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J
n een interview met Het Laatste Nieuws 
(zaterdag 9 mei) zei Vic Anciaux „dat het 
vastleggen van een gewestelijk statuut 

voor Brussel een vergissing was." Anciaux-
senior wil, net als de Warande-dub en het 
OW, de Brusselse regering en de 19 
gemeentelijke 'baronniën'opdoeken. In de 
plaats daarvan denkt hij aan de oprichting 
van één stad, met één raad, één bestuur en 
talrijke wijk- of districtsraden. Verkozen 
Vlaamse - en Franstalige 
Gemeenschapscommissies, beiden onder de 
voogdij van hun gemeenschap, staan apart in 
voor de gemeenschapsaangelegenheden. De 
Vlaamse commissie zou 25 leden tellen, de 
Franstalige 50. Voor gemeentelijke en 
territoriale of hoofdstedelijke 
aangelegenheden staan de gemeenschappen, 
onder de voogdij van de federale overheid, 
samen in. Op die manier is ook de 
minimumvertegenwoortiging van de 
Vlamingen gewaarborgd. 

De heldere structuren zouden het 
Brussels beleid ten goede komen. De 
grootstad kampt met bijna onoplosbare 
problemen als armoede, criminaliteit, 
stadsvlucht, verkeerschaos en 
milieuverontreiniging. Om een 
Vlaamsvriendelijk én realistische Brusselse 
structuur uit te bouwen en om er een 
aangepast, economisch aantrekkelijk en 
sociaal beleid te kunnen voeren, staan twee 
radicale partijen in de weg. Het Vlaams Blok 
fantaseert dat Brussel van de ene op de 
andere dag in Vlaamse handen zal vallen. 

PRL-FDF droomt van een eentalige 
hoofdstad. Beide partijen hebben bovendien 
geen realistische kijk op de Brusselse 
problemen. Daarom roept Vic Anciaux 
Agalev op om samen met VU, ID21 en met al 
dan niet onafhankelijken zoals huisartsen, 
advocaten, sociaal-culturele werkers, mensen 
uit de artistieke wereld en uit de 
migrantengemeenschap een 'open stadslijst' te 
vormen. Met Bert Anciaux op kop moet de 
lijst een dam opwerpen tegen het extremisme. 
Alleen haalde de VU tijdens de vorige 
Brusselse raadsverkiezingen één en Agalev 
geen enkele zetel. SP, noch CVP, laat staan de 
intern verdeelde Brusselse VLD zijn in staat 
om het Vlaamse tij te doen keren. 

De oproep van de gewezen Brusselse 
staatssecretaris komt niet uit de lucht 
gevallen. Agalev en VU praatten sinds 
maanden. De VU legde alle kaarten, gaande 
van inhoudelijk programma tot lijstvorming, 
op tafel. Toch blijft Agalev de kat uit de boom 
kijken. De groenen vrezen voor de 
populariteit van Bert Anciaux, ze mikken op 
de electorale troeven van Ecolo en de 
Brusselse afdeling van Agalev wordt door het 
nationale partijbestuur tegengehouden. Het 
Antwerpse voorbeeld heeft nochtans 
aangetoond dat gezamenlijke lijstvorming een 
lange electorale campagne vereist. Het 
project moet dan ook voor de zomer rond 
zijn. Agalev kan de onderhandelingspartners 
niet blijven aan het lijntje houden. Het is 
kiezen of verliezen. 

(evdc) 

Fiscale autonomie. 

BXL wordt BRU 

Met z'n ailen naar de Rand. 
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Uit liet Viaams plal<boel< 

Wat is design? 

P remier Dehaene geeft de indruk dat 
hij zijn buik uitspreekt, het is niet zijn 

gewoonte. Het is een vaststeiiing na de 
vele vraaggesprekken die hij in de voor
bije dagen ten beste heeft gegeven. De 
eerste minister zit geprangd tussen zijn 
meerderheid en de oppositie naar wie 
hij dus een hand heeft uitgestoken. 
Door na de ontsnapping-Dutroux zijn 
regering op blitse wijze te herschikken 
gaf Dehaene de indruk het roer volledig 
in handen te hebben, maar een deel van 
de oppositie, waaronder de VU, speelde 
zo kort op de bal dat de premier ge
noodzaakt was haar voorstellen van her
vorming van gerecht en politie ernstig 
te nemen. 
De eerste minister kon dit signaal moei
lijk negeren, te meer daar de meer
derheidspartijen niet helemaal klaar wa
ren met hun voorstellen. Bovendien zou 
het afwijzen van een uitgestoken hand 
door de publieke opinie niet goed ont
haald worden. Vandaar dat de premier 
geen moeite had om te bekennen. „Dit 
is ongetwijfeld de grootste onderhan
delingsuitdaging waarvoor ik ooit ge
staan heb." {De Standaard, 11 mei). 
Of Dehaene deze uitspraak echt meent 
is niet het punt, belangrijk is dat hij 
beseft dat hij tijdens de onderhande
lingen niemand mag verliezen, vooral 
niemand van zijn coalitiepartners en 
zeker niemand van zijn eigen partij. 

Want als het octopus-experiment met 
de oppositie mislukt, moet de premier 
nog verder met zijn meerderheid, De
haene heeft echter genoeg ervaring, 
zijn principe indachtig dat „iedereen 
mee het bad in moet" heeft hem ge
holpen om het Sint-Michielsakkoord te 
verwezenlijken. Ook de oppositie ver
langt medewerking van Dehaene, zij 
heeft hem nodig om de regeringspar
tijen over de meet te halen voor haar 

In bad met 
de octopus 

voorstellen. Deze over de reorganisatie 
van Justitie, b.v., staan verder dan de 
voorstellen van de regering. De premier 
was zo ruiterlijk dit toe te geven. 
Wat Dehaene eveneens beoogt is dat 
geen enkele politieke partij bij komende 
verkiezingen het thema van de justitie-
en polltiehervormingen kan bespelen. 
Hij wil dat (het succes of de mislukking 
van) deze hervormingen het werk van 
zoveel mogelijk partijen is. Dit thema 
bevat te gevaarlijke springstof die bij 
onzorgvuldig gebruik passies kan doen 
oplaaien, ook buiten de politieke wereld. 
Want alhoewel het de politici zullen zijn 

die uiteindelijk over de hervormingen 
beslissen toch zal de Wetstraat rekening 
moeten houden met de bereidwillig
heid van de Instellingen om de her
vormingen te aanvaarden. Comman
dant Deridder zette wel een symbo
lische stap terug, maar hoe zullen de 
diverse rijkswachtvakbonden reageren? 
in de magistratuur is blijkbaar niemand 
bereid een geste te doen. Of wacht men 
daar op de dag dat Dutroux nog eens op 
wandel gaat? 
Alvast de rijkswacht geeft de indruk voor 
de openlijke confrontatie te kiezen. Was 
het echt nodig dat één bond zo on
bezonnen aan het ageren ging'' En dat 
sommige corpsen weigerden om PV's 
op te stellen? Dit zijn geen beelden van 
een gedisciplineerd corps dat vertrou
wen en eerbied afdwingt. Partijen, zoals 
de SF? die de rijkswacht door dik en dun 
verdedigen en die vandaag of morgen 
een nieuwe chef gaan benoemen doen 
er goed aan de gendarmene op haar 
plichten te wijzen. 
De Volksunie, een arm van de octopus, 
wil zeer ver gaan in de hervormingen. 
Voor de magistratuur vraagt zij o,m een 
volledige depolitizering en op termijn de 
defederalisering van Justitie, Verder 
vraagt de partij haar plaatselijke man
datarissen om vanaf deze week in de 
gemeenteraden „een motie inzake de 
hervorming van de politiediensten" 

neer te leggen, De tekst vertrekt vanuit 
het eensgezind goedgekeurde rapport 
van de commissie-Dutroux, De VU stelt 
voor dat de gemeenteraden zich uit
spreken voor één geïntegreerde politie, 
georganiseerd op twee bevoegheids-
nlveaus, lokaal en federaal. Dit in te
genstelling tot een eenheidspolitle die 
alle niveaus omvat. 
De politie op lokaal niveau moet er 
komen door de samenvoeging van de 
territoriale rijkswachtbrigades en de ge
meentepolitie. Deze lokale politie moet 
onder het gezag van de burgemeesters 
staan en onder de controle van de 
democratisch verkozen gemeentelijke 
overheden. Voor opdrachten van ge
rechtelijke politie werkt zij o,l,v, de pro
cureurs des konings of van de onder
zoeksrechters. Deze structuur heeft 
geen hiërarchische band met de fe
derale politie, maar beschikt wel over 
noodzakelijke verbindingslijnen. De mi
nister van Binnenlandse Zaken kan in 
noodgevallen één of meerdere lokale 
politiediensten opvorderen. 
Dienstbaarheid aan de bevolking, ef
ficiëntie, doorzichtige structuren, ver
antwoordelijkheid, decentralisatie, de
mocratische controle, zullen de sleu
telwoorden zijn waardoor de bevolking 
opnieuw geloof en vertrouwen in de 
politiediensten kan verwerven, 

Maurits Van Liedekerke 



zo doen w» dat! 
„A/5 de Raad van State geen afwijking 
van de wetgeving toestaat, dan rest ons 
geen andere keuze dan de wetgeving zelf 
te wijzigen" aldus de woordvoerder van 
Theo Kelchtermans in een reactie op 
een arrest van de RvS. Die had de 
vergunning voor de vzw Terlamen in 
Zolder - met het gekende racecircuit -
vernietigd waardoor extra races tijdens 

de zomermaanden niet meer kunnen. 
De RvS trad daarmee een buurtbewoner 
bij die last had van de verregaande 
geluids- en verkeershinder. Omdat tegen 
beslissingen van de RvS geen beroep 
mogelijk is, zal Kelchtermans de wet 
dus wijzigen. In tijden van Nieuwe 
Politieke Cultuur doen wij dat zo, 
mijnheer! 

Mei '68... 
„Als gastdocent voor de cursus "Mediapraktijk: Geschreven pers" 
heb ik nauwe contacten met de huidige generatie studenten Ik 
stel vast dat ze meer meegaand, braaf en dociel zijn. In plaats van 
zich zoals In het verleden af te zetten tegen het establishment, 
lijken ze zich nu meer gericht voor te bereiden op het es
tablishment." 

het nieuw, maandelijks Yves Desmet in Akademos, april 1998, 
infoblad van de VUB. 

„Ik heb inl 988 de zogenaamde yuppie-generatie van dejaren '80 
vergeleken met die van '68 ik heb daar ontstellend weinig 
verschillen gevonden " 
Mark EIchardus elders in hetzelfde nummer van Akademos. 

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

Na de nationale verkiezingen in 
Nederland is Paars II in de maal<. 

Wallonië is op zoek naar een 
volkslied. De Waalse volksvertegen
woordigers zullen kiezen tussen 'Chant 
des Wallons' en 'OD peut-on être mieux 
qu'au sein de sa familie?'. 

Drie kwart van de uitbaters en 
het personeel van dieetwinkels zijn 
niet in staat om hun klanten op een 
vakkundige manier bij te staan in hun 
dieet. 

. , In Italië komen tientallen men
sen om onder een modderlawlne. 

Els Witte is herverkozen tot 
rectorvandeVUB. 

De para die in Somalië zijn 
vrienden op 'een meisje' had getrak
teerd is in beroep door de Krijgsraad 
veroordeeld tot 6 maanden effectief 
en 5 jaar ontzetting uit de burger
rechten. De man gaat in Cassatie. 

Nachtwinkels mogen alcohol 
blijven verkopen. 

< Bij Michel Demaret, de gewe
zen burgemeester van Brussel, werd 
een huiszoeking gehouden wegens 
verdenking van corruptie. 

De overheid en haar instellin
gen mogen bij het in dienst nemen van 
mensen geen rekening houden met 
hun gewicht. 

Een goed deel van de voor
malige KS-top zal voor de rechter 
moeten verschijnen wegens gesjoe
mel. 

Studenten laten zich bij de 
keuze van de universiteit vooral leiden 
door de nabijheid van de Instelling. 

Een Code van goed nabuur
schap moet voorkomen dat Vlaande
ren en Nederland eikaars bedrijven in 
de grensstreek nog afsnoepen. 

Het Eurovisiesongfestival werd 
gewonnen door de transsexuele Dana 
international die voor Israël 'Diva' 
naar de top zong. De Waalse inzending 
voor België eindigde zesde. 
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KOPPELING 
Zes maanden na het ontslag van VU-
staatssecretaris Vic Anciaux uit de Brus
selse regering blijft het in Brussel huilen 
met de pet op. Een 'noodregering' voert er 
nog steeds een beleid zonder een meer
derheid in de Vlaamse taalgroep. In prin
cipe kan daardoor de begroting van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscom

missie (GGC) niet worden goedgekeurd. 
Daarom doet de Brusselse regering een 
beroep op art. 40 van de wet op de 
rijkscompabiliteit. Het artikel bepaalt dat 
in uitzonderlijke en hoogdringende si
tuaties de regering tot uitbetaling kan 
overgaan zonder een meerderheid in het 
parlement. Het Rekenhof heeft reeds laten 
verstaan dat de Brusselse regering niet kan 
blijven een beroep doen op art. 40. 
Daardoor zou de Brusselse crisis wel eens 
op de federale tafel terecht kunnen ko
men. Temeer, daar van het zogenaamde 
taalhoffelijkheidsakkoord niets in huis 
komt. Aan de Yaste Commissie voor Taal-

toezicht (VCT) vroeg de Vlaamse op
positie een advies over de rondzendbrief 
van Brussels minister-president Charles 

Ficqué in verband met het taalhofffe-
lijkheidsakkoord. Daarin staat immers ge
schreven dat het aandeel van de Ne-
derlandstaligen bij de Brusselse brandweer 
onder de grens van 30% zou dalen. Voor 
het taaikader in de Brusselse administratie 
is een gelijkaardig 'compromis' in de 
maak. 

Picqué voorspelt dat de VCT een advies 
over de Brusselse taalkaders zal koppelen 
aan een advies over de rondzendbrief van 
Vlaams minister van Binnenlandse Aan
gelegenheden Leo Peeters (SP) over de 
faciliteiten. Daartegen diende minister-
president van de Franstalige gemeenschap 

Laurette Onkelinx (PS) klacht in bij de 
VCT. Picqué vreest een 'koehandel' tussen 
beide dossiers. Daarmee feeft hij eigenlijk 
aan te verwachten dat de VCT een ge
matigd advies zal verlenen over de fa
ciliteitenrondzendbrief tegenover een ne
gatiever advies over de Brusselse taal
kaders. Hoe dan ook, de koppeling van het 
faciliteitenprobleem aan de Brusselse taal
problemen is uit den boze. 

RESERVAAT 
Nadat FDF'er Georges Clerfayt tevergeefs 
bij het Europees Hof van de Rechten van de 

Mens in Straatsburg protest aantekende 
tegen het statuut van de Franstaligen in 
Vlaams-Brabant, poogt hij andermaal Bel
gië een 'veroordeling' te laten oplopen. 
Deze keer diende Clerfayt met enkele 
geestesgenoten een resolutie in de Raad 

van Europa in. Deze Raad bestaat uit 
veertig landen, is samengesteld uit af
gevaardigden van de nationale parlemen
ten en verstrekt voornamelijk advies aan 
de ministers van Buitenlandse Zaken. Op 
1 februari 1995 werd er een Raamverdrag 

voor de bescherming van nationale min

derheden opgesteld. België heeft dat ver
drag nog niet ondertekend. De Vlaamse 
regering eiste in juli 1993 dat bij de 
ondertekening van het verdrag voorbe
houd zou worden gemaakt, in die zin dat 
noch Nederlandstaligen, noch Franstali
gen in België als minderheden kunnen 
worden beschouwd. Om communautaire 
twistpunten te vermijden ligt het dossier 
nog steeds in de lade van premier De-
haene. 

De niet-ondertekening van het Raamver
drag ziet Clerfayt als een bewijs dat 'Bel
gië', in feite Vlaanderen, weigert de de
mocratische rechten van de Franstalige 

Wim 

Duisenberg 

danst de 

Euro-song. 

'minderheid' in de Rand te waarborgen. 
Zo zouden de Franstaligen in Vlaams-
Brabant hun taal niet mogen spreken. 
Clerfayt verwart natuurlijk bewust privé 
met officieel taalgebruik. Hoe dan ook, 
een afgevaardigde van de commissie Men

senrechten van de Raad van Europa zal aan 
Vlaams-Brabant een bezoekje brengen om 
zich van de 'mensonterende' situatie 
waarin de Franstaligen er zich bevinden, te 
vergewissen. Oorspronkelijk lag het in de 
bedoeling dat hij daartoe enkel met Frans
talige mandatarissen zou praten. SP-ka-
merlid Dirk Van derMaelen, tevens leider 
van de Belgische groep in het parlement 
van de Raad van Europa, wil dat de 
mensenrechtencommissaris ook met Ne
derlandstalige mandatarissen, met de 
overheden belast met taaltoezicht en met 
de juridische instanties overlegt. Het ka
merlid zal het bezoek aan het 'reservaat' 
begeleiden. 

VLAAMS7ÜRCAAWB0Ü 
Zaterdag jl. werd aan de Katholieke Uni

versiteit Brussel (KUB) en op initiatief van 
het Vlaams Komitee Brussel (VKB) een 
debat georganiseerd over het zorgaanbod 
in Brussel. Wetenschappers, politici, artsen 
en mensen van het terrein namen er aan 
deel. Ze stelden er vast dat vooral in de 
psychiatrie, de bejaardenzorg en de wel
zijnszorg de Brusselse Vlamingen al te vaak 
een behandeling in het Nederlands moe
ten ontberen. Onwil, een tekort aan Ne
derlandstalige artsen en hulpverleners en 
te weinig steun vanuit de Vlaamse ge
meenschap zijn daar de oorzaak van. 
Voor de meeste deelnemers lag de op
lossing voor de hand: de Brusselse ge
zondheidszorg moet gesplitst worden. 
Vlaams minister van Brusselse Aangele
genheden Brigitte Grauwels (CVP) zei het 
daar niet mee eens te zijn. Een dergelijke 
hervorming, zo stipte ze aan, vereist tevens 
een herziening van de financieringswet. 
De minister zou moeten weten dat daar
over in het Vlaams parlement voorstellen 
worden besproken. Overigens beraden de 
Vlaamse partijen, ook de CVP, zich over de 
fiscale en andere gevolgen voor Brussel 
wanneer de gezondheidszorgen naar de 
gemeenschappen worden overgeheveld. 

UITVOER 
Het Instituut voor de Nationale Reke

ningen (INR) heeft verleden week de re
gionale exportcijfers weergegeven. Sinds 
jaren stijgt het Vlaamse aandeel in de 
Belgische uitvoer, nu bedraagt het niet 
minder dan 72,3%. Wallonië staat in voor 
13, 2%, Brussel voor 8,6%. Vlaanderen, 
zo wees het ondenoek bovendien uit, 
voert in het bijzonder machines en toe
stellen, chemische producten en vervoer-
materiaal naar voornamelijk het Verenigd 
Koninkrijk en Azië uit. Wallonië expor-
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, hebt gij het gezien? Toen Dutroux voor 
de tweede keer mocht ontsnappen waren er wel 50 rijkswachters 
die rond zijn voiture liepen om erop toe te zien dat niemand hem 
stoorde. Nonkel Emiel uit de Kongo heeft mij nog gebeld om te 
zeggen dat de rechten van de gevangenen daar bij hem zo ver toch 
niet gaan hoor. Zelfs Kabila heeft niet zoveel lijfwachten en die 
man loopt nog altijd vrij rond! In de Humo's die onze familie hem 
altijd laat geworden had onzen heeroom ook gelezen dat Van 
Rossem ene computer op zijn cel kreeg en dat hij nog altijd zat te 

klagen. Hij dacht daarom dat ook ik in het cachot zat omdat ik u 
wekelijks een briefke schrijf. Omdat onzen Adam schrik kreeg 
toen hij zag dat Dutroux voor een tweede keer wilde ontsnappen, 
ben ik met hem naar de rijkswacht gegaan. Kwestie van hem te 
tonen dat hij toch nog op bescherming kon rekenen van mannen 
van wet en eer. 'Mijnheer Geeraerts, wij schrijven geen boetes 
meer uit' vertelden ze mij op het commissariaat. 
De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Binnenkort kan de 
Bruine Maesen zijnen hond weer op de stoep zijn gevoeg laten 
doen en kan hij met zijnen autoradio de heel buurt terroriseren. 
En dan begint de Rooie Rutten, als hij weer eens een stuk in zijn 
voeten heeft, de eerste verzen van De Internationale op de 

sjoelbak van 'De Meter' te schrijven! Ik ken dat! 

