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e gewezen PS-minister Alain Van
der Biest wordt nog steeds verdacht
betrokken te zijn geweest bij de
moord op gewezen PS-topman André Cools.
Van der Biest houdt zijn onschuld staande en
is momenteel op vrije voeten. In de
gevangenis heeft de intelligente Waal tijd
gehad om na te denken, hij is een christelijk
man geworden. Hij klopt aan bij de PSC van
Philippe Maystadt in wie hij een ideale
partner vindt om het 'christelijk socialisme'
uit te dragen.
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Het is afwachten hoe de PSC daarop
reageert, maar de stap van Van der Biest is
niet ondoordacht. Hij laat vooreerst
verstaan zijn medewerking aan te bieden om
samen met onafhankelijken, PSC en
eventueel Ecolo een front te vormen tegen
het groeiend Waals - en Franstalig
liberalisme. Hij speelt daarmee in op de
toenemende ergernis van de PS-militanten
over de vrijage van PS-voorzitter Philippe
Busquin met PRL-FDF. Van der Biest hoopt
tevens de linkervleugel van de PSC, de
Mouvement Ouvrier Chretien (MOC) te
versterken. Dat kan eventueel tot een
hechtere samenwerking tussen PS, PSC en
Ecolo leiden.
Tegen deze achtergrond tekenen zich
in Wallonië de contouren van een
tweepartijenstelsel af. PSC en Ecolo zijn
daarbij de te lokken partners. Een deel van
de PSC-achterban wendt zich via de Le
Mouvement des citoyens pour le changement
(MCC) van Gérard Deprez tot de PRL-FDE

n zijn populistische stijl heeft Louis
Isturen
Tobback (in De Zevende Dag) de bevan de voetbalclubs de mantel
uitgeveegd. Niet betaalde boetes betalen, of gedaan met spelen. De minister
van Binnenlandse Zaken bedoelt daarmee de boeten die de besturen opgelegd kregen omdat zij op de dag van
risicomatchen toch nog tickets hebben
verkocht In dezelfde spraakwaterval verweet Tobback de clubbesturen
gebrek aan professionalisme,
want ,,alhoewel zij met zeer
veel centen omgaan, zijn zij bij
wijze van spreken niet in staat
om een bollenwinkel te organiseren." En dat is geen bollepraat van de heer Tobback.
Het was hem aan te zien dat hij
^
het meent. En vooral dat hij durft, want
Tobback wil overkomen als een jongenvan-stavast
In de voorbije dagen waren twee begrippen smaakmakend bollenwinkel en
gifpll. En alhoewel ze met elkaar rechtstreeks mets te maken hebben, kleurden
zij het politieke bedrijf verrassend op De
voetbalwereld is een van de vele bollenwinkels die België rijk is. Maar er bestaan meerdere van dergelijke instellingen- slecht bestierd, chaotische boel,
meer huishouden van Jan Steen dan
voorbeelden van weldoordacht bestuur.

De arbeidersvleugel van de PSC gaat
daartegen in. Van der Biest versterkt deze
tweespalt. PremieT Jean-Luc Dehaene
probeert dat te vermijden door de PSC een
volgende regeringsdeelname te beloven.
Dehaene wil ook de dreigende
conflicten tussen de Waalse regionalisten en
de Franstalige communautaristen tegengaan.
Ook op deze tegenstelling speelt Van der
Biest in. De communautaristen met PRLFDF en een deel van Ecolo en PSC op kop,
richten hun pijlen op Brussel en de Rand. In
ruil voor de Vlamingen, zoals UCLprofessoren deze week voorstelden, denken
ze in de richting van een - zij het beperkte fiscale autonomie. Bovendien liet PRLvoorzitter Louis Michel aan VLD-voorzitter
Guy Verhofstadt verstaan over een vorm van
regionalisering van de gezondheidszorgen te
willen praten. De Franstalige liberalen staan
ook niet afkerig tegenover een alternatieve
financiering van de gezondheidszorgen en
een verlaging van de arbeidskosten.
Dit alles ligt bij de Waalse
regionalisten en socialisten bijzonder
gevoelig. Van der Biest daagt hen uit. Deze
week stelde hij zijn boek Notre Nation.
Forcer le destin pour la Wallonië voor. Voor
de 'sociale nationalist' is Wallonië een staat.
Zijn strategie ligt niet in de
belangenbehartiging van de Franstalige
Brusselaars, noch in dat van een alternatieve
financiering van de S-Z of een drastische
verlaging van de arbeidskosten.

Neem nu het Jongste CVP-congres. Nog
voor de deuren in Haasrode opendraaiden liet Mark van Peel er geen twijfel over
bestaan dat het om een verkiezingsmeeting ging. Hij verklaarde dat zijn partij
met zonder de PSC wil regeren. En op
deze toon ging de CVP twee dagen door
want de partij liet zich tot nog meerdere
verkiezingsbeloften verleiden Zo uitbundig dat de eerste-mlnister en zijn mi-

Belgische
bollenwinkels
nlster van Begroting dienden de verklaren dat er voor al dat fraais geen geld
voorhanden is!
Er doet zich in de CVP-bollenwinkel trouwens nog meer merkwaardigs voor Op
het congres promoveerde Jean-Luc Dehaene van En/aren gids tot Redder des
vaderlands, want hij en hij alleen zou het
octopus-akkoord hebben gerealiseerd.
Tot slot werd hij ook nog tot.. boegbeeld
uitgeroepen. Dat betekent dat anderen
met boegbeeld-dromen maar best in het
hok kruipen, bij Luc van den Brande. De
Vlaamse minister-president is gewoon
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nergens, binnen de CVP spreekt men
openlijk dat hij een stap opzij zou moeten
zetten, naar het Europarlement of zoiets.
Op het terrein wordt hij door zijn minister
van Binnenlandse Zaken overspeeld. Zijn
partijgenoot, senaatsvoorzitter Swaelen
wil hem op het hakblok van de federale
parlementaire controlecommissie aangaande het aanwenden van overheidsgeld voor Vlaamse regenngsmededelingen. Wie zoekt Van de Brande en
waarom?
Als partij toont de CVP nauwelijks interesse voor wat zich in Vlaams-Brabant
afspeelt en een komende staatshervorming kan haar blijkbaar niet bekoren. De
partij geeft de indruk een andere agenda
te volgen. Naar buitenuit: het dingeren
van de macht; binnenin de strijd om de
aflossing.
Jan Vermeulen, hoofdredacteur van Radikaal, het blad van de CVP-jongeren,
klaagt onomwonden. ,,De CVP mist (..)
een histohsche kans door de "vastgeroesten" die vast blijven klampen aan
hun hunker naar macht niet te bedanken
voor de (veelal goede) bewezen diensten." Dehaene krijgt nog tot de eeuwwisseling tijd om in schoonheid afscheid
te nemen ,,nadat hij de CVP naar een
zoveelste status-quo-overwinning zal
hebben gebracht." Maar ,,de oude generatie politici met boegbeeld Mare Ey-
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skens op kop" krijgt minder respijt. Die
had reeds weg moeten zijn! Wordt in de
CVP een nieuwe vadermoord voorbereid?
Maar de grootste bollenwinkel is wel dit
land. Het kreeg een federale staatsvorm,
met bevoegdheden op alle verdiepingen
maar de huurders (CVP SR PSC, PS) hebben zich ten dienste gesteld van de
nukkige huisbaas die van geen nieuwbouw wil weten. Het Belgisch immobilisme dat als een kanker de hele maatschappij verziekt, zint hem wel. Bij de
actualiteit blijvend willen wij het hebben
over de onmogelijkheid om treinen tijdig
te laten rijden, om ons van het hooliganisme te bevrijden, om de waarheid
van de leugens te scheiden die ons bij de
verkoop van de Generale Bank op de
mouw werden gespeld En waarom blijft
een waas hangen over de invloed van het
Hof in deze en andere politieke dossiers?
Een jaar voor de verkiezingen en zonder
de stembusuitslag af te wachten zegt de
CVP met welke partners zij wil regeren,
mét die en niet zonder die Een dergelijke
arrogantie kunnen alleen machtspartijen
zich veroorloven. Zij lachen de kiezer
vierkant uit, zij nemen met de democratie een loopje. Ja, ze maken er een
bollenwinkel vani
Maurlts van Liedekerke

Het schaamrood van de
'Piabies Rouges'
A/5 de Rode Duivels aanstaande zaterdag,
de 13de nog wel, verliezen dan heeft dat
niet aan u gelegen. 'Oranje' zal immers
de wedstrijd aanvangen gesteund door
een spreekkoor van zowat 30.000
Nederlandse supporters. 'Hup, Holland,
Hup.
Laat-de-leeuw-niet-in-zijn-hemdjestaan' zal het door het Prinsenpark
weerklinken. Of 'Holland' de leeuw in
^

zijn hemdje laat staan weten we binnen
enkele dagen, dat de Belgische
voetbalbond, de 'Koninklijke' nog wel,
dat wel heeft gedaan is inmiddels zeker.
Van de goed 10.000 supporters die uit
België komen spreken er goed 8.000
Frans, de rest is Vlaming. We zullen er
nog eens aan denken als Michel D'Hooge
als UEFA-voorzitter wordt...

DOORDEWEEKS

Herman - 'Is er iets dat ik niét
voor u kan doen?' - De Croo is minister
van Staat. Het boegbeeld van het
NPW, het Nieuw Politiek Woordgebruik, zetelt 30 jaar in het parlement.
Scholieren uit het middelbaar
onderwijs in Wallonië verkiezen Engels
boven Nederlands als tweede taal.
De driejaarlijkse PrUs der Nederlandse Letteren gaat dit jaar naar
Paul de Wispelaere.
Een zwaar ongeval met een
HST kost in Duitsland het leven aan
bijna 100 reizigers.
Onze voeding bevat te weinig
Jodium.
' 1 cvp-voorzitter Van Peel zegt
dat hij met zijn partij niet in een federale regering zal stappen als niet ook
de PSC daar deel van uitmaakt.
Het onderzoek in de zaak-Dutroux is inmiddels al goed voor een
bedrag van meer dan 250 miljoen
overuren.
Een rechter uit het Brugse is
betrapt op het stelen van een CD. De
man, die al eerder in opspraak kwam, is
voorlopig geschorst.
Het wereldvermaarde automerk Rolls Royce komt in handen van
Volkswagen.

Begin mei riep Vtc Anciaux Agalev op om
samen met VU, ID21 en onafhankelijken
in Brussel een open stadslijst te vormen.
Vic Anciaux verwacht dat zo'n lijst met
Bert Anciaux op kop de positie van de
Vlamingen in Brusselse hoofdstedelijke
raad zou kunnen versterken. Bovendien
zou de lijst een dam kunnen opwerpen
tegen het extremisme van het Vlaams
Blok. Sinds de oproep van Anciaux senior
is één en ander er niet duidelijker op
geworden. Ook de Brusselse SP nam een
initiatief. Zo sprak deze partij de socioloog
Christian Kesteloot aan om een bemiddelingsrol tussen de Brusselse VU, Agalev
en SP op te nemen. De professor werd
gevraagd na te gaan of een gemeenschappelijke lijst tussen deze partijen voor de
Brusselse hoofdstedelijke verkiezing mogelijk is.
Kesteloot heeft die taak opgenomen, maar
wordt ongeduldig. Hij vroeg dat de partijen tegen zondag 6 juni klaarheid zouden
scheppen over hun al dan niet deelname
aan de gemeenschappelijke stadslijst en
over de kandidaten en onafhankelijken.
De VU heeft tot 15 juni a.s. bedenktijd
gevraagd. De partij staat zeker niet bij
voorbaat afkerig van een gemeenschappelijke lijst met SP en Agalev, maar stelt
zich wel ernstige vragen over de werkelijke
motivatie van deze partijen. De Vlaamse
groenen blijven niet enkel de VU aan het
lijntje houden, ze wensen als kleinste
Vlaams-Brusselse partij ook het verbond
met Ecolo uit te spelen. Beiden hebben
reeds besloten om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 een gemeenschappelijke Brusselse lijst te vormen. Voor de verkiezingen van de Brusselse hoofdstedelijke raad is dat niet mogelijk. Ook het vertrouwen van de VU in
de SP is niet optimaal. Waarnemers menen

De onweders van het afgetopen weekeinde hebben het leven
gekost aan minstens drie personen.
Waarschijnlijk om van de feesten rond de eeuwwisseling één groot
orgie te maken wordt er binnenkort
een orgasmepil én een bijkomende
erectiepil op de Amerikaanse markt
gegooid.

Lippens met
Fortis een
bank vooruit?

De helft van de frisco's lijkt
sterJcop de CVP: ze bevatten teveel
lucht.
\
De jongste tien jaar vestigden
zich 28.000 Nederlanders in België.

l

,,De Volksunie kan trots zijn op een goede financiële staat
en is klaar voor de verkiezingen. (...). Voor een kleine partij
heeft de VU een gezonde financiële structuur, met een
sterke liquidlteitspostie van zo'n 50 miljoen; en ze werkt
zonder schulden. (...) Een open vraag voor 1998 is welke
financiële relatie de VU is aangegaan met het project ID-21
van VU-senator Bert Anciaux. (...) Die financiële onduidelijkheid over de band VU-lD-21 maakt de VU kwetsbaar."
Uit De Standaard, dossier 'Partijfinanciering', maandag 8
juni 1998.
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OPEN STADSLIJST
Tijdens de eerste drie maanden
van dit jaar (mét autosalon) voerde de
Renault Mégane de verl<oopshitparade aan. Dat type Renault werd ook in
Vilvoorde in elkaar gestoken. Solidariteit kent geen grenzen.

Centenkwestie

dat het nationale partijbestuur van de SP
Bert Anciaux wil neutraliseren en hem in
verlegenheid wil brengen. Een gemeenschappelijke lijst met SP gaat tegen de wens
van Anciaux in om de federale en Vlaamse
meerderheid van CVP en SP te breken. De
lijst zou dus tegen Anciaux uitgespeeld
kunnen worden. De vraag is ook of de SP
Bert Anciaux als boegbeeld zou aanvaarden. Naar verluid zou de Brusselse SP ook
al contact opgenomen hebben met de
VLD. In Brussel is deze partij verdeeld. In
tegenstelling tot Leo Goovaerts, moet Guy
Vanhengel niet weten van een samenwerking met SP

VERSOEPELING
TAALGEBRUIK
Zoals bekend wou gewezen minister van
Justitie Stefaan De Clerck (CVP) door
middel van een wetsontwerp het taalgebruik in het Brussels gerecht versoepelen. Franstalige magistraten drongen
daarop aan omdat volgens hen de werking
van het Brussels gerecht door de huidige
taalwetgeving wordt belemmerd. Deze bepaalt dat tweederde van de Brusselse magistraten tweetalig moet zijn.
De Franstalige magistraten weigeren het
Nederlands aan te leren. De vroegere
Franstalige ministers van Justitie gaven
hen het voorbeeld door de taalvereisten
aan hun laars te lappen en dus magistraten
onwettig te benoemen. Op die manier
ontstond een tekort aan tweetalige magistraten. De Clerck wou dat verhelpen
door niet lager tweederde, maar feitelijk
één derde van de Brusselse magistraten de
tweetaligheid op te leggen. Eén derde van
de magistraten moest volgens De Clerck
een voldoende i.p.v. een grondige Nederlandstalige kennis bezitten, wat eigenlijk neerkomt op geen Nederlandstalige
kennis.

Het Vlaams parlement stak daar een stokje
voor, want riep een belangenconflict in.
Daardoor werd de bespreking van het
wetsontwerp in de Senaat opgeschort. Er
volgde overleg tussen de Senaat en het
Vlaams parlement, maar dat haalde niets
uit. De huidige minister van Justitie Tony
Van Parys (CVP) drong erop aan het
wetsontwerp van De Clerck onverkort te
handhaven. De senaat weigerde, besloot
de geijkte procedure te doorlopen of een
gemotiveerd advies over te maken aan het
Overlegcomité van de diverse regeringen.

UITSTEL
Met een meerderheid van stemmen hebben de senatoren verleden week donderdag beshst om de procedure van het
belangenconflict voorlopig uit te stellen.
Dit betekent niet dat er geen belangenconflict meer zou zijn. De senatoren achten het wenselijk om het wetsontwerp
eerst in de commissie Justitie van de Senaat
te bespreken. De Vlaamse senatoren willen
bovendien de uitvoering van het Octopusakkoord afwachten. In het akkoord
wordt een uitbreiding van het personeelskader van de Brusselse rechtbanken voorzien. De Vlaamse democratische partijen
willen eerst nagaan of daardoor de gerechtelijke achterstand wordt verholpen.
De Nederlandstalige senatoren zijn evenwel niet van plan om de huidige taalwetgeving opzij te schuiven. Ze vragen
intussen dat de Franstaligen inspanningen
zouden opbrengen om Nederlands aan te
leren. PS, PSC en PRL-FDF zijn deze
mening niet toegedaan. Deze partijen
dienden een amendement in waarin stond
dat er geen sprake is van een belangenconflict. Het amendement werd door
de Vlaamse partijen én Ecolo verworpen.

TIJDELIJKE
FACILITEITEN
Het wetsontwerp van gewezen minister
De Clerck werd hoe dan ook tijdelijk in de
koelkast gestopt. In de Senaat, de instelling
waar de gemeenschappen samenkomen en
waar beslissingsmacht geldt voor communautaire aangelegenheden, staan de
taalgroepen alles behalve op dezelfde lijn.
Er zal nog een robbertje uitgevochten
worden over wat moet worden verstaan
onder 'voldoende' taalkennis.
Dat was in 1962 in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet anders. Naar aanleiding van de invoering van een taalstelsel
in de gemeenten met faciliteiten werd toen
gedebatteerd over de al dan niet noodzakelijke 'kennis', 'voldoende kennis' of
'elementaire' kennis van het Frans dat aan
het gemeentepersoneel in faciliteitengemeenten zou worden opgelegd.
Uit het commissieverslag van 9 februari
'62 bleek evenwel dat de toenmalige wet-
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waarde Heer
Hoofaredacfeur.
Vriend De Liedekerken, ik schrijf u omdat ik een groot probleem
aan mijne vlaggenstok heb. Zoals gij op de Barrikaden ook al wel
zult vernomen hebben, spelen de Rode Duivels zaterdag immers
tegen d'Ollanders. Ofschoon ik een goede Vlaming ben, vind ik
dat het niet past om met de Vlaamse Leeuw te gaan zwaaien
indien onze vrienden M'Penza en Nilis de Jopen en Kezen klop
gaan geven. 'Geeraerts, doe niet onnozel' hoor ik ze al roepen in
'De Meter'. Daar ga ik dan met de familie - onder het toeziend

oog van Lewie Tobback en zijnen hond - kijken naar de match.
Dan schaamt Ludwina zich weer voor de Rooie Rutten en krijgt
onzen Adam weer slaag van de kleine van de Bruine Maesen, die
ook bij zo'n gelegenheden zatter is dan Vanderbist in zijne goeie
tijd. Daarom vraag ik u. De Liedekerken, om mij nog vóór
zaterdag te laten weten welke vlag ik zal moeten uithangen.
Ik heb ook gelezen dat Herman De Groot minister van Statie is
geworden. In alle gazetten stond het en in 'Het Laatste Nieuws',
dat ik bij gelegenheid wel eens leen van de Blauwe Bijnens, waren
ze zowaar aan het janken van ontroering. Vriend De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Zo'ne baardmens die niet

^
gever, in tegenstelling tot vandaag, weinig
aan de verbeelding wou overlaten. ,^et is
immers de mening van de Commissie dat
het wettelijk faciliteitenstelsel op wettelijk
gebied slechts tijdelijk een dwingende betekenis zal hebben en zijn praktisch belang
zal verliezen, in de mate dat het aan deze
streken aangepast stelsel vruchten zal dragen."
De weigering van de Franstaligen om deze
duidelijke uitdovende of tijdelijke interpretatie van de faciliteiten na te leven,
heeft voorlopig slechts bittere vruchten
opgeleverd.

