
A an de vooravond van de 'moeder 

der verkiezingen' worden alle 

partijen door interne 

tegenstellingen geplaagd. In de CVP heerst 

o.m. onenigheid over het EU-stemrecht. De 

CVP-jongeren keren zich openlijk tegen de 

politiek van de regering. Nadat de VLD'ers 

Verwilghen en Verhofstadt een robbertje 

uitvochten, is er deze keer openlijke ruzie 

tussen Ward Beysen en Verhofstadt over een 

toneelopvoering in Antwerpen. Bij de 

Vlaamse socialisten laait naar aanleiding van 

de nakende voorzittersverkiezing een 

verwoede tweestrijd op tussen de rood-groene 

De Batselier en de pragmaticus Vande Lanotte. 

Deze tegenstellingen entten zich niet 

enkel op persoonlijke aversies en persoonlijk 

electoraal lijfsbehoud, maar ook en tegelijk op 

klassieke politieke breuklijnen. Het gaat vaak 

om economisch links tegen rechts om ethisch 

conservatief tegen progressief, om 

communautair gematigd tegenover radicaal. 

Vaak beletten deze breuklijnen om de 

vernieuwing in eigen rangen gestalte te geven. 

Binnen de CVP is de vernieuwingsbeweging 

op de dool, de Vlaamse socialisten moeten 

een beroep doen op de oude garde, in de VLD 

heerst kritiek omdat de vernieuwing te weinig 
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electorale zoden aan de dijk heeft gebracht. 

Negen VU-parlementsleden vreesden 

dat de vernieuwingsbeweging ID21 de VU te 

weinig electorale meerwaarde kon bieden. Ze 

eisten bovendien dat „zonder het minste 

voorbehoud" het zelfbestuur van Vlaanderen 

zou worden bepleit. Tot slot vonden de 

parlementsleden dat er onduidelijkheid 

heerste over meerdere aspecten van de 

vernieuwingsoperatie. Vernieuwing leidt tot 

twijfels of onzekerheid. Er is weinig 

menselijker dan de drang om zowel 

ideologisch als op andere vlakken vast te 

houden aan wat men reeds bezit. 

Juist daarom speelt bij een 

vernieuwingsoperatie de interne 

communicatie een uiterst belangrijke rol. 

Noch het kader, noch de parlementsfracties, 

noch de VU mogen het gevoel krijgen voorbij 

gelopen te worden. Anderzijds hebben interne 

oprispingen weinig zin wanneer niet het 

gehele project afgerond is en de akkoorden op 

waarden kunnen worden beoordeeld. 

Maandag jl. heeft de VU een opbouwend en 

diepgaand gesprek gevoerd over de VU en de-

vernieuwingsbeweging ID21. De lijnen zijn in 

consensus uitgetrokken, de akkoorden kunnen 

aan de partijraad voorgelegd worden. Deze zal 

zich over de consensus-tekst (zie blz. 5) 

uitspreken en ze voorleggen aan en al dan niet 

bijzonder partijcongres. 

Vlaanderen Morgen tweetalig! 

De stem van Europa 

Toeristen in Brugge 

De mecliannarkt 
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Een familietragedie 
(evdc) 

D e aangekondigde hete herfst be
gon al meteen eind vorige week 

toen bekend raakte dat premier De-
haene het Euro-stemrecht met hulp van 
PRL-FDF door de Vlaamse strotten wil 
rammen. Een werkwijze die de premier 
niet vreemd Is, maar die bij overdosis 
nare gevolgen heeft. En zover staan we 
vandaag. Acht partijgenoten van dhr. 
Dehaene vinden het 
welletjes en pikken 
de dwingelandij van 
de premier niet lan
ger. Deze wordt 
daarbij gesteund door zijn eerste wa
terdrager Mare Van Peel. Ook deze week 
probeerde Van Peel te doen alsof, toen 
hij voorbijgestoken werd door acht van 
zijn manschappen die publiekelijk hun 
ongenoegen hebben uitgeschreven 
Maar ook nu weer denkt Van Peel dat het 
voldoende Is om op automatische piloot 
te vliegen. „Er bestaat geen ongenoe
gen bij de CVP over het Euro-stemrecht 
en wat de acht partijgenoten hebben 
geschreven Is net hetzelfde als de 
standpunten van de partij. En die CVF 
standpunten liggen volledig In de lijn 
van de regeringsvoorstellen." Wij heb
ben de tekst tussen aanhalingstekens 
gezet opdat geen enkele lezer zou den
ken dat wij het citaat hebben verzon

nen. De gedachte komt uit het CVP-
communiqué dat de titel draagt ,,Wie 
op jacht gaat met het orkest op kop, 
vangt geen haas." 
De Standaard weet dat de acht CVP-
dissidenten niet tot het kransje behoren 
dat het binnen de partij voor het zeggen 
heeft, maar dat ze wel een bondgenoot 
hebben in minister-president Luc Van 

Wij liggen wél wakker 
den Brande. Zoals Van den Brande door 
zijn eigen partij behandeld wordt moet 
vroeg of laat tot een conflict uitgroeien. 
Ook zijn minister Brigitte Grouwels zal 
onderhand beseffen dat haar kordate 
houding bulten het kransje met ge
waardeerd wordt. Zijn zij „de blaffende 
honden" die de karavaan zullen doen 
stilstaan? Of trekt de karavaan aan hen 
voorbij? Zonder orkest, zodat de hon
den In slaap vallen. 
Over honden gesproken. Het bestond 
Yves Desmet, hoofdredacteur van De 
Morgen, te vinden „dat bulten de vler
kante kilometer rond het parlement 
geen hond wakker ligt van wat hen 
bezighoudt." Met hen bedoelt Desmet 
de politici die zich wél zorgen maken 

over het Euro-stemrecht, over de 
Vlaamse Rand, over de Vlaamse af-aan-
wezlgheld In Brussel. Wel beste collega, 
wij zijn de honden die wél wakker liggen 
van dat alles. Omdat wij weten dat 
Vlaanderen in deze problematiek zo wei
nig kan rekenen op zijn verkozenen. En 
als er dan al eens moedigen zijn, worden 
ze meteen tot dissidenten of blaffende 
honden gedegradeerd. 
Luc Van der Kelen, van Het Laatste 
Nieuws, bakte het nog bruiner. N.a.v. 
het Columberg-rapport vond deze fijne 
heer: „we {Vlaanderen, nvdr) staan in 
Europa bekend als een natie die de 
wereld buiten houdt en een sterke pe
netratie van extreem-rechts kent, een 
land met een bruin reukje dus." 
Waar haalt men het dat Vlaanderen de 
wereld buiten houdt? Noem ons een 
land waar men van het ene festival met 
zgn wereldmuziek naar het andere kan 
trekken. Waar in vele gezinnen kinderen 
uit andere continenten tijdelijk of de
finitief een thuis hebben. Noem ons een 
volk dat nog steeds zijn zonen en doch
ters wereldwijd uitzendt. Haast elke 
Vlaamse gemeente Is verbroederd met 
een gemeente uit den vreemde, enz .. 
Waarom zou Vlaanderen nu plots moe
ten kiezen ,,voor een open, gastvrije 
samenleving"? Is onze regio dan zo'n 