'Mijnheer de commissaris, luistert eens goed hier', heb ik hem 
geantwoord. 'Als gij denkt dat gij verder betaald kunt worden met 

mijn centen zonder dat gij boetes uitschrijft, dan zijt ge het niet 

waard dat ge nog onder de zon moogt lopen. Ge kunt mijnen rug 

af.' 
'Mijnheer Geeraerts' beet hij terug, 'als gij dat gisteren had 
gezegd, dan had ge een boete voor smaad gehad'. Ge ziet, beste 

De Liedekerken, alles heeft zijn voor- en nadelen. 

Uw onbeboete. 

De Gele Geeraerts 

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

teerde vooral onedele metalen, maar ook 
chemische producten, machines en toe
stellen naar Frankrijk en weinig naar Ne
derland, Azië of het Verenigd Koninkrijk. 

REFERENDUM 
Een aantal groeperingen en/of partijen als 
Triangel, Wit, Vivant en PNPb wil met een 
handtekeningenactie het bindend volks
referendum afdwingen. De beweging Wit 
ter bevordering van de directe democratie 
hoopt voor de verkiezingen van 1999 zo'n 
200.000 handtekeningen te verzamelen. 
Dat is precies het aantal dat de initi
atiefnemers nodig achten opdat op fe
deraal vlak een referendum zou kunnen 
worden gehouden. Als 200.000 burgers 
bereid zijn de petitie te ondertekenen, zo 
hopen de organisatoren, zullen de pohtici 
niet anders kunnen dan het bindend re
ferendum op alle niveau's invoeren. 
De actie wordt ondersteund door de voor
zitters van VU, VLD en Agalev. Bert An-

ciaux, die deze keer waarnemend voor
zitter Patrik Vankrunkelsven verving, acht 
het bindend referendum noodzakelijk om 
het vertrouwen in de democratie op te 
krikken. „We hebben een vertegenwoor

digende democratie, maar dat is onvol

doende. Een directe democratie via een 

bindend referendum betrekt de mensen bij 

de politiek en vergroot hun vertrouwen in 

het politiek bestel." 

DOOS VAN PANDORA 
In een vrije tribune in De Morgen (27 april) 
uitte de Antwerpse VU-schepen Hugo 

Schiltz een aantal bedenkingen bij het 
referendum. „Wanneer aan de burger ge

vraagd wordt zijn oordeel uit te brengen 

over een zeer concrete beleidsbeslissing is de 

kans groot dat hij dit in de eerste plaats doet 

met het oog op zijn onmiddellijk per

soonlijk belang of wat hij als dusdanig ziet. 

Dat dit niet overeenstemt met het wel

begrepen algemeen belang of met een be

leidsvisie op lange termijn is vanzelfspre

kend." 

Schiltz is dan ook niet gewonnen voor het 
houden van referenda die geen betrekking 
hebben op algemene beleidskeuzen. De 
minister van staat is bovendien gekant 
tegen correctieve referenda of „het uit

lokken van een referendum post-factum. 

Dergelijke referenda als countering van een 

regelmatig genomen beleidsbeslissing is ne

fast en ontwricht het systeem van de 

vertegenwoordigingsdemocratie. Bestuur

ders worden verkozen om hun mandaat uit 

te oefenen en dus beslissingen te nemen. 

Van zodra dat gebeurd is met eerbiediging 

van de wettelijke én deontologische regels 

van de democratische besluitvorming -

o.m. inzake voorlichting, raadpleging enz. 

- betekent het achteraf counteren van deze 

beslissingen door het uitlokken van een 

referendum natuurlijk de ontkenning van 

het systeem zelf De zin van normale 

verkiezingen gaat dan ten dele verloren." 

NAMEN 
Zaterdag a.s. houdt ID21 zijn tweede 
ontmoetingsdag in Antwerpen. Van dan af 
zou de voorbereidende inhoudelijke fase 
worden afgesloten en zal tot werving 
worden overgegaan. Eind deze maand 
beraadt de VU zich tijdens een bijeenkomst 
over het ID21-project. Intussen gaf Bert 

Anciaux enkele namen van bekenden vrij 
die zich bij ID21 hebben aangesloten. 
Daaronder behoren naast de muzikant 
Robert Mosuse en aaeur, tevens komiek 
Frank Dingenen, ook de progressieve fla
mingant Ludo Abicht en Flor Wan Noppen, 

de broer van de vermoorde veearts Karel 

Van Noppen. 

Maakt 

Dehaene er 

een potle op? 

In zaal-D van de Senaat voerden meerderheids- en 
oppositiepartijen maandag jl. voor het eerst een 

inhoudelijk gesprek over de hervorming van Justitie. Ook de 
VU had een elsenbundel op zak. 

Nadat vu, VLD en PRL-FDF een gezamen
lijke nota tot hervorming van Justitie en 
politie hadden opgesteld en aan de meer
derheid voorgelegd, ontving premier De
haene de oppositiepartijen op maandag 4 
mei. De dag nadien ging hij te rade bij de 
voorzitters en fractieleiders van de meer
derheidspartijen. Op donderdag 7 mei 
nodigde Dehaene de oppositiepartijen uit 
om een 'werkschema' vast te leggen en 
overhandigde hij deze partijen de tot dan 
toe onbekende en bijzonder gedetal-
leerde regeringsteksten over de hervor
ming van politie en Justitie. 
Het werkschema heeft veel weg van re-
gerlngsonderhandellngen, weliswaar tus
sen meerderheid en oppositie. Vla af
tastende gesprekken en een invenatarls 
van knelpunten moet tussen de acht par
tijen zo snel mogelijk, allicht voor He
melvaartsdag, een politiek akkoord over 
de algemene principes worden bereikt. 
Intussen bulgen werkgroepen zich over 
de technische details. Tijdens de 'derde 
fase' zouden de parlementsleden de 
voorstellen In gedetailleerde wetsontwer
pen omzetten, waarnemers vergelijken 
de onderhandellngswijze met het afslui
ten van de alomgekende 'pacten', som
migen gewagen van een 'monsterver
bond'. Opgemerkt moet worden dat van 
bij de aanvang van de onderhandelingen 
niet enkel de partijvoorzitters, maar ook 
parlementsleden worden betrokken. Zo 

Afwachten 
nemen de VU-kamerleden Geert Bour
geois, Karel Van Hoorebeke, Fons Bor-
ginonen VU-fractievoorzitter in de Senaat 
Jan Loones aan de onderhandelingen 
deel. Vlaams parlementslid Etienne Van 
Vaerenbergh wordt aangesproken wan
neer een overdracht van bevoegdheden 
naar de gemeenschappen op de agenda 
komt te staan. 
Het resultaat van de onderhandelingen zal 
geenszins afhangen van de werk- of on
derhandellngswijze. Veeleer dreigen par
tijpolitieke berekening of verscherpte pre-
electorale profilering het akkoord te fnui
ken. Premier Dehaene noemde de on
derhandelingen dan ook de 'moeilijkste' 
opdracht van zijn politieke leven. De pre
mier beseft dat de oppositiepartijen 
vooral SP en PS in de wind zetten. Belde 
partijen hebben de grootste moeite met 
de door de oppositie voorgestelde sa
menvoeging van politie en rijkswacht op 
zowel lokaal als federaal niveau. Neemt 
Dehaene dat principe volledig over, dan 
drijft hij tegelijk een wig tussen de meer
derheidspartijen. Overigens spelen de 
Franstalige partijen een spelletje poker. De 
verregaande onderhandellngsbereidheld 
van PRL. geïnterpreteerd als regerings-
gellheld, werkt niet enkel op de zenuwen 
van de PS, maar vooral van de PSC. Deze 
party ziet nu reeds een door PRL-voorzltter 
Louis Michel bepleitte Waals-paarse co
alitie tot stand komen. De PSC is Intern 

hopeloos verdeeld en kan nog nauwelijks 
een electorale vuist maken. Dat is dan 
weer geen prettig vooruitzicht voor de 
CVP de ongenaakbare machtspartij die nu 
eens kon kiezen voor de liberalen, dan 
weer voor de socialisten. Deze 'vanzelf
sprekendheid' dreigt op de helling te wor
den gezet, zodat ook aan Vlaams kant een 
paarse coalitie tot de mogelijkheden be
hoort. 
Daarmee houdt een strateeg ais Dehaene 
rekening. Zeker, een 'kamerbreed' ak
koord zou het profiel van Dehaene als 
'staatsman' ten goede komen en de CVP 
houdt ervan als een 'partij van stabiliteit' 
naar de kiezer te trekken. Toch zou het de 
CVP niet helemaal storen mocht aan 
Vlaamse kant een wig worden gedreven 
tussen VLD en VU. Voor de Vlaams-na
tionalisten spelen dergelijke berekenin
gen niet mee. Maandag jl. liet de partij aan 
de premier verstaan belang te hechten 
aan een volledige depolitisering van de 
magistratuur én, zoals de teksten van het 
jongste VU-congres het voorschrijven, 
aan de oprichting van één rechtbank per 
arrondisement en een Vlaamse maglstra-
tenschool. Bovendien moet vrijspraak op 
louter formalistische gronden worden 
vermeden. 
Laatst, maar niet In het minst wil de VU de 
stap naar de defederallsering van Justitie 
zetten. In tegenstelling tot het regerings
voorstel, blijft de partij eisen dat de Hoge 
Raad voorJustltle\Norót samengesteld uit 
twee autonome colleges per gemeen
schap die op benoemingen, bevorderin
gen en het tuchtrecht toezien. De partij 
heeft de premier maandag jl. duidelijk 
gemaakt dat dit principe In de teksten 
moet worden gegoten. Een voorstel daar
toe werd aan Dehaene overhandigd. Het is 
afwachten of ook de andere Vlaamse 
partijen daaraan voldoende belang hech
ten. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Niet zo lang geleden verkocht één van de 

redactieleden zijn autootje. Het wagentje had 

208.880 km. op de teller. Middels een goede 

bron weten wij dat het ding nu ergens in 

Vlaanderen aangekocht werd met nog 98.000 

km. ... Negen op tien kopers van een 

tweedehandswagen wordt bedrogen. Het 

terugdraaien van de kilometerteller is niet 

strafbaar. Op een vraag van kamerlid Van 

Eetvelt (CVP) antwoordde minister Di Rupo 

dat het inderdaad moeilijk is om die 

„bedrieglijke praktijken te bewijzen als, vaak 

naderhand, blijkt dat de koper werd 

bedrogen." Ofschoon er in 1995 al twee 

wetsvoorstellen ter bestrijding van het bedrog 

zijn ingediend en ze, dixit Di Rupo, beiden 

'in de goede richting gaan' en er 'een breed 

debat in de Kamercommissie' werd gehouden 

zijn er voorlopig nog geen concrete 

maatregelen genomen. 

T 

^ W E T S T R A A T 4 ' 

,6 VU is niet te sprei<en over liet Belgiscln 
ontwil<l<elingsbeleicl van staatssecretaris 

Reginald Moreels (CVP). Het ontwikkelingsbeleid zou 
beter gedefederaliseerd worden. 

Ondermaats 
ontwikkelingsbeleid 
Op tal van punten deelt de VU de al
gemene visie van staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking Reginald 

Moreels (CVP). Ook de doelstellingen van 
zijn beleid beschouwt de VU als 'be-
hartenswaardig'. Bovendien houden de 
strategieën van Moreels' Ontwikkelings
beleid, zo menen de Vlaams-nationalisten, 
„ongetwijfeld beloften in voor de toe
komst." De staatssecretaris had er wel 
beter aan gedaan om, zoals beloofd, de 
kaderwet inzake ontwikkelinssamenwer-
king aan het parlement voor te leggen. 
Bovendien, aldus Vlaams parlementslid 
Nelly Maes en VU-kamerlid Fons Bor-

ginon, volstaan goede bedoelingen en vage 
beloften niet. „Ondanks alle mooie in

tentieverklaringen van staatssecretaris Mo

reels blijft het Belgisch beleid inzake Ont

wikkelingssamenwerking ondermaats. De 

praktische verwezenlijkingen blijven achter 

op de gecreëerde verwachtingen en de her

vormingen staan vaak haaks op de te 

bereiken doelstellingen." 

HISTORISCH DIEPTEPUNT 

Eerst en vooral zijn er onvoldoende mid
delen beschikbaar om een degelijk beleid 

uit te stippelen. Zo is het Belgisch Bruto 
Nationaal Product (BNP) blijven stijgen, 
maar het aandeel van de overheidsmid
delen voor ontwikkelingssamenwerking is 
tot een historisch dieptepunt van 0,31% 
van het BNP gedaald. Jarenlang heeft de 
VU de eis ondersteund om 0,7% van het 
BNP aan ontwikkelinssamenwerking te 
besteden. Nu blijkt dat zelfs dit streven is 
weggevallen. Zijn er onvoldoende mid
delen beschikbaar, dan wordt het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid tevens gekenmert 
door een gebrek aan een lange-termijn 
visie. „Telkens opnieuw onderstrepen de 

verantwoordelijken de noodzaak om de 

hulp in een kleiner aantal landen te con

centreren. Elke staatssecretaris begint 

steeds met nieuwe prioritaire landen aan te 

duiden terwijl andere landen, die evenzeer 

aan de criteria voldoen, moeten wegvallen. 

Waarom wordt Burkina Fasso plots een 

concentratieland terwijl Zambia wegvalt 

en dit nadat er kostbare ervaring werd 

opgedaan?' 

Nelly Maes en Fons Borginon zijn ove
rigens van oordeel dat staatssecretaris Mo
reels te weinig respect opbrengt voor de 
partners in het Zuiden. Terwijl voort-

Mllleniumproblemen 
In een brief aan Europees Commissaris 

voor Energie Papoutsis vroeg federaal mi
nister van Eocnomische Zaken Ello Dl Rupo 
(PS) om enerzijds de liberalisering van de 
energiemarkt met een jaar uit te stellen en 
anderzijds de electriciteitstarleven op te 
trekken. Op die manier wordt een aantal 
zware facturen uit het verleden op de eind
verbruiker afgewenteld. 
Aan Dl Rupo vroeg VU-kamerlld Karel Van 
Hoorebeke waarom hij de energiemarkt niet 
tijdig wil liberaliseren. „Heeft dit commu
nautaire redenen? We weten dat Wallonië 
Instaat voor 60% van de produktle en slechts 
voor 33% van de verkoop. En wat Is eigenlijk 
uw drijfveer om te stellen dat de verbruiker 
de facturen moet betalen ?Als uw plan wordt 
doorgevoerd zullen vooral de Vlaamse be
drijven voorde extra-facturen betalen." 

in het jaar 2000, zo voorspelt een alerte 
Etienn'e Van Vaerenbergh, kunnen heel wat 

computers tilt slaan omdat In meerdere pro
gramma's dejaartallen door twee in de plaats 
van door vier cijfers worden weergegeven. 
Wanneer een bepaalde computer op 1 ja
nuari 2000 van 99 naar 00 zou overscha
kelen, wordt dit als 1900 en niet als 2000 
herkend. Ofwel slaat het systeem dan door, 
ofwel zal het wartaal uitslaan, zo voorziet de 
VU-volksvertegenwoordiger. 
..Met wat verbeelding kunnen we ons de 
catastrofale gevolgen Indenken. Zo parti
cipeert de Vlaamse overheid In de lucht
haven van Deurne. Het hele luchtverkeer 
draalt er op Informatica. Het Is bijgevolg niet 
ondenkbaar dat bepaalde vluchten op 1 
januan 2000 niet kunnen doorgaan. Dit Im
mense probleem vergt dus een gedegen en 
planmatige voorbereiding door de Vlaamse 
overheid." 

(evdc) 

Vlaams parlementslid Nelly Maes en VU-kamerlid Fons Borginon zijn niet te 
spreken over het beleid van staatssecretaris voor Ontwikkelinssamenwerking 

Reginald Moreels. 

durend lippendienst bewezen wordt aan 
de civiele maatschappij en haar belang in 
de ontvoogding en democratisering, 
wordt de officiële samenwerking bepert 
tot de regeringen. 

ABOS 

Een doeltreffend ontwikkelingsbeleid kan 
niet gerealiseerd worden zonder slagvaar
dige instrumenten. Het Algemeen Bestuur 

voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) 
is dat ondanks interne hervormingen nog 
steeds niet. ,fie integratie van een af

geslankt ABOS in Buitenlandse Zalen zal 

niet leiden tot een betere evaluatie en 

planning, maar tot een opslorping door 

Buitenlandse Zaken of tot een machteloze 

speelbal van de politiek." 

Via het - vooralsnog de door de Raad van 
State betwiste - wetsontwerp tot oprich
ting van de Belgische Technische Coö

peratie (BIC) wordt de uitstippeling van 
het hulpbeleid gescheiden van de concrete 
uitvoering. Zo zou de politiek het hulp
beleid vastleggen en de BIC als NV in
staan voor de concrete uitvoering ervan. 
De VU is daar niet tegen gekant, maar stelt 
voorwaarden. Indien de BTC de stuctuur 
van een Naamloze Venootschap aaneemt, 
zo merken Nelly Maes en Fons Borginon 
op, dan met ze ook kunnen werken vol
gens de principes van een NV en dus 
zonder politieke inmenging. Indien bo
vendien overheidstaken worden overge
dragen aan een NV van publiek recht, dan 
moet een beheersovereenkomst met de 
overheid worden afgesloten en moet het 
parlement controle kunnen uitoefenen. 
„Hef zou overigens onrealistisch zijn op

nieuw een unitair orgaan op te richten 

waarbij geen rekening wordt gehouden met 

het maatschappelijk draagvlak van de 

Vlaamse en Franstalige gemeenschap." 

VERTOUWEN VERLOREN 

Zoals bekend waren de Niet Gouver

nementele Organisaties (NGO's) de bond

genoten van de voorstanders van een 
nieuw ontwikkeUngsbeleid. De NGO-we-
reld stelde heel wat vertrouwen in staats
secretaris Moreels. Dat vertrouwen is, zo 
stelt de VU vast, zoek geraakt. ,fioor de 

recente hervorming heeft de staatssecretaris 

een evolutie naar samenwerking en kwa

liteitsverbetering gebruskeerd. De ruimere 

financiële middelen die aan de NGO's 

werden beloofd, zijn er voor de meeste niet 

gekomen. De dialoog is afgebroken, het 

vertrouwen van de NGO's in de door de 

minister aangestelde experts die hun dos

siers dienden te evalueren, is diep ge

schokt.Vaak werd de samenwerking niet 

beloond, de sector van de educatie werd 

zwaar gehavend, de hervorming verliep te 

traag, hortend en stotend. En met de 

mening van de ambtenaren die de NGO-

wereld gedurende jaren hebben gevolgd, 

werd geen rekening gehouden." 