CVP-CONCRES
Ook het CVP-congres laat een bittere
smaak na. Zeker, een christen-democratische partij doet er goed aan de belangen
van het gezin en het huwelijk te verdedigen. Daar is niets mis mee. Alleen is
het onduidelijk hoe en wanneer de fiscale
gelijkschakeling tussen gehuwde en ongehuwd samenwonenden zal verwezenlijkt worden. De operatie kost 60 miljard
fr.; CVP-voorzitter Mare Van Peel wil
volgend jaar de maatregel beginnen invoeren, premier Dehaene is het daar niet
mee eens. Aan het TV-programma Ter
Zake stelde Leo Delcroix zijn oplossing
voor. ,^at de alleenstaanden voor de
kostprijs opdraaien."
Delcroix wentelt zijn oplossing af op de
zwakkeren. Voor de senator en Vlaams
parlementslid is de ene groep mensen
blijkbaar niet zo belangrijk als de andere
groep. Op het CVP-congres werd ook
voorgesteld een verplicht inburgeringscontract voor blijvende nieuwkomers en
vluchtelingen in te voeren. Dat is ook min of meer - een voorstel van de VU.
Alleen koppelen de Vlaams-nationalisten
aan plichten ook rechten: het migrantenstemrecht. De GVP wil daarover (nog)
niet praten. Enkel Luc Van den Brande
bracht de moed op voor het migrantenstemrecht te pleiten. De anderen zwegen, „want de mensen willen dat niet."
Een partij moet vooruitzien, conflicten op
een realistische wijze proberen te vermijden en niet klakkeloos de resultaten
van opiniepeilingen volgen. Het is het
algemeen belang van de gemeenschap dat
telt, niet de invulling van de allerindividueelste opinie van het moment. De
CVP heeft bovendien niets verteld over de
rechten van sociaal zwakkere groepen als
de werklozen.
Ze haalt uit naar de VLD die contaa wil
leggen met het sociaal middenveld. Maar,
op de wensen van de christelijke arbeidersbeweging werd niet ingegaan. Er werd
ook met geen woord gerept over de noodzakelijke hervorming van de Sociale Zekerheid. Laat staan, dat de 'Vlaamse' christen-democraten de eis voor een defederalisering van de gezondheidszorgen en

eens op de letter kan praten mag ons jarenlang koeionneren om
dan door iedereen uitgeklapt te worden! Zijn partij zit naar 't
schijnt in slechte papieren, 't Zal wel zijn. De Liedekerken, als gij
al die postzegels voor de familie van overledenen moet betalen.
Uw uitgevlagde,
De Gele Geeraerts
ES. De Bruine Maesen kwam stoefen met het gazetje van zijn
partij. D'r stond verdorie een grote foto met ID21 'ers in! Als daar
maar geen judo van komt...

DOORDEWEEKS
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de kinderbijslagen beklemtoonden. Tijdens dit congres verdween de 'V' van
Vlaams.

LEERGELD
Het CVP-congres heeft ook aangetoond
dat de oppositiepartijen leergeld betalen.
Wie de CVP in de hoek drumt, krijgt slaag
terug. De Vlaamse christen-democraten
zetten een kruistocht in tegen asymmetrische coalities en tegen diegenen die de
huidige meerderheid willen breken. Zonder de PSC treedt de CVP niet in een
volgende regering. Deze moet geleid worden door Jean-Luc Dehaene. SP-voorzitter
Louis Tobback is het daar volkomen mee
eens. Al zal ook daar de kiezer over
beslissen.

Forza Italia
verdeelt
Europese
christendemocratie.

n het Vlaams parlement heeft de VU-fractie een voorstel
van decreet Ingediend om de inburgeringtrajecten voor
nieuwkomers te organiseren. De gemeenten en de Vlaamse
gemeenschap moeten daarover samenwerkingsakkoorden
sluiten. Voor de VU houdt het Inburgeringtraject een
opdracht in voor het humanitair nationalisme.

kunnen redden. Veel nieuwkomers kampen met werkloosheid, grote taalachterstand en slechte huisvesting. Het voorstel
van decreet is er daarom op gericht de
immigranten het vermogen te doen verwerven zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Dat is niet
enkel m hun belang, maar ook In dat van
de gemeenschap. Inburgering is een eerste stap van het integratieproces Na de
inschrijving in het bevolkingsregister en
na een zelfredzaamheidonderzoek, waarbij inspraak geldt, wordt de nieuwkomer
een persoonlijk aangepast inburgeringprogramma aangeboden. Het programma
bestaat uit een educatieve comOp de Randdag van zaterdag 30 mei zei
van oordeel dat vanuit humanitair oogponent
en
een aspect trajectbegeleiding.
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan
punt afwijkingen mogelijk zijn. De partij
Het
educatieve
element slaat op de kennis
Sauwens dat de vu momenteel aan een
denkt daarbij aan gezinshereniging. Bovan het Nederlands als tweede taal, de
voorstel tot Integratie van nieuwkomers
vendien zijn er groepen als Basken of
inzichten in de maatschappelijke orgawerkt. Aan Hoessein Boukhriss, lid van de Koerden die op basis van hun identiteit in
stuurgroep De Randkrant, vroeg Sauwens eigen land gevaar lopen ,, Voor hen bie- nisatie, wetgeving en gewoonten en
„of het invoeren van een verplicht inden we In nood een menswaardige tij- eventueel een oriëntatie op de arbeidsburgeringscontract geen grote voordelen delijke opvang aan Als dat teweegbrengt markt. De trajectbegeleiding is eerder orzou bieden ? Op die manier zouden de dat ze hier zeer lang verblijven en daar- dersteunend, want leidt de nieuwkomer
nieuwkomers gelijke kansen aangeboden door geïntegreerd raken, moeteen vorm naar arbeidsbemiddeling en beroepsopkrijgen" Boukhriss antwoordde In pnnvan amnestie voor hun Illegaliteit mogelijk leiding
cipe geen probleem te hebben met het
zijn."
De gemeenten spelen een belangrijke rol
verplicht invoeren van bijv taallessen voor
Nieuwkomers door gezinshereniging of
bij de invulling en uitvoering van de innieuwkomers. Hij merkte wel op dat de
andere oorzaken kunnen door middel van
burgeringovereenkomsten.
Uiteraard
vraag voor taallessen veel groter Is dan het het decreet een aantal basisvaardigheden
moet een voldoende kwantitatief en kwaaanbod Hij vroeg dan ook of het niet
aanleren „Het inburgeringtraject leidt
litatief aanbod voorhanden zijn. Daartebeter is eerst het aanbod te verruimen, de naar Integratie, dit staat niet gelijk aan genover rust op de nieuwkomers de plicht
Integratie niet tot taallessen te beperken
assimilatie. Er bestaat ook een humanitair de hen geboden kansen te benutten.
en zoveel mogelijk de vrijwillige inburnationalisme dat vanuit noodzakelijke ge- Indien bij de evaluatie van de inburgegering uit te putten. Zoniet zouden de
meenschapszin tot een solidaire samen- ringtrajecten na drie jaar zou blijken dat
nieuwkomers de inburgenng als vijandig
leving leidt." In die zin veegt de VU de
bepaalde doelgroepen moeilijk bereikt
ervaren.
discussie over wat dan wel onze Vlaamse
kunnen worden, kan het volgen van een
inburgeringtraject verplicht worden. Pas
Het voorstel van decreet van de VU-f ractle Identiteit Is van tafel.
Vlaams parlementslid Herman Lauwers:
dan worden sancties voorzien, de VU wil
komt aan de aanbevelingen en opmer„Laten we niet discusiëren over welke ook die doelgroepen bereiken die zonder
kingen van Boukhriss tegemoet. De VU
elementen uit de Vlaamse Identiteit mi- verplichtend karakter blijken af te haken.
staat voor een humaan onthaalbeleid
granten al dan niet moeten overnemen. De sanctie bestaat uit een niet onaanvoor nieuwkomers. Eigenlijk houdt dit
We beseffen dat de Inpassing, met we- zienlijke administratieve boete. Van het
vooreerst In dat de democratische
derzijds respect voor hun en onze cultuur, afnemen van elementaine rechten als uitVlaams-nationalisten aanvaarden dat in
tijd vergt."
kering van bestaansminimum Is dus geen
Vlaanderen nieuwkomers worden opgesprake.
nomen. De VU schaart zich achter de
Niettemin hoopt de VU dat immigranten
migrantenstop van 1974. Toch is de partij
zich zo snel mogelijk tn onze samenleving
(evdc)
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stof tot spreken
Kamerlid Leterme legde volgend probleem
voor minister Maystadt. „Er zijn diverse
bordelen die opereren onder het mom van een
sauna (...). Sommige persartikelen brengen
de getuigenis dat bepaalde sauna's voor een
groot stuk draaien op klanten uit het
zakenmilieu. (...) Dergelijke uitgaven worden
vermoedelijk veelal gedaan om een gunstig

klimaat te scheppen op een belangrijke
zakelijke overeenkomst te kunnen sluiten."
'Mag dat?' is de vraag. „Behoudens in de

gevallen waarin de belastingplichtige kan
aantonen dat sommige kosten van
saunabezoeken noodzakelijk zijn gelet op de
aard van zijn beroepswerkzaamheid (...)
kunnen de kosten met betrekking tot de door
het geacht lid beoogde bezoeken aan
lusthuizen, (...) geenszins als aftrekbare
beroepskosten worden aangemerkt (...)."
luidt het antwoord.

WETSTRAAT

e Volksunie keurt het Verdrag van Amsterdam
niet goed. De partij noemt de op tii zijnde
uitbreiding van de Europese Unie 'politieke
waanzin'. De huidige Europese bevoegdheden
zouden verfijnd moeten worden en de structuren
democratischer. De regio's van de 11 Eiviu-lidstaten
moeten onderhandelingen starten over de
verdieping van de EU.

D

Europa heeft nood
aan schoktherapie
In de Senaat werd het Europees Verdrag
van Amsterdam goedgekeurd. De VU
stemde tegen. De partij is daarom niet antiEuropees ingesteld, integendeel. Precies
het al te ondemocratische en onwerkbare
Verdrag, gekoppeld aan de voorziene uitbreiding van de Unie, zal tot een verzwakt
politiek Europa leiden. Voor de VU is dat
een alarmerend vooruitzicht. Wil het Europees project slagen, dan moet het volledig herbekeken worden.

BEDREIGING
Toen de regeringsleiders over het Verdrag
van Amsterdam onderhandelden, kreeg
premier Dehaene van de federale regering
een niet mis te verstane opdracht mee. Het
opstarten van onderhandelingen met
nieuwe kandidaat-lidstaten moest gekoppeld worden aan een diepgaande en democratische hervorming van de Europese
instellingen, aan grondwetgevende waarborgen ter bescherming van de Europese
talen en aan een versterking van de Europese beleidsinstrumenten. Aan deze opdrachten werd niet voldaan. De uitbreiding van de EU werd hoe dan ook aan de
goedkeuring van het Verdrag gekoppeld,
maar de noodzakelijke herziening van de
bepalingen in het Verdrag werden opzij
geschoven.

4

Tijdens de Europese Raad van 16 en 17
juni 1997 besloten de 15 huidige Europese
lidstaten onderhandelingen op te starten
met eerst 5 en uiteindelijk 11 nieuwe
toetredingskandidaten. Slagen deze onderhandelingen dan zou de EU liefst 476
miljoen inwoners tellen. Vandaag bestaat
de EU uit 370 miljoen inwoners. Ter
vergelijking: de Verenigde Staten van
Amerika tellen 255 miljoen inwoners.
In de VSA bestaat een rechtstreeks verkozen Congres met volwaardige parlementaire bevoegdheden; vormt de Senaat
van de deelstaten een tweede kamer; zijn
de bevoegdheden tussen de federatie en de
autonome staten terdege afgebakend en
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wordt een werkelijk gemeenschappelijk
buitenlands beleid gevoerd. In Europa
denkt men reeds aan uitbreiding, maar
heeft men deze basisregels niet eens op
punt gezet. Toegegeven, het Europees parlement is eindelijk medewetgever geworden voor de belangrijkste sectoren van de
interne markt. Maar, de Europese Commissie behoudt het exclusieve initiatiefrecht. En de nationale parlementen worden niet op voorhand bij de verdragsonderhandelingen betrokken.Het voorbereidend Europees werk gebeurt door ambtenaren die de onderhandelingen sturen.
De lastige problemen worden naar de top
van staats- en regeringsleiders verschoven
die in de kortste tijd eenparig moeten
beslissen. De strakke besluitvormingsprocedure leidt ertoe dat heel wat noodzakelijke stappen uitgesteld worden. Sommige staten, zoals Groot-Britannië, weigeren bepaalde unanieme beslissingen te
aanvaarden. Hoe dan ook, de regeringen
van de 15 lidstaten dragen uitvoerende
taken over aan comités die adviseren,
beslissen of overleggen. De leden van die
comités worden niet verkozen, maar door
de regeringen benoemd. Ze komen achter
gesloten deuren bijeen, hun beslissingen
zijn 'vertrouwelijk'.
Het pover democratische gehalte van de
Europese instellingen en van de besluitvormingsmechanismen gaat gepaard met
een ontstellend gebrek aan belangstelling
voor de belangen van de regio's. De onwerkbare samenstelling van het Comité
van de Regio's (CvdR) werd niet aangepast. Er zijn geen stappen ondernomen
opdat het CvdR een heuse tweede kamer
of een Senaat van Regio's en Volkeren
wordt. Er is nog geen ernstig debat gevoerd over de verdeling van bevoegdheden tussen het Europese, nationale en
regionale niveau. De talenregeling van het
Merkenbureau, waarbij het Nederlands
verdween als één van de te gebruiken
talen, werd niet teruggeschroefd. Er wordt

Europees vu-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke en zijn opvolger Nelly Maes
pleiten vooreen kern-Europa van de regio's.
met geen woord over een actieve ondersteuningvan de zogenaamde regionaleof minderheidstalen gerept. Er zijn geen
regels voor interne communicatie. Er bestaat geen verdragrechterlijke verankering
betreffende de gelijkheid van alle talen bij
intern gebruik. Het hoeft geen betoog dat
een nakende Europese uitbreiding het Nederlands als Europese werktaal sterk bedreigt.

GEVAREN
Zonder het democratisch gehalte van Europa op te vijzelen, zonder de taalregelingen op punt te stellen en de belangen
van de regio's te behartigen, houden onderhandelingen over een Europese uitbreiding serieuze gevaren in voor zowel de
EU zelf als voor de kandidaat-lidstaten. De
kandidaat-lidstaten onderhandelen met
een onzeker Europa. Dat houdt ernstige
gevaren in voor de stabiliteit van sommige
van deze staten. Wat als de onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten mislukken? Heeft men rekening gehouden
met de vele (regionaal- en taalgebonden)
frustraties die daardoor kunnen ontstaan.'
De gewelddadige conflicten in de Balkan
hebben aangetoond dat er nog niet eens
een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid, noch veiligheidsbeleid kan
gevoerd worden. De uitbreidingsonderhandelingen dreigen ook de Europese politieke unie te verzwakken en Europa tot
een vrijhandelszone te herleiden.
Waar Hggen overigens de grenzen van
Europa? Zo vragen Europees parlementslid ]aak Vandemeulebroecke, senator Bert
Anciaux, Vlaams parlementslid Nelly Maes
en kamerlid Fons Borginon zich af. Sluit de
EU Turkije, Israël, Albanië en Bosnië principieel uit? Beseft men hoe bij een uitgebreid Europa het vrije verkeer van diensten en personen een gigantische druk zal
zetten op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid van de diverse lidstaten? De VU
vraagt zich af hoeveel sociale afbraak de

uitbreiding Vlaanderen waard is. Door de
intrede van immense landbouwstaten zal
onze intensieve landbouw zo goed als
weggeconcurreerd worden. Alle nog bestaande Europese regionale steun voor
Vlaanderen en België zal meteen wegvallen, de transfers zullen verschuiven van
Noord-Zuid naar Oost-West. De uitbreiding van 11 betekent een verdubbeling van
het aantal officiële talen. De druk tot
rationalisatie en uniformisering wordt
daardoor bijzonder groot.

VERENIGDE VOLKEREN
De VU is niet gekant tegen een vorm van
uitbreiding. Maar, eerst moeten de regio's
van de huidige 11 EMU-staten onderhandelingen beginnen over de verdieping
van het Verdrag. Daarbij moet het principe
van de meerderheidsstemming en niet van
de unanimiteit gelden. Via een systeem van
associatieverdragen, aldus de VU, kan men
dan de nieuwe kandidaat-lidstaten heel
wat voordelen bieden. ,/x)nder hen en
onze soevereiniteit verder uit te hollen en
zonder de Europese Unie zelf institutioneel
nog minder operationeel te maken. Sommige macro-regio's als Scandinavië zouden
binnen de EU een hechtere samenwerking
kunnen opzetten. De werkelijke Europese
eenheid in meer verscheidenheid kan dan
verlopen met die partners die werkelijk de
intentie hebben een Yerenigde Volkeren
van Europa' te verwezenlijken. Enkel op
die manier zal voor de Vlamingen een
democratisch en efficiënt Europees huis
ontstaan. Enkel op deze manier zal de
uitbreiding van de EU niet langer een alibi
zijn om het kern-Europa niet uit te bouwen
tot een federale democratie bestaande uit
regio's. Daarnaast kan de ver uitgebreide
EU blijven bestaan als een veredelde vrijhandelszone. De VU kiest vandaag voor de
dubbele kring: een federaal georganiseerd
kern-Europa van regio's en daarnaast de
Europese Unie."
(evdc)

.a.v. een arrest van het Arbitragehof van 1 april
j.l. schreef De Standaard: „Guimardstraat moet
allochtonen benoemen" en „de vrijheid van
onderwijs is ondergeschikt aan de noodzaak tot
integratie". Volgens Kristin De Winter zette de krant
daarmee meer dan één lezer op het verkeerde been.
Twee briefschrijvers gingen in WIJ van 16 april op
deze interpretatie door. De Winter onderzocht wat
de uitspraak precies inhoudt.

N

„De vrijheid van onderwijs is niet onbegrensd", oordeelde het Arbitragehof begin april. „De wetgever mag die vrijheid
beperken." Voor het éérst komt het Hof
tot dit belangwekkend besluit. Voorwaarde is dat de beperking redelijk is en in
verhouding tot doel en gevolgen. „De
regels van gelijkheid en niet-discriminatie
sluiten niet uit", stelt het Hof verder, „dat
bepaalde categorieën van personen verschillend worden behandeld, voor zover
dat verschil in behandeling berust op een
objectief criterium." Een objectief criterium is b.v. achterstelling.
In wezen wordt hier geoordeeld over het
onderwijsvoorrangsbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap. Dit beleid is gericht op
integratie en wil segregatie tegengaan.

geven, katholieke scholen hebben hun
eigen pedagogisch project.
Vreemd is dat deze inrichtende machten
met hun protest wachten tot dat moment
terwijl toch ook zij vrijwillig in dit project
stapten en de subsidies steeds in dank
hebben aanvaard...
Terwijl het toch de inrichtende machten
waren die de jongeren hebben geselecteerd
en aangeworven? Of bestaat het pedagogisch project niet zolang leerkrachten
tijdelijk zijn?

UITZICHTLOZE STATUTEN

Gelukkig doen de meeste katholieke scholen niet mee aan dit soort plantrekkerij!