bekrompen negorij waarvan de inboor
lingen enkel naar de eigen TV-zendertjes 
kijken? Enkel naar hun eigen radio luis
teren? Niet eens een boek van een 
buitenlandse schrijver lezen? Ontwik
kelingssamenwerking afwijzen? Zijn wij 
dan het honkvaste volkje dat nooit eens 
op reis gaat? Hebben we nooit gehoord 
van Vlamingen In de Wereld? 
Dhr. Van der Kelen Is zo goed om ons 
een remedie tegen deze "bruine ziekte" 
aan te reiken. Schrijft hij:,. Laten we om 
te beginnen de rondzendbrieven over 
de faciliteiten maar opbergen. Die zijn 
alleen bedoeld om medeburgers te jen
nen met bureaucratische maatregelen." 
Wij zijn zo vrij deze aantijgingen als laster 
te beschouwen, zij zijn een dagblad
commentator onwaardig Van der Kelen 
degradeert de Vlaamse gemeenschap 
tot een karikatuur. 
Bovendien gaat hij, die net als Van Peel 
een welgedane Antwerpenaar Is, aan de 
grond van de zaak voorbij. In Vlaanderen 
Is iedereen van harte welkom Op voor
waarde dat onze gastvrijheid niet voort
durend op de proef wordt gesteld en 
dat onze Identiteit niet aangevreten 
wordt Als deze bedreigd worden willen 
wij wél de honden zijn die daar van 
wakker liggen' 

Maurlts van Liedekerke 



De iogjca van het 
regionale nieuws 
Regionale pers heeft zo zijn eigen wetten. 
Zo bestond 'De Weekkrant Hasselt' erin op 
dezelfde dag als het Agusta-proces van start 
ging in de Hasseltse bussen te vallen met 
een vraaggesprek over Claes' schooltijd. 
Zijn geheugen is overigens bijzonder goed: 
„Zo heb ik niet de minste moeite om me 
het beeld voor de geest te roepen van mijn 

leraar van dat klasje, meester Verbeemen, 
een pracht van een mens. Niet alleen kan ik 
nog de 23 woordjes aframmelen die hij ons 
leerde (...); maar veel belangrijker was dat 
hij ons toen al een flinke portie 
levenswijsheid mee gaf Bijvoorbeeld dat je 
orde moet hebben in het leven (...)." Willy 
Claes: een minister van goede staat! 

Vrolijke vrienden 
Wat voorafging: de geluidsinstallatie op het Agusta-proces laat 
het afweten 

„De verdachten vinden het helemaal niet erg. De schuchtere 
houding van enicele minuten geleden is helemaal weg. Claes lacht 
en knipoogt naar de zaal. Johan Delanghe en Frangois Pirot 
hangen nonchalant over de rand van de beklaagdenbank. Merry 
Hermanus wipt de wenkbrauwen omhoog en begint muntjes rond 
te delen aan zijn medebeklaagden Etienne Mangé en Luc Wallyn 
zitten grapjes te maken." 

Uit De Morgen van donderdag 5 september 1998. 
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Het totaal aantal uren die In het 
zwart gewerkt worden staat gelijk 
met zowat een half miljoen voltijdse 
banen. 

In Vlaanderen daalde de werk-
loosiieM tussen augustus 1997 en au
gustus 1998 met 24.094 eenheden. In 
Brussel verdwenen in dezelfde periode 
2.283 mensen uit de statistieken, in 
Wallonië waren er dat 874. In het totaal 
zijn er nog 456.806 uitkeringsgerech
tigde werklozen. 

De call-centers, ondernemin
gen die leven bij de gratie van de 
telefoon, werven inmiddels op grote 
schaal aan. Nu werken er zo'n 25.000 
mensen, over drie jaar zouden dat er 
70.000 moeten zijn. 

Volgend jaar zullen er In de 
Antwerpse zoo geen dolfUnenshows 
meer zijn. De zoo heeft niet de fi
nanciële middelen om de dieren goed 
onder te brengen. 

In 2025 zal de wereldbevol
king zijn aangegroeid tot 8 miljard. 
Volgend jaar al overschrijden we met 
z'n allen de kaap van de 6 miljard. 

Vandalisme kost de NMBS jaar
lijks 30 miljoen f r 

Bij een ongeval met een vlieg
tuig van Swissair komen de 229 in
zittenden om het leven. 

Een man die een inbreker had 
opgewacht en vervolgens had neer
geslagen is schuldig bevonden aan het 
toebrengen van opzettelijke stagen en 
verwondingen. Hij moet de medische 
kosten van de inbreker betalen. De 
dief, goed voor meer dan 30 inbraken, 
kwam er vanaf met 15 maand voor
waardelijk en 40.000 fr. boete. 

Alois Gerto, de eerste rector 
van de VUB, is op 83-jarige leeftijd 
overleden. Ook de Japanse cineast 
Akira Kurosawa is niet meer. 

Het aantal abortussen in Bel
gië stijgt haast niet. 

Zo'n 74.000 mensen namen 
deel aan de Gordel. 

De VLD-jongeren heten nu 
Jong-VLD. Om dit heuglijk fëit te vieren 
stapte de Aalsterse VLD-jongeren over 
naar het Vlaams Blok. 
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DISCREET 
Verleden week vrijdag bereikten premier 
}ean-Luc Dehaene (CVP) en PRL-voor-
zitter Louis Michel na discreet zomers 
overleg een akkoord over de invoering 
van het gemeentelijk EU-stemrecht. Het 
wetsontwerp wordt deze week in het 
parlement besproken. 
Dat de overeenkomst in een wetsontwerp 
werd gegoten, versterkt de indruk dat de 
PRL zich als een regeringspartner op
werpt. Deze keer zat de premier er niet 
mee verveeld om gebruik te maken van 
een wisselmeerderheid. Dat gaat in feite 
in tegen het rooms-rode regeerakkoord 
dat stelt dat wisselmeerderheden niet 
kunnen. Overigens werden wel de Frans-
tahge en niet de Vlaamse liberalen bij de 
besprekingen betrokken. Bovendien roe
ren de socialisten zich nauwelijks in het 
debat. 