DEFEDERALISERINC 

Het wordt dringend tijd, zo is de VU van 
oordeel, dat Ontwikkelingssamenwerking 
gedefederaliseerd wordt. „De staatssecre

taris ziet in de toekomst een wereld van 

cultuurgemeenschappen die op basis van 

gelijkwaardigheid een gesprek met elkaar 

moeten aangaan. Daaraan moet hij de 

logische conclusie verbinden de ontwik

kelingssamenwerking - bevoegdheid en 

middelen - naar de gemeenschappen over 

te hevelen en de technische apsecten van de 

coöperatie naar de ontwikkelingslanden 

zelf te decentraliseren. Het valt bovendien 

op dat vooral in Vlaanderen sterke NGO's 

tot stand kwamen die op een relatief brede 

steun bij de bevolking kunnen rekenen. Zij 

waren ook de gangmakers van het mon

diale bewustzijn, terwijl de officiële co-

operatie eerder tot het Franstalige terrein 

beperkt bleef Trouwens, om het overwicht 

van de Vlaamse NGO's te verbergen, wor

den ze in een kunstmatig unitair keurslijf 

gestopt." 

(evdc) 
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H ieronder formuleert Kristof Agache een 

concreet voorstel dat meer fiscale 

autonomie aan de gemeenschappen wil geven. De 

auteur beweert dat zijn voorstel mits een beetje 

goede politieke wil vanwege de Vlaamse partijen 

binnen het haalbare moet liggen. Voor lezers die 

graag willen inspelen op deze tekst staat onze 

rubriek „Wederwoord" wagenwijd open. 

N OPINIE 

De federale staatsstructuren in dit land 
zijn geen statisch maar eerder een dy
namisch gegeven. Deze dienen in de tijd 
mee te evolueren om aan de noden van de 
bevolking optimaal te kunnen voldoen. 
Meer fiscale autonomie voor Vlaanderen 
is één van die belangrijke dossiers die bij 
een volgende staatshervorming zeker op 
de onderhandelingstafel moet worden 
gebracht. 

Ons voorstel om de fiscale bevoegdheden 
van de deelgebieden in dit land te ver
ruimen bevat twee belangrijke aandachts
punten. Ten eerste zou de fiscaliteit uit
gebreid moeten worden naar de Ge
meenschappen toe, waarbij het huidige 
financieringsstelsel voor de Gewesten 
volledig intact zou blijven. Ten tweede 
volgt daaruit het invoeren van de sub
nationaliteit in het Brussels Hoofdste
delijk Gewest, wat in een globaal kader 
van een Vlaamse strategie voor Brussel 
kan worden geplaatst. 

CONCURRERENDE BELASTING 
Om aan de Gemeenschappen een grotere 
eigen fiscaliteit toe te kennen zou van de 
personenbelasting een concurrerende be

lasting kunnen worden gemaakt. Alle 
inwoners van het Vlaams Gewest, evenals 
de inwoners van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest die zich tot de Ne
derlandse taalgroep bekennen, betalen 
dan hun personenbelasting rechtstreeks 
aan de federale staat en aan de Vlaamse 
Gemeenschap. Voor de Franse en Duits
talige Gemeenschap wordt deze regel 
analoog toegepast. 

Alle Belgen zouden dan een kleinere 
personenbelasting betalen aan de federale 
overheid. Het deel van de personen
belasting dat zij aan hun betreffende 
Gemeenschap dienen te betalen komt dan 
qua omvang overeen met de in het hui
dige financieringsstelsel toegewezen mid
delen uit de personenbelasting voor die 
Gemeenschap. De totale inkomsten van 
de personenbelasting die alle Vlamingen 
rechtstreeks aan de Vlaamse Gemeen
schap zullen betaald hebben, zal dan 
immers de toegewezen middelen uit de 
personenbelasting aan de Vlaamse Ge
meenschap vervangen. Dit voorstel dient 
niet noodzakelijk een invloed te hebben 
op de fiscale druk. Indien de Vlaamse 
Gemeenschap haar personenbelasting 
zou verlagen, zou de fiscale druk in 
Vlaanderen zelfs omlaag kunnen. We 
spreken hier dus niet meer over het heffen 
van opcentiemen of het toestaan van 
kortingen op de personenbelasting door 
de Vlaamse overheid. Vlaanderen kan 
dan immers zelf zijn personenbelasting 
heffen en innen! 

Welke invloed heeft dit voorstel nu op de 
graad van fiscale autonomie voor Vlaan

deren ? Door het feit dat de huidige aan de 
Vlaamse Gemeenschap toegewezen mid
delen uit de personenbelasting nu bij de 
eigen fiscale ontvangsten voor Vlaan
deren kunnen worden gerekend, stijgt het 
percentage eigen fiscale inkomsten op de 
totale inkomsten gevoelig van ongeveer 
9% tot ongeveer 25%. Hiermee kan op 
een eenvoudige wijze toch een grote stap 
gezet worden naar een gevoelige ver
ruiming van de fiscale bevoegdheden 
voor de deelgebieden in ons land, zonder 
dat dit voor iemand nadelige gevolgen 
hoeft te hebben! 

Brusselaar moeten er dan wel de gevolgen 
van dragen. Zo zal alle communicatie met 
overheden (Stad Brussel, Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, federale overheid) en 
overheidsbedrijven (bv. Belgacom) in het 
Nederlands moeten verlopen. Bovendien 
zullen zij bij een eventuele latere splitsing 
van de Sociale Zekerheid onder het 
Vlaamse stelsel vallen. Tenslotte zullen ze 

Een concreet 
voorstel voor meer 

fiscale autonomie 
BRUSSEL 
Een gevoelige verruiming van de fiscale 
bevoegdheden naar de Gemeenschappen 
toe laat tevens toe om een strategisch plan 
voor Brussel uit te werken. De taai
toestanden in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de vaak erbarmelijke positie 
van het Nederlands hierin lijken immers 
meer en meer Vlaamse politici over de 
partijgrenzen heen wakker te schudden. 
Een zogenaamde minimumvertegen-
woordiging voor de Vlamingen in de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad is immers 
een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde voor het behoud en de sti
mulering van de Nederlandstalige cultuur 
in Brussel. Daarom zou de invoering van 
de sub-nationaliteit, gekoppeld aan een 
verruiming van de fiscale bevoegdheden 
van de Gemeenschappen, enig soelaas 
kunnen bieden. Door de invoering van de 
sub-nationaliteit wordt elke Brusselaar 
verplicht te kiezen tussen de Nederlandse 
en de Franse taalrol. 

Dan is het natuurlijk aan de Vlaamse 
overheid om via haar politiek Frans-
taligen voor zich te winnen. Dit kan bij 
voorbeeld door een verlaging van de 
personenbelasting. De Vlaamse regering 
heeft de daartoe noodzakelijke begro
tingsruimte, zeker door het feit dat de 
middelen van de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaams Gewest in één pot te
rechtkomen. Zo kan ze in Brussel de 
Franse Gemeenschap de pas afsnijden van 
een verdere verfransing. 
Men dient er zich bovendien van bewust 
te zijn dat aan de keuze van de sub
nationaliteit bepaalde plichten vasthan-
gen. Franstaligen die zouden opteren 
voor het statuut van Nederlandstalige 

bij verkiezingen enkel voor Nederlands
talige partijen kunnen stemmen. Zo zal 
men veel Franstaligen voor de onver
biddelijke keuze stellen: kiezen voor de 
taal van Molière of voor het financiële 
voordeel in de geldbeugel. Een deel van 
de Franstaligen zal zeker voor dat laatste 
kiezen. 

NU OF NOOIT 
Een belangrijke voorwaarde voor een 
Vlaamse strategie in Brussel is dat het hier 
om een geïntegreerd beleid dient te gaan. 
De verschillende voorwaarden dienen 
immers cumulatief te zijn voldaan. Het 
kan immers niet dat een Franstalige be
lastingen betaalt aan de Vlaamse Ge
meenschap omdat deze lager zijn, maar 
toch voor een Franstalige partij stemt en 
overheidsdocumenten in het Frans ont
vangt. 

Dit lijkt nogal radicaal maar enkel op 
deze manier zal Vlaanderen zijn greep op 
Brussel kunnen versterken. Nu België 
geslaagd is voor het toelatingsexamen 
voor de Europese Muntunie kunnen de 
Vlamingen het zich veroorloven om eens 
serieus met de vuist op tafel te slaan. De 
Vlaamse partijen die hier de Vlaamse 
belangen zouden verraden verdienen de 
stem van de Vlaamse kiezer niet. Het is 
immers nu of nooit! 

Een ruimere fiscale autonomie kan trou
wens ook de Franse Gemeenschap voor
delen opleveren. Zo zullen ze gedwongen 
worden om meer eigen verantwoorde
lijkheidszin aan de dag te leggen. Daar zal 
in de eerste plaats de Waalse bevolking 
wel bij varen! Bovendien zal een grotere 
fiscale autonomie voor de deelgebieden 
de Vlamingen en de Franstaligen minder 

toelaten de schuld van allerlei problemen 
in eikaars schoenen te schuiven. 
Dit plan voor meer fiscale autonomie 
voor de Gemeenschappen geeft tevens de 
mogelijkheid aan de (in financiële nood 
verkerende) Franse Gemeenschap om 
haar eigen inkomsten te verhogen. Dit 
kan een belangrijk politiek argument zijn 
om de Franstaligen aan de tafel te krijgen. 
De Franse Gemeenschap kan dan immers 
vrij haar personenbelasting verhogen, 
wat alleen maar de Vlaamse greep op 
Brussel zal versterken. De Franse Ge
meenschap hoeft zo ook niet meer -
telkens ze in geldnood verkeert - aan te 
kloppen bij de federale overheid. Dit kan 
het einde van het consumptiefederalisme 

inluiden. Dit is de enige mogelijkheid 
voor de Franse Gemeenschap om aan 
extra financiële middelen te geraken zon-

Van meer 
fiscale 
autonomie 
zouden de 
deelstaten 
beter worden, 
wie kan daar 
tegen z|Jn? 

5 

der de wafelijzerpolitiek te laten werken! 
Hier zullen zowel de Vlamingen als de 
Franstaligen wel bij varen. 

Kristof Agache 

Na het 
binnenhalen 
van de Euro 
lean 
Vlaanderen 
met de vuist 
op tafel slaan. 
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studies over Vlaamse beweging bekroond 
In 1995 aanvaardde het Archief en Do
cumentatiecentrum voor het Vlaams-na-
tlonalisme (ADVN) een legaat dat de in
stelling werd geschonl<en door wijlen Emiel 
Pil (1924-1992). Hij vervulde een belang-
rijl<e rol in de Vlaamse beweging als his
toricus en als geegageerde en open Vlaams-
gezinde monnik. Emiel Pil was de zoon van 
het vooraanstaande flamingantische echt
paar Albrecht Pil en Marie van Gastel. 
Overeenkomstig zijn wens aanvaardde het 
ADVN dit legaat met de bedoeling om een 
belangrijke bijdrage te leveren tot de we

tenschappelijke studie van de Vlaamse be
weging. Daartoe werd de driejaarlijkse Pll-
Van Castelprijs voor Geschiedenis In het 
leven geroepen. De prijs richt zich tot alle 
academische disciplines die een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren tot een hernieu
wend inzicht in de diverse aspecten van de 
beweging. Gevraagd werd een onuitge
geven, oorspronkelijke en wetenschappe
lijk verantwoorde studie te schrijven. Met 
de prijs is een bedrag van 250.000 frank 
gemoeid. Gehoopt wordt dat het project 
een belangrijke impuls kan bezorgen aan de 

zich gestaag ontwikkelende wetenschap
pelijke geschiedschrijving van de Vlaamse 
beweging. 

EERVOL 

Zaterdag maakte de jury haar eerste oor
deel bekend. Na een kort welkomstwoord 
door gastheer Frans-Jos Verdoodt, direc
teur van het ADVN, bracht Richard Cells als 
juryvoorzitter verslag van de deliberatie. 
Twee studies werden weerhouden: De ij
zerbedevaarten 1945-1965. Een politiei<e 
massamanifestatie van Annelies Beek (UC) 
en Vlaanderen eerst! De herrijzenis van de 
Viaams-nationaie partijpolitlel< 1945-1965 

van Bart De Wever (KUL). Deze laatste studie 
beschrijft grotendeels het begin van de 
Volksunie in het arrondissement Antwer
pen. De auteur werkt momenteel aan een 
doctoraatsthesis over de VU 
Na de voorkeurronde oordeelde de jury 
unaniem dat geen van beide licentlaats-
verhandelingen voldeed aan de criteria die 
de juryleden hadden opgesteld. Toch oor
deelde ze het wenselijk om aan beide waar
devolle studies een eervoiie vermelding toe 
te kennen ter waarde van 100.000 frank. 
Bovendien worden beide werken binnen 
afzienbare tijd gepubliceerd via Perspectief 
Uitgaven. 

(pdz) 
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Artiesten en BTW: 
cuituur grootste 

slachtoffer 
Er ontstond grote deining toen plots de 
BTW op de uitvoerende artiesten tot 21% 
verhoogde. Intussen is vanaf 1 april 1998 
die BTW in het algemeen wel verminderd 
tot 6%, maar er is thans nog groter 
beroering over de toepassing van de vrij
stellingen en de modaliteiten. Bovendien 
leidt de onbedachtzame aanpak tot vele 
nieuwe problemen. 

Kortom: de cultuur en de gemeenschap
pen worden gebeten en toegetakeld door 
de federale geldhonger. 
Interministerieel overleg heeft nog geen 
soelaas gebracht, de BTW-maatregelen 
zijn gewoon getroffen zonder overleg. 
Bovendien is Wallonië geen vragende en 
klagende partij daar die sector er nau
welijks is ontwikkeld. 

Het persbericht van de regering (20 april 
1998) en het Koninklijk Besluit (BS 
02.04.1998) heeft de overheersende on
zekerheid vooral vergroot. In de praktijk 
verstrekken de Bi W-kantoren geen eens
luidende inlichtingen. Verontrust over 
deze jammerlijke gang van zaken bij zo 
belangrijke dossiers, ging ik op zoek naar 
de oorzaken. 

Spoedig ontdekte ik de nieuwe interne 
aanschrijving van het BTW-hoofdbe-
stuur. Het gaat om een gebrekkelijke 
verbetering van de oude, voor zoveel 
commotie zorgende aanschrijving 13. 
De mededeling van de auditeur-generaal 
van Financiën, L. Van der Westen, stelt 
dat de door de bevoegde overheid erkende 
instellingen {gezelschappen) en de inkom-

Hugo Olaerts 

sten die zij verwerven uitsluitend worden 
gebruikt tot dekking van de kosten, vrij
gesteld zijn van BTW, ongeacht of hun 
productie in eigen zaal of elders wordt 
vertoond. 

Dat staat ook zo in de zesde richtlijn, 
maar nergens is gestipuleerd wat meet 

iso-norm door vu bijgestuurd 
Ein(j vorig jaar publiceerde Ik in WIJ een 
duidingsartikelovercle ISO-norm 3166 die 
de lettersymbolen voor de landen heeft 
vastgelegd. Vorig Jaar verscheen een ont-
werpnorm (3166-2) die symbolen zal vast
leggen voor de regio's in een land Een en 
ander werd ook in verband gebracht met 
de op til zijnde wijzingen van autonum
merplaten. 
In dat ontwerp werd door het BIN {Bel
gisch Instituut voor Normalisatie), dat on
der voogdij van het ministerie van Eco
nomische Zaken staat, het voorstel in
gediend met' 
VLC = Vlaams Gewest 
WAL = Region de Wallonië 
BXL = Bruxelles Capltale, Brussels Hoofd
stedelijk Gewest 
Omdat dit voor ons, Vlamingen, een totaal 
onaanvaardbaar officieel symbool zou 
worden, vroeg ik in mijn artikel welk VU-
parlementslid hiervoor de verantwoorde
lijke minister aan de tand zou voelen. Het 
was de Ijverige Geert Bourgeois die de kat 
de iSO-bel aanbond. Begin februari richtte 
hij een pariementalre vraag aan de mi
nister van Economische Zaken, met o.m. 
volgend betoog: deze laatste afkor
ting.'BXL' voor Bruxelles, is onaanvaard
baar, vermits Brussel een tweetalig ge
west is, en de hoofdstad van België en van 
Vlaanderen. De afkorting „BRU" (zoals In 
de luchtvaart) of Bm. zou wel aanvaard
baar zijn voor beide taalgemeenschap
pen." 

ceert Bourgeois bond de kat de iso-bel aan. 

Met de gebruikelijke vertraging kwam be
gin mei een antwoord, ondertekend door 
minister Elio di Rupo. In een tweetalig 
document, met een soms nogal krom-
staand Nederiands, werd eerst de werking 
van de ISO kort: toegelicht (dingen die 
kenners ter zake allang weten), en aan
gestipt dat het BIN slechts "waarnemend" 
lid Is in de technische commissie van deze 

norm, die haar zetel heeft bij DIN in 
Beriijn 
,,Een klein Instituut ais het BIN kan geen 
zitting hebben in meer dan 800 iSO-com-
missies.." wordt gesteld. Logisch op zich, 
maar het gekke "BXL"-voorstel kwam toch 
van dat BIN, elk land moest toen zijn eigen 
territorium voorstellen indienen. 
Blijkbaar heeft minister Dl Rupo ingezien 
dat 'BXL toch wat te gortig Is, en gaf het 
positieve antwoord met deze bewoor
dingen Ik ben het echter eens met 
het geachte lid om te vinden datBRU voor 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest neu
traier is dan BXL, en Ik heb de opdracht 
gegeven opdat dit Gewest zou aangeduid 
worden met de code BE - BRU. ingevolge 
de opdracht die heb gegeven, zal het de 
code BE - BRU zijn, die voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het normont-
werp zal voorkomen." 
Een pluim op de hoed van de VU. Ter 
herinnering (want velen weten nog niet 
van waar die codes komen); in e-mall 
adressen wordt het land van herkomst 
meestal met het ISO-3166 symbool ge
kenmerkt. 

En, moest u, een E-postJe ontvangen met 
afzender xvx@abc.vu , denk niet dat het 
van de WIJ-redactle of zo komt, maar wel 
uit het verre Vanuatu, waar de lokale 
munt, Vatu, met het ISO-4217 symbool 
VUV aangeduid wordt. 

Ing. Hermann A.0. Wilms, 
BE-ii90Vorst-Brus$el 

worden verstaan onder „bevoegde over
heid". 

-Wat is het verschil tussen erkende en 
gesubsidieerde gezelschappen? 

- Wat met de auteurs en componisten van 
opdrachten? 

- Wat met de artiesten met terugbetaalde 
onkosten door de overheid? 

- Wat met de cultureel ambassadeurs? 
- Wat met de gezelschappen die in pro

motie en spreiding worden gesteund 
door Volksontwikkeling? 

- Wat voor de geselecteerde gezelschap
pen van de bijzondere circuits? 

- Wat met de initiatieven voor „culturele 
manifestaties", „amateur-kunsten" ? 

- Wat met de groepen die niet erkend zijn 
door de Vlaamse Gemeenschap, maar 
wel steun ontvangen van andere over
heden (gemeente, provincie, enz...)? 

-Wat met de zaal- en infrastructuur-
verhuur voor vrijgestelde instellingen? 

- Wat met de organisatie van concerten en 
opvoeringen voor derden? 

-Wat met de coproducties met BTW-
plichtigen en/of buitenlandse gezel
schappen en organisatoren? 

-Wat met de sponsoringcontracten, de 
uitkoopsommen (artistieke en techni
sche prestaties), de verkoop van pro
motiemateriaal, enz... ? 

De overgangsmaatregel bepaalt dat de 
nieuwe maatregel pas wordt toegepast 
voor contracten die afgesloten zijn vanaf 
1 april 1998 én zijn uitgevoerd ten laatste 
op 30 jum 1999. Dit is onwettelijk gezien 
de BTW-plicht ontstaat op het ogenblik 
dat de factuur wordt opgemaakt. 
Om redenen van duidelijkheid, program
malle, voorbereiding en aanpassing, be
groting was het veel beter geweest om pas 
vanaf 1 januari 1999 veranderingen aan 
te brengen. 