In 1991gingen in scholen met veel migrantenkinderen en kansarme kinderen 76
jonge migranten aan de slag als hulpleerkracht of als opvoeder. Ze hadden het
statuut van gesubsidieerde contractuelen
(Gesco's). Bij dit nepstatuut subsidieert de
overheid een tijdelijke job, die vaak wordt
verlengd, zonder dat de werknemer anciënniteit opbouwt.
Het departement Onderwijs stuurde bij in
1992, het wou af van deze uitzichtloze
statuten. De jonge hulpleerkrachten gingen verplicht studeren en konden in een
deeltijdse opleiding van vijf jaar een diploma kleuterleid(st)er halen. Normaal
duurt de studie drie jaar. Daarnaast bleven
ze deeltijds aan het werk. Op drie plaatsen
mag telkens één onderwijsnet de opleiding
organiseren voor de betrokkenen uit de
regio, of de studenten nu in het kathohek,
stedelijk of gemeenschapsonderwijs werkten. Ook hier netjes verzuild dus!
Aanvankelijk zijn er 38 studenten, 26
daarvan studeren af. Vanzelfsprekend
worden deze migranten minder kwetsbaar
op de arbeidsmarkt. Toch heeft de overheid vooral een ander doel. In 1996 besluit
zij de eigen investering te beschermen. De
ervaring van deze allochtone leerkrachten
moet binnen de scholen blijven en niet
spoorloos wegvloeien. Bij het halen van
het diploma wordt daarom de Gescosubsidiëring stopgezet, maar aan de op dat
ogenblik volwaardige kleuterleiders wordt
een anciënniteit van ten hoogste twee jaar
toegekend. Met deze anciënniteit maken
de nu gediplomeerde jonge allochtonen
kans op een vaste benoeming.
VAIM ACHTER HET HOEKJE
Twee Antwerpse inrichtende machten van
het katholieke net trekken naar het Arbitragehof, boze tongen beweren dat de
"Guimardstraat" hen daarbij een duwtje
gaf. De maatregel zou een vrije keuze van
het eigen personeel in de weg staan. De
migrantenmeisjes kunnen geen godsdienst

benoeming beslissen alsnog de inrichtende
machten, er is geen (positieve) discriminatie ten opzichte van andere kleuterleid(st)ers met de nodige anciënniteit,
De Vlaamse overheid gaat ervan uit dat
scholen met veel migrantenkinderen zullen kiezen voor leerkrachten die zowel

Discriminatie?
Neen. bedanlct!
GEEN VRIJHEID TOT DISCRIMINATIE
De kern van deze positieve actie is dus de
toekenning van maximum twee jaar anciënniteit aan jongeren die overigens ondertussen over de zelfde kwalificaties beschikken als hun collega's en minstens vijf
jaar deeltijds op hun school hebben gewerkt. Verder gelden voor hen precies
dezelfde regels als voor anderen. Over de
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professioneel als persoonlijk ervaring hebben met hun leefwereld.
De hoogst onvriendelijke redenering van
de twee Antwerpse inrichtende machten
wordt dus niet gevolgd door het Arbitragehof, toch nauwelijks een club progressieve jongens.
Door het Scboolpact werd bekomen dat de
hele gemeenschap instaat voor het onderwijs van elk kind, gelovig of niet.
Katholieken behouden vanzelfsprekend
de vrijheid om eigen levensbeschouwelijk

De komst van de euro heeft in de financiële wereld van ons land een heuse
aardverschuiving teweeggebracht. Door
het creëren van een grote Europese eenheldsmarkt waren onze banken bevreesd
voor de concurrentie van de grote buitenlandse mastodonten. Om niet vertrappeld te worden op eigen bodem door
grote buitenlandse banken dienden zij
naar schaalvergroting te streven. De hieruit voortvloeiende daling van de operationele kosten zou zo het rendement op

onderwijs te organiseren. Maar door een
aantal inrichtende machten wordt deze
vrijheid als knip op de deur gebruikt. Zo
worden maatschappelijke realiteiten die
als storend ervaren worden buitengehouden. En wordt de vrijheid van onderwijs
een haast heilige koe, die verhindert dat
mens en maatschappij vooruit geraken...
De uitspraak van het Hof lijkt mij rechtvaardig omdat uiting gegeven wordt aan
een gunstige evolutie in het maatschappelijk denken. De vrijheid van onderwijs
mag geen wapen zijn om verscheidenheid
te bestrijden. Geen enkele school, inrichtende macht of net heeft het recht
buiten de samenleving te gaan staan, zich
te onttrekken aan haar uitdagingen en
problemen, én toch diezelfde samenleving
te laten betalen. Of en hoe deze twee
inrichtende machten hun evangelische opdracht waarmaken, is verder hun zaak.
Naar ik hoop hebben ze de boodschap van
openheid begrepen.

Zolang twee
Antwerpse
scholen (niet
op de fotol)
subsidies
kregen,
mochten
migrantenmeisjes aan
het werk
biUven.
Daarna waren
ze 'niet meer
geschikt'.

Kristin De Winter
(De auteur is medewerker aan het Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Univ.
Gent)

dienstengroep iïDrtis haar oog had laten
vallen op de Generale Bank. Een paar
weken geleden leek een overname door
dergebracht, waardoor ze verdere groeiFortis reeds In kannen en kruiken, tot de
mogelijkheden kreeg. Dit alles bracht in de
Nederlandse ABN-AMRO Bank een hoger
banksector een waar domino-effect tebod uitbracht. Fortis Het zich door de
weeg. Kredietbank wou absoluut haar
Nederlandse reus echter niet zomaar inVlaams en onafhankelijk karakter behoupakken en zal de slag om de Generale Bank
den. Om niet zomaar de prooi te worden
toch winnen door het uitbrengen van nog
van een grote buitenlandse overnemer,
een hoger bod, gecombineerd met een
besloot ze daarom begin dit jaar samen
'gifpll'. Dit wil zeggen dat de Generale
met Cera Bank en ABB Verzekeringen een
Bank een kapitaalsverhoging doorvoert
waarbij de aandelen bij Fortis worden
geplaatst zodanig dat het gedeelte van
ABN-AMRO Bank toch zou verwateren.
In deze hele overnamestrijd werd de Fortis
Groep al te vaak als „Belgisch" afgeschilderd. Fortis kreeg Inderdaad de steun
van het hele Belgische establishment,
maar Fortis is nog steeds 50% Belgisch en
50% Nederlands. De beslissingsmacht inzake
de Generale Bank lag in het verleden
nieuwe grote Vlaamse financiële diendeels
In Brussel, maar vooral In Parijse
stengroep te vormen. Deze kreeg de
salons. Met Fortis daarentegen zullen de
naam KBC mee, jammer dat een naam
zoals Vlaamse Bank (naar het voorbeeld beslissingen In Utrecht worden genovan Deutsche Banken Danske Bank) werd men.
^

ECONOMIE

^

Aardverschuiving in
financieei landschap
het eigen vermogen van de bank moeten
opdrijven. Hierdoor kan deze dan beter
het hoofd bieden aan de buitenlandse
concurrentie. Bijgevolg kwam er een fusie- en overnamegolf op gang, met prachtige rendementen op bankaandelen voor
beursbeleggers als gevolg.
Vorig jaar bracht Bacob Bank de bal aan
het rollen door de overname van Parlbas
Bank België. Samen begonnen zij een
nieuw leven als Artesia Bank Eind 1997
werd Bank Brussel Lambert (BBL) een filiaal
van de Internationale Nederlanden Groep
(INC). Zo werd de BBL In een grote Nederlandse financiële dienstengroep on-

vermeden. Deze had Vlaanderen In het
buitenland een grotere bekendheid kunnen geven.
De nieuwe Vlaamse financiële dienstengroep onttroonde onmiddellijk de Cenerale Bank van haar leiderspositie In ons
land. Als deze opnieuw de nummer één
wou worden, diende ze echter Iets te
ondernemen Het was al langer bekend
dat de Nederlands-Belgische financiële

Hiermee lijkt de Franse invloed op onze
financiële sector alleen maar verder af te
nemen en lijkt de Franse terugtocht uit
onze financiële sector begonnen Bovendien lijken de kaarten In de financiële
wereld In ons land nu definitief herschud.
Het spel kan opnieuw gaan beginnen
Kristof Agache
(De auteur Is financieel analist bU
Fortis investments)
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De Nederlanden na de Vrede van Munster (1648)
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p 6 juni was het 350 jaar geleden dat vanop de
balkons van de stadhuizen overal in de
Nederlanden de Vrede van Munster afgekondigd
werd. Na 80 lange jaren van oorlog was het eindelijk
tot een vrede gekomen tussen Spanje en de Verenigde
Provinciën. Maar wat betekende deze vrede voor
onze „Spaanse" Nederlanden f
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doorheen onze gewesten een reeks van
feestelijkheden begon, kregen nauwelijks aandacht.
ETAPPE IN DE STAATSVORMING

BIJ de Vrede
van Munster
liet Spanje de
verenigde
Provinciën de
gebieden
behouden die
ze in Brabant
en Vlaanderen
hadden
veroverd.

6

Tachtig jaar na de terechtstelling van
Egmont en Home kwam het eindelijk tot
vrede tussen Spanje en de Verenigde
Provinciën en kreeg de situatie zoals die
sinds 1566 was ontstaan, d.w.z. scheiding tussen Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, haar beslag op grond van
een verdrag. De Verenigde Provinciën
werden erkend als staat, het Zuiden
bleef onder de Spaanse kroon. Vlaanderen en Henegouwen zouden in de
loop van de volgende eeuw, door toedoen van Lodewijk XIV, nog een stuk
van hun grondgebied verliezen, Artesië
verdween helemaal in Frankrijk en van
de aloude banden met het hertogdom
Bourgondië bleef helemaal niets meer
over.
Zo bekeken betekent 1648 eindelijk niet
zoveel en dat is ook gebleken uit de pers,
waar aan de jaardag bijzonder weinig
aandacht besteed werd. Want noch 30
januari, de dag van de ondertekening
van het verdrag, noch 6 juni, dag waarop
de vrede officieel afgekondigd werd en

Niettemin was ook voor het Zuiden deze
datum van groot belang, want met de
feesten ingericht door de Staten van
Brabant en die van Vlaanderen, kwam er
een einde aan de oorlogsellende en de
angst voor rondzwalpende soldaten.
Prof. dr. Ludo Milis schetst in de inleiding tot zijn boek De indiscrete

charme van Pastoor Jan Schuermans (dat
zich in diezelfde periode afspeelt) een
vrij somber beeld van de Zuidelijke Nederlanden onder het absolutistische bewind van de Spaanse koningen, onder
het juk van versterkte geloofsijver van de
contra-reformatie en omwille van het
feit dat onze gewesten afgesneden raakten van de intellectuele vrijheid en verdraagzaamheid van het Noorden. Het
belangrijkste wellicht was het feit dat de
Schelde gesloten bleef, zodat Antwerpen

c» Voor meer informatie over deze en andere
activiteiten n.a.v. de Vrede van Munster: Se-
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als haven geen grote rol meer te spelen
had. De Vrede van Munster was met
andere woorden niet echt de bevrijding
die men verwacht had, maar eerder de
bestendiging van een vrij onaangename
positie van wingewest, bestuurd vanuit
het verre Madrid en met weinig hoop op
nieuwe hoogtijdagen voor onze streken.
De instellingen van de Nederlanden werden in het Zuiden verder gezet, zij het
dat finale beslissingen uiteindelijk in
Madrid genomen werden. Maar hier
moet vastgesteld dat iemand als Jan van

Vrede van Munster
zindert nog na

De vrede tentoongesteld
Haast vanzelfsprekend heeft de 350ste verjaardag van de Vrede van Munster in Nederland geleld tot een aantal herdenkingsactivitelten. Daaronder een aantal colloquia,
radio- en TV-programma's en zelfs een, bij
onze noorderburen obligate, fietstocht. Het
meest In het oog springend zijn een zestal
tentoonstellingen die allen een afzonderlijk
aspect van de 80-jarige oorlog en de Vrede
van Munster belichten. Twee ervan zijn al
afgelopen, maar in Delft, Utrecht, Rotterdam
en Amsterdam kan u nog terecht voor interessante exposities in het legermuseum
van Delft wordt nog tot het eind van dit Jaar
'De tactiek en triomf van het Staatse leger'
aan u geopenbaard, in Rotterdam kan u tot
eind juni meer opsteken over de '17deeeuwse vredes in de prentkunst' en tot 6
september wordt het Koninklijk Paleis van
Amsterdam opnieuw omgetoverd tot het
stadhuis waarvan in 1648 n.a.v, de vrede de
eerste steen werd gelegd, in het Utrechtse
Catharijneconvent, tot slot, loopt tot 26 Juli
de tentoonstelling 'Celoven In verdraagzaamheid' een boelende expo over de veelkleurige religieuze samenleving uit die tijd,
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Broeckhoven de Bergeyck, een Brabander en collegae uit Vlaanderen en Brabant in Spanje een bijzondere raad
Junta genoemd _ vormden, die het beleid uitstippelde voor de Zuidelijke Nederlanden. Met andere woorden, net
zoals onder de Bourgondiërs vonden de
vorsten hier bekwame figuren, die het
beleid vorm konden geven. Wellicht
heeft het einde van de oorlog met de
Noordelijke Nederlanden en het einde
van de Dertigjarige Oorlog in het Duitse
keizerrijk ruimte geschapen voor een
grotere groei en voor stabiliteit, ook bij
ons. De oorlogen, een paar decennia
later van Lodewijk XIV mogen niet
onderschat worden met o.m. het verlies
van Duinkerke en omgeving. Toch moet
men vaststellen dat de jaren 1650-1670
zeker economisch niet zo kwaad waren
voor boeren en voor ambachtslui. Tenslotte was de Schelde gesloten door het
heffen van hoge tollen voor directe vaart
op verre landen, uitvoer en invoer via
het Noorden konden wel.
De Republiek der Verenigde Provinciën
der Nederlanden voerde een politiek van
hoge doorvoerrechten via de Schelde,
maar streefde voor het overige zo veel
mogelijk vrijhandel na. Die relatieve
welvaart in onze gewesten en de werking
van de instellingen ontgaan ons meestal
door de grote nadruk die gelegd wordt
op de oorlogen en op de rol van de
vreemde absolutistische vorst.

BIJSCHAVEN VAN EEN
De officiële oorkonde die de Vrede In 1648 TIJDSBEELD
bezegelde.
Hoe kunnen we dan het beeld bijschaven
van dat verleden dat ons zo onbekend is
en waarbij we steeds de nadruk leggen
cretariaat Nationaal Comité Vrede van Munop de negatieve aspecten? Uit den treure
ster, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer, tel.
weze herhaald dat iemand als Mare Rey00-31-79/32.32.311, fax 00-31-79/32.32.320,
nebeau nauwelijks of geen aandacht bee-mail: vo-vrede@minocw.nl
steedt aan deze periode omdat deze
inzake de vorming van de Vlaamse iden-

titeit van weinig of geen belang is. Ons
komt juist dit stilzwijgen voor als een
lacune in de geschiedenis van een
Vlaams bewustzijn. Al begint dat verhaal
wellicht pas goed met de Brabantse Omwenteling en meer nog in de loop van de
19de eeuw, dan baseert die beweging
zich op de idee dat onze contreien weinig
te betekenen hebben in deze 17de eeuw,
ook ongelukseeuw genoemd.
Het jaar 1648 als scharniermoment laat
toe vast te stellen dat er meer aandacht
dient besteed aan deze periode. In de
Winkler Prins Geschiedenis der Lage Landen (2) vindt men een lijst van het aantal
oorlogsjaren in deze Zuidelijke contreien, maar heel wat minder aandacht
gaat naar de economische en sociale
ontwikkelingen. Wat we de lezer onder
ogen willen brengen is dat een genuanceerdere kijk op deze zogenaamde
ongelukseeuw geen kwaad kan, meer
nog, dat we er goed aan zouden doen
onze geschiedenis niet langer in tijdperken te hakken. De geschiedenis
maakt geen sprongen, zo zal blijken dat
zelfs " die vergeten eeuwen" toch wel
stof tot nadenken geeft, en dat 1648 wel
een belangrijk moment in onze geschiedenis vormt.
BRON VAN REFLECTIE
Een Frans filosoof is er onlangs achter
gekomen dat "goede geschiedenis een
goede filosofie mogelijk maakt". We zijn
de laatste om hem tegen te spreken,
bijvoorbeeld als de discussie te berde
komt, dan keren we graag terug tot
1830, tot 1302; maar slagen er niet in de
loop van het verleden onder de loep te
nemen. 1648 bijvoorbeeld als eindpunt
van de tachtigjarige oorlog laat toe tot de
vaststelling te komen dat onze gewesten
te dien tijde een vrij complex geheel van
instellingen vormden, dat het met het
"ongeluk" nog niet zo erg gesteld was.
Maar het is wel bijzonder moeilijk ons
naar die tijd te verplaatsen, al hebben we
nogal wat beschrijvingen van de Nederlanden uit de 16de en 17de eeuw.
Alleen, onbekend maakt onbemind, zodat het vechten tegen de bierkaai blijft,
zelfs met goed uitgewerkte historische
studies als De indiscrete charme van
Pastoor Jan Schuermans.
Zo verdient de betekenis van de contrareformatie meer aandacht, net zoals
het nuttig zou zijn om de economische
evolutie te bestuderen. En als deze erger
zou zijn dan vermoed dan nog blijft deze
een deel van onze geschiedenis. Als er
een identiteit van een gemeenschap bestaat, dan omvat deze ook de donkerste
ogenblikken, zoals de zogenaamde ongelukseeuw...
Bart Haers

,6 vu van het arrondissementen Kortrijk-Roeselare-Tielt (VU-KRT) hield enige
tijd geieden een gesmaal<te actie voor een meer geschil<t spooraanbod in
de streel<. Een l<ijl< in de l<iachtenbundei.

De trein is aitUd een beetje iijden
Wie van tijd tot tijd met de wagen naar
Brussel reist zal vaststellen dat de files
steeds langer worden. Niet enkel Brussel is
evenwel aan die trend onderhevig, ook de
middelgrote steden kampen met het fenomeen ... en verliezen de strijd ertegen.
„Het vrijwaren van de mobiliteit van en
naar de centra én daarbuiten is dan ook
één van de belangrijke maatschappelijke
uitdagmgen van het ogenblik." luidt het m
de persmededeling.
Dat die mobiliteit niet verschaft kan worden door meer auto's is inmiddels voldoende duidelijk geworden. Anderzijds is
het het ook zo helder als pompwater dat
een snelle oplossing niet van de NMBS
mag verwacht worden. Integendeel: de
trein is niet in het minst een alternatief
voor de wagen. Dat blijkt ook uit de
cijfergegevens: het wagenpark in België
nam sinds 1980 toe met 35%, het aantal
treinreizigers daalde in dezelfde periode
met 27% ... Om er, tot slot, zeker van te
zijn dat de keuze voor de trein echt wel
bijzonder idealistische motieven vereist,
verhoogde de NMBS ook stelselmatig de
prijs.
En al maakt de NMBS goede voornemens
met het oog op een modernisering van de
bestaande infrastructuur, om de mensen
(terug) in de trein te krijgen is ook een
uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.
„Niet alleen is de kwantiteit van het
aanbod nog onvoldoende, ook de kwaliteit laat nog te wensen over." laten de
West-Vlaamse VU'ers weten. Ze verwijzen
daarbij naar een studie van het consumentenmagazine Test-Aankoop die o.m.
uitwees dat nog steeds (te)veel pendelaars
dagelijks moeten vechten om een zitplaats.
Bij monde van VU-kamerlid Geert Bourgeois, Vlaams volksvertegenwoordiger
Chris Vandenbroeke en arrondissementsvoorzitter Erik Vandewalle betreuren de
lokale VU-afdelingen het ook dat er nog
steeds erg veel geld gaat naar de HST, 'in
feite een Europees project'.