TEGENSTRIJDIG 
Van zodra het akkoord bekend raakte, 
lieten Michel en CVP-voorzitter Mare 

Van Peel tegenstrijdige geluiden horen. 
Volgens Van Peel heeft de CVP „geen 
enkele toegeving aan de PRL gedaan." De 
verklaring van de CVP-voorzitter geeft te 
denken. Eerst en vooral sprak Van Peel 
telkens over 'de PRL', waardoor hij han
dig voorbij wil gaan aan het feit deze 
partij een kartel heeft gevormd met het 
fanatieke en haatdragende EDE. 
En welke oppositiepartij sluit met de 
meerderheid een akkoord af zonder dat 
op enkele van haar eisen is ingegaan? Het 
heikele dossier over het EU-stemrecht, 
dat hoe dan ook de taaiverhoudingen 
drastisch kan wijzigen en de precaire, 
vaak omzeilde taaiakkoorden op de hel
ling kan zetten, is van in het begin in het 
nadeel van de Vlamingen behandeld. 
Reeds eind jaren 1980 lieten de CVP-
excellenties Wilfried Martens en Mark 

Eyskens na, om ondanks aandringen van 
VU-minister Hugo Schiltz, de Vlaamse 
verzuchtingen in de Europese minister
raad aan te kaarten. Andere landen hiel
den wel rekening met 'binnenlandse ge
voeligheden'. Hadden de CVP-tenoren 
toen de moed gehad om met rechtmatige 
Vlaamse verlangens rekening te houden, 
dan riskeerde Vlaanderen vandaag niet 
om met een anti-Europees imago op
gezadeld te worden. Overigens is het hek 
reeds van de dam: de Europese burgers 
hebben de indruk dat Vlaanderen hen 
niet welkom heet, wat zich in de toe
komst, 'dankzij' een felle EDF-campagne, 
allicht zal vertalen in electorale winst 
voor de Eranstaligen in Brussel en in de 
randgemeenten. 

BAL 
Alleen al om deze redenen is een kop
peling van het gemeentelijk EU-stemrecht 

aan een gewaarborgde vertegenwoordi
ging voor de Vlamingen in de Brusselse 
gemeenten, onontbeerlijk. Het is een il
lusie te denken dat de twee gemeen
schappen in Brussel met gelijke wapens 
om de stem van de Europese ingezeten 
kunnen dingen. Het minieme aantal 
Vlaamse verkozenen in de Brusselse ge
meenten kan electoraal niet optornen 
tegen de massale Eranstalige kandidaten. 
Wie durft te voorspellen dat het ge
meentelijk EU-stemrecht geen enkele in
vloed zal hebben op de taaiverhoudingen 
inde Brusselse '19'? 

Van Peel slaat de bal mis wanneer hij 
beweert dat Vlaamse waarborgen niets te 
maken hebben met het gemeentelijk EU-
stemrecht. De CVP-voorzitter weet te
vens maar al te goed dat het EU-stemrecht 
het statuut van zes Vlaams-Brabantse ge
meenten kan aantasten. Hoe kan het 
eentalige Vlaanderen zijn controle be
houden over de feitelijke tweetalige zes 
randgemeenten, waar de Eranstahge par
tijen de meerderheden uitmaken? In het 
bijzonder de splitsing van de gemeente
en provinciewet kon het gezag van de 
Vlaamse overheid versterken. Deze af
spraak, vervat in de Sint-Michielsakkoor
den, wil de federale regering niet uit
voeren. Dat speelt uiteraard in de kaart 
van de Eranstaligen. Bovendien zal het 
onvoorwaardelijk EU-stemrecht de 
Eranstalige druk in de zes Vlaams-Bra
bantse gemeenten doen toenemen. De 
discussie in de Raad van Europa en het 
rapport-Columberg hebben aangetoond 
dat de Eranstaligen met succes de fei
telijke tweetaligheid van de randgemeen
ten als argument gebruiken om deze bij 
Brussel te doen aansluiten. 

RAD 
Daarmee belanden we bij het hoofd
stedelijk gebied. Het hoeft geen betoog 
dat de Franstalige 'invasie' vanuit de 
Brusselse gemeenten en Vlaams-Brabant 
het tweetalig statuut van Brussel dreigt 
teniet te doen. Temeer, daar nog steeds de 
'beloofde' splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet 
werd ingelost. Van Peel en Dehaene be
loven - andermaal - dat een minimale 
vertegenwoordiging voor de Vlamingen 
in de Brusselse instellingen en de de-
federalisering van de gemeente- en pro
vinciewet in 1999 zullen doorgevoerd 
worden. De CVP draait daarmee de Vla
mingen een rad voor de ogen. Denken de 
Vlaamse christen-democraten werkelijk 
dat én de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde, én de 
defederalisering van de gemeente- en 
provinciewet, én een gewaarborgde mi-
nimumvertegenwoordiging voor de Vla
mingen in zowel het Brussels parlement 
als de gemeentelijke instellingen, én de 
vrijwaring van het Nederlandstalig ka
rakter van Vlaams-Brabant, zonder 
Eranstalige toegevingen zullen gereali
seerd worden? 

DISSIDENTIE 
Sommige CVP-parlementsIeden beseffen 
de ondoordachte en lachwekkende ar
gumentatie van hun partij. Ludwig Ca-

luwé, Joachim Coens, Leo Delcroix, Mia 

De Schampelaere, Herman Suykerbuyk, 

John Taylor, Mieke Van Hecke en Johan 

Weyts lieten maandag jl. een door OW-
voorzitter Matthias Storme geschreven 
vrije tribune in De Standaard publiceren. 
Daarin herinnert 'de groep van acht' aan 

Mannen 

maken snode 

plannen... 
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Waarde Heer 
Hoofaredacteur. 
Vriend De Liedekerken, gij zult deze week wel weten wat 
schrijven en daarom zal ik het niet hebben over politiek; wel over 
sport en dat hoogmoed voor de val komt Vraag dat maar eens aan 
de heer Vanden Stock. Uit de gazet van de Blauwe Bijnens heb ik 
gelezen dat Royal Sporting Club Anderlechtoise ieder jaar 800 
miljoen in de pot heeft. En dat Westerlo het moet doen met nog 
geen 100 miljoen. En dat Westerlo gewonnen heeft met 6-0 tegen 
RSCA! Weet gij dat Lewie Tobback een tijdje geleden nog vertelde 
dat Westerlo niet in eerste klasse moest spelen' Vaneigens: 

volgend jaar is Antwerp-Anderlecht een topaffiche' 

Dit maar om u te vertellen dat ik zondagvoormiddag een 

telefonische oproep kreeg voor de Gele Geeraerts Ombudsdienst, 
kortweg'GO''. 