Anderzijds had men de hele BTW-pro-
blematiek voor de (socio-)culturele sector 
grondig moeten voorbereiden omdat de 
nieuwe maatregelen tot nieuwe vormen 
van discriminatie leiden. 
Een voorbeeld: BTW-plichtigen kunnen 
de BTW (overwegend 21%) rechtstreeks 
recupereren terwijl dit voor de niet-BTW-
plichtigen een verhoogd kostprijselement 
is. 

Aanvullend wordt vastgesteld dat de 
plaatselijke BTW-controleurs de ondui
delijke aanschrijvingen aangrijpen om 
een aantal activiteiten van „erkende" 
instellingen toch te onderwerpen aan de 
BTW-plicht, waardoor de verwarring al
maar groter wordt. 

De Vlaamse culturele sector wordt be
schadigd en is het stiefmoederlijk kind 
van de (zuur betaalde) federale rekening. 
Wij zullen de minister van Financiën 
hierover opnieuw ondervragen. 

Hugo Olaerts, 
Kamerlid 
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Hier het programma voor de VU-Rand-
dag, aangevuld met het lijsten van de 
bussen die door de arrondissementen zijn 
ingelegd. 

H et Vlaams karakter van de Rand van Vlaams-

Brabant kan niet langer ter discussie worden 

gesteld. Wat de Franstaligen ook mogen beweren! De 

VU wil dit op een niet mis te verstane manier 

duidelijk maken. Door massaal de kant van de Rand 

te kiezen. Op zaterdag 30 mei kunt u deze keuze 

mee ondersteunen. U bent hartelijk welkom want 

het programma is veelbelovend en bestemd 

voor het hele gezin! 

^ V U - R A N D D A C # 

Samen kiezen voor 
de kant van de Rand 

VOORMIDDAG 

9u.30: Onthaal en koffie 
lOu.: Colloquium; Kies de kant van de 

Rand! 

Welkomstwoord door Jef Croonen-
berghs, voorzitter VU-arrondissement 
Halle-Vilvoorde 

Inleiding : „Vlaams-Brabant én haar 

Rand" door Herman Van Autgaerden, 
bestendig afgevaardigde Vlaams-Brabant 
Panelgesprek met: 

Martine Dubuisson, journaliste Le Soir; 
Wilfried Wouters, bestuurslid Halle-Vil
voorde comité; 

Hoessein Boukhriss, lid stuurgroep De 
Randkrant; 

Mare Platel, VU-studiedienst. 
Moderator: Bruno Huyghebaert, VRT-
radionieuwsdienst. 

Na reacties en vragen vanuit de zaal trekt 
Etienne Van Vaerenbergh, Vlaams volks
vertegenwoordiger, enkele conclusies. De 
voormiddagzitting wordt besloten met 
een toespraak door Patrik Vankrunkels-
ven, wnd. VU-voorzitter. 

Tijdens de voormiddag wordt een al

ternatief programma aangeboden: een 

uitstap - met gratis busvervoer - naar het 
kasteel van Beersel. Deze omwalde 
burcht is een voorbeeld van middel
eeuwse militaire bouwkunst. (Lees ook 
blz. 11, Vlaams Plakboek). 

MIDDAG 

12u.30:Middagmaal 

Optreden van volksmuziekgroep Zja-
moel 

NAMIDDAG 

13u.45.: „Van de partij zijn ..." door 
Laurens Appeltans, algemeen VU-secre-
taris 

14u. : Start van de wandelingen. 
Er kan gekozen worden tussen 4 wan
delingen, telkens begeleid door een des
kundige gids: 

1. Een natuurwandeling naar Meigem-
heide (10 km). U maakt kennis met een 
kleinschalig open agrarisch landschap op 
een boogscheut van Brussel. 

2. Een bezoek aan de papiermolen van 
Herisem, een prachtig voorbeeld van am
bachtelijk erfgoed (3,5 km). 

3. Een taalgrenswandeling naar Zeven-

Met de bus naar 
de Randdag 

Op zaterdag 30 mei kunt u ook met de 
bus naar de VU-Randdag. Een overzichtje 

per arrondissement: 

Kortrijk-Roeselare-Tlelt 
Inlichtingen en inschrijven via Tonie 

Soete: 051/20.85.63 (tel. privé), 
051/20.83.45 (tel. kantoor) of 

051/24.19.96 (fax). 

Opstapplaatsen en vertrekuren: 
7u.45 Tielt (Station) 

8u. Roeselare (Station - achterzijde) 

8u.l5 Izegem (Goederenstation) 

8u.30 Kortrijk (Conservatoriumplein) 
Kostprijs: 150 fr. voor volwassenen, 100 

fr. voor VUJO en gratis voor kinderen 
jonger dan 12. 
Antwerpen en Mechelen 

Inlichtingen en inschrijven: 

Antwerpen: Arr. secretariaat (tel: 
03/238.82.08) 

Mechelen: Wilfried Van Assche (tel: 

015/41.35.73) 

Opstapplaats en vertrekuren: 

8u. Berchem (Sint-Willibrorduskerk) 
8u.30 Mechelen (Zandpoortvest) 
Kostprijs: gratis 

Turnhout 

Inlichtingen en inschrijven: 
Klara Hertogs (tel:014/41.45.79) en Kris 
Van Dijck (tel:014/37.24.54) 
Opstapplaats en vertrekuren: 
7u.45 Dessel (De Plaetse - nieuw ge
meentehuis) 

8u. Geel (Concordia - Grote Markt) 
8u.l5WesterloüefThys) 
Kostprijs: 100 fr. 
Limburg 

Inlichtingen en inschrijven: 
VNS-Limburg, Erwin Dewallef: tel: 
089/35.67.53 

Opstapplaats en vertrekuren: 
8u. Genk (Station) 

8u.l5 Hasselt (Parking achter cultureel 
centrum) 

8u.35 Lummen (Carpooling) 
Kostprijs: 200 fr volwassenen en 100 fr 
jongeren tot 25 jaar 

Ook vanuit de arrondissementen Sint-
Niklaas en Leuven vertrekt een bus, ge
gevens daarover worden later meege
deeld. 

bronnen, op de grens tussen St. Genesius-
Rode en Eigenbrakel (8 km). 
4. Een monumententocht, met bezoek 
aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Al
semberg, een prachtig voorbeeld van Bra
bantse laatgotiek, én (gratis met de bus) 
aan het kasteel van Beersel, een burcht uit 
ca. 1312. 

Voor wie niet van wandelen houdt is er de 
hele namiddag in de foyer van het Cul
tureel Centrum De Meent kans op een 
gezellige babbel met de VU-mandata-
rissen. Diverse Vlaams- Brabantse ver
enigingen stellen er u hun werking voor. 
17u.: Slot 

vu-Randdag OP TVI 
Hoe moet Vlaanderen reageren 
op het Franstalig Imperialisme in 
Vlaams-Brabant? De Vlaams-Bra-
bantse parlementsleden Etienne 
Van Vaerenbergh en Annemie Van 
de Casteele verduidelijl<en alvast 
het vu-antwoord. Bestendig Af
gevaardigde Herman Van Aut

gaerden licht de initiatieven van 
de provincie Vlaams-Brabant toe. 
Meteen ook een oproep voor en 
een voorsmaakje van de eerste 
VU-Randdag op 30 mei e.k.: "Kies 
de kant van de Rand!" 
c» VNOS, op dinsdagavond 26 mei 

e.k., TVI, omstreeks 23u20. 1 
Wat u moet weten... 

Wanneer 
Zaterdag 30 mei '98. Welkom om 9u.30, 
einde omstreeks 17 uur. 
waar 
Centraal punt van afspraak is het Cultureel 
Centrum De Meent in Alsemberg (Beersel). 
Alsemberg is helaas moeilijk te bereiken met 
het openbaar vervoer. 

Komt u met de wagen, dan neemt u op de 
Brusselse Ring afslag 15 - Huizingen. U kiest 
richting Dworp-Alsemberg, rijdt tot in het 
centrum van Alsemberg en volgt de weg
wijzers naar C.C. De Meent. 
KostprUs 
Deelnemen aan de Randdag is gratis, le
dereen ontvangt bij aanvang ook een ba
sisinformatiepakket. WH u mee middagmalen 
dan betaalt u 500 fr. (volwassenen) of 100 fr. 
(kinderen Jonger dan 12 Jaar). Vooraf in
schrijven is echter strikt noodzai(eiijk. 

Voor een geleid bezoek aan de papiermolen 
van Herisem en het kasteel van Beersel moet 
ter plaatse een kleine bijdrage worden be
taald. 
Mensen met een handicap 
Het C.C. De Meent is vlot toegankelijk. Par
keren kan vlakbij. Heeft u extra vragen bij het 
namiddagprogramma, dan belt u het na
tionaal VU-secretarlaat. 

insctiryven 
Inschrijven kan individueel of in groep, ten 
laatste op woensdag 20 mei. Enkele VU-
arrondlssementen nemen het Initiatief voor 
een gezamenlijke busreis naar de Randdag, 
Zo wordt de verplaatsing naar Alsemberg 
extra goedkoop. Voor definitieve afspraken 
neemt u best contact op met bestuursleden 
In uw afdeling of arrondissement. 
Kinderanimatie 
De hele dag door wordt gezorgd voor kin
deranimatie door Jeugddienst Vlanajo. De 
kinderen gaan met Artie en zijn vriendje 
monster Knoeioeioel op reis door de won
dere wereld van de moderne schilderkunst. 
Artle Is zo geboeid door zijn televisietoestel 
dat hij er op een dag Inkruipt, Zo belandt hij In 
een heelal met prachtige planten. Samen 
met monstertje Knoeioeioel beleeft hij er 
boelende avonturen. 
Daarnaast zijn er ook sportieve activiteiten 
zoals estafettes, werken met ballonnen, tou
wen. Een dag om niet te missen! 
Organisatie 
De VU-Randdag Is een organisatie van het 
VU-partiJsecretariaat en het VU-an-ondisse-
ment Halte-Vilvoorde, In samenwerking met 
het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
informatie 
Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel. 02/ 
219 49 30-fax 02/217 35 10, 
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De regionale vu-krant 

Op 3 mei jl. overleed te Ertvelde Robert 
Bekaert, hij was er op 10 mei 1935 
geboren. Tijdens de plechtige uitvaart in 
de dorpskerk nam Paul van Grembergen 
afscheid van een medestander en een 
vriend. 

VAKBEKWAAM 

„Meer dan twee volle jaren heeft Robert 
zich tegen de noodlottige ziekte verzet. 
Aanvankelijk met verbetenheid en twijfel, 
steeds met volledige kennis en een hart 
vol weemoed. 

Zijn geest bleef helder, zijn verstand bleef 
werken en gericht op de buitenwereld. 
Deze man van grote lichamelijke kracht 
zag zichzelf verzwakken en worstelde met 
de eeuwige vraag van het „waarom?". 
Een gans leven heeft Robert zich ingezet 
voor het welzijn en de welvaart van zijn 
gezin. Samen met Georgine was hij trots 
op zijn zonen en hun wil tot slagen in de 
maatschappij. 

Deze eenvoudige man had grote talenten. 
Met talent en inzicht heeft hij zich op
gewerkt. Zonder techniek en mechanica 
als studievak op school aangeleerd te 
hebben was hij daarin zeer vakbekwaam. 
Zijn oog zag onmiddellijk waar de ma-

In memoriam 
Robert Bekaert 

chine haperde en hoe de herstelling moest 
gebeuren. Na aanvankelijk in een fa
miliaal toeleveringsbedrijf voor de land
bouw te hebben gewerkt, werd hij ar
beider in een grote fabriek te Langer-
brugge. Toen de mogelijkheid geboden 
werd om op brugpensioen te gaan, ging 
hij daar gretig op in. Nu kon hij, zo 
droomde hij toch, volop het lied van zijn 
land zingen. 

Het kleine land van eigen erf, de eigen 
dieren. Robert hield van de boerenstand, 
de vrienden daar. Hij hield van gezond en 
mooi vee, de schoonheid van paarden in 
de wedstrijd ontroerde hem. 
We zien hem nog met de kleine tractor, de 
aanhangwagen, de witte muts of pet van 
de ene vriend landbouwer naar de andere 
rijden. De hand gereed tot de groet, de 
ogen gericht op het ommeland waarbij 
hem niets ontging. Wie hem aansprak om 
iets gedaan te krijgen. Wat kon, dat deed 
Robert. 

VLAMING 

Robert hield ook van het Vlakke Land. 
Hij hield van Vlaanderen. Hij was daarin 
krachtdadig. De belovers, de luiaards, de 
profiteurs die minachtte hij. Ook de zeur-
ders, de criticasters die nooit zelf iets 
deden, mocht hij niet. Zijn ja was ja. Zijn 
nee was nee. 

Nooit was hij de ervaring die hij had als 
kleine jongen vergeten over de bruta-

17 mei: fietsfeest te Antwerpen 
Van 9 tot 17 mei loopt in Vlaanderen de Week van 
de Zachte Weggebruiker. Reeds voor de derde 
keer op rij krijgen fietsers en voetgangers een 
extra duwtje in de rug. De plaats van fietsers en 
voetgangers in het verkeers- en mobiliteits
beleid wordt bovenaan de media- en politiek-
maatschappelijke agenda geplaatst. Er staan tal 
van initiatieven op het programma, waaronder 
de autoluwe schooldagen in verschillende Lim
burgse gemeenten, een fietsactiemaand voor 
een fietsvriendelijk Sint-Niklaas, een voetgan
gersmanifestatie met overhandiging van de 
wimpel ,,te voet gaat goed" en als afsluiter en 
hoogtepunt van de Week is er het traditionele 
fietsfeest in de provincie Antwerpen op zondag 
17 mei. 
Duizenden fietsers vertrekken 's morgens vanuit 
een 40-tal gemeenten en 11 grote provinciale 

vertrekpunten voor een prachtige tocht via 
aangename en veilige fietsroutes richting Ko
ning Albertpark in Antwerpen. In en rond het 
park en het provinciehuis en langs het parcours 
staat er heel wat animatie en fletsplezier op het 
programma. Kinderen en jonge fietsers worden 
extra verwend met komische straatanimatie, 
verrassende circusacts, een spectaculair fiets-
hindernissenparcours, zingende fietsen, fiet
sende fanfares en zoveel meer... 
In de stad zelf werd er een kindvriendelijk au-
toluw fietsparcours (ca. 8 km) uitgetekend. Wie 
iets meer kilometers (ca. 25 km) wil trappen, kan 
de Brialmontroute (langs de Antwerpse for
tengordel) uitproberen. 
c«> Info: Fietsersbond, Hopland 37 te 2000 Antwerpen 

(031231.92.95 of 078115.25.24). E-mail: 
fietersbottd @mail.dma.be. 

liteiten die zich voordeden aan de hoek 
van de Achterstraat met de Eeklostraat 
waar crapuul de inboedel van Vlaams-
gezinde mensen kapot sloeg en de vrouw 
en de man des huizes gemolesteerd wer
den. Hij werd er Vlaamsgezind door. 
Voor straatdwepers die hun naam niet 
durven noemen en café-roepers had hij 
sedertdien alleen maar afkeer. 
Aan zijn politieke keuze was hij trouw en 
hij sloeg letterlijk en figuurlijk de hand 
aan de ploeg. Hij was ook fier over zijn 
overtuiging en minachting over zijn groep 

en zijn politieke vrienden kwetste hem." 
Namens het voltallige college van Bur
gemeester en Schepenen dankte Paul Van 
Grembergen Robert Bekaert voor de op
dracht die hij als gemeenteraadslid heeft 
vervuld. 

Ook namens zijn groep dankte hij Robert 
voor de inzet, zijn onbaatzuchtigheid, zijn 
voortdurende bereidheid tot inzet. 

RECHTVAARDIG 

Ook als Vlaams volksvertegenwoordiger 

en als bestuursverantwoordelijke in Ert-

OOST-VLAANDEREN 
2a. 16 mei AALST: volksunie-

restaurant door VU-Groot-Aalst. Menu 
aan 450 fr Vanaf I8u. in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuleschettestraat 34. 
info en reservatie bij Danny Denayer 
(053/77.79.87), Antoine Van der Hey-
den (053/70.21.49) of Emi Feusels 
(053/70.34.66). 

za. 16 mei NEUSDEN: Geleide 
natuurwandeling langs de andere kant 
van de Damvallet. Afspraak om 14u.30 
aan de paiinghuizen Damsloot en Stap
steen (Lage Heirwagte Heusden). Deel
name: 50 fr. p.p. of 100 fr. per gezin. 
Laarzen nodigI Org.: Dr. j . Coosse-
naertskrtng I.s.m. VU-Destelbergen-
Heusden. 

01.19 mei NINOVE: Viering van 
de moeders van vvvc-Ninove. Om 
14U.30 in buurthuis De Pallieter. Met 
koffie, mattentaarten en bloemetjes 
voor de aanwezige dames. 

Vr. 29 mei LEBBEKE: Culdens-
porenkaartlng Beiotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit + inleg + trofeeën. Vandaag 
in zaal 't Osken, Kapellestraat, Den-
derbelle. Inschrijven vanaf I9u., aan
vang 20u. Inleg: 50 fr. per deelname. 
Org. i.s.m. VU-Lebbeke. 

vr. 19 Juni LEBBEKE: Culdens-
porenkaarting Belotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit -i- inleg + trofeeën, vandaag 
in zaal Edelwijsss, Jules De Buckstraat, 
Lebbeke. Inschrijven vanaf I9u., aan
vang 20u. Inleg: 50 fr. per deelname. 
Org. i.s.m. vu-Lebbeke. 

Vr. 26 Juni LEBBEKE: Guldens-
porenkaarting Belotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr. vooruit + inleg + trofeeën, vandaag 
in Speedy Saloon, Brusselsese Steen

weg 310, Lebbeke. Inschrijven vanaf 
I9u.. aanvang 20u. Inleg: 50 fr. per 
deelname. Org. I.s.m. VU-Lebbeke. 

Zo. 28 Juni OUDENAARDE: Bar
becue van vu-Oudenaarde. Vanaf 
12U.30 in Dorshuis „De Linde". Ber-
chemweg 250 te Melden. Deelname: 
400 fr., kinderen tussen 6 en 12J.: 250 
fr Org.: VU-Oudenaarde i.s.m. Vlaamse 
Vriendenkring. 

vr. 3 Juli LEBBEKE: Culdens-
porenkaarting Belotten 1998. Vier
daagse prijskaarting met telkens 4.000 
fr vooruit + inleg -i- trofeeën, vandaag 
in zaal Gildenhuis, Aalsterse straat 135 
te Wieze. inschrijven vanaf I9u., aan
vang 20u. Inleg; 50 fr. per deelname. 
Org. i.s.m. VU-Lebbeke. 

Vr. 10 Juli CENT: 11 juli-viering 
van VVVG-Gent. Om I5u. in zaal Rey-
naert, Reynaertstraat. Gastspreker: 
Koen Baert. M.m.v. Rony Ranke en 
Emiel Huilebroeckkoor Gratis toegang. 
Ruime parking, info: Robert De Geyter, 
09/225.09.42. 

WEST-VLAANDEREN 
00.14 mei BRUGGE: Jan Cau-

dron spreekt over „De nieuwe me
dische cultuur". Om I5u. in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org. In-
formativa vzw. 

ZO. 17 mei BRUGGE: Jaarmts 
Joris van Severen. Om 16U.30 in de 
abdij van Steenbrugge. Homilie door 
dom Arnoldus Smits. Nadien voorstel
ling 2de deel van het boek over Van 
Severen, auteur Romain Van Land
schoot. 

zo. 17 mei ROESELARE: Fa-
milie-zoektocht. Een stadswandeling in 
het centrum van Roeselare (ca. 4 km). 
Start tussen 14 en I6u. in brasserie 't 
Laag Plafond, Noordstraat 211. Deel
name: 150 fr.. wk. 125 fr. Formulieren 
moeten binnen vóór I8u. Prijsuitrei
king iSu.SO. Org.: Orde van't DulBertje 
i.s.m. VCLD. 