COMMUNAUTAIR TINTJE
De VU-KRT wijst ook op de communautaire scheeftrekkingen die bij de
NMBS nog altijd schermg en inslag zijn.
„De NMBS is en blijft een Waals bastion.
De meeste leidinggevende Franstaligen
treden er niet op als beheerders van een
federaal bedrijf dat op bedrijfseconomische gronden moet worden gerund. Ze
gedragen zich als vertegenwoordigers van
een politieke partij en van een gewest, die
hun positie gebruiken om overheidsmiddelen naar zich en naar hun gewest te
trekken. De Vlamingen in de NMBS beheersen dit spel niet en Vlaanderen delft er
dan ook altijd het onderspit. Uit het investeringsprogramma 1996-2005 is de
achteruitstelling van Vlaanderen nogmaals
gebleken." Een van de klassieke, maar
daarom niet minder ergerlijke, voorbeelden is het gegeven dat de provincie Henegouwen liefst twee keer zoveel stations
telt als Antwerpen terwijl in beide provincies evenveel reizigers van het spoor
gebruik maken. Vlaanderen zou in het
totaal voor bijna 2,5 miljard benadeeld
worden.
„Al het voorgaande" zo gaan de VU'ers uit
Kortrijk, Roeselare en Tielt verder, „heeft
tot gevolg dat voor Vlaanderen essentiële
investeringen zoals de tweede toegang tot
de haven van Antwerpen en de IJzeren
Rijn worden uitgesteld." Tot slot nog dit:
70% van het netwerk in Wallonië is als
hoofdas ingedeeld tegenover slechts 34%
in Vlaanderen. Aangezien de NMBS deze
opdeling mee zal hanteren bij haar investeringen, dreigt Vlaanderen in de toekomst verder benadeeld te worden.
BRUSSEL VIA RIJSEL?
Binnen de kieskrmg KRT kampt de treinreiziger met enkele specifieke problemen.
Een eerste de verbinding met Brussel, een
tweede de aansluiting van de regio op het
HST-net.
Sinds 24 mei, dag waarop het nieuwe

IC/IR-plan in werking trad, hebben Roeselare noch Izegem nog een werkbare
rechtstreekse verbinding met Brussel. Ook
de snelheid van de trein is werkelijk verbazingwekkend: deed de trein in 1939 nog
61 minuten over het traject Kortrijk-Brussel Zuid, nu IS dat toch al afgenomen tot...
60 minuten! Occasionele HST-reizigers
doen er vanuit Rijsel welgeteld 38 minuten
over.
Datzelfde Rijselse HST-station biedt niettemin ook interessante perspectieven voor
de regio KRT. „Een goede verbinding met
Rijsel is van essentieel belang voor onze
regio." Tot op heden wordt echter een heel
ander verhaal verteld: de meeste treinen
die op de lijnen tussen Kortrijk en Rijsel
sporen stoppen in vrijwel elk station.
„Ideaal zou zijn", volgens de VU van KRT,
„dat Kortrijk deel zou gaan uitmaken van
het HST-netwerk."
Het blijft hoe dan ook vreemd te moeten
vaststellen dat in de stations van de regio
Zuid-West-Vlaanderen een promotiecampagne gevoerd wordt voor de snelle treinverbinding Rijsel-Brussel. „De publiciteit
die aldus gevoerd wordt, wekt de indruk
dat de NMBS niet bij machte is of althans
niet geïnteresseerd is om haar eigen netwerk aan te passen en/of te verbeteren.
Maar er is meer: het wekt zelfs de indruk
dat de NMBS onze streekgenoten aanmoedigt om eerst naar Rijsel te gaan zodat
ze van daaruit in 'amper' 38 minuten de
Vlaamse hoofdstad kunnen bereiken ..."
Tot slot hadden de lokale VU'ers ook nog
oog voor een aantal lokale problemen
zoals het afschaffen van kleine (re) stations
en het creëren van parkeermogelijkheid in
deze stations die voorlopig nog niet met de
sloophamer bedreigd zijn.
(gv)

vuJO-Hasselt
zoekt
sponsors voor
ziekenwagen
Het Vlaamse Kruis van Hasselt viert zeer binnenkort zijn
vijfde verjaardag. Een en ander wordt eerder sober
gevierd, maar op 27 Juni a.s. wordt wel een aanvang
gemaakt met een inzameling voor een nieuwe ziekenwagen. Het plaatselijke Vlaamse Kruis wii niet zomaar de
bedeltoer opgaan, maar lioudt een heuse sponsortocht.
VUJO-Hasselt steunt het initiatief ten volle en zal aan deze
sponsortocht deelnemen De plaatselijke VU-jongeren
zullen de 10 km. lange natuurwandeling tot een goed
einde trachten te brengen en rekenen daarbij op sponsoring door WIJ-tezers. Die kunnen VUJO-Hasselt en dus
het Vlaamse Kruis een hart onder de riem steken door een
vast bedrag per km. over te maken op het rekeningnummer 001-2550780-47 van de Hasseltse VU-jongeren
met de vermelding "Vlaams Kruis' Een voorbeeld:
draagt u het Vlaamse kruis een warm hart toe en wil u
VUJO-Hasselt sponsonen voor 20 fr. per km. dan maakt u
200 fr. over op onderstaand rekeningnummer.
VüJO-Hasseit verzekert de milde schenkers dat elke frank
sponsorgeld integraal en zonder omwegen naar het
Vlaamse Kruis zal gaan.
Natuuriljk kan u ook gewoon zelf komen meewandelen op
zaterdag 27 juni. Vertrekken om 14u. aan het Onze Liew
vrouw der Armen-centrum in de Frans Tttelmansstraat (Banneux-wijk) te 3500 Hasselt, in een bezemwagen wend voorzien!
c» Meer info bij Bart Vissers van het Vlaamse Kruis - Hasselt,
tel. 095124.64.52, of bij Koen Veestraeten van VUJOHasselt, tel. 011125.43.53 (nè 18u.30)

c» Voor meer info kan u terecht bij het
arrondissementeel W-secretariaat,
Noordstraat 211, 8800 Roeselare, tel.
& fax: 051125.00.51.
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zondag 19 Juli
a.s. kan u met
VCLD Brussel
'beleven'.

Op zomerse verkenning
Naar goede gewoonte heeft het Vormingscentrum Lodewt]k Dosfel (VCLD)
ook dit jaar weer enkele boeiende 'zomerverkenningen' voor u in petto. Een
smaakmaker.

SOMME
Op woensdag 1 juli kan u met het VCLD
naar 'De slagvelden van de Somme'. Een
frontstreekverkenning 14-18 in Picardië
is een openbaring. Niet zo ver over de
staatsgrens werd immers één van de bloedigste bladzijden uit de oorlogsgeschiedenis geschreven.
Deze dag begint met een bezoek aan de
loopgraven, de onderaardse gangen en
het indrukwekkende Canadees monument in Vimy. Na het (vrij) middagmaal in
Peronne staat het plaatselijk oorlogsmuseum op het programma. De tocht door
de slagvelden aan de Somme leidt langs
het Zuid-Afrikaans monument en museum in Longueval, het Welsh gedenkteken in Mametz Wood en de basiliek en
de ondergrondse tunnel in Albert, 's
Avonds wordt gegeten in Albert. Via een
ommetje langs de reusachtige mijnkrater
die op 1 juli 1916 in La Boiselle werd
geslagen, wordt de terugkeer aangevat.

BRUSSEL

8

Een tweede zomerverkenning gaat door
op zondag 19 juli onder de titel 'Beleef
Brussel'. Op deze tocht zal blijken dat de
Vlaamse hoofdstad meer te bieden heeft
dan de bollen van het atomium. Sven
Gatz, lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad én een echt 'ketje', toont op

Jubilieumconcert

50 jaar ANZ

Naar aanleiding van zijn 50-jang bestaan organiseert
het ANZ een jubileumconcert in de Carolus Borromeuskerk, Consclenceplein te Antwerpen, nu vnjdag 12 juni 1998 om 20u 50
Dit concert vindt tevens plaats in het kader van het
jaarlijkse AGEC-congres (Arbeitsgemeinschaft Europaische Chorverbande) dat doorgaat in Antwerpen

van 12 tot 14 juni 1998
Het Vocaal Ensemble Cantandozal o.l.v. Luc Anthonis
werk uitvoeren van o.m. Vic Nees, Rudi Tas, Arvo Part,
Knut Nystedt, Remi Ghesquiere, Renaat Veremans.
c& aarten 450 fr., voorverkoop 300 fr., bij ANZ:
03/237.93.92.
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deze dag bekende en minder bekende
hoeken van de stad en geeft daarmee een
eigen-zinnige kijk op het leven in Brussel.
Wat 'Quartier Latin' is voor Parijs en
'Soho' voor Londen zijn de 'MaroUen'
voor Brussel. In de kleine straatjes aan de
voet van het justitiepaleis heerst er op
zondag een enorme bedrijvigheid. De
vele antiekwinkeltjes houden open deur
en op het Vossenplein is een rommel- en
antiekmarkt. Aan de rand van de wijk
staat de 12de eeuwse Kapellekerk, de
parochiekerk van textielarbeiders, volders, wekers en blekers. Vandaag werkt
men er aan een eigentijds project: RecyclArt.
De tocht gaat verder langs de vele parlementen die Brussel rijk is, de Ancienne
Belgique en de Beursschouwburg. Brussel
is niet alleen een stad waar duizenden
dagelijks naartoe sporen om er te werken,
maar ook een stad waar gewoond wordt:
met diverse projecten probeert men Brussel een aantrekkelijk leefbaar klimaat te
geven.

lEPER
De derde en laatste verkenning, op vrijdag 31 juli brengt de deelnemers naar 'In
Flanders Fields: het Keltische spoor'. De
Grote Oorlog was niet alleen een schok
voor de Vlamingen, ook bij andere volkeren heten de gevechten in de Westhoek
littekens na. Deze dagtocht volgt het
Keltische spoor. Na een bezoek aan het
Museum Hooge Crater en Heuvel 60
(Zillebeke), gaat het naar de gedenktekens van de Londense Schotten en de
Ierse Divisie (Wijtschate) en het graf van
het Iers nationalistisch parlementslid
Redmond (Loker). Na het (vrij) middagmaal volgen het streekmusum en de
Heldenhuldezerkjes te Zonnebeke, het
graf van de jongste gesneuvelde (een 14jarige Ier) te Poelkapelle, het Bretoens
gedenkteken voor de eerste slachtoffers
van de gifgasaanval en de graven van een
Iers en een Welsh dichter (beiden gesneuveld op 31 juli 1917) te Boezinge. De
dag eindigt op de plek waar het gedicht
'In Flanders Fields' werd geschreven en
met de Last Post onder de Meense Poort
te leper, waar ook geavondmaald wordt.
c& Meer info en inschrijvingen: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Omwentelingsstraat 13, 1000 Brussel,
tel. 02/219.25.00, fax 02/217.35.10.

OOST-VLAANDEREN
Dl. 16 Juni NINOVi: WVG-ledenvergadering. Om 14u.30 in Pallieter, Smid
Lambrechtstraat te Outer. Met o.m. gesprek over refaxtechnieken.
WO. 17 Juni CENT: Prof. Jef Maton
over,,Congo-Zaïre-Congo".Oml4u.30in
de crypte van de Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3. Toegang 100 fr Leden l=VK-Rodenbachfonds, WVC en Sneyssens 50 fr.
Org.: Seniorenacademie Gent. info: Oswald
Van Ooteghem, 09/230.72.87.
Vr. 19 Juni LEBBEKE: Guldensporenkaarting Beloften 1998. Vierdaagse
prijskaarting met telkens 4.000 fr. vooruit
+ inleg + trofeeën. Vandaag in zaal Edelweiss, Jules De Buckstraat, Lebbeke. inschrijven vanaf 19u., aanvang 20u. inleg:
50 fr. per deelname. Org. i.s.m. vu-Lebbeke.
Vr. 19 Juni CENT: IJzerbedevaartavond. Sprekers zijn Carlos Van Louwe en
Guido Moons. Moderator: Jos De Cock. Om
20u. in de polyvalente zaal van het dienstencentrum Centbrugge, Braemkasteelstraat 45 te 9050 Cent-Centbrugge. Toegang gratis. Org.: VOS-lJzerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg.
Za. 20 Juni CAVERE: 16de Zomerbarbecue. Vanaf I9u.30 in zaal Nova,
Steenweg 82 te Asper. Aperitief, hapjes,
scampi's.varkensham en dessert (600 fr.
p.p.; -18j. 300 fr). Inschrijven vóór 18/6 bij
bestuursleden. Org.: vu-Gavere.
Zo. 21 Juni AAICEM: Landelijke
fiets- en wandeltocht gevolgd door barbecue. Vertrek tussen I3u.30 en I4u,30
aan de Schuur boerderij Jan en Alma, Populierenstraat 15. Met o.m. bezoek aan
brouwerij De Rijck. Barbecue vanaf 18u. op
dezelfde boerderij. Deelname: 300 fr., -12j.
200 fr., -6j. gratis. Inschrijvingen (tot 18/6)
en info: Patrick Verbestel. 053/62.73.89.
Org.: VU-Burst-Bambrugge-Aaigem.
zo. 21 Juni LOVENDECEM: Zomerconcert 1998 van de Dr. Achiel Stubbekring.
Gratis aperitiefconcert om I1u. in Kerkelare. M.m.v. Hubert Laureyns (piano), Marjan Meulewaeter (voordracht). Marleen
Verschraeten (sopraan) en Pierre Colinvaux
(schilder).
vr. 26 Juni LEBBEKE: Culdenspo
renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse
prijskaarting met telkens 4.000 fr vooruit
+ inleg + trofeeën. Vandaag in Speedy
Saloon, Brusselsese Steenweg 310, Lebbeke. Inschrijven vanaf 19u., aanvang 20u.
Inleg: 50 fr per deelname. Org. i.s.m. VULebbeke.
za. 27 Juni CENT: Dagreis naar
Frans-Vlaanderen. Vertrek om 8u. stipt op
de parking E17 Brusselseswg-Land van Rodelaan Centbrugge, langs Poperinge, Boeschepe, Katsberg, Codewaertsvelde, Eecke
naar Cassel. Eindstop te Steenvoorde. Terug rond 21u. Deelname: 1.100 fr (busreis,
fooi, middagmaal, gids). Inschrijven en be-
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talen vóór 18/6 bij Libert Robert
(231.19.31), Ivan Cheysens (231.55.17) of
Alfred Van Nevel (230.08.33). Org.: VOSiJzerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg.
zo. 28 Juni OUDENAARDE: Barbecue van vu-Oudenaarde. Vanaf 12u.30 in
Dorshuis ,,De Linde", Berchemweg 250 te
Melden. Deelname: 400fr, kinderen tussen
6 en 12j.: 250 fr. Org.: vu-Oudenaarde
i.s.m. Vlaamse Vriendenkring.
Zo. 28 Juni MELLE: Braadspitfeest
van Vrij Melie i.s.m. VU-Melle. In het Hoeveke, Potaardestraat te Gontrode. Aanvang 12u. Volw. 400 fr, -12). 200 fr Inschrijvingen: 09/252.30.23.
Vr. 5 Juli LEBBEKE: Culdensporenkaarting Belotten 1998. Vierdaagse
prijskaarting met telkens 4.000 fr vooruit
+ inleg + trofeeën, vandaag in zaal Citdenhuis, Aalsterse straat 135 te Wieze.
Inschrijven vanaf 19u., aanvang 20u. Inleg:
50 fr per deelname. Org. I.s.m. VU-Lebbeke.
vr. 10 Juli CENT: 11 juli-viering van
WVC-Gent. Om 15u. in zaal Reynaert, Reynaertstraat. Gastspreker: Koen Baert.
M.m.v. Rony Ranke en Emiel Hullebroeckkoor Gratis toegang. Ruime parking. Info:
Robert De Geyter 09/225.09.42.
za. 11 Juli DEINZE: 11 juli-viering.
Om I9u. Beiaardconcert (luisterplaats bij
het museum). Om 20u. Feestzitting in het
museum met Nolle Versyp, Nadine Heyndrickx, Kristien Van Schuyienbergh, Geert
Dhondt, samenzang met Ant. Van Cauwenbergh. Toespraak: Jos Moortgat. Org.:
Cultuurraad Deinze.

WEST-VLAANDEREN
vr. 12 Juni DEERLIJK: Jaarlijkse
herdenking René De Clercq. Om I8u.30
stipt aan de kerk St.-Columba. Toespraak
door mr E. Vandommele. Bloemenhulde,
info: 056/71.76.41 Of 71.47.68.
Za. 15 Juni lEPER: Dagreis naar
Frans-Vlaanderen. Met bezoek aan La Coupoie, Montreuil sur Mer en nog veel meer
o.l.v. Rik Sohier uit Poperinge. Deelname
1.450 fr. p.p. (reis, fooi chauffeur volledig
middagmaal met drank), inschrijven vóór 5
juni. info: 057/20.24.68. Org.: Vlaamse
Vrouwen leper
Do. 18 Juni BRUCCE: Luc Vanacken
over „De DFV-Meiveldbeweging en De
Grote Westhoek in de 17 Provinciën". Om
20u. in De Gulden Spoor 't Zand 22 te
Brugge. Org.: informativa.
Do. 18 Juni BRUCCE: Met VWGBrugge naar het Pajottenland. Vertrek om
7U.30 aan parking zijkant station Brugge.
Met o.m. bezoek aan Dilbeek, Pedevailei,
Breugelkerkje, Gaasbeek en Lambiekbrouwerij. Deelname 1.200 fr, alles (ook middagmaal) inbegrepen, info bij bestuursleden.
Zo. 21 Juni TIELT: zomersproet
'98. Gezellig vu-eetfestijn met breugelmaal in de feesthouve van Den Ouden Wal,
Ruiseleedsestwg 107 te Kanegem. Deelname: 450 fr (aperitief en hapjes inbegr).
Aanvang liu.30. Kaarten bij bestuursleden, info: Pascal Engels (051/40.35.95) of
Geert Deraedt (051/40.41.77).
01.23 Juni lEPER: Bezoek aan tentoonstelling ,,Oorlog en vrede in het onderwijs voor tijdens en na WOr'.ln het
Schoolmuseum, in de gewezen Sint-Niklaaskerk. Afsrpaak om 14u. aan het museum. Org.: VVI.
Dl. 25 Juni KORTRIJK: Voordracht
door W. Deconinck over,, De levensloop van
drie Vlaams-nationalistitsche onderwijzers

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 8 juni jl werd volgende persmededeling verspreid
CVP-ZELFCENOECZAAMHEID
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en de evolutie van Vlaanderen In de voorbije eeuw. Om 20Ü. in het Trefcentrum
West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7. Org.: FVV-Kortrijk.
WO. 24 Juni BRUCCE: Jaak Vandemeulebroucke over „Hormonenmaffia".
Om 15u. in de Magdalenazaal. Violierstraat
7. Deuren om 14u. Na de voordracht is er
koffietafel voor wie dit wenst. Org.: VWGBrugge-Zufd.
Za. 27 Juni ZWEVECEM: Jaarlijkse
zomerreis. Het Soete Waasland. Verzamelen om 8u. aan het gemeentelijk zwembad,
Bekaertstraat. Vetrek om 8u.15 richting
Lokeren. Om 9u.30 afvaart over Durme en
Moervaart naar Wachtebeke. Om 16u. terug naar Lokeren. Deelname: I.OOOfr (bus,
boot, treintje, toegang domein + avondmaal), inschrijven tel. 75.65.57 bij Erik.
Org.: Vlaams Klub Groot-Zwevegem.
Zo. 28 Juni TIELT: Met de A. Vander
Plaetsekring naar Leeds Castle en Canterbury met de shuttle. Vertrek om 7u.
Tieit-station; 7u.20 izegem. 9u. Calais. Terug In Tielt rond middernacht. Info over
prijs, programma, enz. bij Hilde Houwen,
051/40.42.94.
ZO. 5 Juli KORTRIJK: Groepdeel
name van vu-Kortrijk aan de wandeltocht
,,Dwars door Bellegem". Verzamelen om
I4u. aan het Ontmoetingscentrum De Wervel in Bellegem.
vr. 10 Juli KORTRIJK: Deelname
van vu-Kortrijk aan de 11 juli-optocht naar
het Gulden Sporenmonument Verzamelen
om 18U.30 aan het Schouwburgplein.
ZO. 12 juli DEERLIJK: Braafdfeest
van VU-Deerlijk. Vanaf 11u.50 in D'lefte te
Deeriijk. Info: 056/71.76.41-71.47.68.