'Allo, hier met Verschueren Michel uit Anderlecht. Ik heb spijt dat 
ik heb gezegd dat doppers lui zijn, kan ik eens met u komen 
praten'' 

'Alleen als ge ook bekent dat omkoping slecht is' heb ik hem 
gevraagd. 

'Vooruit omkopen mag niet gebeuren en ook vrouwen zijn 
mensen' kreeg ik van de andere kant van de lijn te horen. Ge ziet, 

vriend De Liedekerken, het zat hem heel hoog. 

'Mijnheer Michel, ik heb het altijd gedacht zet een lampke 
minder rond uw bietenveld en koopt u nu eindelijk eens een 
fatsoenlijke verdediging. Goed ge kunt komen, maar alleen als ge 
ook nog toegeeft dat Geuze met te drinken is en ge liever 'ne 
Leeuw dan 'ne Haan in uw commerce had willen hebben ' 
Dat grapje moet er teveel aan geweest zijn. De Liedekerken, ik 
hoorde nog iets over 'dat ge het hier dan ook werkelijk allemaal 
zelf moet doen' en daarna werd de hoorn neergegooid. Daar 
dampt mij de koekoek' Zo m uw hemd gezet zijn en nog met met 
een lolletje van de kleine man kunnen lachen. Doet 'nen boer een 
kostuum aan, het blijft 'nen boer! 
Uw gestampte. De Gele Geeraerts 
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de m het Vlaams parlement bijna un
aniem gestemde resolutie. Het Vlaams 
parlement draagt de federale regering op 
meerdere voorwaarden als belastings-
plicht, verblijfsduur en kennis van de 
streektaal aan het invoeren van het EU-
stemrecht te koppelen. Aan deze drie 
voorwaarden wil de federale regering met 
tegemoetkomen. Dehaene is enkel en 
'eventueel' bereid om met de belastings-
plicht rekening te houden. 
De CVP-parlementairen stellen met uit
drukkelijk dat het EU-stemrecht vandaag 
aan waarborgen voor de Vlamingen in 
Brussel en de Rand moet verbonden 
worden. Ze zijn wel van mening dat het 
FDF „er alleen op uit ts het EU-stemrecht 

te misbruiken om de Franstalige opmars in 

Brussel en in de Vlaamse Rand nog te 

versterken." Ze voegen eraan dat „de 

gewaarborgde basisvertegenwoordigmg 

van de Brusselse Vlamingen, op het vlak 

van zetelaantal, bevoegdheden en begro

ting grondwettelijk moet verankerd wor

den." 

Sommige CVP-parlementsleden menen 
dat dit voor 1999 moet gestemd worden, 
anderen durven zich daarover met uit te 
spreken. Het valt ook af te wachten of de 
ondertekenaars een dissidente houding in 
het parlement zullen aannemen. Indien 
de drie protesterende CVP-senatoren te 
genstemmen, haalt de regering met de 
vereiste tweederde meerderheid. Zo
doende zou Dehaene een beroep moeten 
doen op de groenen 

NIEUWE BELGEN 
De groenen wensen het EU-stemrecht te 
verbinden aan het nagenoeg onvoorwaar
delijk toekennen van gemeentelijk stem
recht voor met-Europese inwijkelingen. 
In feite hebben PRL en EDE op dat punt 
reeds verregaande toegevingen van De
haene verkregen Niet dat deze partijen 
de migranten zo genegen zijn, ze willen 
van de inwijkelingen 'nieuwe Belgen' 
maken om zodoende Franstalige stem
men binnen te halen. De PRL kon be
komen dat de met-Europese burgers de 
streektaal met moeten kennen als voor
waarde voor stemrecht. Ze hoeven enkel 
een formulier in te vullen dat hun 'in-
tegratiewil' bevestigt. Af en toe eens naar 
een Europese zender op televisie kijken is 
- zo interpreteert de PRL het akkoord -
voldoende. Een partijtje voetbal tussen 
AC Milan en Real Madrid onderstreept 
ongetwijfeld de wil om Belg te worden. 
Waar haalt de regering het m haar hoofd 
om zo'n delicaat dossier op een dergelijke 
onnozele wijze te behandelen? 

OVERTREDING 
Of de federale regering de eindstreep 

haalt, is lang met zeker. De acht CVP-

parlementsleden hebben hun nek uit
gestoken en zullen zich onder druk van de 
oppositiepartijen en de Vlaamse bewe
ging met zo maar laten paaien. Ook het 
bepalen van nieuwe criteria voor de fi
nanciering van het onderwijs kan voor 
communautaire deining zorgen. Tot slot 
blijft de koorts in de faciliteitengemeen
ten stijgen. Deze week moet de Vlaams-
Brabantse gouverneur Lode de Witte of de 
Vlaamse minister van Binnenlandse Aan
gelegenheden Leo Peeters beslissen of het 
besluit van het schepencollege van We-
zembeek-Oppem inzake huisvuilbelas
ting zal vernietigd worden. 
Op 27 mei besloot het college van We-
zembeek-Oppem om naar de Franstahge 
Vlamingen van de gemeente Franstalige 
aanslagbiljetten te sturen. Dat is een per
tinente overtreding van de taalwet. De 
Franstalige inwoners kunnen via de fa
ciliteiten Franstalige documenten opvra
gen. In het bestuurlijk eentalig Vlaams 

Democratie 
opz'n 

Russisch. 

gebied mogen de schepencolleges, zoals 
in De Panne aangetoond, geen Franstalige 
documenten naar de inwoners sturen. 
Gouverneur De Witte schorste dan ook 

het collegebesluit. Toch trok het college 
zich daar mets van aan. De bal ligt nu 
vooral in het kamp van de administratief 
bevoegde Vlaamse overheid. 

Met het nagenoeg onvoorwaardelijk toekennen van 
gemeentelijk EU-stemrecht, speelt premier 

Dehaene met vuur. De Zwitser Columberg ging hem voor. 