WO. 20 mei ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Volksspelen ma
ken. Deelname 150 fr van I3u.30 tot 
16U.30 in 't Laag Plafond, Gaaipers-
straat2. Org,: vianajo. 

WO. 20 mei BRUGGE: VWC-
Brugge viert 25-jarig bestaan, info bij 
het bestuur. 

WO. 27 mei IZECEM: V-Club 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deel
name 100 fr Van I3u.30 tot I6u.30 in 
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velde dankt Van Grembergen Robert bij
zonder. 

P. Van Grembergen: „Hij noemde mij 

„zijn baas" alhoewel er niemand boven 

hem stond maar hij verwoordde zo zijn 

vriendschap, zijn Vlaamse trots, zijn res

pect, zijn geloof in de rechtvaardigheid 

van het grote ideaal dat hij verdedigde.Het 

Oude Testament, het eerste gewijde boek 

heeft het over de strijd tegen onrecht, over 

de strijd tegen verdrukking. Hoe Jahweh 

een god van Rechtvaardigheid is. 

In de strijd tegen onrecht en verdrukking 

stond Robert aan de kant van God. Hij 

had daarvoor geen wijwater nodig. In het 

Nieuwe Testament, het tweede gewijde 

boek, is Jahweh een God van Liefde. 

In de liefde voor zijn gezin, zijn boeren, 

zijn medearbeiders, zijn Ertveldenaren, 

zijn Vlaamse volk stond Robert aan de 

kant van God. 

Hij had daarvoor geen schijngeloof no

dig. 

Paul Van Grembergen 

De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Org.; Vlanajo. 

WO. 27 mei BRUGGE: Katrien 
Craeye spreekt over „Hulpcentrum 
100". Om 15U. In de Magdalenazaal, 
Viollerstraat 7. Deuren om I4u. Na de 
activiteit Is er koffietafel voor wie dit 
wenst Org.: WVC-Brugge-Noord. 

WO. 3 juni ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deel
name 150 fr Van I3u.30 tot 16u. In 't 
Laag Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: 
Vlanajo. 

Vr. 5 Juni BRUGGE: Kwisavond 
,,Wisselbaker Ereprijs Jean-Marie Bo-
gaert". Om I9u.30 in de Schlppers-
school, Komvest te Brugge. Ploegen 
van 3, 300 fr per ploeg, ledereen krijgt 
prijs. Inschrijven bij Joel Boussemaere 
(050/35.66.87 of 41.84.30-kantoor) of 
Hilde Jaques (050/33.80.53 of 
02/219.49.30 - kantooD. Org.: Vlaams 
Forum vzw. 

Ma. 8 Juni ROESELARE: „De 
waarden die dreigen verloren te gaan' 
door e.h. Cools. Om I4u.30 in het pa
rochiaal centrum, Kattenstraat. Org.: 
Vlaamse Seniorenciub vwc-Roese-
lare. 

Za .13 Juni lEPER: Dagreis naar 
Frans-Vlaanderen. Met bezoek aan La 
Coupole, Montreuil sur Mer en nog veel 
meer, o.l.v. Rik Sohier uit Poperinge. 
info: 057/20.24.68. Org.: Vlaamse 
Vrouwen leper 

DO. 18 Juni BRUGGE: Met 
WVC-Brugge naar het Pajottenland. 
Vertrek om 7U.30 aan parking zijkant 
station Brugge. Met o.m. bezoek aan 
Ditbeek, Pedevaliel, ereugeikerkje. 
Gaasbeek en Lambiekbrouwerij. Deel
name 1.200 fr, alles (ook middagmaal) 
inbegrepen. Info bij bestuursleden. 

VLAAMS-BRABANT 

vr. IS mei LENNIK: Cespreks-
avond met videofilm over,, Faciliteiten, 
op het randje af", met André Lermi-
niaux, voorzitter Komitee der Rand
gemeenten, in de Raadzaal van het 
gemeentehuls. Markt, St.-Kwintens-
Lennik. Om 20u. Org.: div. cult, ver
enigingen waaronder Vlaamse Kring 
Lennik. 

WO. 27 mei KORTENAKEN: 
Voorstelling project ID 21 door Jos Bex. 
Om 20U.30 In Café Luna, Dorpsplein 26. 
Org.: vu-Arr Leuven i.s.m. VCLD. 

DO. 28 mei AARSCHOT: Voor-
Stelling project ID 21 door Jos Bex. Om 
20u. In koffiehuis Damèndénl, boven 
eethuls 't Schaluintje, Schuin 117. Info: 
016/56.40.59. Org.: vu-Arr. Leuven 
I.s.m. Vlaamse Jongeren Aarschot en 
VCLD. 

Vr. 29 mei NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: 3de Algemene kwis van VU-Heem-
beek-Mutsaard-Haren. Om 20u. stipt in de 
grote zaal Familla, F Vekemansstraat 131. 
Ruime parking. Deuren om 19u.30. Aantal 
deelnemers per ploeg: max. 5. Max. 40 
ploegen! Tijdig inschrijven door 400 fn te 
storten op rek.nr 428-4053551-51 (vóór 
25/5) met vermelding ploegnaam, of con
tact aan bestuursleden. De avond zelf: 
500 f r 

A N T W E R P E N 

za. 16 mei ANTWERPEN : stu 
dienamiddag ,,Tewerkstelling in Ant 
werpen". Om 13u.30 in de Dieseghem 
hoeve, W. Volcaertstraat 44 te Mortsel 
M.m.v. Dirk Schoeters (ABW), Tom Har 
ding (ACV), Guido Moetewiel (NCMV) 
Herman Lauwers (VU) en Fons Borginon 
(VU). Org.: VU-arr. Antwerpen. Info 
03/238.82.08. 

Dl. 19 mei EDEGEM: Bezich
tigen van het Antwerpse Plaza Hotel. 
Samenkomst om I4u.30. Info H. De Wit 
(449.17.66). org.: FW-Edegem. 

Vr. 29 mei LINT: Leden- en 
sympathisantenfeest VU-afdelIng Unt 
Met Vlaamse Breugeitafel. Gastspre
ker: Geert Bourgeois. Deelname: 600 fr. 
Vanaf 20u.30 in O.C. De witte Merel te 
Lint. Info: Frank Vercauteren 
(03/455.71.56). 

za. 20 Juni ANTWERPEN: 
TWeede Zomer-Barbecue. Om I9u. in 
het Fort van Merksem, Fortsteenweg 
(zijstraat Bredabaan). Deelname: 500 
fr. p.p. Inschrijven graag vóór 15/6 bij 
M. De Conlnck, 03/322.08.06. Org.: VU-
Groot-Antwerpen. 

WO. 24 Juni TURNHOUT: Lionel 
Vandenberghe over „De toekomst van 
de Vlaamse beweging - Heeft de 
Vlaamse beweging nog toekomst?". 
Om 20u. in De Warande, Keldercafé. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

zo. 5 Juli ANTWERPEN: Zin
gende boot. Cezinsuitstap in het kader 
van Vlaanderen-Europa 2002. Van 14 
tot I8u. op het Albertkanaal. Samen
zang o.l.v. Gust Teugels. Info en org.: 
Fvv-Nationaal, Bennesteeg 2, 9000 
Gent, 09/223.38.83, fax 09/223.71.87. 

De bekroonden... 
...van de driejaarlijkse Pll-Van Castelprijs voor Ceschlednels, Annelles Beek en Bart De Wever Samen 
op de foto met Fraus-Jos Verdoodt (tweede van links) en Juryvoorzitter Richard Cells (uiterst rechts). 
Een verslag van de prijsuitreikding leest u op biz. 6. 

Boek over Elaut noa verkrijgbaar 
Lezers vroegen ons of het boek over 
gewezen VU-senator dr. Leon Elaut, be
sproken in ons weekblad van 18 de
cember 1997, nog voorradig is. Dr. R. de 
Beule, erevoorzitter van het Vlaams Ge-
neesherenverbond (VGV) en uitgever van 
het boek, laat weten dat dit nog zo is. 
Bestellingen kunnen gebeuren op het 

Tweede iP-dag 
Nu zaterdag 16 mei gaat de tweede 
nationale ID-dag door. Vanaf 9u.30 tot 
12u.30 wordt er gedebatteerd in werk
groepen. In de namiddag brengen de 
werkgroepen verslag uit, komt Yves Des

met (hoofdredacteur van De Morgen) 

spreken en zal Robbie Crown een op
treden verzorgen. Rond 17u. houdt Bert 

Anciaux zijn slottoespraak. 
CS- De ID-dag gaat door in het UFSIA, 

Rodestraat 12, 2000 Antwerpen. 

Meer info op tel. 02/22.33.933. 

VGV-secretariaat, Ergo De Waellaan 3, 
bus 14 te 2100 Antwerpen-Deurne 
(03/322.28.50). 

c» Leon Elaut. Een bevoorrecht getuige 

van zijn tijd. Nele Bockaert. 176 blz. 

500 fr. +80 fr. verzendingskosten op 

rekening 407-3062251-47. 

Jaarmis 
joris van Severen 
Naar jaarlijkse gewoonte gaat in de 
maand mei de herdenkingsmis voor Joris 
van Severen door. 

Opnieuw werd de abdij van Steenbrugge 
uitgekozen en worden allen op zondag 17 
mei in de abdijkerk verwacht vanaf 
16u.30. Dom Arnoldus Smits zal de ho
milie houden, Achteraf wordt in de ab
dijgebouwen het tweede deel van het 
boek over Van Severen (auteur Romain 
Van Landschoot) voorgesteld. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd op 
de kwisavond Wisselbeker ereprijs Jean-

Marie Bogaert. 

Deze organisatie van het Vlaams Forum 
vzw gaat door in de Schippersschool, 
Komvest te Brugge, op vrijdag 5 juni a.s. 
om 19u.30. Er wordt gespeeld in ploegen 
van drie. Het inschrijvingsgeld bedraagt 
300 fr. per ploeg, ter plaatse te betalen. 

Kwis te Brugge 

ledereen krijgt een prijs of een aan
denken. 

Stel uw ploeg samen en schrijf in bij 
Joel Boussemaere (050/35.66.87 
of 41.84.30 - kantoor), Gerard 
Vanhecke (050/33.13.91), Hilde Jaques 
(050/33.80.53 of 02/219.49.30 - kan
toor), of Jean-Marie Bogaert. Ook sup
porters zijn van harte welkom! 

welke Justitie-
hervorming heeft Vlaanderen nodig? 

Op zaterdag 16 mei 1998 heeft in 
het Vlaams Parlement (Hertog-
straat, 1000 Brussel) een collo
quium plaats over de justltieher-
vorming. Hier het programma. 
9u Onthaal & koffie. 
9U.3Q Inleidende lezingen: 
Wouter Pas, assistent KU Leuven, 
Bevoegdheidsverdeling inzake jus
titie In federale landen: 
Jan Verstraete, stafhouder balie 
Antwerpen, Problemen van rechts
hulp, advocatuur en magistratuur 
In het federale België: 

Prof. Paul Van Orshoven, Kan Jus
titie worden gefederaliseerd? 
10u,30 Debatten met politici van 
verschillende partijen P De Crem, 
D. Vandenbossche, P Dewael, C. 
Bourgeois, E. Boutmans, C. Anne-
mans. 
11U.30 Slottoespraak door prof 
Matthias E. Storme, voorzitter 
OW. 

Inschrijven • WB-secretariaat op fax 
03/248.21.83, tel 03/216,45.24 of 
secretariaat@wb.org 
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Open West-
Vlaams wlelet^ 

kampioenschap 
voor politici 

Op zaterdag 19 september 1998 
organiseert de gemeente Lede-
gem voor het eerst het Open 
West-Vlaams katnptoenschap 
wielrennen voor politici. 
Ook de VU-mandatarissen (bur
gemeesters, schepenen, OCMW-
voorzitters, volksvertegenwoor
digers, senatoren, provmcie-
raadsleden, gemeenteraadsleden, 
OCMW-raadsleden...) zijn er, al 
dan niet getraind, van harte wel
kom. 
Er wordt een 30-tal km „ge
koerst" in verschillende reeksen. 
De deelname is gratis. Iedereen 
ontvangt een herinnermgsme-
daille en er is een gratis tom
bola. 
Alle practica en inschrijvingsfor
mulieren kunnen opgevraagd 
worden bij Geert Dessein, Pro-
vinciebaan 86a, 8880 Ledegem 
(tel/fax 056/50.49.33). 

Wenst U meer informatie 

over de advertentie

mogelijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster op het nummer 

02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

- - \ HERENKLEDING 

? vèrmees 
, / Steenhouwersvest. 52 

^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Zaterdag 30 mei 
VU-Randdag in 

Alsemberg. 

Kies de kant 

van de Rand! 
Het Vlaams karakter van de Vlaams-Brabantse Rand wordt bedreigd. 

Franstalige mandatarissen, gesteund door hun partijvoorzitters, 

treden de gemaakte politieke afspraken met de voeten en negeren 

de rondzendbrieven van de Vlaamse ministers. 

De VU wil hiertegen een krachtig 'nee' laten horen. Op de VU-Randdag, 

op zaterdag 30 mei, in het Cultureel Centrum De Meent in Alsemberg. 

Ook u wordt er verwacht. Om samen met ons massaal de kant van de Rand 

te kiezen. En er aansluitend met het hele gezin een fijne, ontspannende dag 

van te maken. 

Informatie en inschrijvingen VU-Randdag: Barrilodenplein 12, 1000 Brussel. 

Tel. 02/219 49 30 - Fax 02/217 35 10. 

ledere V l a m i n g voel t z ich " t h u i s " in z i jn 

VOERSTREEK 
Ontdek Vlaanderen van Overmaas met deze nieuwe fietskaart. 

Prijs: 280 fr. + 50 fr. verzending. 

Bestel nu door storting op nr. 000-0175717-50 

VVV. "De Voerstreel<, Kerkplein 216, 
3798 'S Cravenvoeren. Tel. 04-381.07.36 Fax. 04-381.21.59 

U vindt er het hoogste punt van Vlaanderen: 287,5 ml 

( u<^ ._^tf<aaAfra^ /6' 

.^%/' <PS^ 4? j? 4ó^ 

Afhalen van paiinggerechten mogelijk 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 2130 uur 
Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 2130 uur 
Verlofperiode de maand december 

' i ? ( « ^ 
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O M S L A G V E R H A A L 

DERIDDER VAN 

DE RUKSWACHT 
"De heb veel kritiek gekregen vanuit bepaalde 
hoeken, van sommige magistraten, sommige 
politiemensen, sommige media. Soms werd 
er echte desinformatie opgezet. Het enige 
doel van die mensen was de ontmanteling van de rijkswacht. 
De kritikasters hadden echter geen model dat in de plaats zou 
moeten komen. Blijkbaar stoorden wij teveel mensen." Twee 
weken na zijn ontslag als korpschef van de rijkswacht door
breekt generaal Willy Deridder het stilzwijgen. "De heb altijd 
gedaan wat ik dacht te moeten doen." Een gesprek. 

B U I T E N L A N D 

ZO BEGON ISRAEL 
"In Bosnië noemden ze zoiets een etnische zuive
ring, Israël gebmikte liever de term transfer." De 
Palestijnse historicus Nur Masalha en de Israëlische 
professor Avi Shlaim vertellen het échte veriiaal van 
het ontstaan van Israël, nu vijftig jaar geleden. "Het 
land was niet leeg. Er is geen enkele bebouwde plek 
in dit land die voorheen geen Arabische bewoners 
had. De Israëli's hebben de Palestijnen verdreven en 
ze mochten niet temgkeren. En zo is het probleem 
van Palestijnse vluchtelingen ontstaan." Een onthul
lende reconstmctie van de geschiedenis. 

E X T R A 

SPECIAL GEZONDHEID 
Een nieuwe bijlage Gezondheid. 
Met daarin, onder meer: tips om 
prettiger te reizen. Hoe kan u zich 
beschermen tegen ultraviolette 
straling en insectenbeten? Welke wandelschoenen 
kiest u best? Advies voor gezond barbecuen. Test: 
bent u een ochtend- of een avondmens? Hoe kun
nen we onze kinderen leren hun tanden beter te 
poetsen? En verder: de vmchtbaarheid van de 
mens, osteoporose, dyslexie en hypnose. Kortom, 
60 extra pagina's voor een gezond en actief leven. 

WEEKEND KNACK: DOSSIER ZOMER & ZON + VERSLAAFD AAN HET NET + DE CAMARGUE IN GALOP 
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T ot 26 juli heeft een belangrijke tentoonstelling 

plaats in het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten van Antwerpen. Voor het eerst is een hele 

tentoonstelling gewijd aan twee belangrijke Vlaamse 

schilders, van rond het jaar 1600: de twee zonen 

van de legendarische Pieter Breughel de Oude: Pieter 

Breughel de Jonge (1564-1637) en Jan Brueghel de 

Oude (1568-1625). 

Pieter Breughel de Jonge en Jan Brueghel 
de Oude werkten rond het begin van de 
17de eeuw in Antwerpen en behoorden 
ontegensprekelijk tot de belangrijkste ar
tistieke persoonlijkheden van de periode, 
die verder internationaal zal gaan beheerst 
worden door „de" barokmeester bij uit
stek, Peter Paul Rubens. Met een in
drukwekkend ensemble van schilderijen 
en prenten naar hun respectieve werken, 
ontleend aan haast alle belangrijke we-
reldmusea en tal van privé-collecties, 
wordt een unieke gelegenheid gecreëerd 
om de ontwikkeling en de buitengewone 
artistieke prestaties van deze beide Breug-
hel-zonen te bewonderen. 

GOUDEN EEUW 

De naam van de kunstenaarsfamilie is 
algemeen bekend, alhoewel hij reeds 
zorgde voor enige verwarring wegens de 
diverse schrijfwijzen: Bruegel, Breughel en 
Brueghel. Niet alles wat de naam Brueghel 
draagt, stamt van de schilder Pieter Bru
eghel de Oude, ook bekend onder de naam 
Boeren-Brueghel. Een groot deel van de 
roem van de naam Brueghel komt van zijn 
zonen Pieter Breughel de Jonge en Jan 
Brueghel de Oude. Elk op zijn karak
teristieke manier beheerste de Vlaamse 
schilderkunst uit de vroege 17de eeuw. 
Hun thematiek is zeer gevarieerd, van 
landschappen en stillevens tot het boe-
rengenre, kleinfigurige scènes, mytholo
gische voorstellingen en allegorieën in 
kabinetformaat. 

Toch bleef de kunst van Jan Breughel de 
Oude een doorslaggevende invloed uit
oefenen op de ontwikkehng van nieuwe 
schildergenres, zoals de landschaps- en 
stillevensschilderkunst. Zijn met uiterste 
perfectie uitgewerkte bloemenstillevens 
bezorgden hem dan ook de naam van 
Bloemen-Brueghel. In een atelier werkte 
hij samen met Pieter Paul Rubens en de 
Vlaamse kleinmeesters Hendrik van Balen 
en Josse de Momper. 
Pieter Brueghel de Jonge, die een zeer 
productief atelier leidde, specialiseerde 
zich in kopieën en interpretaties van de 
werken van zijn vader. Zo werkend kon hij 
immers ingaan op de grote vraag naar 
schilderijen van zijn vader. Los daarvan 
ontwikkelde hij op het gebied van de 
kleinfigurige boerenscènes toch ook een 
specifieke eigen stijl, soms zelfs het werk 
van zijn inspirerende vader overstijgend. 
In dit oeuvre van de Brueghel-zonen is 
perfect te volgen hoe de beginnende be
handeling van de zichtbare werkelijkheid 
uit de onmiddellijke omgeving in de schil
derkunst aan bod komt. Hun werk vormt 
dan ook een schitterende picturale ver
binding tussen de artistieke opvattingen 
van de 16de en 17de eeuw. 
Deze schitterende tentoonstelling ver
schaft niet alleen een puur esthetisch ge

noegen, maar door haar verantwoorde 
wetenschappelijke opbouw, werd hiermee 
een hernieuwde kijk van de Breughel-
studie opgemaakt en erg toegankelijk ge
presenteerd in een prachtig catalogus-
boek. 

