taal heeft te doen gelden. 

Er mag onder geen voorwendsel worden 

getornd aan het heilig recht voor beide 

taalgemeenschappen om de volstrekte on

aantastbaarheid op te eisen van beider 

geboortegrond. 

Met deze alarmkreet hebben ondergete

kenden hun geweten laten spreken. 

Zij wensen voortaan te mogen berusten in 

de wijsheid van het wetgevend gezag." 

INDRUKWEKKENDE LIJST 
Op 16 )uni 1963 volgde dan het Me

morandum van de Vlaamse vooraan

staanden. De lijst van ondertekenaars was 
haast langer dan de boodschap zelf Deze 
was indrukwekkend en werd ook aan 
koning Boudewijn overhandigd. De 
Vlaamse vooraanstaanden vroegen „dat 
de Franstalige Belgen akte zouden nemen 
van de geestelijke, culturele en sociale 
vernieuwing van Vlaanderen". Deze was 
mee gestimuleerd door „de recente eco
nomische expansie die ervoor zorgt dat 
de toekomst van de Vlaamse gewesten 
thans verzekerd schijnt te zijn en te be
rusten op gezonde en duurzame geo
grafische en industriële grondslagen." 
De ondertekenaars vroegen dat er een 
einde zou komen aan iedere verfran-
singspolitiek. En dat „de Franstaligen die 
zich metterwoon in het Vlaamse land 
vestigen moeten aanvaarden zich gelei
delijk in de Nederlandse kuituur te in
tegreren zoals de Vlamingen die zich in 
het Waalse landsgedeelte vestigen zich de 
Franse kuituur eigen maken. Deze ver
plichting is niet ingegeven door dwang-
zucht, maar door eerbied voor de ge
meenschap waarin deze personen zich uit 
vrije keuze komen vestigen." 
Het memorandum vroeg ook „dat een 
einde zou gesteld worden aan het regiem 
van de systematische verfransing van de 
in de hoofdstad verblijvende Vlamingen, 
waar sedert meer dan een eeuw een 
zogezegde vrijheid van taalkeuze onge
daan wordt gemaakt door een eentalige 
inrichting van bestuur en onderwijs, en 
door een reeks van sociale en materiële 
drukkingen. Deze verfransing ontneemt 
aan de hoofdstad haar karakter van cen
trum en nationale ontmoetingsplaats van 
een land dat 58 t.h. Vlamingen telt." 
Het derde punt dat gevorderd werd be
helsde „de proportionele deelneming der 
Vlamingen aan alle aktiviteiten van het 
land, en dit op ieder plan waar be
slissingen genomen worden, zowel in de 
openbare als in de partikuliere sector." 
Deze boodschap was ondertekend door 
o.m. de directeurs van alle Vlaamse kran
ten; de auteurs: Hugo Claus, Marnix 
Gijsen, Achilles Mussche, Ger Schmook, 
Herman Teirlinck en Gerard Walschap. 
Uit de sociaal-economische wereld: VEV, 
ACW, ACV, ABW, NCMX de voorzitter 
van de Nat. Arbeidsraad, de top van de 

BRT. De Nobelprijswinnaar Korneel 
Heymans, Maurits Naessens, Fr. Collin, 
Julien Kuypers, Max Lamberty, de cul
tuurfondsen, de rectoren van alle uni
versiteiten, enz... 

Stijr) Streuvels (foto) en Herman 
Teirlinck: "Laat iedere Belg vrij uitgaan 

door het land en zich vestigen waar 
hij wil. Hij verlieze echter nooit uit het 

oog dat hij een onschendbaar 
taalgebied is binnengetreden, waar 

hij hoe dan ook geen voorrechten 
voor eigen taal heeft te doen gelden." 

ONAANTASTBARE GRENZEN 
Tien jaar na Streuvels en Teirlinck klonk 
er op 25 mei 1976 een nieuwe oproep, dit 
keer op initiatief van het jongerentijd-
schrift Nieuw Vlaanderen n.a. v. zijn 
tiende jaargang. 

Acht Vlaamse schrijvers „... sterk bewust 
van wat wetenschappelijk het begrip 
„taal" inhoudt koesteren een te grote 
waardering voor de authentieke Franse 
cultuur, om zich door verschaalde ro
mantische overwegingen of kortzichtig 
politiek opportunisme te laten leiden." 

Daarom luidde de slotgedachte van hun 
oproep klaar en duidelijk. „Voor het 
welzijn van ons volk en de staat waarin 
wij leven, achten wij het (...) noodzakelijk 
dat de nu getrokken grenzen tussen 
Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Ge
west van de negentien gemeenten, on
aantastbaar blijven. Dan alleen is een 
vreedzame overeenkomst mogelijk, die 
het Vlaamse en het Waalse volk toelaat, 
door eigen beleid, de eigen toekomst naar 
best vermogen op te bouwen." 
Was getekend: L-P. Boon, André De-
medts, Marnix Gijsen, Hubert Lampo, 
Maria Rosseels, Gerard Walschap, Albert 
Westerlinck, Anton van Wilderode. 

GEEN DWAZEN 
Uit deze drie oproepen zijn twee be
langrijke besluiten te trekken. 

1. De Franstaligen moeten weten dat de 
Vlaamse eis om de gemeenten rond Brus
sel gaaf te houden niet enkel de wens van 
een handvol extremisten is, maar ge
dragen wordt door brede culturele, eco
nomische en intellectuele kringen. 