In Instanbul keurde de commissie Ju
ridische Aangelegenheden en Mensen
rechten van de Raad van Europa het 
rapQort-Columberg goed Dat Domeni 
Columberg de indruk gaf op een paar 
dagen tijd het Belgisch 'sui-genens' fe
deralisme onder de knie te hebben, werd 
hier en elders op hoongelach onthaald De 
aanbevelingen in het rapport zijn ernaar 
De Zwitser heeft met zijn onlogische en 
vaak aanstootgevende voorstellen de 
communautaire gemoederen verhit En 
dat op vraag van 'plaatsvervangend' lid 
van de Raad van Europa Georges Clerfayt 
(FDF) die, aldus VU-kamerlid Fons Bor-
ginon , Zijn mandaat heeft misbruikt om 
binnenlandse discussies op het interna
tionaal toneel uit te vechten " 
Het VU-kamerlid wijst er op dat - zo valt te 
vrezen - ook de parlementaire verga-
denng van de Raad van Europa eind sep
tember „hetoerdomme, overhaaste rap-
port-Columberg zonder veel kennis van 
zaken zal goedkeuren Op deze manier is 
ook de Raad verantwoordelijk voor de 
toenemende anti-Europese gevoelens In 
Vlaanderen" Om te vermijden dat fe
derale mandatarissen de Raad van Europa 
blijven misleiden stelt Borginon voor een 
'beleefdheidsregel' in het reglement van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
op te nemen Federale afgevaardigden in 
internationale parlementaire vergadenn-
gen zouden slechts initiatieven mogen 
nemen of mee ondertekenen indien een 

Oerdom 
meerderheid in de Kamer het daarmee 
eens is 
Dumeni Columberg mag dan wel, zoals 
Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vanden-
berghehet hilansch uitdrukte, ,,een muis 
hebben gebaard", zijn aanbevelingen 
schuiven niettemin het grondwettelijk 
vastgelegde tweetalig Brussels gebied en 
het eentalige Vlaanderen opzij Tegen de 
federale rechtspraak in, stelt hij dat de 
Vlaamse regenng met administratief be
voegd is voor de Vlaams-Brabantse ge
meenten Overigens goochelt de Reto-
Romaan met begnppen als mensenrech
ten en minderheden Tot slot maar met in 
het minst, heeft Columberg de doos van 
Pandora geopend door voor te stellen 
referenda over taalconflicten te houden 
Het IS bekend dat PRL en FDF aansturen 
om met steun van Europa in de zes 
Vlaams-Brabantse gemeenten referenda 
te organiseren over de al dan met aan
hechting ervan bij Brussel 
De Raad van Europa heeft vooral de mis
plaatste en ongrondwettelijke redenenn-
gen van de rabiate Franstaligen onder
schreven Sinds de publicatie van het 
ophefmakende manifest Choisir L'Avenir 
(zie biz 4) houdt een numeriek met te 
onderschatten Franstalige groep er een 
dubbele agenda op na De angst voor 
zelfstandiger gemeenschappen, voor het 
economische welvarender Vlaanderen en 
voor de toenemende economische ver
strengeling tussen Vlaanderen en Brussel, 

doet sommige Franstaligen in een mar-
telaarsrol kruipen In de Vlaams-Brabantse 
gemeenten zouden de Franstalige Vla
mingen aan een 'etnische zuivenng' on
derhevig zijn In het 'egoïstische' Vlaan
deren zouden totalitaire denkbeelden 
eerder tot de regel dan tot de uitzon
deringen behoren Het is een imago dat, 
zo blijkt, met succes tot in de Raad van 
Europa wordt verspreid Tegelijk trappen 
de Franstaligen op zere Vlaamse tenen Er 
wordt gespot met de povere Nederlands
talige aanwezigheid in de Brusselse ge
meentelijke en parlementaire instellin
gen En de feitelijke tweetaligheid in de 
zes Vlaams-Brabantse gemeenten wordt 
als een bestuurlijke fait accompli be
schouwd 
Deze strategische doordachte, maar per
fide opstelling wordt ook zonder veel hin
dernissen op het binnenlands terrein toe
gepast Door de aanslepende discussie 
over het gemeentelijk EU-stemrecht 
wordt Vlaanderen andermaal afgeschil
derd als een regio waann Europeanen, 
waarin andere volkeren of anderstaligen 
met welkom zijn Tegelijk haalt het FDF 
nogmaals zijn slag thuis Met deze ra
cistische partij IS premier Dehaene van 
plan om het gemeentelijk EU-stemrecht 
door te voeren zonder waarborgen voor 
de Vlamingen in de Brusselse instellingen 
en in de randgemeenten Indien de chris
ten-democratische premier met luistert 
naar zijn acht protesterende partijgeno
ten, maakt hij ongetwijfeld een aantal on
herstelbare fouten in Vlaanderen zullen 
de anti-Europese gevoelens toenemen en 
het onvoorwaardelijk toekennen van ge
meentelijk EU-stemrecht vereenvoudigt 
het eentalige Groot-Brussel Op dat mo
ment heeft de Belgische federatie voor de 
Vlamingen geen bestaansreden meer 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Patiënten die lijden aan CVS, het Chronisch 

Vermoeidheidssyndroom, moeten voorlopig 

blijkbaar niet al te veel hoop op een 

erkenning van hun ziekte koesteren. Dat mag 

althans blijken uit het antwoord van minster 

van Volksgezondheid Colla aan VU-

fraktieleidster in de Kamer Annemie Van de 

Casteele. „Enerzijds is in België de erkenning 
van ziekten, onder andere van beroepsziekten 

, afhankelijk van een consensus onder artsen. 

Evenwel is deze consensus nog niet bereikt 

wat het vermoeidheidssyndroom betreft. 

Anderzijds is het, in de huidige stand van de 

wetenschap, een illusie te denken dat men 

met een diagnosekit de diagnose van deze 

ziekte kan stellen en evenmin dat een 

dergelijk reeks van testen kunnen uitgevoerd 

worden bij om het even welke patiënt" 

luidde het weinig bemoedigend. 

^ WETSTRAAT ^ 

K 'omt er in 1999 en nieuwe ronde in de 
staatsliervorming? ,,Dat is niet 

vanzelfsprekend, maar wei noodzal<eiijl<." Zo 
oordeeit ministervan State Hugo Schiitz (VU). 

De pasmunt 

4 

Eens zal er met de Franstaligen over de 
staatshervorming worden gepraat. In dat 
politieke spel van geven en nemen is 
inschattingsvermogen een belangrijke 
gave. Het is noodzakelijk te weten wat 
Vlamingen en Walen wensen en wat beide 
taalgroepen over elkaar denken. In sep
tember 1996 schreven vier Franstalige 
professoren het manifest ChoisirL'Avenir, 

een jaar later verscheen het in boekvorm. 
De professoren waren - tot dan toe - de 
enigen die een uitgewerkt Franstalig ant
woord boden op de toenemende Vlaamse 
drang om verdere stappen in de staats
hervorming te zetten. De Werkgemeen

schap Vlaanderen Morgen voelde zich 
geroepen om met de professoren 'een 
dialoog in het klein' aan te gaan. Een 
neerslag van het gesprek werd opge
nomen in een voor de gelegenheid twee
talig nummer van het tweemaandelijks 
cahier van de werkgemeenschap. 