Deze tentoonstelling is een grote hulde aan 
Vlaanderen en zijn kunst, die op dat vlak 
werkelijk eeuwenlang de internationale 
scène beheerst heeft. Tevens blijkt uit deze 
expositie de toonaangevende rol van Ant
werpen als metropool in de Gouden Eeuw. 

Oude, die zowel in zijn karakteristiek 
handschrift als in de keuze van zijn mo
tieven, als de meer moderne kan betiteld 
worden. 

Gekende thema's uit de bijbel (zoals de 
Kindermoord te Bethlehem of de Yerzoe-

De zonen 
van hun vader 

Dit is een historisch en artistiek verleden, 

om als Vlaming terecht fier te zijn! 

VERBONDENHEID 

Vergeten we niet, dat de nu schitterende 
gestalte van Pieter Brueghel de Oude, 
tijdens zijn leven rond 1600 uit zijn wer
ken eerder weinig gekend was. Zijn schil
derijen werden reeds in zijn atelier door 
vorsten en koningen aangekocht en ver
dwenen aldus in hun privé-collecties en 
werden zo aan de openbaarheid onttrok
ken. 

king van de H. Antonius), de beroemde 
voorbeelden van Allegorieën en Spreek

woorden - waarvan de kennis en betekenis 
toen nog gemeengoed was! - , de zo
genaamde Seizoenslandschappen (waaron
der de variaties op de Vogelknip), de reeds 
geciteerde Bruiloftsvoorstellingen met de 
stoet van het bruidspaar naar de kerk en de 
ruw-vrolijke-boerenscènes, zoals de ge
kende Eierdans, alsook een reeks por
tretten zijn het uitgesproken domein van 
de honkvaste Pieter Breughel de Jonge 
geweest. Zijn werk weerspiegelt het leven 

Pieter Breughel de Jonge. Brulloftsstoet, paneel, 69.5 x 116 cm. 

Het waren dus precies de beide zonen van 
Pieter Brueghel de Oude, die in de ver
werking van het oeuvre van hun vader, 
diens kunst door hun variaties en in
terpretaties zo bekend en populair hebben 
gemaakt. Dit komt duidelijk tot uiting in 
het eerste luik van de tentoonstelling. 
De bezoeker maakt daarin kennis met de 
overbekende Brueghelthematiek, zoals De 
bruiloftsstoet naar de kerk (Pieter Breughel 
de Jonge, 1630), naast talrijke voorbeel
den van het zowel toen als nu geliefde 
„Boerengenre". Uit dit bijeenbrengen van 
het werk van deze zonen van Pieter Bru
eghel de Oude, blijkt overduidelijk dat 
Pieter de Jonge sterker aan de traditie 
gebonden blijft dan zijn broer Jan de 

in de toenmalige Vlaamse dorpen, tegen 
de achtergrond van wisselende seizoenen 
en met de voorstelling van allerlei dorpse 
werkzaamheden, gebeurtenissen en fees
ten. Pieter de Jonge voelde zich steeds erg 
verbonden met die lokale bevolking. 

BLOEMENBRUEGHEL 

Jan Brueghel de Oude was dus meer de 
man van de wereld. Hij was meer gebaat 
met het kosmopolitische karakter van de 
toenmalige Antwerpse metropool. Hij 
kwam dan ook sneller los van het werk van 
zijn vader. Zijn persoonlijke arristieke ont
wikkeling verwijst reeds meer naar de 
volgende eeuw. Op jonge leeftijd trok hij 
reeds naar ItaÜë. Te Rome werd hij door de 

hogere geestelijkheid ten zeerste gewaar
deerd. Zo zal de verkoop van zijn schil
derijen aan kardinaal Ascanio Colonna 
hem in zijn levensonderhoud verzekeren. 
Verder stond hij in verbinding met de in 
1595 te Milaan tot kardinaal aangestelde 
Federico Borromeo, die ook regelmatig bij 
hem schilderijen zal bestellen. Jan Bru
eghel de Oude ontpopte zich dus tot een 
zeer veelzijdig schilder, met in zijn oeuvre 
zowel mythologische en allegorische voor
stellingen, paradijslandschappen, als bij
belse onderwerpen, heiHgenlevens, zee- en 
veldslagenvoorstellingen. 
Vooral het landschap kreeg bij hem een 
nieuwe dimensie en kwaliteit. Hij evo
lueerde daarin naar de uitschildering van 
de realiteit, naar de omgevingswerkelijk-
heid. Hij overschreed hiermee de drempel 
naar de 17de eeuw. Hij werd aldus de 
eerste „realistische" landschapsschilder. 
Een ander succesvol thema werd voor hem 
het „bloemenschilderij". Vandaar dat hij 
ook de Bloemenbrueghel genoemd werd. 
Met ongelooflijk talent schilderde hij op 
miniaturistische wijze de pracht van tal
loze zeldzame en kostbare bloemen, zowel 
in realistische als esthetische composiete 
tuilen. In de kunsthistorie zijn geen ver
gelijkbare voorlopers aan te duiden voor 
dit nieuwe kunstgenre! 
Onmiddellijk daarmee samenhangend is 
er in zijn oeuvre ook het motief van de 
bloemenkrans en de guirlande, waarbij 
vaak diverse kunstenaars aan hetzelfde 
schilderij werkten. Zo heeft bij voorbeeld 
Rubens voor de met hem bevriende Jan 
Brueghel de Oude, madonna's en engelen 
in diens bloemenguirlandes geschilderd. In 
verscheidene andere vulde Hendrik van 
Balen de personages in. 
Deze tentoonstelhng te Antwerpen mag u 
in geen enkel geval missen! 

Dirk Stappaerts 

c» ?ieter Breugftel de Jonge (1564-
1637/8) en Jan Brue^l de Oude 
(1568-1625), een Vlaamse schilders-
familie rond 1600. In het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten-Ant-
werpen, Leopold de Waelplaats, 2000 
Antwerpen-Zuid. Tot 26 juli 1998. 
Dagelijks van 10 tot 17u., op woens
dagvan 10 tot21u. Gesloten op ma. en 
op 21 mei. Toegangsprijzen: 250 fr. 
(200 fr. V. groepen, 60+, studenten en 
Vrienden Museum; -18j. = 100 fr.; -
12j. = gratis). Catalogus: 480 blz., 
160 kleurill. Paperbackversie 1.200 fr., 
hardcoverversie: 1.900 fr. Info: 
031238.78.09, fax: 03/248.08.10. 

Jan Brueghel 
de Oude, 
Rivier
landschap, 
ca. 1605, 
Icoper, 
24 X 36 cm. 
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Wegwijs in het 
huis van de isiam 
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Bij Sun/Kritak verscheen een vlot lees
baar overzichtsboek over de wereld van 
de islam. De turf (haast 500 blz., breed 
formaat) oogt mooi. Zesentwintig au
teurs uit het academisch circuit van onze 
noorderburen werkten eraan mee. 

ISLAM OF ISLAMS? 

De ambitie een overzicht te willen geven 
van de islam is geen klein bier. Als je in 
Antalya vertoeft, een paradijselijke ha
ven in Zuid-Turkije tussen Griekenland 
en Syrië, maak je een andere gestalte van 
de islam mee dan in Medina. Geen 
politie die belast is met de handhaving 
van zogeheten religieuze wetten in Tur
kije. Wel hoor je vijfmaal daags de ge-
bedsoproep uit de luidsprekers van vele 
sierlijke minaretten galmen. Het ver
vangt het klokkengebeier van bij ons. 
Voor het overige zie je vele verbanden 

met de Europese cultuur en de voort
schrijdende secularisatie hier, dezelfde 
grieks-romeinse erfenis, byzantijns-or-
thodoxe wortels, hetzelfde kapitalisme, 
schijnbaar nog minder sociaal gecor-
rigeeerd, een moeilijker verhouding tot 
de mensen- en tot de volkerenrechten, 
die toch ook tot het politiek discours 
behoren... 

De soennietische islam in Turkije, 'n 
seculiere staat, het sji'isme in Iran, de 
scheiding tussen staat en godsdienst vol
gens de pancasila (*) in Indonesië, de 
overwegend soennietische moslimwe
reld in Europa... Het zijn zoveel diverse 
uitdrukkingsvormen van de islam hier en 
elders. Kan dat wel in één boek? 

STUDIEBOEK ? 

In Het huis van de islam komen dus heel 

veel gebieden, kwesties en facetten aan 

bod. Elk van de zesentwintig auteurs 
overziet een deeltje van de puzzel en 
voegt zijn erudiete literatuurstudie en 
ervaring aan het geheel toe. Zo komt de 
lezer aan een bibliotheek-ervaring en 
krijgt hij een uitgebreid en gedegen over
zicht vanuit vele invalshoeken. 
Achtereenvolgens wordt stil gestaan bij 
de oorsprong en de verspreiding van de 
islam (blz. 31 -103), de leer en de vormen 
(blz. 107-217), met ruime aandacht voor 
de hedendaagse secularisatie-context, en 
tenslotte is een aantal thema's aan de 
orde: recht, economie, kunst, politiek, 
moslims in Europa (blz. 221-425). 
Het geheel wordt afgerond met een 
voorstelling van de auteurs (soms erg 
gezaghebbende namen), een glossarium 
en een trefwoordenlijst (blz. 427-447). 
Tijdens de lezing wordt de hoofdtekst 
regelmatig doorbroken door weetjes. Li
teratuurlijstjes na elk hoofdstuk moe
digen aan tot studie. 
Inmiddels zal het iedere lezer wel dui
delijk geworden zijn: sinds Mohammed 
is er een nieuwe en dynamische religie 
ontstaan, rijk aan uitdrukkingsvormen. 

Het boek is tot hetzelfde niveau afgedaald 
ais het eiftai van de weelc, het doelpunt 
van de maand, de popmuziel< en de TV-
programma's. Het heeft zijn eigen top 10. 
Montignac, Noblesse Oblige en de Bel
gische Schandaalkroniek drummen voor
aan op de iijst en halen hoge vericoop-
cijfers. Het criterium bij uitstel< Toch zijn 
er nog verstilde kluizenaars en slijpers van 
het woord, geei^ageerd, introvert, en 
met een kritisch oog op de wereld 
rondom hen. We gaan op zoek. 

CATALONIÊ 
En de liefste dingen nog verder is het 
jongste werk van Paul De Wispelaere. Het 
ontleent zijn titel aan een vers uit het 

tend, opstandig. Tijd voor reflectie en 
bezinning. Als in een film schuiven vrou
wen en vrienden, geliefde plekken, we
reldproblemen en seizoenen voorbij, bijna 
altijd meteen ondertoon van melancholie 
maar zonder vals sentiment. 
c» n de liefste dingen nog verder. Paul De 

Wispelaere. Uitg. Atlas, Amsterdam/Ant
werpen, 229 blz., 700 fr. 

NAGELBRIEVEN 
Eriek Verpaele lijkt een vreemde, wat 
schuwe vogel. Bob De Moor bracht een 
paar monologen van hem op de planken. 
Ze vielen op door beklemming, volkse 
kleur en een chaotisch zoeken naar een 
plek geborgenheid op de wereld. 

SchrUven In stilte 
gedicht Fotovan Herman De Coninck en is 
een pendant van Het verkoolde alfabet In 
belde hetzelfde gemijmer, hetzelfde pro
test tegen verval en schijn-voorultgang 
(„Catalonië zag meer brood In de zich 
snel-uitbreidende vakantie-Industrie dan 
In de nostalgie van leeglopende dorpen ", 
blz. 143), eenzelfde bijna aandoenlijke 
liefde voor de broosheid van de natuur en 
voor de vrouw die uitdrukkelijk aanwezig 
Is. („Alsof mijn leven door vrouwen In 
tijdperken is verdeeld die Ik, als mijn laat
ste opdracht, zorgvuldig uit elkaar moet 
proberen te houden." (blz. 24) 
Een schrijver van diep in de zestig ver
neemt dat hij kanker heeft. Hij reageert 
onzeker, cynisch, droefgeestig, berus-

De patatten zijn geschild Is een dagboek 
dat bestaat uit brieven en tekeningenn en 
geeft in korte, schijnbaar banale of ach
teloze notities (door Verpaele kattebel
letjes of nagelbrieven genoemd) de slij
tage in de relatie tussen de auteur en zijn 
vrouw Cecile weer. Zij is opgeslorpt door 
materiële zorgen en familiebijeenkom
sten. Hij is gefascineerd door de stilte, het 
schrijven, de Joodse literatuur en de mu
ziek van Webern en Berg. Een kloof dus die 
almaar dieper wordt. {„Maar nooit Is er 
nog tijd en altijd zijn er mensen, bezoek, 
familie, noem maar op. Gesprekken over 
niets.", blz. 174). 
Schrijnend zijn het steeds terugkerende 
„zijn de patatten geschild?", een vorm 

van communicatie (maar welke?), de on
dertoon die aan Kafka herinnert, en de 
schetsen die het woord toelichten en die 
me voortdurend aan de gekwelde ziel van 
Egon Schiele, de peintre maudit doen 
denken. Alleen de aanwezigheid van het 
zoontje, de kleine Mendel, is nog bind-
teken en troost. 
c» De patatten zijn geschild. Eriek Verpaele. 

•*•"• Uitg. De Arbeiderspers, Amsterd^lAnt
werpen, 225 blz., 800 fr. 

KUSTCEVOEL 

Erik De Kuyper zet - Proust achterna - stil 
en bescheiden zijn familiekroniek voort. 
Met zicht op zee valt daarbuiten en toch 
weer niet. De tantes verdwijnen niet uit 
beeld? maar wijken voor natuur en stad. 
De Kuyper blijft de fijnzinnige estheet die 
In beelden denkt („twee figuurtjes, 
scherp afgetekend als piepkleine Glaco-
mettl's") en die met subtiel aangebrachte 
toetsen en schakeringen werkt als een 
impressionist. Hij houdt van rituelen, van 
de sfeer van anonieme straten, van de 
wanstaltige schoonheid van de oppor
tunistische architectuur („Belgischer kan 
niet"), en van de aanwezigheid en de 
wisselende stemmingen van de zee („de 
zee kijkt mil aan, ook als Ik niet kijk"). 
Onovertroffen is de manier waarop De 
Kuyper de bevreemding en het unieke 
perspectief van Spllliaert benadert, het 
fenomeen flaneren en het vage gevoel 
dat hij als kustgevoel omschrijft. 
o» Met zicht op zee. Erik De Kuyper. Uitg. 

Sun/Kritak, Leuven 113 blz., 490 fr. 
(wdb) 

Die rijkdom heeft te maken met de 
wisselende omstandigheden en met de 
cratieve omgang van gelovigen met hun 
rehgie. Dit deel van het opzet van de 
auteurs is stellig geslaagd te noemen. 

VERPLICHTE LECTUUR? 

Deze voorstelling van de ene islam noem 
ik graag verplichte lectuur voor allen die 
een algemene inleiding zoeken, die op 
niveau staat. Het betekent niet dat alle 
geografische, historische, religieuze fa
cetten van het islamitisch leven steeds 
even goed aan hun trekken komen. 
Daarvoor moet gespecialiseerde litera
tuur aangeboord worden. 
Bij de lovende woorden over die boek 
passen ook enkele vragen. Is de titel wel 
goed gekozen? Verwijst hij niet te veel 
naar een „politieke islam"? Is er vol
doende werkoverleg geweest? Had een 
aantal overlappingen niet voorkomen 
kunnen worden? Het glossarium en de 
trefwoordenliijst konden nauwkeuriger 
en gebruiksvriendelijker met een be
perkte vervollediging. Bijvoorbeeld 
„cheeseburger" (blz. 230) staat niet bij 
„voedselvoorschriften". Het trefwoord 
„offerfeest" ontbreekt. 
De termen secularistatie en secularisme 
worden door elkaar gebruikt. Het stukje 
over België had men beter aan een Vla
ming toevertrouwd. Had dit een aantal 
fout vertaalde plaatsnamen en de ver
wijzing naar het olijke boek Het Belgisch 

migrantendebat - De pragmatiek van de 

abnormalisering (1992) niet kunnen 
voorkomen? 

Over het algemeen moefc-de lezer wel 
denken dat in Vlaanderen weinig rond 
de islam gestudeerd wordt. In vele li
teratuurlijstjes, bijvoorbeeld over het 
soefisme, ontbreken verwijzingen naar 
literatuur van zuiderburen. 
Niettegenstaande deze schoonheids
vlekjes, die in een volgende druk ge
deeltelijk weggewerkt kunnen worden, 
is dit boek sterk aan te bevelen. De 
prijs/kwaliteit-verhouding is uitstekend. 

(me) 

c& Het huis van de islam. Uitg. Sun-

Kritak, Leuven. 1997, 448 blz., 990 

fr. 

(*) Pancasila: dit zijn de vijf beginselen 
die in de inleiding van de grondwet van 
Indonesië (1945) staan ingeschreven en 
verplicht zijn over te nemen door alle 
organisaties, politieke en religieuze. 

1. Geloof in één allerhoogste God 

2. Rechtvaardig en beschaafd huma
nisme 

3. De eenheid van Indonesië 

4. Soevereiniteit van het volk 

5. Sociale rechtvaardigheid voor het 
hele volk. 
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SATERPAC 

AHASVERUS 

„Ambtenaren mogen dik zijn", 
las Ahasvenis 

Nu nog dik betaald... 

Na ontsnapping: 
Connerot op! 

© 
Post-zetduivel: 
Brussel Nix 
© 
Krijgsraad geeft eindelijk 
© 
Daimler en Chrysler voeren 
...sterrenslag 
© 
Mei '68-zetduivel: 
Daniel Cohn-Bandit 

Dana International vond haar operatie 
een fluitje van een cent 

© 

Aftelversje: 

C & A, H & M, M & S, P & C... 

© 

Anti-militarist: 
„Hoe leger, hoe liever!" 

© 

Boze arbieders van Union Match: 
„Solferdomme!" 

TUssen Beersel 
en zevenbronnen 

• V L A A M S PLAKBOEK ^ 

Op de Randdag van zaterdag 30 mei staan 
ook vier uitstappen geprogrammeerd. 
Twee ervan willen we u kort voorstellen. 
Een tocht gaat naar het kasteel van Beersel, 
een andere leidt naar Zevenborren. Wij 
gaan de uitstappen niet tot in de details 
beschrijven, maar via enkele notities dui
delijk maken waarom het tussen Zenne en 
Zoniën zo aangenaam toeven is. Voor alle 
duidelijkheid: deze streek heeft niets met 
het Pajottenland te maken. 
Toch worden beide vaak door mekaar 
gehaald, ongetwijfeld licht het brouwen 
van geuze, kriek en lambiek mee aan de 
basis van dit misverstand, maar wie de 
sfeer van beide streken heeft ondergaan en 
vergeleken zal vlug het verschil merken. 
Tussen Zenne en Zoniën hangt een mys
tieke sfeer, daar zitten het Zoniënwoud en 
het Halierbos voor veel tussen, maar ook 
de geest van Jan van Ruusbroec, de in
getogenheid van de schilderijen van Felix 
De Boeck en het magisch reaÜsme van 
Herman TeirHnck. 

BEERSEL 

Wanneer het kasteel van Beersel precies 
werd gebouwd is moeilijk om zeggen. 
Zoals het er thans staat dateert het waar
schijnlijk van rond 1421, maar het eerste 
bouwwerk werd vermoedelijk tussen 1300 
en 1310 opgetrokken. Zeker is dat hertog 
Jan II van Brabant in de eerste jaren van de 
14de eeuw de gronden aan zijn raadsman 
Godfried van Hellebeke schonk. Samen 
met het kasteel van Gaasbeek werd Beersel 
gebouwd om Brussel te beschermen tegen 
aanvallen vanuit Vlaanderen en Hene
gouwen. Dat dit nodig was blijkt uit de 
vele bestormingen die de burcht heeft 
overleefd. In 1356 b.v. toen Lodewijk van 
Male, graaf van Vlaanderen, Brussel en 
omgeving bezette bleef alleen Beersel 
weerstand bieden. Beersel is een water
burcht, dank zij de moerassen langs de 
Zenne was het aanleggen van een gracht 
een makkie. 