2. Vlaamse intellectuelen en kunstenaars 
moeten weten dat opkomen voor de 
eigen identiteit en de culturele gaafheid 
van Vlaanderen, dus ook van de rand
gemeenten!, geen nationalistische dwaas
heid is. 

Zij kunnen toch moeilijk volhouden dat 
Streuvels, Teirlinck, Walschap, Boon en 
Achilles Mussche „nationalistische dwa
zen" zouden geweest zijn! 

(mvl) 

Streuvels 
(2de van 
links) 
en Teirlinck 
(4de van 
links) waren 
er zich van 
bewust dat de 
vrijheid om 
zich waar ook 
te vestigen 
niet het recht 
geeft de eigen 
taai te doen 
geiden. 

13 
2 april 1998 



AS GOOD AS IT GETS 
Deze film bewijst ten overvloede dat je een slechte film kunt 

maken, maar toch Oscar-bekroningen kunt krijgen. In dit geval 

voor Jack Nicholson, op wiens tics je langzaam uitgekeken raakt en 

dte alleen maar goed is als hij de smeerlap mag spelen, en Helen 

Hunt die eigenlijk een oervervelend personage oervervelend 

uitbeeldt. Regisseur James L.Brooks (met Terms of endearment' 

roem) slaagt er op enkele goeie momenten wel in het drama en de 

humor te laten samengaan, zodat er geloofwaardigheid ontstaat, 

maar meestal gebeurt dit niet en dan zit je duimen te draaien en je 

af te vragen hoelang je nog van de 138 minuten moet uitzitten. 

Nicholson is schrijver, bezig aan zijn 62ste boek, en iedere dag gaat 

hij eten in hetzelfde kleine buurtrestaurantje onder medeneming 

NIEUW IN DE BIOS 

van eigen bestek en wordt er bediend door Carol. Vanaf het eerste 

ogenblik weet de toeschouwer dat er alles in het werk zal worden 

gesteld, om van Nicholson {die blijkbaar géén vrienden en géén 

familie heeft) weer een leefbaar iemand te maken. Geef mij dan de 

Titanic maar, daar wist ik het einde reeds voor ik binnenging, maar 

er was heel wat meer te zien dan in 'As good as it gets'. (**) 

HOODLUM 
... is een typisch Amerikaanse film, die de tijden van Lucky 

Luciano, Dutch Schultz en de totnogtoe weinig bekende Ellsworth 

(Bumpy) Johnson. Allemaal gangsters die in de jaren dertig furore 

maakten en krantenkoppen sierden. Centraal staat de strijd van de 

zwarte Johnson (Laurence Fishburne) om de plaatselijke loterij uit 

de handen van genadeloze gangster Schultz (Tim Roth) te halen. 

Johnson is een erg slimme autodidact, met zachte stem en een 

groot strategisch vermogen, terwijl Schultz gewoon een vulgair 

heethoofd is die het geweld als enig middel ziet. Ik weet niet of er 

een groot publiek voor deze film zal opdagen, want hij is erg 

Amerikaans, maar binnen deze beperking blijft hij best leuk. De 

zwarte actrice Cicely Tyson kwam eindelijk weer eens aan bod, en 

al wordt ze ondertussen wat ouder (1933) ze blijft het aankijken 

waard. (**1I2) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

f^'«h ENCHAN" 
Michael J. Fox als 

Marty McFly in 

'Back to the 

future', zat. 4 april, 

Kanaal 2 om 21 u. 

Freddy & Karel 

On the waterfront Dokwerker Terry Malloy 
bindt de strijd aan met de macintige vakbondsieiders. 
Dit sociale thema werd op indrukwekkende wijze 
verfilmd, met Marlon Brando als de onvergetelijke 
mislukkeling. De nukkige Brando weigerde aanvan
kelijk de iioofdrol omwille van de vele buitenscènes en 
de barre weersomstandigheden. Deze film van Elia 
Kazan uit 1954 was goed voor 8 Oscars. Zon. 5 aiwli. 
BBC 1 om IU.30 

^ ^ The day of the Jackal 1962, de onaf
hankelijkheid van Algerije wordt uitgeroepen. De aan
hangersvan de OAS (Organisation de l'Armée Secrete) 
zijn flink uitgedund, maar ze beramen een aanslag op 
generaal De Gaulle. Spannende splonagefilm van Fred 
Zinneman uit 1973, met Edward l=ox, Michael Lonsdale 
en Eric Porter. Maan. 6 april. Kanaal 2 om 21U. 