GELIJKWAARDIG FEDERALISME 

De auteurs van het manifest Choisir 
L'Avenir menen dat de vertegenwoor
digers van de Vlaamse instellingen en een 
belangrijk deel van de Vlaamse sociaal-
economische elite de confederale eisen 
ondersteunen. Aangespoord door de ra
dicale Vlaamse beweging en beïnvloed 
door het Vlaams Blok, zouden 'de Vla
mingen' nog slechts enkele bevoegdhe
den als Justitie, Buitenlandse politiek en 
Landsverdediging aan het federale niveau 
willen toekennen. De Franstalige pro
fessoren hebben geen vertrouwen in een 
dergelijk confederaal model. Het zou de 
Vlamingen toelaten de solidariteitsver-
banden met de Franstaligen door te knip
pen. De Vlamingen zouden er bovendien 
op uit zijn Brussel in te palmen. Uit
eindelijk zouden deze voornemens tot 
een onafhankelijk Vlaanderen leiden. 
Daartegenover bieden de Franstalige aca
demici een strategisch en inhoudelijk ant
woord. Ze maken zich sterk dat de con
federale dreiging vanuit Vlaanderen 'au
tomatisch' tot een front tussen de Waalse 
regionalisten en de Franstalige commu-
nautaristen zal leiden. Gesterkt door deze 
Franstalige eensgezindheid moeten de 
Franstalige partijen zelfbev^st een di
aloog met de Vlamingen aangaan. Aan de 
Vlamingen zal worden gevraagd het „ge
lijkwaardig federalisme te verfijnen." 

Daaronder wordt een paritaire Senaat 
verstaan en moeten ook Franstaligen de 
kans krijgen om eerste minister te wor
den. In ruil voor meer middelen voor de 
Franse gemeenschap, wijzen de profes
soren een beperkte invoering van fiscale 
autonomie niet af. Enkele segmenten van 
de Sociale Zekerheid kunnen gedefede-
raliseerd worden, mits nieuwe solida-
riteitsmechanismen in het leven worden 
geroepen. De financieringswet kan wor
den veranderd, al moet deze wet in de 
eerste plaats in het voordeel van de 
Franstalige Brusselaars worden gewij
zigd. 

LEEP 

Met het manifest schotelen de Frans
talige academici de Vlamingen een leep 
onderhandelingspakket voor. Zo is het 
tweeledig federalisme slechts geldig voor 
zover het een versterking van de Frans
talige posities binnen de federale in
stellingen betreft. Daartegenover kun
nen de gemeenschappen nauwelijks aan
spraak maken op een meer doorgedreven 
autonomie. Overigens weten de Neder
landstalige partijen voortaan waar ze aan 
toe zijn. Als het van de Franstalige pro
fessoren afhangt, dan worden Brussel en 
de Vlaams-Brabantse gemeenten de pas
munt voor eventuele communautaire on
derhandelingen. Zo pleiten de acade
mici, die nauw bij de PRL-FDF aan
leunen, voor de grondwetgevende be
vestiging van wat zij onder een 'ter
ritoriale status-quo' verstaan. Dat komt 
op weinig minder neer dan de aan
hechting van zoveel mogelijk Vlaams-
Brabantse gemeenten bij een louter één-
talige Brusselse regio. 
Indien de Vlamingen niet wensen te pra
ten over een dergelijke territoriale status-
quo en bovendien vasthouden aan hun 
verregaande autonomiedrang, stellen de 
professoren voor om een nieuw België, 
bestaande uit Brussel, de Vlaams-Bra
bantse gemeenten en de Duitstalige ge
meenschap, in het leven te roepen. De 
academici zijn ervan overtuigd dat Eu
ropa de Franstaligen daarin zal steunen. 
Temeer, zo voorspellen de professoren, 
daar de Brusselse bevolking en deze van 
de zes Vlaams-Brabantse gemeenten zich 
via een referendum voor het nieuwe 
België zouden uitspreken. 

Hugo Schiitz: „Het wordt dringend tijd dat de Vlaamse partijen eensgezind een 
communautaire strategie ontwikkelen." 

DRINGEND TIJD 

„Hei wordt dringend tijd." zo waar
schuwt Hugo Schiitz, „dat de Vlaamse 

partijen tegenover deze Franstalige visie 

eensgezind een communautaire strategie 

ontwikkelen. Het is momenteel ondui

delijk welke communautaire wegen de 

verschillende Vlaamse partijen willen be

wandelen. In de klassieke Vlaamse be

weging luidt een onafhankelijkheidsreto-

riek zonder na te denken over de gevolgen 

daarvan. Er bestaat geen communautaire 

eensgezindheid tussen het Vlaamse volk en 

zijn politieke leiders. Vanuit Vlaanderen 

wordt het dossier geenszins wetenschap

pelijk onderbouwd en de vakbeweging is 

erg discreet. Enkel in de Vlaamse eco

nomische middens beweeg er één en 

ander." 

De gewezen VU-minister, die het gesprek 
met de Franstalige professoren leidde, 
acht het niettemin wenselijk om een 
nieuwe staatshervormingsronde te rijden. 
De Antwerpse VU-schepen beseft dat 
nieuwe communautaire onderhandelin
gen in 1999 niet vanzelfsprekend zijn. Er 
blijft de weerstand bij sommige Frans
taligen én Nederlandstaligen. Meerdere 
Vlaamse excellenties menen dat het com
munautaire dossier nog niet 'rijp' is, dat 
de verhouding tussen de gemeenschap
pen te gespannen is. Veel zal ook af
hangen van de verkiezingsresultaten. En, 
zo merkt Schiitz op, „het is technisch niet 

nodig om een communautair gesprek tus

sen de gemeenschappen aan te gaan. De 

normen voor de financiering van het on

derwijs kunnen aangepast worden zonder 

de financieringswet te wijzigen." 

Een staatshervorming in 1999 hangt dan 
ook eerder af van politieke wil dan van 
technische noodwendigheden. ,flet zou 

erg jammer zijn mochten niet tijdens de 

volgende legislatuur fundamenteel com

munautaire stappen worden onderno

men. Europa evolueert razendsnel en door 

het wegvallen van de Belgische monetaire 

unie zullen de gemeenschappen zich toch 

steeds autonomer opstellen. Daarbij kan 

een redelijke fiscale autonomie voor de 

gemeenschappen niet uit te weg worden 

gegaan. Het zou voor de Walen een op

lossing kunnen bieden voor hun moei

zame financiering van het onderwijs. Ook 

de sociaal-economische heropleving van 

Wallonië kan best via fiscale verantwoor

delijkheid worden gerealiseerd. Walen en 

Vlamingen hebben overigens meerdere ge

lijklopende belangen. Zo staan de Waalse 

regionalisten niet afkerig van de regi

onalisering van de gemeente- en pro

vinciewet. En vanaf 1002 zal de financiële 

verhouding tussen de deelstaten en de 

federatie in het nadeel van de regio's 

uitvallen." 