Een geslacht waarvan de naam aan Beersel 
verbonden blijft is dit van de van Wit-
thems, een zekere Jan van Witthem erfde 
de burcht door huwelijk (1362). Hij en zijn 
nazaten verbouwden haar herhaaldelijk, of 
liever pasten ze aan nieuwe vechttech-
nieken aan. Vandaar dat Beersel zoveel 
verschillende vormen van krijgsbouw-
kunde vertoont. Na de van Witthems, ze 
stierven uit in 17de eeuw, veranderde de 
burcht herhaaldehjk van eigenaar, raakte 
in verval en bleef vele jaren onbewoond 
achter. Gelukkig werd het kasteel eigen
dom van de Koninklijke Vereniging van 

Historische Woonsteden, zodat het beetje 
bij beetje gerestaureerd kon worden. 
Het kasteel toont hoe efficiënt veilig, maar 
weinig comfortabel, het leven binnen zo'n 
versterking moet geweest zijn. Vooral de 
versterking van de ingang werd ingenieus 
bedacht, invallers die er toch in slaagden 
binnen te dringen kregen meteen kokend 
vet over het hoofd. Overleefden ze deze 
ontvangst dat was er nog de open bin-
nenkoer waar ze vanuit de torens en vanop 
de verdiepingen werden beschoten. Meu
bilair en bekleding moet men in de burcht 
niet zoeken, de bezoeker krijgt wel zicht 
op het middeleeuwse latrine-gebeuren. 
In de onmiddellijke buurt van het kasteel 
ligt een bekend restaurant (ooit op smaak 
gebracht door voetbalster Jef Jurion), ge
groeid uit de landelijke herberg ïn den 

Rjdder-Ruiter, waar boeren hun geuze 
kwamen drinken en Brusselaars hun plat-
tekaasboterham. 

Op het einde van de 16de eeuw vonden 
kloosteriingen van Zevenbronnen op de 
dool voor de godsdienstroebelen een on
derkomen in het kasteel van Beersel en dat 
brengt ons meteen naar een tweede wan-
deÜng van de Randdag. 

ZEVENBRONNEN... 
... of Zevenborren of Septfontaines is een 
schitterend domein van 50 hectaren groot, 
het ligt werkelijk pal op de taalgrens. Ooit 
was het gebied uitgestrekter en vormde het 
met het Halierbos een geheel, nu ligt het er 
min of meer van gescheiden. De Des-
telheide, bij jeugdbewegingen bekend van
wege zijn vormingscentra, ligt tussen 
beide. 

Dit dichte woud was eertijds een droom
land voor heremieten en andere eenzaten, 
vanzelfsprekend hoorde er ook een kloos
tergemeenschap thuis, rond 1388 stak er 
een augustijnenpriorij van wal. Om in vis 
en in mechanische aandrijving te voorzien 
werden niet minder dan veertien vijvers 
aangelegd. De stichting werd echter door 
Jozef II opgedoekt, de fraaie gebouwen 
met kerk, watermolen en schuren over
leefden de Franse Revolutie niet. Het 
kerkmeubilair verhuisde naar andere ker
ken, met stenen van de ruïnes werden 
andere gebouwen, o.m. het kasteel van 
Zevenbronnen, opgetrokken. Vandaag 
zijn de vijvers en de resten van de priorij 
eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. 
Wat rest is een wandeling (4 km) die een 
idee geeft van de schoonheid van dit 
groene paradijs dat vooral bekendheid 
kreeg door een boek {De strijd om de 16) 

van Hugo de Ridder. Daar, net op de 
taalgrens, werd ten huize van gewezen 
minister Arthur Gilson (PSC) aan cana-

pépolitiek gedaan door CVP en PSC om de 
regering-Dehaene voor te bereiden. In de 
buurt woonde ook Paul-Henri Spaak. 
De bijzondere sfeer die tussen Zenne en 
Zoniën heerst werd prachtig beschreven 
door Herman Teirlinck, die een groot deel 
van zijn leven in Linkebeek en in Beersel 
sleet. „Hoog rijzen de bronzen zuilen, 
hoger de nachtehjke gewelven in het woud 
van Zoniën. Heilig, heilig is de stilte in het 
machtige woud. De koepels scheuren 
open. Een rozig licht spreidt zich over alle 
kruinen uit. En alle kruinen gaan aan het 
zingen. Gods adem vaart uit." (Uit Het 

gevecht met de engel). 

Dit mag u niet missen! 

(mvl) 

Het kasteel 

van Beersel, 

viel deze 

waterburcht 

dan viel ooic 

Brussel... 
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OPGAVE 110 

HORIZONTAAL 
3. Tijdelijk buitenverblijf (4) 
4. Pijnlijke plek, zeker ais je 

erop zou moeten zitten... 
(5) 

6. Opgewekte gedraging 
(11) 

7. IVioderne leider van een 
bedrijf (7) 

10. Zeker niet vooraf!... (2) 
11. Eerste slaapplaats (4) 
12. Ziet er niet fleurig uit, hoe-

welje er wasgoed op kunt 
drogen! (5) 

14. Beweerd wordt dat dit ty
pisch Hollands snoepgoed 
is (4) 

15. Als je horizontaal 7 goed 
door elkaar schudt, houdt 
je een zekere Europeaan 
over... (7) 

16. Onwerkwillig (3) 
17. Zo'n vrouw valt op door 

haar min of meer inge
togen levenswijze (3) 

VERTICAAL 
1. Naam (9) 

2. Week en haast geluidloos 
(5) 

4. Als je dèt bent, kunnen ze 
je niets doen (6, 6) 

5. Deze vorst heeft niets te 
vertellen, ook al zou hij 
door het venster kijken 
(12) 

8. Zeker 500 jaar oude Hol
landse vrouwennaam (5) 

9. 't Is gebeurd, maar nu wél 
afgelopen! (6) 

13. Jaartelling, in het Latijns 
(3) 

15. Als je dit geluid hoort, is er 
Iets niet in orde (3) 

OPLOSSING OPGAVE 109 
Horizontaal: 5. Osio; 7. iden
tiek, 10. omverblazen; 11. 
ram; 12. ademhalen; 14. plek; 
15. verhuizing; 16. akkoorrd, 
17, staalpll. 

Verticaal: i . hoeve; 2. on
machtig; 3. eigeel; 4. ski; 6. 
stomme praat; 8. dubbeihar-
tlg;9. krap; 12. enig; 13. ape
kool. 
Ar. Buys uit de Meylstraat 

4B4 te 2540 Hove zat tus
sen de Juiste oplossingen 
en werd eruit geloot als 
winnaar. H|l/z|j krygt bin
nenkort zIJn/haar pr||s 
thuisbezorgd. 

De briefkaart met de op
lossing van opgave 110 ver
wachten WIJ ten laatste op 
maandag 25 mei a.s. op ons 
adres: Barmradenpiein 12 
te 1000 Brussel. 
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A THOUSAND ACRES 
Woor deze film • voor het eerst vertoond op het festival van de 

Amerikaanse film in Deauville in september vorig jaar -werd 

beroep gedaan op de Australische regisseuse Jocelyn Moorhouse. 

Ook de scenariste, Laura Jones, die regelmatig samenwerkt met 

oscarwinnares Jan Champion is een Australische. Zij baseerde haar 

werk op de roman van de Amerikaanse Jan Smiley, die er de 

Pulitzerprijs voor kreeg. Voor de film werden er enkele figuren 

bijgemaakt, kwestie van het drama beter tot z'n recht te laten 

komen. 'A thousand acres' is een Amerikaans plattelandsdrama 

dat met het voortschrijden van de film erg veel op een Shakespeare-

koningsdrama gaat lijken en waarin het talent van Michelle 

Pfeiffer en Jessica Lange goed tot z'n recht komt. Keith Carradine 

NIEUW IN DE BIOS 

steelt met een piepklein rolletje de show, maar de personages die 

niet in de oorspronkelijke roman figureerden en vertolkt worden 

door o.a. Jason Robards en Jennifer Jason Leigh lopen er maar 

verwezen bij. (**) 

EVENT HORIZON 
... 15 een sf-horrorfilm, met schitterende beelden en sterk ac

teerwerk van Laurence Fishburne, Sam Neill en Kathleen Quin-

lan. De scenarist lijkt uit zowat alle succesfilms van de laatste 

jaren te hebben gepuurd en 'Aliens' en The shining' zijn steeds erg 

dichtbij. Regisseur is Paul Anderson, die voordien al tekende voor 

aan 'Mortal Kombat'. Het begint allemaal in het jaar 2.047 

wanneer een lang vermist prototype ruimteschip opnieuw op

duikt. 'Event horizon' zoals het gedoopt is, was zeven jaar 

daarvoor ergens in de omgeving van Neptunus - de 8ste planeet 

van ons zonnestelsel - verdwenen. Dr William Weir wil het geheel 

onderzoeken, maar wanneer hij aan boord gaat blijkt het schip in 

handen van bovennatuurlijke krachten. De muren zijn behangen 

met bloederige puree van wat eens de bemanning was en 

videobeelden tonen de gruwelijkste martelingen. Om het allemaal 

een beetje geloofwaardig te maken - alhoewel - komen hemel en 

hel komen ook nog even aan bod. (**) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

Sandra Builock In 
While You were 
Sleeping. Zat. 16 
mei, VT4 om 2iu.io 

^ ^ De keuze van Dekeyser Ook in Canada be
staat een taalprobleem, In deze documentaire wor
den de wrijvingen belicht tussen de Engels- en de 
Franstalige gemeenschap in Quebec. Uiteraard wordt 
de situatie vergeleken met het Belgisch probleem. 
Zon. 17 mei, canvas om 20u.25 

I W ^ Een geluKklge tUd Documentaire over de 
Barneveldgroep, een groep van ongeveer 700 Joden 
die, toen in 1942 de jacht op Joden in volle hevigheid 
uitbrak, de dans leek te zullen ontspringen. ZIJ werden 
ondergebracht In een kasteel In Barneveld en na de 
oorlog voelden zij zich gedwongen te zwijgen over 
hun geprivilegieerde geschiedenis. Voor het eerst 
vertellen zij hun verhaal. Maan. 18 mei, Ned. 3 om 
20U.25 

S s # The Power of One intrigerend verhaal over 
een Engelse jongen die opgroeit in een milieu dat 
door apartheid wordt verpest. Brits-Franse film van 
John C. Avildsen uit 1992 met Stephen Dorff, Armin 
Mueiler-Stahl, Morgan Freeman en John. Gielgud. 
Gebaseerd op een semi-biografische roman van de in 
Zuid-Afrika geboren Bn/ce Courtenay. DIns. 19 mei, 
BBC 1 om Ou.20 

'^fe:# Commando Amerikaanse actiefilm van Mark 
L. Lester uit 1985 met Arnold Schwarzenegger en Rae 
Down Chong. Volgens officiële bronnen Is de eil-
tekrijger Matrix omgekomen. Maar zijn vijand Arius 
weet dat Matrix alle gevechten heeft overleefd en dat 
hij inmiddels met zijn dochtertje Jenny een terug
getrokken leven leidt. Arius en zijn handlanger Ben
nett slagen erin de kleine Jenny te ontvoeren... 
Woens. 20 mei. Kanaal 2 om 2 i u . 

Panorama: Habemus Papam Britse do 
cumentaire over de mogelijke opvolgers van Joannes 
Paulus II. Met o.m, een gesprek van Rik Torfs met 
kardinaal Danneels, die als een serieuze kanshebber 
wordt beschouwd. Dond. 21 mei, TV 1 om 22U.30 

" ^ s ^ The boys from Brazil Amerikaanse dra
matische film van Franklin J. Schaffner uit 1978 met 
Laurence Olivier, Gregory Peck en James Mason. De 
oude Liebermann en zijn zuster Esther hebben hun 
leven gewijd aan het opsporen van oorlogsmisda
digers. Hun vriend Kohier signaleert het bestaan in 
Zuid-Amerika van een „Liga der Kameraden", die een 
moordcommando heeft opgericht onder leiding van 
dokter Mengele, de vroegere hoofdgeneesheer van 
Auschwitz. De verfilming van het duivelse misdaad-
verhaal van Ira Levin lag voor het grijpen... VrU. 22 
mei. Kanaal 2 om 22u.ao 
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Hopeloos, 
maar niet ernstig 

Nog dit najaar zal VTM starten met 
'teleshopping', programma's waarbij de 
meest diverse producten te koop worden 
aangeboden. Wallonië krijgt er een nieuw 
kanaal bij dat zich enkel en alleen zal 
toeleggen op teleshopping. Er wordt te
gen 2001 gehoopt op een jaarlijkse omzet 
van om en bij het miljard fr. 

Techniek staat voor niets, tenminste 
als je er iets mee kan doen. Bij de uit
zending van de UEFA-cup-finale vanuit 
Parijs was dat niet het geval. Een kleine 
maand voor de aftrap van het WK-voet-
bal in Frankrijk slaagde de Franse TV er 
niet in om de Europese stations die de 
wedstrijd uitzonden van commentaar 
vanuit het stadion te voorzien. 

De VRT-top haalt de banden met het 
personeel nog nauwer aan: om de werk
nemers de mond te snoeren. Na het 

buitenwippen van Vander Taelen mogen 
nu ook de VRT-journalisten, als het van 
de leiding van de openbare omroep af
hangt, geen columns meer schrijven voor 
het Radio 1-programma 'De toestand is 
hopeloos, maar niet ernstig'. De bobo's 
van de Reyerslaan achten het niet op
portuun dat de journalisten eerst ernstig 
het journaal lezen om daarna hun kunnen 
te tonen in een column. Het zou ons dan 
weer sterk verwonderen dat de luisteraar 
van Radio 1 dat onderscheid niet zou 
kunnen maken... 

Televoting wordt zo alledaags als 
afwassen. Ruim 50.000 mensen wisten 
vanuit België punten te geven bij het 
Eurovisiesongfestival. Ook bij de ver
kiezing van Miss België mocht Jan Mo
daal zijn zegje doen middels het indruk
ken van de juiste toetsen. Voor de uitslag 

Binnenkort ook teleshopping op VTM. 

van het songfestival is het nog wachten op 
leuke analyses. Zo kreeg Turkije het 
maximum van Duitsland (een grote 
Turkse gemeenschap?) en Duitsland het 
maximum van Spanje (een grote Duitse 
toeristenkolonie) en zette (progressief? 
holebi ?) Europa het Heilig Land een neus 
door een in Israël gebannen transsexueel 
het festival te laten winnen. 

De eerste echt zomerse dag van het 
jaar vroeg om een flinke portie 'zon-
nekinderen' en hij werd in die vraag 
ruimschoots tegemoet gekomen bij 
de verkiezing van Miss België. Dit non-
event kan jaar na jaar op meer media-
aandacht rekenen. De week vooraf
gaand aan de missverkiezing slaagt er 
dan ook steevast in om een Jaar lang 
emancipatiewerk ongedaan te maken. 
In deze politiek correcte tijden, waar 
een reclame met een blote madam al 
niet meer door de beugel kan, is het 
ongegeneerd kiezen en keuren van 
fijne vrouwelijke vleeswaren dan ook 
zoiets als een bevrijding. Ook menig 
journalist moet dat gedacht hebben 
toen hiJ (1) zijn voorbeschouwing gaf 
bij deze vrouwententoonstelling. Ga
zet van Antwerpen, om er maar één te 
noemen, had voor de luie kiezer-kijker 
ook al de minpunten van elke kan
didate op een rijtje gezet. Evalutaties 
als 'Heeft een scheve rij tanden' en 
'Uppen zijn veel te dik' werden moei
teloos gepubliceerd onder foto's van 
vormen en maten waarvoor meerdere 
mannen hun workmate zouden heb
ben laten staan. 
Dat de nieuwe-, witte-, mondige- of 
'wat-dan-ook'-burger zeker zoveel in
teresse heeft voor de rondingen des 
levens dan voor een NPC of een po-
litiehervormlng viel af te leiden uit het 
feit dat Vorst Nationaal was volge
lopen voor deze vrouwenkeuring. Ver
ondersteld mag worden dat er ook 
thuis nog een kleine 2 miljoen mensen 
aan het scherm gekluisterd waren voor 
deze hoogdag van de B's: borsten, 
billen, buik, benen, badpakken, be
oordelen, België ... Het doet vermoe
den dat politieke groeperingen met 

flink wat vrouwelijk schoon van succes 
verzekerd zijn. Luc Huyse zal er bin
nenkort wel een wetenschappelijk 
werk aan wijden. 
Dat deze verkiezing oök een hoogmis 
blijft voor het belgicisme bewees niet 
alleen de uitsluitend Franstalige se
lectiedame. Dejury, de presentatie, de 
uitzending en de kandidates: alles was 
gewogen op een evenwicht tussen 
Frans en Nederlands, met daarin een 
gepast snuifje Brussel. Zelfs na de 
eerste ronde bleven er als bij een 
hemels toeval precies evenveel Frans-
als Nederlandstaligen over... 
Maar vooraleer het zover was, hadden 

Carry Goossensen Enzo Scifo, ook al ad 
hoc-vleeskeurder, liet er eentje een 
uitleg doen over de Euro. We be
vonden ons onder kenners! Scifo viel 
overigens nog een tweede keer op 
toen hij vertelde dat de keuze zeer 
moeilijk was. Het gesprek met Georges 
Leekens heeft duidelijk zijn vruchten 
afgeworpen 
Binnen dit programma stonden ove-
ngens niet alleen de 90-60-90'ers cen
traal. Ook de wagen die de winnaar 
mee naar huis zou krijgen werd meer
maals in het zonnetje gezet. Bij het 
obligate gesprekje met de vonge lau
reate leidde dat tot de spontane op-

90-60-90 
Miss België, vrijdag 8 mei 1998, VTli/l 

de meiden zich wel mogen voorstellen 
In badpak en vanuit een vakantie-oord 
In Turkije groetjes mogen brengen. De 
meesten 'voelden zich goed in hun 
vel', hadden het over 'de goede sfeer 
tussen de kandidaten' en vonden het, 
jawel, leuk om 'contacten te leggen 
met nieuwe mensen'. Meer nog dan 
de eerste ronde, werkte de tweede op 
onze lachspieren. Jongedames die er 
eerst geen graten in hadden gezien 
om het toerisme te steunen van een 
land dat systematisch Koerdische dor
pen met de grond gelijk maakt, had
den het daarin op 2 minuten meestal 
over solidariteit, wereldvrede, gelukkig 
zijn en andere problemen waan/oor de 
VN In 50 jaar geen oplossing vonden. 
'Wat vind Je van klonen?' vroeg jurylid 

merking dat ze vanaf nu met 'haar 
mooie Peugot kon gaan rijden. Het 
verraste zelfs gastvrouw Lynn Wesen-
beek Het deerntje had overigens twee 
woorden Nederlands geleerd. Voor 
een heel jaar Miss B. te zijn geweest is 
dat wel erg mager. Het zal dit Jaar 
anders zijn, want de dame die won is 
een Vlaamse. 
Op het moment dat de vrouwenbe
weging evenveel energie stopt in het 
(laten) afschaffen of opwaarderen van 
deze keuring van fijne vleeswaren als in 
het vrijblijvend opstellen van verbods-
negeltjes voor mannen en minimum-
quota voor sexegenoten kan ze mo
gelijk op onze sympathie rekenen. 