I ^ F Remember me? Midden in een fantasieloze 
nieuwbouwwijk wonen Lorna en lan, die dagelijks 
gebukt gaan onder een erg saai huwelijk. Op een dag 
komt Loma's jeugdvriendje hun leven binnenstor
men, tot grote ergernis van lan, Britse komedie van 
Nick Hurran uit 1997 met Robert Lindsay, Imelda 
Staunton en Rik Mayall. Dins. 7 april, Ned. 3 om 
2OU.20 

^m^ The Usual suspects Bij een overval op een 
schip met een grote lading drugs aan boord komen 
vier van de daders om. De vijfde wordt gearresteerd 
en door de agent, die hen eerder had vrijgelaten, aan 
de tand gevoeld. Meeslepende, erg ingewikkelde 
Amerikaanse thriller van Bryan Singer uit 1995 met 
Gabriel Byrne, Stephen Baldwin en Pete Postlethwaite. 
Woens. 8 april. Canvas om 20u.30 

• S ^ Panorama: Goed straffen Reportage van 
Kris Smet en Greet Nagels over alternatieve straffen. 
Op 3 april viel de uitspraak in het proces tegen 
voetballer Gilles De Bilde. Het openbare ministerie 
pleitte voor een alternatieve straf. Waarom komt De 
Bilde in aanmerking voor zo'n straf en wat houdt zo'n 
sanctie precies in? Dond. 9 april, TV1 om 22U.30 

^ ^ Het paradUs Vlaamse film van Rudolf Mest-
dagh uit 1997 met Dirk Roofthooft en Bert André. Een 
30-jarige man overvalt 's nachts in Brussel een ben
zinestation. Hij knevelt een pompbediende, sluit hem 
op, trekt zijn uniform aan en laat de klanten contant 
betalen, in de loop van de nacht raken beide mannen 
aan de praat en ontdekken dat ze heel wat gemeen 
hebben. Vrij. 10 april, Ned. 3 om 20u.59 
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Brussels raadslid Sven Gatz (VU) 
heeft vrijdag j.1. samen met Guy Van

hengel (VLD) en Michiel Vandenbussche 

(SP) in de raad van de Vlaamse Ge
meenschapscommissie een resolutie in
gediend betreffende de Nederlandstalige 
vrije radio's in Brussel. De drie vragen dat 
er ruimte zou komen voor de erkenning 
van nieuwe Nederlandstalige niet-open-
bare radio-zenders in Brussel. Gatz, Van
hengel en Vandenbussche menen dat deze 
radio's qua uitzendsterkte met Frans-
tahge radiostations moeten kunnen con
curreren, evenwel zonder de lokale zen
ders in de Rand te storen. Tot slot wensen 
de drie dat de Nederlandstalige vrije 
radio's in Brussel zoveel mogeüjk door de 
kabelmaatschappijen verspreid moeten 
worden. 

Zoals geweten bestaat er de jongste we
ken voor de zoveelste keer een 'me
ningsverschil' tussen Wallonië en Vlaan
deren omdat Waalse lokale radio's veel te 
krachtig zijn. Ter info: de Franse ge
meenschap staat een uitzendvermogen 
toe van 5.000 Watt-stereo, het Vlaamse 
decreet 100 Watt-mono ... Merken we 
ook op dat het in sommige delen van de 
Vlaamse hoofdstad nog altijd niet mo
gelijk is om de radio-uitzendingen van de 
VRT (helder) te ontvangen. Merken we 
tot slot op dat er in de Vlaamse hoofdstad 
momenteel vier Nederlandstalige vrije 
radio's zijn en veertien Franstalige. De 
resolutie is aangenomen en wacht nu op 
een gunstig gevolg. 

Zeer recent werd op Canvas in de 
reeks 'Histories' een uitzending gewijd 
aan Freddy Horion, de moordenaar die 
voor zijn daden al bijna 20 jaar in de cel 
zit. De reportage werd samengesteld door 
Jan Neckers en de argumentatie voor het 
maken ervan willen we u niet onthouden. 
„Horion wou wel meewerken, al vindt hij 

dat de tv-programma's hem geen goed 

doen. Neckers:"Daar heeft hij voor hon

derd procent gelijk in. Voor Horion zou 

het het beste zijn dat hij helemaal in de 

anonimiteit verdwijnt"." {De Standaard, 

24 maart 1998) Het is datgene wat ook 
wij dachten: Horion is veroordeeld, boet 
daar nog steeds voor, maar verdient bin
nenkort een nieuwe kans. Wie het daar 
niet mee eens is, moet het systeem maar 
veranderen. Het nemen van die nieuwe 
kans wordt hem alvast niet gemakkelijker 
gemaakt door hem en zijn - inderdaad 
vreselijke - daden opnieuw in de schijn
werpers te plaatsen. 

Waarom brengt een 'kwaliteitskanaal' als 
Canvas iemand als Horion terug op het 
voorplan? „Er is geen echt motief." laat 
Neckers middels De Standaard weten. 
„De strategen vonden dat de opvolger van 

Boulevard 250.000 kijkers moest halen. 

Ze gaven tips daarvoor: onze aandacht 

moest gaan naar moordenaars, spionnen 

en courtisanes. Dat is voor mij eigenlijk de 

reden geweest om vervroegd met pensioen 

te gaan. Ik wou programma's maken over 

Keizer Karel en heb Horion erbij genomen. 

Horion is gebleven. Keizer Karel niet. 

Begrijp me niet verkeerd. Ik heb dit twee

luik zeker niet tegen mijn zin gemaakt, 

integendeel. Maar zonder strategen had ik 

er nooit aan gedacht, neen." 

Kan iemand ons nog eens vertellen welke 
kijker ook alweer met Canvas bereikt 
moest worden ? En welke waarden het net 
moest uitstralen ? Mogelijk wil Neckers in 
zijn laatste publieke momenten nog wat 
natrappen, maar dit is hoe dan ook geen 
goede reclame voor een net dat de in
tentie had te vernieuwen zonder plat te 
zijn... 