VLAAMS-BRABANT
vr. 12 Juni SCHERPEHEUVEL-ZICHEM: Openbare gemeenteraad. Bijeengeroepen door de wisselmeerderheid en
1/3 v.d. raadsleden. Om 20u.30 stadhuis
Scherpenheuvel. Dagorder: o.a. meerdere
openbare wei1<en. info: Robert Janssens,
Loppense Molenweg 9 te 3271 Scherpenheuvel (013/78.19.21)
Zo. 14 Juni TIENEN: Praatwandeling Okm) doorheen Hoegaardse holle
wegen. Vertrek aan restaurant ,,De Caroussel" om I3u.30. Wie 9 km teveel vindt
kan om I7u. in vermeld restaurant de
wandelaars vervoegen voor koude schotel
(200 fr.). org.: vu-Tienen.
Zo. 14 Juni VLEZENBEEK: 16de
Aardbeienjogglng. Inschrijvingen vanaf
13U.30. Start om I5u. zaal Elysee. Afstanden: 7, 14 en 21km. Org.: Vlaamse Werkgroep de Vrede vzw.
Za. 11 Juli BRUSSEL: Uw Vlaamse
feestdag... in onze hoofdstad. Vanaf
11U.30 op de binnenkoer van het ex-Algemeen Secretariaat van VOS, vooruitgangstraat 333. Org.: VOS-Brabanten Brussel. Info en Inschrijving: Marie-Lou Bracke,
02/428.32.25.

LIMBURG
DO. 11 Juni GENK: Algemene Vergadering VU-Limburg. Om 20u. in Hotel
Europa, Sledderioweg 85. Gastspreker:
Mare Platel. Info: 089/35.42.74. Org.: VULimburg i s m. VCLD.
za. 15 Juni CENK: I0de Groot Tuinfeest met braai, Limburgse vlaai met koffie,
samenzang met Scheldekoor en Stonne
Wauters, en de Blaaskapel Original Flamische Musikanten uit Eigenbilzen. Vanaf
14U.30 in De Slagmolen. Vooraf inschrijven
(450 fr.) bij bestuursleden of op rek. 3340136262-23 van SMF-Umburg. Ook nlet-
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leden zijn welkom. Org.: SMF-Umburg.
Zo. 14 Junnl BEVERST: Familiefietseling. Om 14u. Kerkplein Beverst. Een
namidagje genieten van het eigen, heerlijke landschap. Org.: Vü-Beverst.
Za. 11 Juli VOEREN: 11 juli-viering. Naar goede jaartijkse gewoonte zal de
Vlaamse feestdag in Voeren aangevat worden met een gezonde wandeling, waarna
de verioren calorieën terug opgehaald kunnen worden bij een al even gezond braadfeest. Meer info volgt. Of ook J.M.Happart
weer voor wat verstrooiing zal zorgen Is
voorioplg ook nog niet geweten.
Za. 11 Juli TONGEREN: 11 juliviering vanaf 19u.30 in de feestzaal van het
stadhuis. Optreden van imago TIjt op de
Grote Markt. Feestrede door prof. J. Baerten over ,,Tongeren-voeren-Brussetse
Rand - parallellen en verschillen". Org.:
Cultuurraad stad Tongeren.

ANTWERPEN
WO. 17 Juni BERCHEM: Stadwandeling met FW-Berchem. Samenkomst om
18U.50 aan de Waterpoort, Waalse Kaai.
Vertrek I9u. stipt! Bijdrage 100 fr.p.p. Max.
25 personen!
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 Coninck,
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.
vr. 26 Junni MORTSEL: Wandeling
in het Provinciaal domein te Brasschaat
o.l.v. Tuur Wuyts. Vertrek om I9u. aan het
gemeentehuis te Mortsel. Wie geen vervoer heeft belt Willy Grielen (440.23.53).
Org.: VU-Mortsel.
za. 27 Juni BORNEM: Vlaamse
Kring Bornem-Mariekerke neemt deel aan
het 2iste Vis- en Folklorefestival te Mariekerke a/d Schelde. Stand is opgezet in de
Omgangstraat 24-26. met visdellcatessen
aan democratische prijzen 1 Ook op zondag
28 juni.
Zo. 5 Juli ANTWERPEN: Zingende
boot. Gezinsuitstap in het kader van Vlaanderen-Europa 2002. Van 14 tot 18u. op het
Albertkanaal. samenzang o.l.v Gust Teugels. Info en org.: FW-Nationaal, Bennesteeg 2, 9000 Gent, 09/223.38.83, fax
09/224.44.81.
Vr. 10 Juli WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest. Om 20u. in repetitielokaal KHDV Schransweg 32. Met Koperensemble o.l.v Joz. De Houwer, kleinkunstgroep Stukken en Brokken. Presentatie: Ludgaar Boogaerts. inkom gratis.
Org. KK Jan Puimège, Vlaamse Vriendenkring, FVK Rodenbachfonds prov. Antwerpen.
Vr 10 Juli LIER: Vlaamse zangavond o.l.v Walter Luyten. Om 20u. in VNC,
Beriarij.
Toegang
gratis.
Info:
03/480.84.85.
za. 11 Juli WESTERLO: 11 juli
viering. Gezellig samenzijn met maaltijd in
't Abdijke, Tongeriodorp, Westerio. vanaf
18u. Gastspreker: Els Van Weert over
,,Vlaams Nationalisme in de 2lste eeuw.
Deelname. 350 fr; -8j. 2 l 0 f r Overschrijven
vóór 3/7 op rek.nr. 417-6034191-85 van
VU-Westerio.

Meer dan een jaar voor de verkiezingen kan
de CVP politiek enkel het verschil maken met
een overdreven opsomming van verkiezingsbeloften Voor de rest bleef op het CVPcongres de oude wijn in de oude zakken Het
congres had inhoudelijk weinig om het lijf en
beperkte zich tot het beloven van vele cadeautjes De hypocnsie rond het wegwerken
van het fiscaal verschil tussen gehuwden en
samenwonenden, een feitelijke toestand
waar de CVP zelf verantwoordelijk voor is,
was tekenend voor de inspiratie van de
chnstendemocraten
Bij gebrek aan vernieuwende geluiden kon de
CVP-top mets anders dan premier Dehaene
'sacraliseren' Het congres zakte weg in zelfgenoegzaamheid alsof alles goed gaat dankzij Dehaene De politieke realiteit leert ons
wel anders Zonder afbreuk te doen aan de
onderhandelingscapaciteiten van de premier
weet iedereen dat het Octopusakkoord
slechts een realiteit is omdat de democratische oppositie het immobilisme van CVP en
SP zowel structureel als inhoudelijk wist te
doorbreken
Verder blijft het beleid van Dehaene nefast
voor Vlaanderen en wordt de Vlaamse mi-

nister-president op tijd en stond door de
grote federale broer terug het hok ingejaagd De CVP zal blijvend onder druk moeten
worden gezet wil Vlaanderen in 1999 een
volgende, betekenisvolle ronde in de staatshervorming afdwingen Het CVP-congres
vergat hier blijkbaar over te spreken Nochtans blijft een staatshervorming inzake Sociale Zekerheid en financiële en fiscale autonomie de enige garantie om voor de mensen echt het verschil te kunnen maken

NU SMEERGELDEN TERUG
Het IS beschamend dat Tobback, naar aanleiding van de partijfinancienng, nog steeds
blijft volhouden om de Agusta-smeergelden
pas terug te betalen aan de Belgische staat
nadat eventueel prominente SP'ers in september tijdens het Agustaproces worden
veroordeeld Of het Agustageld voor de SP
nu smeergeld was of met, zou totaal ondergeschikt moeten zijn aan de pacifistische
pnncipes van het socialisme Het is duidelijk
dat de Vlaamse socialisten geld hebben aangenomen van de wapenindustne en dit is
onaanvaardbaar Eens te meer zijn de pacifistische Idealen bij de SP met meer dan
lucht Als Tobback de geloofwaardigheid van
het socialisme in Vlaanderen hoog wil houden, moet hij met wachten op het Agustaproces, maar onmiddellijk alle gelden die
verkregen zijn van de wapenindustne terugstorten

Lunchdebat in
en over gebarentaal
Op 17 juni 1988 werd in het Europees
Parlement een resolutie gestemd die dove
personen het recht toekent om een gebarentaal te gebruiken als hun eigen taal.
Om de navolging van deze resolutie in de
verschillende landen te evalueren en te
stimuleren werd in 1995 gestart met een
Europees onderzoeksproject. 16 landen
richtten een nationaal comité op dat voor
het eigen grondgebied een stand van zaken
opstelde en aanbevelingen formuleerde.
Helga Stevens, lid van de VU-werkgroep
rond personen met een handicap, coordineerde dit project in opdracht van de
Europese Unie van Doven en bracht de
verschillende resultaten samen in één rapport met een reeks aanbevelingen. Op
donderdag 18 juni e.k. licht zij deze re-

sultaten toe voor de leden van de werkgroep en een aantal genodigden. Ook
andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom. De uiteenzetting zal worden gegeven m de Vlaamse Gebarentaal met
simultaanvertaling naar het Nederlands.
Het lunchgesprek gaat door in de Antoon
Van Dyckzaal in het Vlaams Parlement
tussen 12u. en 14u. Deze zaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Nadien
wordt door de VU-fractie nog een kleine
receptie aangeboden.
<=» Wie wil deelnemen aan dit lunchdebat
wordt gevraagd hiervoor in te schrijven
bij Vormingscentrum Lodewijk Dosfel,
tel:
02/219.25.00
of
fax
02/217.35.10.

Veldbloemen voor René de Clerca
Voor de vijfde maal organiseert VU-Deerlijk in samenwerking met Ie Dien een
herdenking van het overlijden van René
De Clerck, één van Deerhjks en Vlaanderens groten.
Met een sobere maar stijlvolle bijeenkomst met korte voordrachten, zang en

bloemenhulde willen zij René De Clercq
in ere houden. Iedereen is van harte
welkom op vrijdag 12 juni '98 om 18u.30
aan de Columba-kerk te Deerlijk. Voor de
bloemenhulde wordt gevraagd een ruiker
veldbloemen mee te brengen.
c» Info: Kris Christiaens, 056/71.40.68.

ROUW te Denderleeuw
Op 1 juni jl. IS Rosalia De Bruyn van ons
heengegaan. Zij werd geboren te Denderleeuw op 21 januari 1906 en was de
weduwe van Raoul De Metsenaere en
moeder van Wilfned. Rosalia De Bruyn
verbleef in het rustoord De Vlaamse
Ardennen te Sint-Maria-Horebeke.
Naar de wens van de overledene heeft de

uitvaartdienst, de crematie en de asverstrooiing in beperkte familiekring plaatsgevonden. De namis gaat door op zaterdag 13 juni a.s., om 19u. in de SintAnnakerk van Leeuwbrug, Jan Verhavertstraat te Denderleeuw.
De redactie wenst de familie alle sterkte
toe in het verdriet dat haar treft.
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Nieuw caféteater in Antwerpen
stuk Coe zot zene.' (Coedgek!, in
het ABN), een luimige comedie
van veteraan Paul Coppens.
Twee vrouwen worden door
hun respectievelijke echtgenoten dolgedraaid en moegetergd, ze besluiten samen te
gaan leven, of althans te proberen. De bedoelingen overschrijden niet het peil van puur
amusement en de toeschouwer
kan zich verwachten aan een
GOED GEK!
vuurwerk van bons mots, sneren en pointes waarbij de man
Het verhaal gaat dat in de kelder
van café Poesjkin op het St.- meer dan in zijn hemd wordt
gezet. Twee actrices slechts in
Niklaaspleintje de paardestallen
dit stuk, waarbij alle lof voor
werden ingericht voor de
Blanca Wienen die de ondankFranse bezettingstroepen. Tebare rol van "aangeefster' speelt
recht of onterecht vond organisator Frans Van de Velde dat terwijl een vaak ontketende,
zeer puike Nicole Laurent het
zijn caféteater dan maar de
Peerdestal van Napoleon moest werk afmaakt, maar In puur Antheten. Wees gerust, de geur van werps. Wie eens geen Shakespeare lust zal hier zijn gading
paardevijgen Is al lang ven/lovinden. We kijken alvast uit naar
gen. Wel vind je er een gezellige
wat de Peerdestal nog meer zal
ruimte waar zowat 50 mensen
bieden.
kunnen luisteren naar al wat
cabaret, recital, voordracht en
(dd)
toneel kan bieden tussen pot en
c3> Goe zot zene, tot 30 )um.
pint. De toon wordt trouwens
Inlichtingen en reservaties:
meteen gezet met het eerste
03/ 6S8.33.77 na 18u.

Frans Van de Velde, van oudsher
een vaste compaan van het theatergezelschap Echt Antwaarps
Theater, heeft een oude droom
gestalte gegeven. Meteen Is
Antwerpen een "caféteater' rijker, een gezellige ruimte voor
volks toneel In een historisch
kader Wie zou dat willen missen?

Brood- en
banketbakkerij

Wenst U meer informatie over de
advertentiemoselijl<heden
in WIJ?

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
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Historische kaart van
de Franse Nederianden
Velen weten ongetwijfeld hoe
sommige Franse streken met een
specifieke cultuur zoals Corsica en
Bretanjeeruitzien Maar wie weet
even veel over de Nederlanden in
Frankrijk' Verschillende begnppen rond de Zuidelijkste Nederlanden worden bovendien vaak
door elkaar gebruikt wie kent het
onderscheid tussen o m de Westhoek, Vlaanderen en de Nederlanden in Frankrijk?
Grote prachtige wandkaarten
over deze streek bestaan natuurlijk maar ze veronderstellen dat de
gelukkige eigenaar ervan de geschiedenis van de Zuidelijkste Nederlanden al kent Daarom geeft
de Frans-Vlaamse Vereniging,
Menschen Lyk Wyóer, een mooie
geplastificeerde handgetekende
kleurenkaart op A3-formaat van
de Franse Nederlanden uit Deze
kaart Is tot stand gekomen dank zij
de samenwerking van tweetalige
geschied- en aardrijkskundigen
uit de streek zelf Er bestaat een
Nederlandstalige versie, d w z
een kaart met vermelding van de
histonsche Nederlandse plaatsnamen voor het hele gebied, en een
Franstalige versie.
Het is de bedoeling om de FransVlamingen, de Henegouwers en

de Arteziérs beter vertrouwd te
maken met hun eigen streek, en
om de Nederlandstaligen erop te
Wijzen dat de Nederlanden histonsch beduidend groter zijn dan
wat vandaag officieel ,,Nederland" of „Vlaanderen" heet, zeker
op een moment dat het cultuurbewustzijn sterk toeneemt in de
Franse Nederlanden zelf Ook krijgen geïnteresseerden een beknopt overzicht van de geschiedenis en kerncijfers m b t de Nederlanden in Frankrijk De opbrengst van de verkoop van deze
kaart wordt gebruikt om de mogelijkheden inzake Nederlands
onderwijs beter bekend te maken
in de Franse Nederlanden De
kaart kan ingelijst worden of als
onderlegger worden gebruikt
«> Historische kaart van de Franse
Nederlanden. Uitg. Menschen
Lyk Wyder. Centrum Het Blauwershof, Eeckestraat 9, F-S9270
Godewaersvelde. 300 fr. (400 fr.
per post). Betaling met cheque of
per overschrijving op naam van
Franck Allacker, M.L.W., Laurierweg 6 te 8970 Poperinge op
rekening nr. 000-1602114-62,
met de vermelding: „Kaart Nis"
(in het Nederlands) of Kaart Fr
(in het Frans).
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DE TREIN DER TRAAGHEID

GESPREK MET VANKRUNKELSVEN

HITlfR GRUPT DE MACHT

De stations worden weer overspoeld door
ontevreden treinreizigers.
De nieuwe dienstregeling van de NMBS
zet veel kwaad bloed. Hoe komt het toch
dat treinen zo vaak vertraging oplopen"?
Moest de nieuwe dienstregeling nu echt in
werking treden op het moment dat er in het
Antwerpse Centraal Station verbouwingswerken worden uitgevoerd? Is het in het buitenland allemaal beter georganiseerd?
En is een ramp zoals in het Duitse Eschede ook in België
mogelijk? België en het spoor van ergernis: de achtergronden.

"Dat was de keuze waarvoor we stonden: ofwel
moesten we Dehaene sterker maken, ofwel moesten
we de antipohtiek aanwakkeren." Gesprek met VUvoorzitter ad interim Vankrunkelsven. Waarom zijn
voomaam Patrik wordt geschreven en niet Patrick.
Over de ongelooflijke fouten van Tony Van Parijs tijdens het Octopusoverleg: "Bij de CVP trekt
Dehaene aan de touwtjes en de anderen durven niet
piepen." En over de gekoelde liefde tussen de
Volksunie en Agalev. "Bravo, goed gebmld, muis!"
Een gesprek.

'Terwijl de granieten bergen al eeuwen aan de
hardheid van de wil schaven, voedt de herfstzon
hier de helderheid van het hart." Na de Eerste
Wereldoorlog moest de Weimarrepubliek van
Duitsland een democratie maken. Dat pakte anders
uit. Duitsland werd meegesleept in een politieke,
economische en sociale crisis. "Wat een adembenemend vermaak de wereld kapot te zien gaan." Meer
en meer droomden de Duitsers van een natie zonder democratie, marxisten en joden. In 1933 greep
Adolf Hitler de macht

WEEKEND KNACK: PER TREIN UIT ETEN -t- STIJLDANSEN OP DE OCEAAN + DE GOEROE KAN DE BOOM IN
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Harold van de Perre doctor honoris causa
Aan de staatsuniversiteit Alexander Herzenvan Sint-Petersburg, werd op 20 mei
1998, voor Inet academiejaar 1997-98,
Inet diploma doctor honoris causa pleclntig uitgereii<t aan onze medewerl<er Harold Van de Perre
Met deze hoge ondersclneiding wil de
universiteit Van de Perre eren als l<unstenaar én als l<unstpedagoog. Als kun-

In binnen- en buitenland verwierf hij
stenaar is Harold Van de Perre bekend
naam als voordrachtgever over kunst in
door zijn tekeningen, aquarellen en glashet algemeen en de Vlaamse kunst in
ramen. Als kunstpedagoog is hij auteur
het bijzonder.
van de boeken Rubens, profeet van
moderne kunst en Van Eyck, het mys- Reeds vijf jaar geeft Van de Perre gastterie schoonheid en van de filmsceconferenties aan de universiteit A. Hernario's voor de zesdelige en internazen en aan het Repin-instituut (hogere
tionaal meermaals bekroonde TV-serie
kunstacademie) te Sint-Petersburg.
Van Eyck-Breughei-Rubens (BRTN, 1989- De universiteit A. Herzen is een pe90-91)
dagogisch instituut voor opleiding van

licentiaten-leraars in diverse disciplines,
waaronder kunstgeschiedenis en beeldende kunsten. Het is deze faculteit die
Van de Perre voor het ere-doctoraat
voordroeg.
De redactie van WU feliciteert Harold
met deze hoge onderscheiding, werkelijk een bekroning voor zijn uitzonderlijk werk hier en in St.-Petersburg

et boek van grootsmaarschalk Herman Liebaers
verkoopt goed, maar het is de vraag
of dat een motivering kan zijn om het ook uit te
geven. De beioofde 'kijk op de koning' biijkt immers
voorai een kijk op de grootmaarschaik te zijn.