Voor Schiitz is het ogenblik aangebroken 
om met een 'discrete' dialoog tussen 
Vlamingen en Franstaligen te starten. 
„Aangezien de Franstaligen financieel 

geen voordeel hebben bij het wegvallen 

van België", zo verduidelijkte de minister 
van State in de Gazet Van Antwerpen (12 
aug. 1998), „hebben ze er finaal ook geen 

belang bij om herrie te stoken in de Rand 

en de situatie in Brussel voor ons zeer 

precair te maken. Het komt er voor de 

Vlamingen op aan de Walen te overtuigen 

dat ook zij baat hebben bij meer au

tonomie. We moeten hen daarbij vol

doende waarborgen geven zodat ze fi

nancieel en economisch niet in een zwart 

gat vallen. De Vlamingen moeten de voor

gehouden solidariteit beter definiëren.." 

(evdc) 
c» Het tweetalig nummer van Vlaan

deren Morgen, waarin een redacti

oneel voorwoord, een neerslag van het 

gesprek met de professoren, een sa

menvatting van hun manifest en een 

bijdrage over de problemen van de 

huidige financieringsregeling zijn op

genomen, kan aangevraagd worden. 
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et doordrukken van het E\]-stemrecht maakt 

dezer dagen vele tongen los. Niet in het 

minst omdat de gewaarborgde vertegenwoordiging 

van de Vlamingen in Brussel naar "ooit wel eens" 

wordt verwezen. Helemaal, gewild of ongewild, 

worden het migrantenstemrecht en de wetgeving 

inzake nationaliteit, daarbij over het hoofd gezien. 

Ten onrechte vinden enkele militanten...vlakaf. 

O P I N I E '̂  

De jongste tijd staan migrantenkies

recht en nationalitettswetgeving 

weer volop in de belangstelling. 
Rechtstreekse aanleiding daartoe is 
de invoering van gemeentelijk stem
recht voor EU-burgers, zoals over
eengekomen in het Verdrag van 
Maastricht. Nu is progressief Vlaan
deren reeds langer vragende partij 
voor een grondig debat hierover. Al
leen moet dat debat dan wel gevoerd 
worden op een serene manier, en niet 
opgejaagd door virtuele deadlines. 
Het vraagstuk moet vooral vanuit een 
juist perspectief gezien worden. 
Kernvraag is: welke plaats is er voor 
migranten weggelegd in Vlaanderen 
en hoe gaan Vlamingen daarmee 
om? 

GEEN ONDERSCHEID 

Stemrecht is ongetwijfeld één aspect van 
het debat, maar dan ook slechts één. Ten 
eerste omdat stemrecht geen wonder
middel is dat aan de emancipatiestrijd een 
vroegtijdig einde maakt. Ten tweede, en 
in het verlengde daarvan, omdat sociale, 
economische en culturele aspecten min
stens even belangrijk zijn. 
Concreet hebben we het over huisvesting, 
tewerkstelling, onderwijs, vrijetijdsbeste
ding en ga zo maar verder... Naast al deze 
aspecten blijft uiteraard ook het stem
recht van groot belang. Principieel moet 
iedereen die bereid is een inspanning te 
leveren om zich te integreren politieke 
medezeggenschap krijgen, ongeacht of 
het nu gaat om EU-burgers of andere 
migranten. 

Naar het voorbeeld van Verdraagzaam 

Nederland is er zeker iets te zeggen voor 
het begrip 'inburgering'. Van migranten 
mag verwacht worden dat ze zich in
passen in de gemeenschap van verblijf, 
zonder dat dit betekent dat ze hun eigen 
taal, cultuur en religie volledig overboord 
moeten gooien. Van die gemeenschap 
mag verwacht worden dat ze open staat 
voor migranten en hen positief onthaalt, 
zonder daarom haar culturele eigenheid 
te verliezen. 

Concreet moeten migranten onder 
meer de streektaal leren én gebruiken 
en mogen ze zich niet afsluiten van 
het plaatselijke sociaal-culturele le
ven. De overheid moet de nodige 
instrumenten die de integratie be
spoedigen aanreiken en er promotie 
voor voeren. Aan het einde van het 
integratietraject verwerven migran
ten dan ook alle rechten waarover 
eigen onderdanen beschikken, met 
inbegrip van het kiesrecht op alle 
niveaus. 

Dat de toekenning van dit kiesrecht nu 
gebeurt via de kieswet of via de na-

turalisatiewet is op zich bijzaak, zolang de 
gestelde voorwaarden maar redelijk en 
zinvol zijn. Deze voorwaarden zijn trou
wens zeer belangrijk, aangezien het kies
rechtdebat de fundamenten van de de
mocratische rechtstaat zelf raakt. Het is 
dan ook essentieel dat de voorwaarden na 
grondig inhoudelijk debat op een zo ruim 
mogelijke consensus steunen, ook in 

te maken. Dat laatste opnieuw uitstellen 

en het politieke breekijzer ertoe nu reeds 

Migrantenkiesrecht: 
meer dan 

symboienicwestie 
Vlaanderen. Slechts daarna kan de nood
zakelijke grondwetsherziening doorge
voerd worden. 

ONVERKORT 

Overigens is het onaanvaardbaar het EU-
stemrecht door te voeren zonder tege
lijkertijd daarmee de 'vergeten eman
cipatie' van de Brusselse Vlamingen waar 

uit handen geven, zou een historische 
blunder van formaat zijn. Verder moet 
ook eindelijk werk gemaakt worden van 
de defederalisering van de organieke ge
meentewetgeving, met inbegrip van de 
gemeentekieswet. Dat was trouwens 
reeds overeengekomen in het Sint-Mi
chielsakkoord en dit engagement moet, 
net zoals verdragsbepalingen, onverkort 

nagekomen worden. Daarmee komt dan 
de kiesrechtregeling in Vlaamse handen, 
zodat het Vlaams Parlement zelf zijn 
eerder (bijna-unaniem) bepaalde voor
waarden decretaal kan vastleggen. Naast 
het voorbehoud aan eigen onderdanen 
van de ambten van burgemeester en sche
penen, zijn daarbij vooral taalkennis, be
lastingplicht en verblijfsduur van belang. 
Tenslotte moet ook dringend invulling 
gegeven worden aan de uitzondermgs-
clausule voor de Vlaamse Rand. De Eu
ropese richtlijn voorziet immers zelf in de 
mogelijkheid dat in gemeenten waar veel 
EU-burgers verblijven (bvb. 10 procent) 
bijzondere waarborgen kunnen gelden. 