Bart Peeters is terug van weggeweest: 
hij zal de vier komende jaren pro
gramma's maken voor de VRT. De manier 
waarop zijn komst aan de Reyerslaan 
benadrukt werd (in o.a. de journaals en 
'Voor de dag') deed bij momenten ver
onderstellen dat de druk op zijn schou
ders wel heel erg groot gaat worden. Het 
vetgemeste kalf werd net niet ritueel 
geslacht. 

Het zal de VRT overigens ook niet 
ontgaan zijn dat RTL4 - zowat de Ne
derlandse tegenhanger van VTM - het bij 
onze noorderburen ook niet meer zo 
denderend doet. Het kanaal ging recent 
onder de 20% marktaandeel en dat was in 
geen tijden meer gebeurd. Ook de vet-
betaalde 'sterren' van RTL, zoals Hennie 

Huysman en Peter-Jan Pens, liggen zwaar 
onder vuur omdat ze de verhoopte kijk-

Afgelopen week lag een 
noodnummer van Humo in de 

krantenwinkels. 

Bart Peeters werd bij de VRT 
ingehaald als de verloren zoon. 

cijfers niet meer kunnen halen. Jacques -

'De kop van Jut van 1 miljard' - Vermeire 

en VTM zijn gewaarschuwd ... 

Bij het weekblad Humo blijft het 
'vreemde' nummers regenen. Enkele we
ken geleden werd het blad nog gevierd 
met een 3000-ste exemplaar, nu lag er een 
'noodnummer' in de rekken. Het blad 
verscheen voor het eerst niet op tijd en 
kwam daarom met een afgeslankte versie 
aan een afgeslankte prijs. Oorzaak voor 
het laattijdig verschijnen was een vak
bondsactie tegen het ontslag van een 
medewerker, maar ook tegen een re
organisatie van de TV-redactie. Er wordt 
binnen de Mediaxis-gioep, uitgever van 
o.a. Humo, aan gedacht om een van 
Humo's belangrijkste verkoopsargumen
ten, m.n. de TV-bijlage, te laten leveren 
door een externe onderneming. Een en 
ander zou betekenen dat alle bladen in de 
Mediaxis-groep dezelfde, eentonige TV-
bijlage zouden krijgen. 

Wist Humo zijn noodnummer com
mercieel uit te buiten - 'Die zaterdag
ochtend in de krantenwinkel' - bij VTM 
krijgt men zo stilaan het heen en weer 
omdat het kanaal als enige in Vlaanderen 
geen reclame mag brengen rond kin
derprogramma's. Het station uit Vil
voorde heeft een punt wanneer het zegt 
dat het gediscrimineerd wordt omdat het 
als enige op de Vlaamse kabel aan de zgn. 
5-minutenregel onderworpen is. VTM 
zegt ook dat de derving aan reclame
gelden wel eens een eind zou kunnen 
maken aan investeringen in Vlaamse kin
derprogramma's. Het is inderdaad zo dat 
de 'Vlaamse' zender VT4 met het re
clamegeld rond kinderprogramma's nog 
nooit een cent heeft gestoken in een 
Vlaams jeugdprogramma. Ermee dreigen 
ook naar het buitenland te verhuizen 
indien de Vlaamse volksvertegenwoor
diging die regel handhaaft, maakt Me-

dialaan 1 dan weer minder sympathiek. 
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Beter weten? 
N.a.v. het dispuut rond het referendum 
in Sint-Niklaas betreur il< ten zeerste het 
gebrel< aan vertrouwen van de CVP-VLD-
VU-meerderheid in de l<unde van de 
bevoll<ing. 
ll< spreel< me niet uit over het inhou
delijke dossier en ik geloof perfect dat 
de vu-fractie overtuigd Is van de de

gelijkheid van haar plannen. Maar de
gelijke plannen zijn perfect uitte leggen 
aan de bevolking. De mensen zien heus 
wel in wat het algemeen belang is en wat 
niet. Het SP-spei kan perfect hypokriet 
zijn, die partij wint echter over de hele 
lijn door de angst die bij de meer
derheidsfracties leeft. De SP zou echter 
moeten weten dat ze een referendum 
niet mag devalueren tot een partijpo

litiek spel. Daarvoor Is het te waarde
vol. 
De federale CVP- en SPregering wordt 
gekenmerkt door een onvoorstelbare 
arrogantie van de macht. Onze strijd 
hiertegen, verliest aan geloofwaardig
heid wanneer we in praktijk op plaatselijk 
vlak hetzelfde laten uitschijnen. 
Politici weten het niet beter dan de 
bevolking. Dit is juist de hoofdreden 

waarom de bevolking geen vertrouwen 
meer heeft in de politiek. 
Dit duidelijk maken binnen de politieke 
partijen is blijkbaar een werk van lange 
adem, ook binnen de VU. Ik zal dit blijven 
doen omdat ik er heilig in geloof! En 
omdat het moet! 