H

'Grootmaarschalk'
Liebaers
in spiegelbeeid
In 1991 was er zijn openhartig gesprel<
met de krant De Morgen met zijn beruciite
uitspraken over de onkunde van prins
Filip. Vandaag doet Herman Liebaers
opnieuw van zich spreken met zijn blijkbaar goed verkopend boek 'Koning Boudewijn in spiegelbeeld - Getuigenis van
een grootmaarschalk'. Voor de gewezen
grootmaarschalk van koning Boudewijn
is het duidelijk te laat om nog te willen
inzien dat zwijgen niet zelden veel beter is
dan spreken.
De uitgever kon inderdaad rustig de helft
van de meer dan vierhonderd bladzijden
die het boek nu telt schrappen. Al na
enkele bladzijden bekruipt de geduldige
lezer het pijnlijke gevoelen een ander
boek in handen te hebben dan de beloofde titel: 'Herman Liebaers in spiegelbeeld' en niet de aangekondigde 'Koning Boudewijn in spiegelbeeld'. Hier en
daar een al dan niet kleurrijke anecdote
over de overleden vorst, maar zelden een
echt belangrijk voorvalletje. Enkele opvallend beledigende uitspraken over excellenties zoals Renaat Van Elslande (blz.
262) en goed tien bladzijden verder over
wijlen Daniël Coens. Hopeloos veel over
zichzelf, maar intussen vergeet de auteur
wel zijn vroegere ophefmakende kritische
opmerkingen over de verstandelijke capaciteiten van de troonopvolger. Belangstellenden moeten dus weten dat ze met
Liebaers in de hand geen zicht krijgen op
nog meer De Standaard-achngt keukenof slaapwagengeheimen van 'Het PaleisLe Palais'.
VLAAMSE SOCIALIST
De koning heeft twee topmedewerkers:
een grootmaarschalk en een kabinetschef.
De eerste is een veredelde protocolchef,
de tweede is de dagelijkse politieke raadgever van de vorst. De grootmaarschalk is
traditioneel een Vlaamse socialist, de kabinetschef even traditioneel een Franstalige christen-democraat. Een typisch
staaltje van wat in dit land 'Belgisch
machtsevenwicht' betekent. De man met

macht is natuurlijk de kabinetschef. Wie
ook maar een beetje zicht heeft op 'De
Wetstraat', weet dat.
De auteur doet het voorkomen alsof hij
die wanverhouding pas ontdekte in 1974,
na zi|n aankomst op het paleis. De ontnuchtering was duidelijk groot, maar
kwam te laat om de samenwerking tussen
de koning en zijn grootmaarschalk nog te
redden (blz. 289). Liebaers was evenwel
van goede wil en probeerde te doen wat
de koning hem had gevraagd: het staatshoofd dichter bij zijn volk te brengen.
Zoals die hem dat bij zijn ambtsaanvaarding had gevraagd. Zo waren we zelf
getuige van de verwoede, maar vergeefse
inspanningen van de grootmaarschalk om
Boudewijn tijdens zijn staatsbezoek aan
de toenmalige Sovjet-Unie tot een gesprek met de meereizende Belgische pers
te bewegen. Het mocht niet baten. De
uitgesproken vrijzinnige Bourgondiër
Herman Liebaers paste niet in het sobere
Belgische paleislijk huishouden, hij moest
voortijdig opstappen met als troostprijs
de leiding van een intussen al lang vergeten onderzoek naar het voortbestaan
van de toen nog nationale wetenschappelijke instellingen. Heel even probeert
Liebaers de indruk te wekken dat Fabiola
en met haar de charismatische beweging
de hand hadden in zijn verwijdering,
maar meer dan de vraag stellen kan of
durft de gewezen grootmaarschalk niet
(blz. 142).
ARME KONING
,Jirme Koning, dacht ik, plicht en niets
anders dan plicht. Wat moet die kroon
toch zwaar wegen." (blz. 233) Een terechte en menselijke oprisping van iemand die het van zeer nabij kon meemaken, maar dat is een van de zeldzame
keren dat Liebaers echt getuigt.
Het is een bedenking die we zelf meer dan
eens maakten tijdens de koninklijke reizen die wel als verslaggever van de openbare omroep meemaakten. Op elke uur
van de dag, week in week uit, in alle

uithoeken van de wereld toch weer de
indruk geven alsof het allemaal even sterk
boeit, alsof het niet menselijk is dat zelfs
een koning ook eens laat zien dat hij moe
is, rugpijn heeft of zenuwachtig wordt
omdat de zoveelste gesprekspartner hem
echt niet interesseert. Die menselijke
lichtzinnigheid was aan Boudewijn niet
besteed: 'plicht en niets anders dan
plicht'. Dit is geen verwijt, wel een onvermijdelijke vaststelling na het zonder
enige vooringenomenheid observeren
van de mens Boudewijn.
We hadden vaak de indruk dat de koning
toevallig 'meereisde' in hetzelfde vliegtuig als zijn gevolg. En niet omgekeerd.
Precies die buitenlandse reizen en andere
feestelijkheden vormen overigens de

hoofdmoot van dit boek. Liebaers beperkt zich daarbij tot het herschrijven van
het programma, vrij oppervlakkig met
heel veel aandacht voor protocollaire en
andere details, niet altijd vrij van storende
onnauwkeurigheden en met meer dan
voldoende verwijzingen naar de eigen
persoon. Kortom, bij het omdraaien van
de laatste bladzijde zucht de lezer nog
maar eens waarom sommigen het toch zo
nodig vinden hun mémoires te schrijven.
Mare Platel
c» Koning Boudewijn in spiegelbeeld.
Getuigenis van een grootmaarschalk.
Herman Liebaers. Uitg. Van Halewyck - Leuven, 1998, 419 blz., 1098
fr.

Herman
Liebaers en
koning
Boudewijn
trachtten op
dezelfde lijn
te komen.
Helemaal
geslaagd was
die
onderneming
niet...
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in concert
Woensdag 17 juni a.s, concerteert Bob
Op donderdag 9 Juli komt The Kelly Family
Dylan in Vorst Nationaal Robert Allan Zim- naar Flanders Expo In Gent. De negen broers
merman heeft onlangs een schitterende cd
en zussen maken reeds twintig jaar muziek
Time out of Mind afgeleverd Geproduceerd voor jong en oud. Op het podium predoor Daniel Lanois en begeleid door organist senteren ze een energieke, denderende
Augle Myers vzn de Texas Tornadoes en Duke
show, waarbij alle moderne muziekgenres
Robblllard van de Fabulous Thunderbirds. aan bod komen. De bijzonder populaire Kelly
bewandelt Dylan de ruige bluespaden. Het
Family Is bekend om het leveren van muzikale
nieuwe werk wordt vergeleken met het levirtuositeit Alle kindenen spelen zelf diverse
gendarische Blood On The Tracks. De songs Instrumenten, schrijven hun songs, produgaan over ouderdom en berusting, indrinceren hun platen en organiseren de congend en huiveringwekkend geschreven, vaak
certen.
ook dolkomisch. Wie een gelaten Dylan verc» Bob Dylan, Vorst Nationaal, Brwnei.
wacht komt niettemin bedrogen uit. Dylan
Woensdag 17 Juni. 20 u. 30.
rockt dat de pannen er af vliegen, zo wisten
c» Tbe Kelly Family, Flanders Ex|w Cent.
ons meerdere van zijn vele hartstochtelijke
Donderdag 9 Juil, 20 u. 30.
fans te vertellen Overigens brengt hij een
ervoor belde concerten: tickets:
uitstekende begeleidingsgroep mee.
09(H).00.991.
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e voorbije maanden verschenen voor de kennis
van de Vlaamse beweging twee interessante
studies, een over Herman Yos en een over Frans Van
Cauwelaert. Beide werken werden in ons weekblad
uitvoerig besproken, wat Herman Maes aanzette om
ze te lezen en van een eigen commentaar
te voorzien.

D

BOEKEN

Over Frans
van
Cauwelaert:
"De
minimalisten
hebben de
taalwetten
uit de brand
gehaaid, maar
ze deden ze
niet naleven."

Ik lees nogal veel van wat over de geschiedenis van de Vlaamse beweging gepubliceerd wordt en daarom kocht ik mij
onlangs het boek van Lode Wils over De
Messias van Vlaanderen (niet de messaja
zoals men dat sedert de veramerikaniserende modegril uitspreekt).
Wie die messias van Wils is? Frans Van
Cauwelaert (1880-1961) natuurlijk! Sedert jaren interpreteert prof. Wils de hele
Vlaamse beweging als werk van uitsluitend katholieken en van vooral Van Cauwelaert zelf. (Zie bespreking in WIJ van
28 mei jl.)

STOKPAARDJES

12

Ik wil het werk en de inzet van Van
Cauwelaert niet denigrerend beoordelen;
de minimalisten hebben taalwetten uit de
brand gehaald. Dat is een niet te versmaden verdienste. Maar daar ze steeds
bang waren sancties op de overtreding

Het gebeurt niet alle dagen dat In Vlaanderen
een nieuwe uitgeverij de neus aan de deur
steekt. Alhoewel onder de Engelse vlag van
Continental Publishing varend, heeft de uitgever toch de slogan 'Gerijpt In Vlaanderen,
geplukt door Continental Publishing/Uteralr'
gegeven. Tijdens de jongste Antwerpse Boekenbeurs presenteerde ze reeds De Jaren \ian
Mare Andries Op 27 aprii stelde ze in het
Antwerpse Elzenveld een nieuwe oogst. En wat
voor een.

DEBUUT
Met De man die op het perron sprong debuteert de Antwerpse Journalist (Het Nieuws-

van die wetten te leggen, werden die
wetten slechts met tegenzin toegepast...
of werden ze helemaal niet toegepast... of
werden ze misbruikt, zoals de transmutatieklassen, faciliteiten avant la lettre. Of
zouden ze er die wetten niet doorgekregen hebben indien er sancties voorzien
waren op de niet-toepassing?
Nog een ander stokpaardje van de toch
verdienstelijke historicus die Wils is, is de
Flamenpolitiek van de Duitse bezetter
tijdens WOL Wils wekt de indruk dat de
Duitsers het activisme hebben uitgevonden en uitgelokt. Dan vergeet de prof. dat

De messias was
een apostel
het flamingantisme van de activisten
reeds vóór WOI actief was; hij vergeet
ook dat er toen zeer veel vrijzinnigen in
het flamingantistische kamp ijverden.
De Belgische staat als verfransingmachine
om een eentalige centraliserende staat te
worden was al lang aan gang en de
flaminganten, de Nederlandssprekenden
(die in het Frans moesten werken en in
het Frans hadden moeten studeren), de

het een haast magische reis door het hedendaagse Polen, waarin de Russische maffia
en paus Joannes Paulus il hun deel opeisen.

THRILLERS
Dat er in Vlaanderen goede thrillers worden
geschreven weet Iedereen nu zo onderhand.
Een der besten In dit genre - en reeds velejaren
bezig - Is John Vermeulen, en die schreef Beau
Crime. Het verhaal Is een mengsel van de
Franse sehe nolre, de Amerikaanse hardboiled
romans, en wat we de jongstejaren ais Engelse
detectiveseries over ons TV-scherm zien rollen.
Hoofdfiguur is Pathcia Cahi, een vrouwelijke
onderzoeksrechter, een vrouw met bisexuele
neigingen De nodige - niet storende - erotiek

Gerijpt in Vlaanderen
p/ad) Dirk Martens, met drie novellen, die
samen een geheel lijken te vormen. Gewelddadig op het randje, van het cynisme zwevende, bizarre erotische vertellingen, die deze
auteur meteen naast de Amerikaanse grootheden in dit genre plaatst. Als cineast Robert
Altman Nedehands moest kunnen lezen, zou
hlJ niet aarzelen om hun verfilming aan te
vatten.
Van Mare Andries is er De Poolse connectie,
eveneens een verhalenbundel, die in opzet en
thematiek sterk aan Kafka doet denken Andries pelt het ene masker na het andere af Om
Herman de Coninck te citeren, die in een van
zijn laatste brieven over het openingsverhaal
schreef: „De centrale vertelling is spectaculair.
Het Is het verhaal van iemand die nog levenslustig genoeg is om plezier te scheppen in
de absurditeit van de politiek." In leder geval is
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taaiminnaars en de Vlaamse bewegers
waren al lang aan het werk o.a. (sedert
1856) om een Nederlandstalige universiteit te krijgen voor de Nederlandstalige
meerderheid van de Belgische bevolking.
De Flamenpolitiek van de Duitsers heeft
slechts ingespeeld op de Belgische minachting en verwaarlozing van de taal van
de Vlamingen, en op het Vlaams verzet
daartegen. De Duitsers hebben dat niet
„uitgevonden". En dat sommige Vlamingen hun strijd verder zetten ook tijdens de oorlog is enkel het gevolg van het
Belgisch misprijzen, ook nog tijdens de

dus, die een essentieel deel lijkt uit te maken
van het genre
Met het prachtig uitgegeven De scliaduw van
de Adeiaar brengt Staf Schoeters een kanjer
van 364 pagina's Alles speelt in Antwerpen,
tijdens de Napoleonistische tijd, waarin smokkelhandel, spionage en politieke intriges bijna
een must waren. Deze historisch goed doorwrochte roman, waahn de vrijmetselarij ook
zijn rol speelt, heeft Internationale allures. Een
handige leeswijzer, met daarop alle personages, was een uitstekend idee van de uitgever.

oorlog, ook tegen die jonge mensen die
op verzoek van koning Albert I zich „de
Slag der Gulden Sporen herinnerden".
Dan zijn er overdrijvingen geweest, zoals
altijd, aan beide uitersten van de discussie. Het eindoordeel hangt vaak af van
wie uiteindelijk wint: Wee de overwonnene! De overwinnaar heeft altijd gelijk
en heeft nooit fouten gemaakt. Alleen de
verliezer heeft fouten gemaakt.

verzamelde en ongepubliceerde verhalen werden vertaald door Ernst van Altena. Behan, de
Ierse auteur van o.a. Gistend bloed (het autobiografisch verhaal dat speelt In een Engelse
jeugdgevangenis, waar de auteur zat wegens
iRA-practIjken), heeft de gave om personen in
enkele lijnen neer te zetten, voeg daarbij een
absoluut gehoor voor dialoog en een aangeboren gevoel voor vertellen, en Je hebt 93
bladzijden vol pareltjes.
De Australische dichter Peter Goidsworthy
kreeg pas bekendheid toen hlJ romans ging
schrijven, het lot van vele poeëten. In Jezus op
sterk water, een cynische kijk op de laatste
medische ontwikkelingen, met in vitro bevruchting en genenmanipulatle, zal dokter
Mara Fox geconfronteerd worden met een
wetenschappelijke nachtmerrie die wordt gefinancierd door de nieuwe Schultz Bijbel
School. Een boek dat je tot de laatste onthullende pagina boeit.
Continental Publishing is een uitgeverij om van
nabij te blijven volgen, dat is zeker.
Zoïlus
c» De man die van het perron sprong. Dirk
Martens. 1998, 144 blz., 495 fr.
c& De Poolse connectie. Mark Andries. 1998, 125
blz. 495 fr.
a» Beau Crime. John Vermeulen. 1998, 270 blz.,
795 fr.
o& De schaduw van de adelaar. Staf Schoeters.
1998, 365 blz., 995 fr.
o& Na de wake. Brendan Behan. 1998, 93 blz. 595

fr.

VERTALINGEN
Continental Publishing waagde zich ook aan
enkele vertalingen. Literatuurliefhebbers zuilen maar wat blij zijn met de vertaling van
Brendan Behan's Na de wake. Deze niet eerder

c» Jezus op sterk water. Peter Goldworthy. 1998,
310 blz., 985 fr.
c» Alle bij Uitg. Continental Publishing, Deurne,
Lakborslei
114,
2100
Deurne.
Tel.

03/360.78.00.

Een tweede recent boek over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is
dat van Bernard Van Causenbroeck over
Herman Vos. (Besproken in WIJ van 5
maart jl.)
In dit boek passeert heel wat Vlaamsnationalistische politiek de revue. Het is
de verdienste van de verliezende activisten dat ze de taalbeweging tot een
politieke beweging hebben gemaakt. Het
is de verdienste van Lodewijk De Raet dat
toen ook de sociaal-economische aspecten van de taalstrijd ter sprake kwamen
{Taalbelang is ook stoffelijk belang); spijtig genoeg stierf De Raet te vroeg (1914).
Het is een verdienstelijke poging geweest
van de activisten het communautaire probleem op het niveau van de Europese
internationale politiek te hebben gebracht.

RUZIEMAKERS
Maar wat waren (en zijn?) die Vlaamsnationalisten toch ruziemakers! Ze maakten meer ruzie onder mekaar dan met de
tegenstanders; dat blijkt ook uit deze Vosstudie. Voor Herman Vos, die waardig
omging met zijn politieke tegenstanders
Frans Van Cauwelaert en Camiel Huysmans, was Van Cauwelaert geen Messias
der Vlaamse beweging, wel een apostel,
ten minste toch vóór WOL Maar dan wel
een apostel die faalde (blz. 205).
Indien we dan bij Wils lezen hoe die
Messias carrière zocht, professor wilde
worden zonder doctoraat maar door speciale protectie, met de profiterende steun
van o.a. kardinaal Mercier, dan daalt die
Messias in mijn achting. Wils haalt hier
die Messias van zijn voetstuk ofte piedestal. Dat was wellicht niet Wils' bedoeling.
Ook in het boek over Vos krijgt Van
Cauwelaert af en toe een veeg uit de pan.
En in dat Vos-boek leest men tussen de
regels dat ook de socialisten soms eens
iets deden voor de Vlaamse beweging.
Ook dat de communisten Vlaamsgezind
waren. Dat de zweep van de ruziemakende Vlaams-nationalistische lastigaards
die katholieken en sociahsten aandreef
om iets te doen voor de Vlaamse beweging, zit diep verborgen tussen de
regels.
Want zonder die ruziemakende lastigaards was wellicht dat beetje-bij-beetje er
niet eens gekomen. Hadden ze toch maar
minder mekaar bestreden, de Belgische
spreuk indachtig „Eendracht maakt
macht". Maar dat België wezen ze af.
Zelfs het federalisme van Herman Vos
wezen sommige Vlaams-nationalisten en
Groot-Nederlanders af in de jaren 1930,
'31,'32.
Het is interessant te weten hoe het allemaal groeide.
Herman Maes

SATERDAG

©
VLD op droog zaad: Het Flauwe Fabriekje

©
Zetduivel:
CD: streelplaatje

©
Schrappen wat niet past:
Orgasmepil, erectiepil, vergulde pil,
bittere pil. Pil, gifpil, pili-pili...

©
Bij de koop van de Generale ging Fortis tot op het bot
©
Vrouwelijke zetduivel:
Mannen vlechten
©
Luchtmacht bijna volledig uitgevlogen

AHASVERUS

En de Winner is...

©
^

De voetbalzeden zijn grondig veranderd.
Een nationale ploeg is een relatief begrip.
Bekijken we even de elf van het thuisland
Frankrijk. Het betreft een van de uitgesproken favorieten. Al moeten we toch
al twintig jaar in de tijd terugkeren om
nog een zegevierend organiserend land
op het palmares terug te vinden. Argentinië in 1978. De ploeg van de kolonels.
Frankrijk kan kanjers opstellen als Lama,
Zidane, Djorkaeff, Trezeguet, Henry, Desailly, Karembeu en Thuram. Lama komt
uit Frans Guyana, Zidane is meer Algerijn
dan Fransman, Desailly is afkomstig van
Ghana, Thuram stamt uit Guadeloupe,
Djorkaeffs ouders komen uit Kazachstan
en Armenië, Karembeus wortels reiken
tot in Nieuw-Caledonië, Trezeguet is de
zoon van een Argentijnse voetballer en de
ouders van Thierry Henry verlieten destijds én Guadeloupe én Martinique. Een
bonte verzameling die de Volkskrant ertoe inspireerde gewag te maken van een
Front International i.p.v. een Front National. Hoe zal Le Pen reageren wanneer
de Tricolores ooit de ereronde met de
Jules Rimet-beker lopen?
Maar we hoeven de Fransen natuurlijk

©
Brugse rechter vond CD
om te stelen!

*

©
Nieuwe spreuk voor België:
Fors! Fortis! Fortissimus!

„Dana gehuwd",
las Ahasverus

Het wereldkampioenschap voetbal kluistert onmogelijk veel kijkers aan het
scherm. Dat is begrijpelijk. Het kan immers nog. Over vier jaar, wanneer het
wereldkampioenschap voor het eerst in
Azië (Japan en Korea) zijn beslag krijgt,
kunnen de kaarten immers anders liggen.
Het laatste wereldkampioenschap van de
eeuw is mogelijk ook het laatste dat
volledig op het open scherm zal kunnen
gevolgd worden. De betaaltelevisie is in
opmars en de uitzendrechten blijven
maar oplopen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de VRT of de VTM in 2002
voldoende geld zullen kunnen ophoesten
om aan de financiële verzuchtingen van
de rechtenhouders tegemoet te komen.
Er zal moeten worden samengewerkt
indien men het wereldkampioenschap
alsnog voor het open net wil redden.
Mogelijk wordt Canal-I- een medespeler.
Veel combinaties worden dan mogelijk.
Een aantal matchen op het open net, een
aantal andere op de betaalzender. Rechtstreekse uitzendingen via de betaaltelevisie, samenvattingen op het open net.
Men zoekt het maar uit. De opmars van
de decoder zal niet kunnen worden gestuit
en het zijn niet de kooplieden van de Fifa
en/of de Uefa die daar een traan zullen om
laten. De gemiddelde kijker krijgt de
rekening voorgeschoteld. Het is nog de
vraag of hij die zal willen betalen... Maar
voorlopig kan het dus nog en dat is een
goede reden om de komende weken op
Canvas af te stemmen.