Krik 
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Belgacom 
Mag ook Belgacom mee de revue pas
seren van de o zó fiere federale dien
sten en overheidsbedrijven, waar de 
Vlaamse meerderheid het nog altijd 
meteen bijrolletje of schijnmacht moet 
stellen? (zie WIJ van 23 april en de 
anonieme lezersbrlef van 30 april '98). 
Nog vóór bij Belgacom de champag-
nekurken knalden, werden reeds de 
taalkaders van de centrale TT-diensten 
afgeschoten: dus geen 55N/45Fver-
houdlng, oordeelde een bijdehante 
Waalsgezinde personeelsvereniging, 
trop Is trop. 

Sindsdien heeft het Belgisch establish
ment zijn weg gevonden naar de hoog
ste verdiepingen van de Belgacom-to-

rens. Nooit voordien werd door zoveel 
anderstaligen over zoveel Vlamingen 
beslist: Vlaanderen telt bijna dubbel 
zoveel telecomklanten als Wallonië, de 
aangroei Is er dubbel zo groot ais be
neden de taalgrens. 
Brusselse diensten reiken opnieuw tot 
ver In Viaams-Brabant en erbuiten. Er Is 
zelfs geen sprake meer van wettelijke 
voorziene tweetaligheid, waarvoor het 
Vast Wervingssecretariaat moet In
staan. 
Wie van goeden wille Is, gaat bij Bel
gacom ai gauw door voor grondig 
tweetalig, niveaus zijn niet meer van 
tel. Het bedrijf heeft daarentegen een 
verloren gewaande vorm van twee
taligheid opnieuw in ere hersteld: voor 
alle bijzondere diensten (nummering 

zoals de Inlichtingendiensten) kan u in 
vier talen terecht. Wat als francoflel 
resteert In Vlaanderen wordt hier flink 
In de watten gelegd, en kan zó in zijn 
taal worden bediend door een Waalse 
dienst. 
Compleet onwettelijk en supplemen
tair werkvolume(= jobs) voor Wallonië. 
Toen in de tachtiger jaren gedecen
traliseerde diensten werden opgericht 
In Vilvoorde en Haile om de Vlaams-
Brabantse gemeenten uit de telefoon
zone Brussel te bedienen mét Inbegrip 
van de zes randgemeenten, zag het er 
even hoopgevend uit van Vlaamse 
kant. 
Dit alles wordt stelselmatig gesloopt en 
vanuit de Brusselse moloch verfranst. 
Vlaamse verenigingen In Brussei-19 en 

firma's uit Viaams-Brabant krijgen keer 
op keer Franstalige brieven toegezon
den vanuit hun hoofdstad. 
Een dochterorganisatie die de tele
foongidsen uitgeeft, deelt eentalig 
Franse folders uit In heel Brussel-
hoofdstad en In de Zes, slaagde er twee 
jaar geleden In de Brusselse Vlamingen 
grondig te discrimineren door opzet
telijk de gidsen aan de Brusselse Vla
mingen later u\tte reiken. 
Van organisatie of discriminatie gespro
ken? 

In huls-aan-hulsbladen plaatst deze 
dienst voortdurend eentalig Franse 
personeelsadvertenties. 

Naam en adres bij 
de redactie bekend. 

4' WEDERWOORD <# 

Euro 
Het artikel Nu de euro komt (WIJ, 7 mei 
jl.) somt een aantal elementen op die 
zowel voor- als nadeel kunnen zijn voor 
de EU-burgers. Mag ik aan het nade-
lenlijstje nog iets toevoegen? Terugge
keerd van een reis in Nederland wilde ik 
in mijn bankkantoor (ASLK) een bankje 
van 20 Nederlandse gulden inruilen. Op 
deze ongeveer 200 fr. zou ik 100 fr. 
wisselkosten moeten betalen! Dat komt, 
zo vertelde de bediende zonder blozen, 
door de... Euro. Zelfs wanneer het geld 
rechtstreeks op mijn rekening zou gestort 
worden ging er toch nog de helft van af. 
Wie kan mij via WIJ meedelen of dat 
correct is? Ik heb minister Maystadt toch 
horen beweren dat „de komst van de 
Euro" geen meerkost zou betekenen voor 
de burgers. 

H. Bruynseraede, 
Antwerpen 

Als hii maar 
geenyoetBaller 
wordt... 
Uw positieve kritiek op ons boek Help! 

Mijn kind voetbalt (WIJ, 30 april jl.) 
verheugt ons ten zeerste. 
Tussen de regels in zal u wellicht begrepen 
hebben dat nog heel wat te doen valt in 
deze sector die nog steeds geen verschil 
maakt tussen clubs waar economische 
belangen primeren en verenigingen die 
zich sociaal willen inzetten. 
Reeds enige jaren trachten wij ons, be
langeloos, in te zetten voor de sport
beoefenaar, die nog steeds geen stemrecht 
krijgt in zijn sportfederatie. Misschien 
zijn wetgevende initiatieven nodig ten
einde enige vorm van sociale controle in 
te lassen via oudercomités enz. 
Dank voor uw artikel dat hopelijk enige 
politici zal doen nadenken. 

Paul Carlier, 
De Pinte 

Een zieke geest? 
De volgorde ontgaat mij. Maar wel staat 
vast dat Melchior Wathelet, tijdens zijn 
ministerschap, enerzijds een besluit uit
vaardigde dat kinderen van gescheiden 
ouders niet per se ten koste van alles 
(gevangen zetten van de hoede hebbende 
ouder die, zelfs indien veroordeeld tot, 
geen bezoekrecht verleent aan de erop 

aangewezen ouder bv.) omgang met hun 
beide ouders (en daarbij ook de groot
ouders langs de kant van de op be
zoekrecht aangewezen ouder) hoeven te 
hebben. Hierbij citeer ik zijn uitspraak: 
„Het is beter dat een kind van één ouder 
vervreemdt dan van twee!". En ander
zijds laat hij een man die kinderen van 
hun ouders afpakt vervroegd vrijkomen. 
Besluit: die man heeft ofwel een zieke 
geest ofwel sympathiserende gedachten 
met mensen die kinderen ontrukken aan 
één of beide ouders!... 

René Jordens, 
Drieslinter 

Halle 
Het artikel over het Vlaams Manifest van 
Halle (WIJ, 7 mei jl.), is een grootnodige 
schreeuw om de aandacht te vestigen op 
de verloederingspolitiek die door flauwe 
of "Vlaams-bange" Vlamingen wordt ge
voerd in deze grensgebieden. 

Hermann A.O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

Het noorden 
gwnt 
„Waarheen met het Zangfeest?" was de 
titel in WIJ (30 april jl.) van een ontleding 
waarin een WIJ-journalist tot een aantal 
bedenkelijke bedenkingen komt. 
„Tot vervelens toe" zou Portier gepleit 
hebben voor een onafhankelijk Vlaan
deren, dat eventueel zou gerealiseerd 
worden zonder dialoog met Wallonië. Dit 
wordt bestempeld als „onrealistische 
praat van het zuiverste soort". Toch wel 
een rare conclusie van een WlJ-redac-
teur. 

Wanneer op de IJzerbedevaart wordt ge
steld: „Met België als het kan, zonder 
België als het moet", werd dit door WIJ 
en de VU wel op grote instemming ont
haald. Vanwaar de tegenstrijdigheid? On
bekwaamheid van de redactie? Gebrek
kige kennis van de dossiers? Een koers
wending binnen de VU? 
De VU is bij haar ontstaan groot ge
worden op dergelijke „onrealistische 
praat". Amnestie en de eis voor zelf
bestuur of federalisme werden indertijd 
als onbespreekbaar gesteld door de tra
ditionele partijen, ook de Vlaamse. Door 
ze steeds opnieuw op het voorplan te 
brengen staan wij waar wij nu staan, ook 

al is er nog een heel eind weg af te 
leggen. 

In Brussel wordt door de VU een een-
heidslijst ingediend, samen met Agalev, de 
laatsten der unitaristen die zich nooit, 
maar dan ook nooit om de Vlaamse 
belangen hebben bekommerd. Dit geeft 
te bedenken. De VU heeft, toen zij in de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad mee het 
beleid bepaalde, nooit uitgeblonken als 
dynamisch verdediger van de Vlaamse 
belangen. Zo is het Nederlands in de 
ziekenhuizen er na al die jaren nog op 
achteruitgegaan. 

Als politiek geïnteresseerde geraakt men 
het noorden kwijt en komt men tot de 
vaststelling dat de VU van een demo
cratische volksnationale partij, met een 
duidelijk profiel, naar een opportunis
tische partij evolueert, 
ID21, de samenspraak met de VLD, de 
eenheidslijst met Agalev te Brussel, de 
onbegrijpelijke kritiek op wie durft op
komen voor een zelfstandig Vlaanderen; 
dat is de jongste evolutie van het denken 
van de VU. Zeer merkwaardig. 

Karel Uyttersprot, 
Lebbeke 15 
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N aar aanleiding van het 7 5-jarig bestaan van het 

Vrij Technisch Instituut (VTI) loopt de komende 

weken in Oostende een tentoonstelling over Vlaamse 

meubel- en textielvormgeving: een unicum. 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Aan de tentoonstelling Vlaams Meubel

en Textieldesign, die van 13 tot 24 mei a.s. 
in het Casino-kursaal van Oostende 
loopt, nemen zowat 50 ontwerpers deel. 
Elk van hen zal één of meerdere creaties 
laten zien. 

FIER 

Om meer dan één reden is de tentoon
stelling een unicum. Voor het eerst wor
den de talrijk aangeschreven ontwerpers 
samengebracht onder de noemer 'cre
ativiteit in de breedste zin van het woord'. 
Het was immers geen sinecure om zoveel 
Vlaamse meubel- en textielontwerpers 
onder één dak samen te brengen. 
Frans Dufour, ondervoorzitter van het 
Studiecentrum van het Vlaamse Meubel 

dat het initiatief nam om de tentoon
stelling te organiseren. ,Jtiet moeilijkste is 

bet samenbrengen van de deelnemers. 

Creatievelingen zijn individualisten en er 

bestaat bijzonder veel naijver onder de 

kunstenaars. Soms ml de ene niet komen 

omdat de andere aanwezig zal zijn. Toch 

zijn we erin geslaagd om uit het huidig 

aanbod de meeste brede waaier van ont

werpers aan te spreken. We zijn er enorm 

fier op dat we grote namen van het 

ogenblik en zovele anderen die reeds lang 

geen onbekenden meer zijn op het in

ternationale forum naar Oostende hebben 

gehaald. Daaronder bevinden zich André 

Verroken, Ludo Verbeken, Emile Veran-

neman, Fabiaan Van Severen, Axel En-

toven, Koen Dewulf, Herman Wittocx, 

Frans Van Praet, Ola dele kuku en Philippe 

Allaeys." 

Dat de expositie een niet-commercieel 
karakter heeft, is een belemmering om 
een dergelijk gebeuren vlot te krijgen. 
„Soortgelijke tentoonstelling waar uit

sluitend ontwerpers hun creaties en pro

totypen voorstellen, is veeleer zeldzaam." 

Daartegenover biedt het niet-commer-
ciële karakter van de tentoonstelling een 
verrassend uitgebreid en gevarieerd re
sultaat. „De tentoonstelling wil er geen 

zijn die ideeën en concepten in vakjes 

afsluit. Piepjonge vondsten staan naast 

gerijpte unica tot en met 'musea-items'. 

Weliswaar zal ook het betere commerciële 

meubel te zien zijn. Dergelijke meubels 

werden door bekende ontwerpers gecre

ëerd en bewijzen dat ook de meubel

industrie, in serieproduktie, een onver

valste eigentijdse vormgeving kan aan

nemen." Sommige ontwerpers zijn im
mers tot de meubelindustrie doorgedron
gen en hebben dan ook de experimentele 
periode achter zich gelaten. Anderen op
teren liever voor het éénmalig voorwerp 
zodat het de waarde van een kunstwerk 
aanneemt. Nog anderen willen een luxe-
produkt maken, zoeken naar een nieuwe 
functionaliteit voor het meubel of leggen 
het accent louter op de sculpturale vorm. 

„Dat het opkomende minimalisme, de 

nuchterheid en de milieumotivering even

eens haar adepten telt, is kenmerkend 

voor deze tijd. Somige ontwerpers be

steden bijzonder veel aandacht aan 

nieuwe konstruktiemethoden en het ge

bruik van nieuwe materialen." 

STUDIECENTRUM 

Het ligt voor de hand dat de orga
nisatoren het publiek kennis wil laten 
maken met de minder bekende schep
pingswereld van het eigentijdse meubel. 
Precies om jonge afgestudeerden een kans 

antwoordelijkheid en zelfs de identiteit 

zoek zijn geraakt. Op de achtergrond van 

het banale meubelgebeuren, denken, dro

men, werken en hopen onze ontwerpers 

die nog steeds talrijker zijn dan vermoed 

wordt." 

Natuurlijk hebben enkele bevoorrechten 
en toppers zich met succes in de kijker 
geplaatst. Naar sommigen onder hen 
haalde Dufour tijdens de persconferentie 
zwaar uit. De bevlogen ondervoorzitter 
heeft een grondige hekel aan diegenen die 
zich onder de noemer 'design' profileren. 
Hij spreekt liever van 'meubelvormge-

wat is design? 
te bieden, werd geen voorafgaande se
lectie gemaakt en schreven de organi
satoren alle geïnteresseerden aan. Zowel 
het vermogen tot vernieuwing als de 
talentrijke inspanningen van jonge ont
werpers worden daardoor erkend. De 
tentoonstelling is dan ook een uitste
kende gelegenheid om de vernieuwings
drang aan te moedigen en te promoten. 
Overigens willen de organisatoren zich 
gedurende de expositie als 'designcen
trum' profileren. Zo ligt het in de be
doeling om met het oog op één of andere 
samenwerking contact te onderhouden 
met de meubelhandel - en nijverheid. 
De inititiafnemer van het unieke gebeu
ren, het Studiecentrum van het Vlaams 

Meubel, is een vereniging van vrijwillige 
medewerkers, leraars en deskundigen die 
zich als taak stelt het Vlaamse meubel, 
zowel antiek als modern, te bestuderen en 
het een brede bekendheid te verlenen. De 
vereniging neemt tevens initiatieven in 
het belang van het technisch - en kunst
onderwijs. Cursisten, leerlingen en ge-
interesseerden wordt de mogelijkheid ge
boden hun kennis en vaardigheid toe te 
passen en verder te ontwikkelen Tot slot 
verricht de vereniging ook wetenschap
pelijk onderzoek. Dat is gericht op het 
bevorderen van houtdeterminatie, afwer
kingstechnieken en ouderdomsbepaling. 

ORTHODOXEN 

Het Studiecentrum laat niet na een, zeg 
maar, pedadogische rol op te nemen. 
„Het ligt m de bedoeling de jeugd, het 

onderwijs en het publiek te betrekken in 

het confltkt tussen mooi en lelijk, cre

ativiteit en stagnatie, goede smaak en 

smakeloosheid." Over één en ander heeft 
ondervoorzitter Defour zo zijn eigen me
ning. „Het laatste greintje goede smaak 

dreigt verstikt te geraken onder allerlei 

economische en andere imperatieven. De 

geïndustrialiseerde meubelvormgeving is 

een bizarre wereld geworden, dermate 

eclectisch en vreemd dat de regels van de 

logica, de bruikbaarheid, de milieuver-

ving', want beschouwt desing als een 
ketters begrip. ,fierst en vooral", aldus 
Dufour, „is design vandaag een begrip 

geworden dat alle en dus ook de meest 

banale ladingen dekt. Bovendien houden 

de orthodoxen onder de designers zich 

louter bezig met proefstukken die niet 

voor de buitenwereld bestemd zijn." 

Voor Dufour moet een meubel met eer

lijke materialen ontworpen worden, het 
mag niet te duur zijn en moet functioneel 
of bruikbaar blijven. In die zin hebben 
meubelontwerpers een sociale taak te 
vervullen. Ze moeten met andere woor
den het grote publiek kunnen aanspre
ken. Een 'orthodox' als de huidige cul
turele ambassadeur van Vlaanderen 
Maarten Van Severen kreeg van Dufour 
een felle veeg uit de pan. In pittig West-
Vlaams kreeg hij de lachers op de hand. 
„W/e vijf minuten in de mooie relax van 

Van Severen heeft gezeten is gerad

braakt." 

(evdc) 
c& De tentoonstelling loopt tot 24 mei 

a.s. in de entreehal van het Casino-

kursaal te Oostetuie, dagelijks van 

10 u. tot Uu. en 14u. tot 18u. 

Vijftig 

ontwerpers, 

nemen deel 

aan de 

tentoonstelling 

Vlaams 

Meubel- en 

textleldesign 

In Oostende. 

Dat het Studiecentrum van het Vlaamse Meu
bel naar aanleiding van het 75-jarlg bestaan 
van het Vnj Technisch Instituut (VTI) van Oos
tende de organisatie van de expositie in 
handen nam, Is geen toeval. De kunst van de 
meubelvormgeving en het onderwijs, zo 
wordt opgemerkt, kennen mekaar onvol
doende. Leerkrachten en leerlingen moeten 
meer kansen krijgen om het minder toe
gankelijke terrein van de designwereld te 
verkennen. De tentoonstelling in Oostende Is 
een belangrijke, maar niet de eerste stap In 
deze richting. Enkele afgestudeerden van de 
afdeling houtbewerking van het VTI zullen er 
hun kunnen laten zien. 
In feite lag de afdeling houtbewerking aan de 
wieg van het jubilerende VTI. In 1922 startte 
dr. Louis Colens, toenmalig medepastoor van 
Oostende, een avondschool voor vakonder
wijs op de zolders van de Volksbond. Onder de 
dakpannen tekenden 122 leerlingen hun eer
ste ontwerpen Colens, de plaatselijke gang
maker van het in 1921 opgerichte Algemeen 
Christelijk Vakverbond (ACV), had met de 
oprichting van de school bijzondere doel
einden voor ogen Deze werden treffend door 
volksvertegenwoordiger Georges Goetgebeur 
geformuleerd toen In 1923 de nieuwe ge
bouwen werden ingehuldigd.,,Het onderwijs 
en de vakontwikkeling hebben voor doel den 
geheelen werklledenstand te verheffen, te 
veredelen en te bekwamen Duizenden on
zer Vlaamsche werklieden doen het lompste 
werk In de mijnen en metaalfabrleken van het 

75 Jaar VTl 
Walenland, tenvijl de geschoolde mensen van 
die streken overal de beste plaatsen vin
den. " 
Vandaag richt het VTI, ontsproten uit een 
tenger plantje op een zolderkamer en uit
gegroeid tot een uit de kluiten gewassen 
campus, zich tot het Europa van morgen. In 
dat Europa zal het VTI niet moeten onder
doen. De afdeling houtbewerking spiegelt 
zich aan het hoogtechnologische, sterk ge
moderniseerde en milieubewuste Duitsland, 
/f Rossel, adjunct-directeur van het VTl. 
„Duitsland Is het land van de houtbewerking. 
Wij zijn daarheen getrokken om te kijken 
hoever we staan, wat we In de toekomst nog 
kunnen ondernemen. We kunnen de ver
gelijking doorstaan. Ook wij zijn reeds ver 
gevorderd wat de techniek en het werken met 
de computer betreft. Theoretisch zijn onze 
leerlingen Iets beter opgeleid. In Duitsland 
staan ze Iets verder op het gebied van 'leren 
leren'. Het accent ligt er op het opdoen van 
vaardigheden ten aanzien van nieuwe tech
nieken. Daar leren ze eerst met machines 
omgaan vooraleer ze In te stellen. In Duitsland 
Is men ook bijzonder mllieugerlcht Tachtig 
procent van de Europese normen Is van de 
Duitse wetgeving afgeleid. Hier zijn milieu
normen ter zake totaal vrijblijvend We pro
beren niettemin om het Duitse voorbeeld te 
volgen Jongeren zijn Immers enorm milieu
bewust en ondanks het duurdere materiaal 
passen ook de ouders zich aan." 

(evdc) 
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