Bert Anclaux, 
Senator 

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

Geen water in 
vu-wiin 
Ik wens te reageren op de lezersbrief in 
WIJ („Over Sigurd", 19 maart jl.). Ner
gens heb ik het sociale engagement van de 
ex-VUJO-voorzitter veroordeeld. Ook 
was het mijn bedoeling niet om per
soonlijk na te trappen. Wél wens ik nog 
eens duidelijk te onderstrepen dat m.i. de 
toekomst van de VU Vlaams-radicaal zal 
zijn, of niet zal zijn. Wie het Vlaams-
nationalistisch karakter van de Volksunie 
verloochent of minimalistisch interpre
teert, verloochent de ziel van de partij. 
Een verdere versterking van extreem
rechts of een tweede overstap van een 
segment van de partij naar een radi
caliserende VLD ligt dan in de lijn van de 
verwachting. Niet een paars Belgisch ka
binet tot stand brengen is de hoofd
opdracht van de VU (de VU in de rol van 
D66? Ook na het fiasco van de Ne
derlandse gemeenteraadsverkiezingen 
voor D66?), maar wel de grootst mo
gelijke zelfstandigheid voor Vlaanderen 
betrachten... Vanuit de wetenschap dat 
enkel het lichten van de communautaire 
hypotheek in dit land eindelijk ook de 
echte maatschappelijke problemen kun
nen aangepakt worden. Vlaams-radica-
lisme én democratisering zijn comple
mentair. Consequente sociaal vooruit
strevende krachten kunnen niet anders 
dan de eisen van de Vlaamse beweging 
onderschrijven en mee streven naar een 
onafhankelijk Vlaanderen. Dat dit géén 
slogantaai is wordt door steeds meer 
personen - ook niet-flaminganten - on
derkend: academici, bedrijfsleiders, het 
justitiewereldje... en rijkelijk laat, nog 
steeds aarzelend, ook door VUJO. Zou 
VUJO in plaats van die parlementsleden 
uit de eigen partij die de communautaire 
radicalisering genegen zijn en kritische 
kanttekeningen plaatsten bij de operatie 
ID-21, te betitelen als „aanhangers van de 
oude politieke cultuur" niet beter haar 
energie wijden aan een eensgezind of
fensief voor een noodzakelijke Vlaamse 
staatsvorming? Een veel realistischer en 
door de achterban gewenste strategie dan 
allianties aan te gaan met politieke goe
roes en mistevreden postmoderne in
dividualisten die in neo-Belgicistische sfe
ren vertoeven. Vandaar de lichte sym
pathie van de VUJO-top voor het „milde 
anarchisme" van de ondertekenaars van 
het Manifest tegen het nationalisme f 

Ik constateer ondertussen met voldoe
ning dat de partijtop geen water in de VU-
wijn wil doen om de operatie ID-21 tot 
een goed einde te brengen. Mag ik de 
partij oproepen om te verruimen met 
radicale Vlamingen uit de brede Vlaamse 
beweging, academische middens, het be

drijfsleven, de journalistiek, de arbei
dersbeweging, de nieuwe sociale bewe
gingen, de hervormingsgezinde advoca
tuur, de artistieke wereld... die ook wer
ken voor een propere en beter func
tionerende democratie door écht Vlaams 
zelfbestuur. 

Kris Ve i^ t , 
Sint-Niklaas 

Emigranten 
U stelt dat „Vlaamse emigranten met de 
Belgische nationaliteit (...) zullen van
zelfsprekend niet geweerd worden" 
(WIJ, 26 maart jl). 
Ik veronderstel dat dit een lapsus is, die 
vanuit ons standpunt moeilijk te negeren 
is. Ik voel mij verplicht te reageren. Het is 
immers een zwaanvichtige onzorgvuldig
heid. 
Nog steeds zijn wij verplicht ons te ver
zetten tegen het onzorgvuldig gebruik 
van de term „migrant", waarmee recta 
bedoeld wordt „immigrant". Deze ver
enging van het begrip kunnen wij niet 
aanvaarden. Migranten zijn zowel im
migranten als emigranten. 
In Vlaanderen is het aangewezen om te 
spreken over Vlaamse emigranten als we 
het hebben over onze eigen mensen die 
zich in den vreemde gaan vestigen. Voor 
de rest zou men het best steeds hebben 
over immigranten. Begrijpt u hoe frus-

terend het overkomt als er in bepaalde 
miheus geijverd wordt voor stemrecht 
voor migranten, als we weten dat men 
daarbij enkel denkt aan het toekennen 
van dit recht aan immigranten? 
Terloops, waarom vergeten die milieus 
steevast onze eigen migranten, de 
Vlaamse emigranten? 
Mag ik met deze aandringen op meer 
zorgvuldigheid, en tegelijk pleiten voor 
minstens evenveel aandacht voor onze 
Vlaamse emigranten en de ermee gepaard 
gaande problematiek, zowel sociaal, cul
tureel en algemeen menselijk? 

Guido Dutry, 
Vlamingen in de Wereld 

Stakingen 
Maandagavond reed ik naar huis en zocht 
zoals gewoonlijk mijn favoriete radio
station. Tot mijn niet geringe verbazing 
kreeg ik op iedere frequentie dezelfde 
muziek te horen. Autoradio stuk? Fre
quenties eensklaps veranderd? Nee: on
tevredenheid bij het VRT-personeel dat 
daarop dan maar besliste om de boel lam 
te leggen. Zelfs voor het geven van ver
keersinformatie werd niemand bereid ge
vonden. En daar moest ik het dan maar 
mee doen. 