©
De bankiers spraken niet over
koetjes en Kalfjes!

SPORT
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De bal rolt weer
niet met de vinger te wijzen. We hebben er
ook verstand van. De Mpenza's, Vidovic,
Oliveira, Scifo zelfs. De Nederlanders
moeten al helemaal zwijgen met hun
resultaatbepalend legioen Surinamers.
Een van de tekens des tijds wellicht.
NIEUWE GROOTHEDEN
In Frankrijk treden niet minder dan 32
nationale ploegen aan. Het wordt bijgevolg een onuitgegeven wereldkampioenschap. Verwacht wordt dat de landenteams uit Azië en Afrika het tornooi
zullen helpen inkleuren. Op termijn zullen deze continenten grootmachten afleveren. Nigeria won al een Olympische
titel en naar het heet zal Zuid-Afrika over
acht jaar, wanneer de wereldkampioenschappen waarschijnlijk daar zullen worden georganiseerd, een favorietenrol opeisen. Vast staat dat Iran, Saoedi-Arabië,
Zuid-Afrika, Kameroen, Paraguay, Marokko, Japan, Zuid-Korea, Jamaica en
Tunesië de nieuwsgierigheid prikkelen.
Toch verwacht niemand één van deze
landen in de kwartfinales. De favorieten
heten Brazilië, Duitsland, Argentinië, Italië, Nederland, Frankrijk, Engeland en
Spanje. Landenploegen die elk op specifieke kwaliteiten kunnen terugvallen,
maar die in de eindafrekening elkaar
nauwelijks ontlopen. De omstandighe-

den, de arbitrage en de meeval kunnen
zwaarder doorwegen dan ooit.
Het individueel brio, de klasse en de lef
van de spel- en resultaatsbepalers beslissen in dit soort kampioenschappen
vaak over winst en verlies. Pélé, Garrincha, Charlton, Jairzinho, Beckenbauer, Cruyff, Maradona en Romario
drukten ooit hun stempel op een wereldkampioenschap. Ook deze keer staan
er sterke individualiteiten klaar om de
vedetterol op te eisen. Ronaldo, Salas,
Raul, Del Piero, Shearer, Mijatovic, Zidane, Bergkamp, Batistuta, Kluivert... Ze
liggen er allemaal op gebrand. Andere
grootheden opereren in Frankrijk voor
het laatst op het hoogste platform: de
Landrups, Matthaëus, Hagi en Stoichkov.
Allemaal wereldvoetballers.
De supporters van Club Brugge krijgen
vermoedelijk (en hopelijk) nog eens
„hun" Mario Stanic en Daniel Amokachi
te zien.
Blijft de slotvraag: wordt dit een groot en
onvergetelijk
wereldkampioenschap ?
Misschien. Al geloven wij het niet. De tijd
dat de ploeg die het beste voetbal speelde
per definitie won is lang voltooid verleden tijd. De Braziliaanse triomf van
voor vier jaar was een uitzondering. De
tactische discipline en de fysieke kracht
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OPGAVE 112
HORIZONTAAL
5. Vorstelijk
woonverblijf
waarbinnen
spierkracht
een belangrijke rol speelt
(11)
8. Al zit er een stukje vnendelljkrieid in, toch is deze
eigenschap eerder kwaadwillig. (14)
13. Die lopen zeker achteraan!
(12)
14. Driftkop (9)
16, „Een
midzomernachtsdroom" van Shakespeare,
en de Ronde van Vlaanderen, ze zijn het allebei
(11)
18. Overeenkomst (9)
19. Iemand met goede smaak
(10)
20. Zit in een lichaamsdeel, en
als je het meteen vóór dat
lichaamsdeel plaatst, heb
je met een brutale kwajongen te maken! (4)
VERTICAAL
1. Gokspel waarvoor je een

scherp voorwerp nodig
hebt (10)
2. Bewaarplaatsen voor geld
dat je niet uitgeeft (11)
5, Dit meisje blijft een vrouw,
ook als ze onthoofd wordt!
(5)
4. Door hun buigzame takken kunnen deze bomen
bedroefd zijn.,, (6)
6, Poging (10)
7, Best grappig! (4)
9 Voetballiefhebbers weten
dat deze Hollander zowel
Standard Luik en Anderlecht als KV Mecheien
heeft getraind (2, 3)
10. Voertuig zonder wielen
(4)
11. Iemand zijn deel van een
nalatenschap ontnemen
(8)
12. 't Plezier dat een boek verschaft (8)
15, Blaasinstrument dat ook
dienst doet bij de politie
en het spoor (5)
17. Verbastering van een

hebben de poëzie van het voetbal aangetast. De betere ploegen kennen elkaar
door en door. Niemand kan nog echt
verrast worden. Tenzij... de scheidsrechters het voetbal en het niveau van het
kampioenschap nog proberen redden
door de schoppers altijd en overal naar de
kleedkamer te verwijzen. Maar durven ze
dit ook consequent?...
Olympus

R

OPLOSSING OPGAVE 111
Horizontaal: 4. eksterogen;
7. haringvloot; 9. doorboren;
10. duur, 11. Bree; 12. kometen, 14. kwezel; 15, novene, 16. kerstgeschenk.
Verticaal: 1. bejaardenzorg,
2. eskimo; 3. vergeetmijniet;
5. grondgevecht, 6. natuur; 8.

BelgiëDultsland?
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E

C

Franse uitdrukking die zoiets betekent als „we zien
wel" of,,tenslotte" (4)

Ook dit WK
weer een

D

Noordwijk; 12. kalot; 13.
deun.
H. Hollanders uit de Guldenroedestraat 30 te 90S0
MariaKerke had alles correct. HU/ziJ mag binnenkort een pakle verwachten!
De briefkaart met de oplossing van opgave 112 verwachten wil ten laatste op
maandag 22 Juni a.s. op ons
adres: Barrikadenpleln 12
te 1000 Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

KUNDUN
Wat moet een criticus, wat moet een filmliefhebber in het
algemeen, denken van deze 'Kundun'. Mooie plaatjes, mooie
muziek, geen slechte acteurs (terwijl het allemaal niet-professionele Tibetanen zijn), schitterende muziek van Philip Glass,
een redelijk goede biografie, en zo zijn er nog wel wat interessante
elementen op te sommen.
Toch kom je na 134 minuten cinema met een onbevredigd gevoel
buiten. Was dat omdat je misschien meer wilde weten over Tibet en
de vredelievendheid van de mensen f Of over de gewelddaden van
de Chinezen? Of had je een beter verhaal verwacht? Het
verhindert hoe dan ook niet dat 'Kundun' een genot is voor het oog
en voor het oor. (**l/2)

•

fcJ^ Wrong Bet Amerikaanse actiefilm uit 1991
met Jean-Claude Van Damme. Wanneer Lyon het
verschrikkelijke nieuws van zijn broers dood verneemt, deserteert hij uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Vastbesloten de moordenaars te vatten
reist hij naar de VS. Zijn broers weduwe verdenkt hem
ervan de hand te hebben in de moord. . Zon. 14 Juni,
VT4 om 21U.50
^ ^ Excalibur Amerikaanse spektakelfilm uit 1981
van John Boorman. Intriges aan het hof van koning
Arthur en de zoektocht naar de Heilige Graal. De
heerszuchtige Uther Pendragon verwekt met behulp
van de zwarte kunst van tovenaar Merlijn een kind bij
de vrouw van zijn rivaal, de hertog van Cornwall. 18
jaar later wordt dit kind, Arthur, de uitverkorene die
het toverzwaard Excalibur bemachtigt... Boeiende en
eigenzinnige visie op de bekende legende. Zon. 14
Juni, BBC 2 om 23U.50
' B P Le gendarme a New York Franse komedie uit
1966 met Louis de Funès, Cenevlève Grad, Michel
Galabru, Jean Lefèvre e.a. Tweede uit de reeks succesfilms met de kolerleke Inspecteur Cruchot in de
hoofdrol. De volgende Gendarme-fllms komen binnenkort ook aan bod (o.m.vrlJ.om2lu.G6).Maan.15
Juni, Ned. 1 om 2lu.06
fc3^ Catharina de Grote Documentaire In de
reeks Avro Close-up over tsarina Catharina de Grote
(1729-1796), die vriend en vijand verbaasde met haar
vastberadenheid en kordate aanpak en Rusland zowel
op militair als cultureel gebied internationale allure
gaf Dins. 16 Juni, Ned. i om 2lu.53

Julia Roberts en Nick
Nolte als rivaliserende
dagbladjournalisten
In „I Love Trouble",
woens. 17 Juni,
VT4 om 21 u.

^=0 Panorama Het actualiteitenmagazine van de
nieuwsdienst brengt twee reportages w.o. De pil voor
als ie niet wil. Twee mannelijke reporters worden op
pad gestuurd met de gedurfde vraag: zal de Vlagrapll
dezelfde seksuele revolutie bij mannen teweegbrengen als de anticonceptiepil bij vrouwen? Dond. 18
Juni, TV 1 om 22U.10
I ^ P True Romance Amerikaanse actiefilm uit
1993 van Tony Scott, naar een scenario van Quentin
Tarantino. Met Christian Slater, Patricia Arquette en
Dennis Hopper. Keiharde cocktail van geweld en
romantiek in een exclusief onderwereldsprookje. VrU.
i9Juni.TViom2iu.45

B
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'The wings of the dove' is het bewijs dat je van een iets minder
sterke roman van een auteur, in dit geval Henry James, toch een
sterke film kunt maken. Afwisselend spelend in Londen en Venetië
{daarom liep hij ook vorig jaar september op het Filmfestival van
Venetië) in het begin van de eeuw, krijgen we enkele mooie
passages uit verschillende vrouwenlevens voorgeschoteld. De
auteurvan "Washington Square' en 'Portrait of a lady'kan gelukkig
zijn met regisseur lain Softley, die de film aanpakt met de normen
van de Britse literaire school. Actrice Helena Bonham-Carter

Deze film hoef je niet te gaan zien, als je eerder ook al
'Photographing fairies' hebt gezien, want beiden gingen hun
(waargebeurde?) mosterd halen bij dezelfde bron. Het is 1917.
Twee Engelse meisjes beweren dat ze geesten hebben gefotografeerd, weet je nog? Eigenlijk hoefje er helemaal niet naartoe,
want ook de verhaallijn van deze film is gewoon vervelend. (*)
Willem Sneer

MEDIALANDSCHAP

^Ê0 WK voetbal: Belglë-Nederland De wedstrij
den in de namiddag (Spanje-Nigeria en Zuld-KoreaMexico) zijn slechts opwarmertjes voor de match waar
iedereen naar ulti<iji<t: België-Nederiand vanuit Paris
St.Denis. Aftrap: 21 u. Zat. 13 Juni, Canvas om
20U.15.
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THE WINGS OF THE DOVE

speelt bovendien een van haar beste films. De kloof tussen de
waarden van de 19de-eeuwse aristocraten en de meer moderne
begrippen van het begin van de twintigste eeuw, komt het sterkst in
haar karakterzetting van Kate te voorschijn. (***)

FAIRY TALE: A TRUE STORY

^

Radio 2:

is er zo maar één?
Vanaf volgend jaar zullen alle Radio 2programma's die nu in heel Vlaanderen te
beluisteren zijn worden uitgezonden vanuit Brussel. De regionale programma's zoals de zgn. ontkoppeling-die ongeveer
een vierde van de zendtijd voor zich
nemen, blijven in hun provinciale 'thuishavens' Kortrijk, Gent, Hasselt, Brussel
en Antwerpen. Als reden voor de verhuis
wordt de toekomstige 'commerciële concurrentie' aangehaald. De herstructurering zou geen ontslagen met zich meebrengen, maar goed de helft van de 160
Radio 2-medewerkers zou wel naar Brussel moeten pendelen.
Vanuit de VU-fractie van het Vlaams
parlement wordt de hele verhuisoperatie
met argusogen gevolgd. Vlaams volks-

vertegenwoordiger Kris Van Dijck zei te
kunnen begrijpen dat de verhuis wellicht
„tot een optimaal gebruik van de beschikbare middelen" zal leiden, maar stelt
zich vragen bij het behoud van de „diversiteit, de herkenbaarheid en de creativiteit, sinds jaar en dag de succesingrediënten van Radio 2."
Kris Van Dijck: „Het zo vertrouwde
zaterdagochtend geroezemoes uit de studio aan de Rodenbachlaan, de telefoontjes
van luisteraars naar de studio in Gent of
Kortrijk, ... Het is onmiskenbaar zo dat
het uitzenden van deze programma's uit
de regionale studio's onlosmakelijk verband houdt met hun succes. De luisteraar
stapt er letterlijk en figuurlijk over de lage
drempel de regionale studio en de open-

Blnnenkort geen zaterdagse
'Ochtendkuren' meer vanuit de
Hasseltse Rodenbachlaan.
bare omroep binnen. Voor de VU is deze
beslissing eens te meer een perfecte illustratie van de misvatting van CVP en SP
om in het maxi-decreet een blanco-cheque
te geven aan een handvol managers om
autonoom de opdracht van de openbare
omroep in te vullen."

Eén van de borelingen van deze
Wat de kijker in werkelijkheid te zien eerste was dat van de wondernieuwe zomer Is 'ZigZag', een prokreeg was een in hoge mate irritant, baarlijke autovenwlsseling. Zoals
gramma waarin twee Bekende Vlanaar goede propagandistische gezelfingenomen wezentje dat om de
mingen gedurende één dag In hun
woonte zagen we de meestercuhaverklap aan haar mobiel teleleven gevolgd worden en van wie
mulard In zijn voor de gelegenheid
foontje hing. Om vooral het 'Ik kan
belder belevenissen zo'n beetje
alles eten wat ik wil zonder dikker te opgepoetst Peugot 205-ie rijden.
door elkaar gemonteerd worden. In worden' te bewijzen zagen we haar
Hij mompelde daarbij Iets over 'blijHet Laatste Nieuws, een uitgein een frituur. La Hoste was om een ven rijden om het niet te verleren'.
breide TV- en Sportbijlage van De
Enkele uren later - het 'Ik ben een
of andere reden ook uitgenodigd
Morgen, werd de kijker alvast op het op het 'Gala van de Gouden
echte socialist van de mensen'gegeven voorbereid: „Een halfuur Schoen'. Wij, die weinig van lingerie effect was blijkbaar uitgewerkt lang volgt de kijker het drukke leven kennen, vroegen ons af wat iemand zagen we hem naast zijn chauffeur
van twee bekende Vlamingen. En als zij daar te zoeken had Llngene
zitten In een Volvo van de grotere
die levens blijken nogal eens dras- voor voetbalvrouwen presenteren?
soort. Is voor dit vraagstuk motisch te verschillen." Voor wie
gelijks nog een oplossing te vinden,
Rondgaan met fruitsap en chips?
spreekt van het Intrappen van open Nee, zo bleek: ze moest er zijn en
het tweede mysterie zal wel altijd
deuren . . Als er ook maar enige
zich laten kussen door al die andere één van Tobbacks geheimen blijgelijkenis van formaat was geweest mensen die ook al niet wisten wat
ven De dag van de burgemeestertussen (a) Louis Tobback op 1 mei ze er precies deden „Ik vertoef
minister begon om negen uur 's
en (b) Phaedra Hoste op een fo- helaas niet In een omgeving van morgens op de A2 terwijl hij naar
tosessie waarbij ze lingerie draagt,
gewone mensen zoals melkboeren. Herent reeü. Vanuit de wagen gaf
dan hadden wij onze schoen opgegeten.
Hoe dan ook voor iedereen wat wils
In deze eerste 'ZigZag': een populist
Zigzag, woensdag 3 Juni 1998. VTIUI
In een volkscafé en een flinke jongedame In wat mooi ondergoed.
Was het dan een programma voor
facteurs en truckers. Wel helaas Inde camera het bord 'Leuven-Brusvieze mannetjes? Nee, dat was het
die van bekende mensen." Letter- sel' te zien voor de afrit Tielt- Winge.
Dat betekent dat de Leuvense burniet: de kijker zou geïnformeerd
kundigen waren daar, gezien het
gemeester minstens vanuit DIest
worden met zoals nooit tevoren,
Nederlands van het taalwonder,
met bovendien een wereldpridriewerf helaas niet bij. En als de de A2 moet opgereden zijn. Voor
Iemand uit Leuven Is dat toch een
meur. „ 'ZigZag' laat zien hoe een 'facteur' ooit de ingeving krijgt om
kleine 35 km., die Louis bovendien
fotomodel moet werken, hoe er de post van het deerntje eerst eens
die dag al had afgelegd. Het was
gesleuteld wordt om een perfecte door een flinke koeienvla te halen,
foto te krijgen. Voor het eerst kan u dan dragen wij alvast bij om 's mans voor ons, kijkers, dan ook interessant geweest te weten wat Louis
zien hoe lingerie wordt gefotogra- borgsom te betalen ...
vóór de aanvang van 'ZigZag' had
feerd en hoe de krullen van een Nee, dan kwam Lowle ai veel beter
gedaan. Binnenkort zal hij mogelijk,
topmodel bewerkt worden." Om
uit de verf. We zagen hem toena een minder zachtzinnig contact
op dat laatste vooral niet de nadruk
spraken houden, de Internationale
met pakweg Siegfried Bracke, opte leggen, maar vooral de eduzingen en een mlnderbegaafd (of
staan uit een vergadering en zegcatieve waarde van het programma was het dronken) medemens vriengen zich er niets meer van te herte beklemtonen, had de krant er
delijk, maar niettemin kordaat, van
een grote kleurenfoto van Phaedra
zich afschudden. Tobback had voor inneren. U bent gewaarschuwd!
in nachtkleding bijgestoken...
ons twee mysteries in petto. Het
Krik

De mysteries-Tobback

Drugs

een instantie waar het bruist en gonst
van nieuwe en (dikwijls) progressieve

Ik heb sinds mijn geboorte (i) nog nooit
één drug genomen, behalve dan alcohol Ik ben - en Ik spreek hier uit
persoonlijke naam - gekant tegen elke
vorm van legalisering van (soft- en/of
hard-)drugs, maar dat sluit met uit dat ik
mij daarom met zo kunnen engageren
binnen de Volksumejongeren VUJO is

Ideeën

De mening die de Volksuniejongeren
verkondigen is er één die op een democratische manier tot stand is gekomen, het gaat dan met om één of
andere „gevaarlijke onzin" zoals het in
de lezersbrlef {Omtrent drugs, WIJ 4juni
jl) door lezer Gilbert De Corte treffend
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Boerenkrijg
Zoals Marcel Van Damme (Oostende)
wacht ook ik op een officieel initiatief ter
gelegenheid van de 200ste verjaring van
1798...
Er blijken wel enkele plaatselijke en private plannen te bestaan. Zo neemt erehoofdbestuurslid van VTB, Andnes De
Schepper, een initiatief te Evergem, en
wordt een gedenksteen voorzien voor
talrijke te Gent terechtgestelde Brigands.
Te Overmere (waar het mooie Boerenkrijgmuseum van wijlen Frans Penne verdwenen blijkt') plant men een herdenkings-weekeinde in augustus. Te Laarne
heb ik zelf een kleine hermnerings-kapel
opgericht. We overwegen ook de mogelijkheid van een gedenkems-medaille.
Hopelijk komt er nog meer beweging in
de herdenking.
Sander Evrard,
Gent

Opportunisme?
Ik ben het volkomen eens met Karel
Uyttersprot uit Lebbeke (WIJ, 14 mei
]1.).