Mijn ergernis ware niet zo groot geweest 
indien ik niet ook de jongste weken al 
geplaagd was door de Witte Woede (pro

test in Brussel), de NMBS (protest in 
Brussel) en De Post (protest zowat 
overal). Ik heb er begrip voor dat mid
deleeuwse werkomstandigheden niet 
meer kunnen, maar al deze vriendelijke 
doch kwade mensen moeten zo stilaan 
eens gaan beseffen dat er in de par
ticuliere sector veel minder kapsones 
worden gemaakt. Deze mensen die door 
mij betaald worden, moeten zo stilaan 
eens gaan beseffen dat ik - en velen met 
mij - binnenkort niet meer bereid zullen 
zijn om op hun diensten beroep te doen 
en ons zullen wenden tot particuliere 
ondernemingen. In dit land is zelfs de 
privé-sector relatief mild voor zijn werk
nemers, het is dan ook niet meer dan 
normaal dat de werknemer daarvoor iets 
in de plaats stelt. De vakbonden moeten 
beseffen dat zij echt niet meer zoveel 
mensen vertegenwoordigen als ze zelf 
plegen te zeggen. Is het ooit bij hen 
opgekomen dat de eis voor een '32-
urenwerkweek met loonsbehoud' in veler 
ogen klinkt als 'meer vakantie'? 
Daar heeft het scheppen van werkge
legenheid voor anderen of het verwerven 
van (nog) meer sociale rechten niets, 
maar dan ook helemaal niets, mee te 
maken. 'De burger' met duizenden over
uren, beste ambtenaren, wordt ook uw 
gijzelingen moe! 

W.B. 
Wetteren 
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OPGAVE 107 

HORIZONTAAL 

3. Aandacht alstublieft! (7) 
6. Wat tijdens de oorlog 's 

avonds en 's nachts ver
plicht was, ts nu een vorm 
van diefstal (13) 

8. Afgelopen (10) 
10. Grote boerderij (4) 
11. Om de dertiende letter te 

vermenigvuldigen heb je 
een hele industrieplaats In 
het Nederlandse Drenthe 
nodig! (5) 

13. Waar heimelijke school-
verzuimers zich achter 
verschuilen! (5) 

14. Is deze West-Vlaamse ge
meente werkelijk bekla
genswaardig? (7) 

15. Dit is een manier om dure 
spullen op een knoeierige 
wijze te gelde te maken 
(9) 

VERTICAAL 
1. Centrum van de geldhan-

del, maar ook handig om 

bij je te dragen (5) 
2. Komt wél uit een goed 

hart... (6) 
4. Spel van korte duur (5) 
5. Die moeten ervoor vech

ten om hun geld te krijgen 
(10) 

6. Ja ja, hij loopt zoetjesaan 
naar de vijftig (9) 

7. Uitgediend (7) 
9. Bultenaars (7) 

12. Nog minder dan 2 ver
ticaal (4) 

13. Hier hoort het woord 
,,goed" bij en dan gaat 't 
om iemands schamele be
zit (4) 

OPLOSSING OPGAVE 106 
Horizontaal: 1. bus; 5. ritme; 
9. al; 10. eeuw; 12. lul; 13. 
zilver; 14. kei; 16. drastisch; 
17. reek; 19. mazout; 21. ijlt; 
22. OS; 23. kwatong; 24. Trees, 
25. saté; 27, lor; 28. té. 
Verticaal: 1 br; 2. uitzicht; 3. 
st; 4. ververijen; 6. parket; 7. 
vee; 8. viking; 11 wartaal; 12. 

' I I 

15 

lasso; 15. basalt; 16. duw; 18. 
ets; 19. mos; 20. oker; 26. 
toe. 
Uit de Juiste inzendingen 
werd Roelof Falkena uit de 
Haadstrj. 4 te 9244 CN 
Beetstersweach In Frles< 
land getrokken. H|J krtigt 

binnenkort zijn prUs thuis
bezorgd. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 107 ver
wachten wu ten laatste op 
maandag 13 april a.s. op 
ons adres: Barrikadenpiein 
12 te 1000 Brussel. 
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„De bemerkingen die m deze 'De eeuwige 

strijd gemaakt werden, waren onvoorstel

baar agressief. (...) Dit programma heeft 

alleen de bedoelmg om mensen in twee 

kampen te verdelen, liefst op een zo grof 

mogelijke wijze." VU-fractieleider Paul Van 

Grembergen was bepaald niet mals voor de 
uitzending 'Geen Turken of Marokkanen in 
mijn straat!' in de reeks 'De eeuwige strijd'. 
Op de vraag of een debat over het mi
grantenthema dan niet kon op TV ant
woordde hij (WIJ, 22 januari jl.): „Jawel, 

maar het lijkt me niet aangewezen om dat 

op zo'n manier te doen." 

Eén week later hadden ook wij het pro
gramma gezien tijdens een niet-officiële, 
maar openbare visie in het 'Vlaams par
lement. Ons besluit luidde (WIJ, 29 januari 
jl.): „Wat de aanwezigen te zien kregen was 

mogelijk niet zo schokkend als wat Van 

Grembergens uitspraken hadden doen ver

moeden. Al verdiende het debat - voor zover 

daarvan sprake - ook weer niet het stempel 

sereen". 

Wat vond u van Van Grember
gens reactie? 