Reeds lang denk ik in dezelfde richting
zoals deze lezer het in zijn brief neerpent.
Ook ik heb de indruk dat de VU met meer
die krachtige zweeppartij is, zoals zij
vroeger was en dat de partij met meer
handelt naar haar vroegere ideeenleer. Er
klinkt met meer de luide aanklacht tegen
het Belgisch establishment waar Vlamingen nog steeds aan het kortste eind trekken. Waar zijn de grote marsen op Brussel? Waar is de spontane volkswoede'
Waar zijn haar mandatarissen die revolutionaire taal spreken' Wanneer nu
iemand bepleit Vlaanderen onafhankelijk
te maken zonder dialoog met Wallonië
wordt dat bestempeld als onrealistisch.
Niemand van de partijtop heeft daarop
gereageerd. Het is alsof de VU de rangen
van de lauw-flaminganten heeft vervoegd. Moet ik toch geloven dat de
radicalen in het Vlaams Blok zitten? Wat
mij nog het meest verwondert is dat het
radicalisme bij de VU met meer thuis
hoort. De VU loopt nog steeds hoog op
met een gedeeltelijk federalisme voor
Vlaanderen. Wat Vlaanderen heeft verkregen, IS slechts dat wat voor de Belgische staat geen belang heeft.
WIJ Vlamingen worden nog steeds verdrukt. WIJ Vlamingen moeten nog opkomen voor onze rechten. Op alle departementen moeten de Vlamingen de
tweede viool spelen. In deze kunstmatige
staat overheerst nog altijd het NoordFrans staatsbestel. Belgicistische instellingen doen voortdurend een aanval op

de Vlaamse identiteit. In dit vals staatsbestel zijn er enkel en uitsluitend Belgen.
Voor haar is „Vlaming" een doemwoord.
Pers, TV, reclame en sport doen daaraan
gretig mee. Het lijdt dan ook geen twijfel
dat de meerderheid van de Vlamingen
zich Belg voelt.
God heeft de Vlamingen als vrij volk op
de wereld gezet en vrijheid is nu eenmaal
een natuurrecht. In de filosofische leer
wijst men erop dat de staat het volk moet
beschermen, het moet geven waar het
recht op heeft.
In deze wijsheid zou het Vlaamse volk
zich in alle heerlijkheid moeten kunnen
ontplooien. Maar helaas, 1830 triomfeert nog altijd.
Leon Voet,
Berchem

Geld als
breekijzer
Het khnkt verheven en mooi! {Een concreet voorstel voor meer fiscale autonomie, WIJ, 14 mei jl.). Vooral dat bij een
fiscale autonomie de Franstaligen meer
(gedwongen') geneigd zouden zijn om te
praten in plaats van stelselmatig obstructie te voeren. Voortreffelijk en reeds in
volle toepassing is ook de bedoeling de
Franstaligen te laten kiezen voor Vlaanderen - wegens hun geldbeugel.
Veel zou kunnen als de Vlamingen méér
eensgezind waren. BCan alleen als het nog
slechter gaat dan nu.
Het IS onrealistisch te denken dat de
Franstaligen zo stom zouden zijn om de
fiscale autonomie vrijwillig te aanvaarden. De verantwoordelijkheid te moeten
dragen voor de economische teloorgang
van hun gebied. Opdraaien voor hun deel
van de staatsschuld van tienduizend miljard.
De enige realistische en nuchtere weg is
deze die Vlaanderen bracht waar het nu
IS. Al ruziënd onder elkaar, doet de economie en het effect van de geldbeugel
langzaam het nodige werk.
Het kan vlugger, maar de meerderheid
der Vlamingen wil met. De Franstaligen
zeker niet' Het probleem Brussel moest
niet bestaan. Wie zorgde er voor de
erkenning van Vlaamse grond als een
tweetalig gebied? Akkoord, dat lijkt allemaal onrealistische praat over voldongen feiten. Met dat excuus kan men alles
goedpraten. Wat is het gebrek aan eendrachtig doordrukkingsvermogen dan?
Wat IS het telkens onder druk toegeven
aan de Franstaligen' Realisme met een
duale betekenis.
De toenemende economische druk (vergroot door de nakende invoering van de
euro) zal de tegenstelling nog méér opdrijven Ook het verzet van de Frans-

zeker Vele trouwe VU-kiezers hebben
een bredere visie dan deze in de brief
vertolkt en zullen de VU blijven steunen
Omdat ze - misschien vreemd genoeg blijk geven van een open geest en niet
elke mening waar ze met mee akkoord
gaan, afdoen als ,,een ondoordacht en
een onverantwoordelijk initiatief"
immanuel Synaeve,
Lier

wordt omschreven De bnefschrijver
vermeldt het feit dat het Vlaams Blok
een duidelijk standpunt inneemt tégen
drugs Welnu, de Volksumejongeren
hebben een eigen standpunt over
drugs
Het met eens zijn met dit standpunt is
ieders volle recht Dat daardoor veel
„oude trouwe VU-klezers naar het
Vlaams Blok overstappen" is met zo

taligen. Een economist voorspelde dat de
stijgende ongelijkheid een stap is naar
oorlog. Zo ver zal het misschien niet
komen. Het lijkt er alleen op
De Franstaligen kunnen misschien voordeel halen bij een totale autonomie. Het
gekibbel zou wegvallen. Maar het risico is
groot. ZIJ zullen zich met hand en tand
verdedigen tegen het ongewisse. Sohdairder dan de Vlamingen?
W. Degheldere,
Brugge

Cifpil
Zelden werd zó duidelijk aangetoond dat
de top van de financiële wereld met steun
van CVP en SP én ons koningshuis de
belangen van enkele grote aandeelhouders verkozen boven werkgelegenheid als
bij het samenvoegen van Fortis met de Gbank
Zelfs de gebruiken van de Italiaanse maffia verbleken bij dit staaltje van...
„nieuwe politieke cultuur"! Bij een overname door ABN-Amro bestond de kans
op meer jobs door de overheveling van
het Europees hoofdkwartier naar Brussel.
Nu, met Fortis, zal de globale werkgelegenheid er aanzienlijk op achteruit
gaan: honderden jobs gaan verloren in
Nederland, enkele duizenden bij ons.
Een regering die zulks toelaat - erger nog:
mee verdedigd - kan met anders dan
gedwongen worden collectief ontslag te
nemen' Eigenlijk had dit al eind februari
1997 bij het bekendmaken van de sluiting
van Renault Vilvoorde moeten gebeuren.
Dehaene, Van den Brande en de kopstukken van de commumstisch-geinspireerde vakbond ABW wisten reeds veertien dagen voordien welk lot Renault zou
toekomen, maar zwegen als een graf. Is
dit democratie?
En dan maar zeuren over een kloof tussen
politiek en de burgers'
Mano Bergen,
Langdorp

Geen haar beter
Justitieminister De Clerck wordt nu alom
geprezen omdat hij vrijwillig ontslag
heeft genomen. Was dat echt zo vrijwillig? Was dat met onder de verpletterende politieke druk van Dehaene' Het
wordt al helemaal belachelijk als men De
Clerck nu gaat voorstellen als de man die
volop bezig was met veelbelovende hervormingen op Justitie. Al die aangekondigde hervormingen gaan slechts over
bijkomstigheden. De echt noodzakelijke
aanpassingen weigerde De Clerck zelfs
maar te bespreken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de afschaffing van de voorlopige invrijheidsstelhng en het peniten-
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tiair verlof of aan het invoeren van onsamendrukbare levenslange gevangenisstraf Zelfs een petitie daarover met 2,7
miljoen handtekeningen werd door De
Clerck zomaar van tafel geveegd. Ook
van een zo voor de hand hggende maatregel als de strengere bestraffing van
pedofielen wilde De Clerck met horen.
HIJ verdedigde nog steeds het huidige
beleid waarbij pedofielen geen gevangenisstraf krijgen als ze beloven - alleen
maar beloven - zich door een psychiater
te laten behandelen. Alsof nog iemand
gelooft dat zo'n therapeut kinderverkrachters of andere seksuele delinquenten zou kunnen genezen. Derochette en
Dutroux waren allebei in therapie toen ze
hun nusdaden pleegden. Tenslotte was De
Clerck ook de man van het recente gedoogbeleid voor soft drugs. Het is goed
dat hij tot aftreden werd gedwongen.
Alleen spijtig dat zijn opvolger. Van Parys,
geen haar beter is. Van hem moeten we
ook geen strenger optreden inzake justitie
en bestraffing verwachten. Hij gelooft
ook nog in de zachte aanpak en de
„reïntegratie" van de criminelen in de
samenleving.
Christiane De Kerpel,
Lokeren

In Flanders Fields
Ook ik heb al een bezoek gebracht aan de
nieuwe tentoonstelling Tn Flanders
Fields' in de Lakenhallen vah leper en ik
was zeer verrast over de frisse manier
waarop een en ander werd voorgesteld.
Toch deel ik de mening van uw verslaggever dat de samenstellers van deze
interessante expo ook een minimale
ruimte hadden moeten voorbehouden
voor de Vlaamse zaak. Het volstaat m.i.
met om gemakshalve te verwijzen naar de
'concurrentie' in Diksmuide. Laten we
hopen dat men de bezoekers van de toren
wél iets vertelt over de situatie van de
Vlamingen - maar ook de andere 'nietFranstaligen' - aan het front. Ik ga er ook
vanuit dat het samenstellen van de expo
in de IJzertoren gebeurt in alle sereniteit
en dat ook de minder fraaie jaren uit het
Vlaams-nationahsme aan bod komen.
'Nooit meer oorlog' - lees ook- nooit
meer onderlinge onverdraagzaamheid moet daarbij het enig streven zijn!
W.B.,
Wetteren
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PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver verzoekt initialen te gebruiken
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-ir e acht het niet voor mogelijk, maar de jongste
I

150 jaar werden meer dan honderd versies

geschreven van Wan den vos Reynaerde, gaande van
J.E Willems tot L.R Boon. En het gaat maar door,
o.m. met een dagelijks lopende Suske en Wiskeversie. Dat zint Rik van Daele in hoge mate, want
deze Waas is hoordredacteur van Tiecelijn, het jarige
tijdschrift voor Reynardofielen.
•

,

In Van den vos Reynaerde vervult Tiecelijn de rol van boodschapper, vandaar
dat het handvol Reynardofiele vrienden
in 1988 het tijdschrift van hun vereniging met de naam van de raaf bedachten. Tot de stichters behoorden
Herman Heyse (f), Marcel Ryssen en
Rik van Daele. Zij leefden met het gevoel
dat, ondanks de levendige interesse, de
rijke inhoud van het verhaal te weinig
werd bestudeerd. De interesse had in
1958 gestalte gekregen in het gekende
Reynaertbeeld van Albert Poels in het
stedelijk park van St.-Niklaas, maar daar
was het dan ook bij gebleven.
Rik van Daele: „In bet buitenland bad
men nauwelijks weet van de bloeiende
naleving die Reynaert in Vlaanderen
kent. Daarom was het met elkaar in
contact brengen van wetenscbap én naleving voor ons de boodschap. Bovendien
stond toen al vast dat onze eigenlijke
doelstelling een wetenschappelijk Reynaertcentrum met museum zou worden.
In 1988 ontstonden ook de eerste plannen rond het cultuurtoerisme in bet
Waasland. Dat zou o.m. leiden tot de
Davidsfondsuitgave 'Het land van Reynaert', bewegwijzerde wandel- en fietspaden en de Reynaertautoroute. Verder
loopt sinds 1996 een Intergemeentelijk
Project 'Het land van Reynaert' waarin
13 gemeenten participeren."

Maar Tiecelijn is toch de brenger van slecht nieuws...

^j

R. van Daele: „De raaf is inderdaad een
negatief personage, maar dat is de vos
ook. Reynaert was een schurk, een misleider en een verleider. Elke tijd heeft zijn
eigen vos, dus ook zijn eigen Tiecelijn. In
de Middeleeuwen bracht de raaf het Hof
op de hoogte van Reynaerts listen. Vandaag staat de vogel-boodschapper symbool voor ons Reynaertnieuws, soms ernstig, soms ludiek, met de nodige galgenhumor. Dat de raaf indruk heeft gemaakt bewijzen de diverse heelden van
Tiecelijn in het Waasland. Er is zelfs een
straat die zijn naam draagt!"
In 1992 was Rik van Daele de eerste
Vlaming die een proefschrift over de
Reynaert verdedigde. Ondertussen zit
hij niet stil. Hij neemt deel aan congressen van de International Reynard
Society, publiceert in buitenlandse vaktijdschriften en gaf in 1994 in Kalamazoo (VS) een lezing over dierenverhalen. Vorig jaar onderzocht Van Daele
voor het Stijn Streuvelsgenootschap de
Reynaertarbeid van Streuvels die het
epos viermaal bewerkte. Vandaar onze
vraag of het juist is dat de Reynaert het
meest bestudeerde literaire werk uit ons
taalgebied is.
R. van Daele: „In de periode 1986-1996
verschenen over de Europese Reynaert-

UITSMIJTER

stof niet minder dan vijf proefschriften
van Vlammgen en Nederlanders en de
studie is beslist nog niet afgerond. Kwesties als het anonieme auteurschap, bet
mogelijk dubbele auteurschap, de dateringen, de ontstaanplaatsen, de mondelinge en geschreven bronnen, de opdrachtgever(s), de interpretaties, zijn nog
niet opgelost. Maar vele vragen overstijgen de tekst. Zo zijn we nog altijd niet
voldoende ingelicht over de tweetaligheid in Vlaanderen, over de populariteit
van dierenverhalen, enz..."

Kan de Reynaert als een Vlaams
verhaal beschouwd worden?
R. van Daele: „De middeleeuwse dierenverhalen ontstonden op bet grensgebied van de Romaanse en Germaanse
culturen. Het oudste dierenverhaal
waarin de dieren hun naam krijgen, is de
Gentse Ysengrimus en dateert van circa

Een vraaggesprek.
•

oudste bronnen zijn de 13de eeuwse
handschriften E en G, de volledige handschriften zijn jonger. "

Graag wat meer uitleg, aubl
R. van Daele: „Tot 1907 was de situatie
relatief eenvoudig. Men bezat enkel hs. A
of het Comburgse handschrift dat in
Stuttgart bewaard wordt. In dat jaar
werd het Dyckse hs. gevonden, een
tweede volledig Reynaerthandschrift dat
zich in Munster bevindt. Momenteel bezitten we dus twee volledige (A en F) en
drie fragmentarische handschriften
(E,G,J). Alle hebben ze een Oost-Vlaamse
onderlaag. F dateert van circa 1375 en is
Utrechts, A dateert van 1410 en is OostVlaams. Hs G bestaat uit geschonden
restjes van twee dubbele bladen en wordt
in Gelderland en Kleefgesitueerd, zij zijn
de oudst bekende fragmenten en worden
tussen 1260-1280 gedateerd. Bijna even

De Reynaert was een
Vlaams exportproduct
11 so. Het dierenverhaal is Oost-Vlaams,
in het Latijn geschreven en gericht op een
publiek van geestelijken. De geleerde
Ysengrimus is echter geen doorgeefluik
geweest. Hij is een rijke bron voor talrijke
klerken die de verhalen in de volkstaal
hebben omgezet, herdicht en bewerkt. Zo
ontstonden tussen 1174 en 1250 in
Noord-Frankrijk en misschien ook in
Vlaanderen talrijke verhalen in de Franse
volkstaal die de naam Roman de Renart
ontvingen. Maar de Vlaamse tekst is
zonder twijfel de knapste van alle middeleeuwse versies."

Hoe verklaart u het hoge aantal handschriften?
R. van Daele: „Onze Reynaert was een
Vlaams exportproduct, een culturele ambassadeur avant la lettre, en werd via zijn
navolging naar Engeland en Duitsland
uitgevoerd. De oudste wiegedruk dateert
van 1498 te Lübeck, wat dit jaar in
Duitsland met tentoonstellingen en publicaties herdacht wordt."

Wat rest er van deze versies?
R. van Daele: „Van de Reynaert zijn twee
volledige handschriften en drie fragmenten overgeleverd. De autograaf van Willem is niet bewaard. Naast de Reynaert Iteksten is er ook een 14de eeuwse navolging, Reynaerts historie of Reynaert
II, die in één fragment en in één volledig
handschrift bewaard is. De Reynaert is
ook, als een van de weinige volkstalige
Middelnederlandse teksten, in het Latijn
vertaald. Van dit uit 1272-79 daterend
stuk bezitten we enkel een incunabel. De

oud zijn de in Darmstadt bewaarde fragmenten E uit bet vierde kwart van de
13de eeuw en zouden van Limburgse of
Brabantse komaf zijn, ze zijn in elk geval
de oudste tekstgetuigen."

Kan men nog hs. vinden?
R. van Dack: „De jongste vondst dateert
uit 1972 toen een Brussels antiquaar in
Monte Carlo in de band van een Straatburgse druk uit 1522 een handschrift
ontdekte, het wordt in de Koninklijke
Bibliotheek bewaard. In kloosterbibliotheken overal in Europa moet echter
nog een en ander te vinden zijn."

Blijft „Willem die Madocke makede" nog steeds de grote onbekende?
R. van Daele: „Hoewel de auteur tot
tweemaal toe zijn voornaam prijsgeeft,
blijft hij onbekend. De lijst van mogelijke
kandidaten is echter zeer lang. Tegenwoordig maakt een zekere Willem van
Boudelo opgang. Deze lekenbroeder was
gemandateerd klerk van gravin Margareta van Vlaanderen. Van hem kunnen
een aantal eigenschappen gereconstrueerd worden. Zo was hij perfect drietalig:
Diets, Frans, Latijn, was literair geschoold en kende enkele piepkleine
plaatsjes in het noordoosten van het
graafschap Vlaanderen. Als wij er van
uitgaan dat alleen een lokaal publiek de
talrijke toponiemen die het verhaal bevat
wist te smaken, dan moeten wij er ook
van uitgaan dat het Reynaertpubliek
plaatsen als Belsele, Hijfte en Absdale
gemakkelijk wist te lokaliseren."

¥an t'
Waarom spreekt de Reynaert
nog steeds zoveel mensen
aan?
R. van Daele: „In de eerste plaats omdat
het zo'n sterk verhaal is en een van de
beste teksten uit de Europese literatuurgeschiedenis. Tweede reden is de blijvende actualiteit van het verhaal. Als
men de middeleeuwse laag wegneemt
blijft een verhaal van alle tijden over,
waarin de menselijke tekorten en ondeugden achter dierenmaskers verborgen
zitten. Door het gebruik van de toponiemen wordt het verhaal als "van bij
ons" gecatalogeerd."

Rik van Daele:
..Het
aanpassingsvermogen
van de vos
Intrigeert
mlJ!"

En wat boeit de Reynardofiel
het meest?
R. van Daele: „Mij intrigeert het kameleontische aanpassingsvermogen van
de vos! In de 19de eeuw was hij voor
Gezelle katholiek, voor De Geyter liberaal, we vinden hem in bet logemilieu.
In deze eeuw was hij activist bij Felix
Timmermans, fascist voor Robert van
Genechten, communist, socialist en voor
L.R Boon strijder in het Onafhankelijkheidsfront. Bij Walschap werd hij de
brave huisvader, slachtoffer van de repressie bij Piet Punt, en later groene
jongen, provo, seksuele bevrijder... Frits
van Oostrom, auteur van het AKO-bekroonde boek over Jacob van Maerlant,
beweert dat de nalevingsgescbiedenis van
de Reynaert een cultuurgeschiedenis van
de Nederlanden kan illustreren. Dit bewijzen heb ik mij tot doel gesteld. Te
beginnen met diverse publicaties in Tiecelijn, via een monografie en een grote
tentoonstelling in het jaar 2002."
(mvl)

o» Tiecelijn. Tijdschrift voor Reynardofielen. Driemaandelijks. 400 fr. op
rek.645-5260577-11 t.a.v. vzw Tiecelijn-Reynaert. P.a. Marcel Ryssen, Pr.
Jos. Charlottelaan 48 te 9100 St.-Niklaas.
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