Mariene de Wouters: „Ik was verwonderd. 
Ik begreep zijn emotionele reactie niet, al 
deel ik zijn bezorgdheid: deze is immers 
ook de onze. Ik ontken dus niet dat in de 
bewuste uitzending zeer pijnlijke dingen 
zijn gezegd. Het werd rijd dat iemand na 
zoveel jaren stilzwijgen eindelijk reageert, al 
had dat natuurlijk ook kunnen gebeuren op 
de resultaten van de enquête die uitwees dat 
55% van de bevolking zichzelf min of meer 
'racist' noemde. 

Onze conclusies zijn evenwel anders, die 
van Van Grembergen is: 'Het is zo erg dat je 
dat niet moet laten zien'. De mijne is "Veeg 
de vuiligheid niet weg onder de mat, maar 
toon het'. Ik meen dat je je vijanden maar 
beter kan kennen, anders worden ze pas 
echt gevaarlijk. Sommige mensen moet je 
met de neus op de feiten drukken. Pas dan 
zullen zij vaststellen dat het echt heel 
dringend tijd is om voor deze problematiek 
een oplossing te zoeken. Laten we eerlijk 
zijn: 'De eeuwige strijd' heeft niet de pre
tentie om in 50 minuten in een oplossing te 
voorzien. Het enige wat wij doen is het volk 
een spiegel voorhouden, is laten zien wat er 
bij de mensen leeft. Ik voeg daar nog aan toe 
dat Van Grembergen de zaak vanuit een 
politiek oogpunt bekijkt. Ik zie een en ander 
vanuit een menselijk standpunt en heb van 
deze aflevering absoluut géén politiek debat 
willen maken." 

Van Grembergen reageerde ook 
op de manier waarop alles ge
toond werd. Kan je zo'n debat 
niet doen met enkele profes
soren, straathoekwerkers,...? 

de Wouters: „Worden die professoren ge
confronteerd met racistische opmerkingen ? 
Of wonen die in de probleemwijken, waar 
sparmingen zijn? Waarom hebben 20 jaar 

E nkele maanden geleden maakte VU-fractieleider 

Paul Van Grembergen zich wel heel erg kwaad 

over 'De eeuwige strijd', het praatprogramma van 

Mariene de Wouters. Daarnaar gevraagd wilde de 

dame in kwestie graag een reactie kwijt. 

serene discussies onder geleerde mensen 
geen resultaten opgeleverd? Zij worden 
niet geconfronteerd met de problemen. Ik 
zeg niet dat zij niet mee mogen praten, maar 
zij hebben wel kansen genoeg. Als ik het 
goed begrijp mag de man in de straat wel 
deelnemen aan verkiezingen, maar mag hij 
voor de rest zijn stem niet laten horen. Bij 
ons kan hij dat wel." 

U woont toch ook niet in de 
Seefhoek... 

de Wouters: „Precies. Maar u heeft mij ook 

geen racistische opmerkingen horen ma

ken. Ik modereer en wil beide kanten laten 

horen. Hopelijk lost dat in zoverre iets op 

dat erover gepraat wordt en dat er ook iets 

aan gedaan wordt." 

racisme. Het is dus normaal dat je er 
mensen bij betrekt die ook daadwerkelijk 
problemen hebben met migranten. We had
den ook een uitzending kunnen maken over 
'verdraagzaamheid'. Maar het Europees 
onderzoek wijst uit dat racisme in België 
wel degelijk bestaat. Dat moet je niet willen 
verdoezelen. Integendeel: je moet de vraag 
stellen wat. te doen opdat mensen meer 
verdraagzaam zouden worden." 

U gelooft toch niet dat er na uw 
programma's wat dan ook zou 
zijn opgelost? 

de Wouters: „Uiteraard niet. Maar die 
pretentie heb ik ook niet. Anderzijds: na 20 
jaar in de politiek is op dat vlak ook niet veel 
veranderd. Is dat een reden om het niet te 

Niet alles kan op TV 
# Van Grembergens uitspraken 

hebben er alleszins voor gezorgd 
dat er over uw programma ge
praat werd. Tevreden? 

de Wouters: „Er mag ook niet te negatief 
over gesproken worden. Het kwam mij ook 
voor dat nogal wat journalisten mij wel 
opbelden met vragen over het programma 
en over de uitiatingen van Van Grem
bergen, maar dat velen het niet eens hadden 
gezien." 

Ware het niet beter geweest om 
man en paard te noemen: er 
waren nogal wat Vlaams Blok'ers 
prominent in uw programma 
aanwezig, o.a. hun jongeren-
voorzitter en ene Joris die u op
voerde als 'islamkenner',... 

de Wouters: „Het is pertinent niet waar dat 
de zaal vol zat met VB'ers! We hebben toch 
ook niet gezegd dat Chokri Mahassine of 
mevrouw Bellens van de SP waren! We 
hebben dat bij niemand gedaan omdat we 
geen politiek debat wilden. Anderzijds heb
ben wij vastgesteld dat het gewone publiek 
in de studio veel heviger was. Ik wil ook 
even terugkomen op de 'islamkenner': die 
heb ik niet zo aangekondigd. Iedereen die 
het programma gezien heeft, weet dat. Op 
een beeldfragment werd geopperd dat ra
cisme te maken heeft met het feit dat je een 
andere cultuur niet wil leren kennen. 
Daarop zeg ik aan die man: 'Dat kan van u 
niet gezegd worden', want hij heeft wel de 
moeite gedaan om die cultuur te leren 
kennen." 

U gaf hem daardoor wel een 
zekere autoriteit. 

de Wouters: „Dat is uw interpretatie. Dat 

had alleszins niet zo mogen overkomen. Ik 

heb dat niet bewust gedaan. Maakt dat het 

verschil?" 
U kan ook mensen opvoeren die 
geen last hebben van migranten 

de Wouters: „Het programma ging over 

tonen? Mijn bedoeling is echt niet alleen 
'ambras' te maken. Ook ik vind ook niet dat 
alles zomaar kan op TV Natuurlijk houd 
ook ik rekening met de kijkcijfers, maar ik 
moet 's morgens wel op kunnen staan 
zonder te walgen van mezelf. Een aller
eerste voorwaarde is respect hebben voor 
de mensen en hun wensen." 

Ontwaken we vandaag in een 
verdraagzaam Vlaanderen of is 
datzelfde Vlaanderen het pro
gramma alweer vergeten? 

de Wouters: „Ik hoop dat de beleidmakers 
het niet vergeten zijn. Of moet ik misschien 
nog eens zo'n programma maken ... 
(lacht)." 

Ook vuB-prof Hans verstraeten 
heeft na de bewuste uitzending 
een tribune gewijd aan uw soort 
programma's. Hij zegt dat ze als 
zeer spontaan overkomen, maar 
niettemin strak in scène gezet 
zijn. 

de Wouters: „Het is noch het een noch het 
ander. Er is zeker ruimte voor improvisatie, 
maar er bestaat inderdaad een scenario, er 
wordt vooraf met de gasten gesproken,... 
Dat wil niet zeggen dat die mensen ook in 
de uitzending hetzelfde zullen zeggen." 

IVloeten we uw programma 
plaatsen onder de noemer in
formatie of ontspanning? 

de Wouters: „TV is altijd een vorm van 
ontspanning, zelfs het nieuws. 'De eeuwige 
strijd' is anderzijds geen 'Rad van fortuin' 
en bevat dus ook informatie. Het valt onder 
noemer infotainment." 

Dan komt daar journalistiek werk 
bij kijken. En laat de joumalis-
tenbond nu net geadviseerd 
hebben niet te polariseren of te 
problematiseren rond het mi
grantenthema, 

de Wouters: „Weet u wat u - en nog veel 
anderen - willen: u wil het thema voor
behouden voor een elite. Ik ben daar tégen! 

Het is niet omdat mensen niet gediplo
meerd zijn, dat ze geen recht van spreken 
hebben. Als je die redenering volgt, dan 
moet je geen democratie willen! Ik heb ook 
de idee dat er in de beoordeling van VTM 
en VRT met twee maten en gewichten 
wordt gewogen. Op de VRT zou een 
soortgelijk debat mogelijk onopgemerkt 
voorbij gegaan zijn. Nu VTM het doet, 
springt iedereen erop." 

Edwin Ysebaert van het 'Een
zame HartenBurO' zal daar an
ders over oordelen ... 

de Wouters: „Dat klopt, maar ik heriimer 
mij ook een programma van de VRT waarin 
de meest racistische opmerkingen op de 
kijker werden losgelaten (o.a. de Panorama
uitzending in Lint past in dit plaatje/red.). 
Er kwam maar één partij aan bod en i.t.t. bij 
'De eeuwige strijd' waren ze zelfs geen 
genuanceerde standpunten. Waarom kan 
dat wel?" 

U zegde na afloop 'aangedaan' te 
zijn. Had u dat niet kunnen voor
spellen? 

de Wouters: „Zeer zeker. Maar ik pleit niet 
voor hypocrisie, maar voor mensen die hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Ik steek 
niet alles op de politiek, maar meen dat wie 
daarvoor kiest zijn of haar verantwoor
delijkheid moet opnemen. En dan heb ik 
het niet alleen over Van Grembergen, want 
ik heb niets tegen de man. Alhoewel zijn 
vergelijking met bv. Radio Milles Collines 

natuurlijk beschamend en onbehouwen 
was. Dit was te vergelijken met sommige 
emotionele uitspraken tijdens de uitzen-
ding." 

Ik wacht nog op thema's als de 
Vlaamse onafhankelijkheid, het 
vorstenhuis, reclame op TV,... 

de Wouters: „Als Jan Van Rompaey dat 
enkele maanden vóór ons heeft gedaan, 
zullen wij het niet al te snel herhalen. 
Misschien moeten we eens een debat doen 
over de taalkwestie. De taalkwestie. Onder 
het motto: 'Ik weiger een woord Frans te 
spreken!', (lacht) Weigert mijnheer Van 
Grembergen Frans te spreken? (terug ern
stig) Ook die hele taalkwestie is een vorm 
van verdraagzaamheid. Waarom moeten 
we altijd zeggen: 'Waarom hebben mensen 
altijd de behoefte iedereen in vakjes te 
stoppen en te verdelen naargelang de huid-
kleur, de taal of wat dan ook.'. Wat maakt 
het nu uit of iemand Frans, Marokkaans, 
Turks of Chinees praat? Waarom is daar 
dan zo'n heisa rond?" 

(gv) 

Mariene de 
Wouters: 
„Ook die hele 
taalkwestie Is 
een vorm van 
verdraag
zaamheid, 
wat maakt 
het nu uit of 
Iemand Frans, 
Duits, Ttirks of 
Chinees 
praat? 
waarom Is 
daar dan zo'n 
heisa rond?" 
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