David Vits 
Julien Borremans 

Bernard Daelemans 
(De auteurs zijn leden van Vlakaf, 

een progressieve Vlaamse actiegroep) 

Stemrecht is 

maar één 

aspect in de 

emancipatie-

strild van de 

migranten. 

Maandag 7 septemberjl. hebben het 
partijbestuur van de VU en de 

fracties van Viaams parlement. Kamer, 
Senaat en Euro-parlement zich gebogen 

over de problemen die gerezen waren 
omtrent de alliantie VU-ID21. Achteraf 

werd volgende verl<laring verspreid. 

twee gelijk gestructureerde partners. Het is een unieke bun
deling van een sterk gestructureerde partij en een vernieu
wende politieke beweging. ID21 kiest uitdrukkelijk voor een 
horizontale structuur. Op arrondissementeel en lokaal vlak 
zullen er geen twee verticale structuren naast elkaar bestaan. 
De verklezingslijsten van de alliantie zullen in samenspraak 
tussen de daartoe geëigende structuren van de VU en ID 21 
opgemaakt worden. 
Het Is niet de bedoeling om van de alliantie een afzonderlijke 
structuurte maken naast VU en ID21. De brug tussen VU en ID21 

Partijbestuur en 
fracties samen voor 

alliantie vu - ID21 
Het partijbestuur en de fracties van de VU scharen zich unaniem 
achter het streven naar een alliantie tussen VU en ID21. 
Zij onderschrijven het Inhoudelijk platform zoals onderhandeld 
tussen VU en ID21. De Inhoudelijke afspraken bieden de VU alle 
waarborgen om een volgende radicale stap In de staats
hervorming af te dwingen. 
De globale platformtekst vormt de basis voor een eensgezind 
politiek optreden van de gemeenschappelijke fracties. Het 
zwaartepunt van de politieke werking van de alliantie zal, naar 
Nederlands model, bij de parlementsfracties liggen. De frac
tieleiders worden in volle onafhankelijkheid door de fracties 
aangeduid. De parlementaire werking wordt door één ge
meenschappelijke en versterkte studiedienst ondersteund. 
ID21 zal haar eigen visie ten volle kunnen uitdragen, vla de door 
haar verkozen netwerkstructuur. Dit is geen klassiek kartel van 

wordt de alliantievoorzitter. Het partijbestuur en de fracties 
zullen aan de partijraad vragen om haar voorzitter-met-missIe 
Bert Anciaux voor deze functie voor te dragen tot januari 2000. 
Ook ID21 moet hierover nog een voorstel formuleren. 
Het partijbestuur en de fracties zijn tevreden met de bereikte 
consensus en willen zich vol vertrouwen samen met ID21 als een 
positief alternatief aan de kiezer aanbieden. Binnen de alliantie 
zal de VU verder de nodige concrete Initiatieven nemen om zich 
te versterken. Een slagvaardige VU en een aantrekkelijk ID21 zijn 
belden nodig om tot echte politieke verandering tekomen. 

Patrik vanicrunkelsven, 
wnd. Algemeen Voorzitter. 

Bert Anciaux, Senator. 
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Taal en politiek 
een absolute 
aanrader 

• B O E K E N ^ 

'Taal en 

politiek' bevat 

een opvallend 

krasse 

veroordeling 

van de 

Vlaamse 

taalpolltlek 

tegenover 

Brussel. 

De titel van het boek Taal en Politiek 

spreekt niet meteen aan. De ondertitel De 

Belgische casus in een historisch perspec

tief maakt het ook al niet in het oog 
springend. Toch is de uitgave een absolute 
aanrader voor elke Vlaamse beweger die 
zijn of haar engagement toch nog iets 
beter wil begrijpen. 

LABORATORIUM 

Taal en Politiek is namelijk een weten
schappelijk gefundeerde geschiedenis van 
de Vlaamse beweging maar dan wel in 
pocketformaat. Helemaal juist is dit niet 
want Taal en Politiek brengt het verhaal 
van de Belgische taalpolitiek en de in
vloed daarvan op de ontwikkeling van dit 
land, van een unitair Franssprekende 

staat naar een drietalige federale staat. En 
dus eigenlijk het verhaal van de Vlaamse 
beweging. Niet ten onrechte spreken de 
auteurs over België als van een echt taai-
laboratorium. Dat alles in niet eens twee
honderd bladzijden, zonder één weten
schappelijke voetnoot. 
De twee auteurs Els Witte en Harry Van 
Velthoven, beide bekende VUB-historici, 
verdienen stevig applaus voor hun poc-
ketboekje: het gebeurt in Vlaanderen te 
zelden dat wetenschappers een voor ie
dereen toegankelijk wetenschappelijk 
verhaal brengen, desnoods in een simpel 
pocketboekje. 

Verrassende nieuwe gezichtspunten of 
opzienbarende onthullingen zal de door
snee Vlaamse beweger in de uitgave ech-

ter niet vinden. De algemene historische 
lijnen van die Vlaamse beweging zijn 
meer dan bekend. Nieuw is wel de rode 
draad dwars door het verhaal, het verhaal 
van de sterke weerslag van elke taai-
politiek op de ontwikkeling van de Bel
gische samenleving. En dat vanaf de 
Franse bezetting tot (straks binnen) de 
Europese eenwording. In dat verband 
geven de auteurs helemaal op het einde 
een niet mis ter verstane waarschuwing: 
„De strijd om binnen de Europese in
stellingen een volwaardige taal te blijven, 
zal hard zijn." (blz. 170). 

ONAFWENDBAAR 

Voor het duo Witte-Van Velthoven was en 
is het Belgische taalwet-gebeuren blijk
baar een niet vanzelfsprekende, maar 
schoksgewijze ontwikkeling. In de his
torische feiten is dat ongetwijfeld ook zo. 
De vraag blijft of die ontwikkeling toch 
niet onafwendbaar was. En dat vanaf het 
ogenblik dat de nieuwe Belgische macht
hebbers in 1830 al beshsten hun grond-

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 7 
septennber jl. werd volgende persmededeling 

verspreid. 

VU nodigt cvp-
parlementsleden uit 

De VU steunt de acht CVP-parlements-
leden in hun strijd tegen de invoering van 
het EU-stemrecht-zonder-voorwaarden. 
De partij roept de andere CVP'ers, en in het 
bijzonder haar federale voll<svertegen-
woordigers, op om zich aan te sluiten bij de 
acht „dissidenten". 
Premier Dehaene en CVF^voorzitter Van 
Peei moeten weten dat België geen enl<ele 
zin meer heeft als het EU-stemrecht op 
hun manier door de Vlaamse strot wordt 
geduwd. Ook de uitlatingen van SP-voor-
zitter Erdman als zou de resolutie in het 
Vlaams parlement slechts een symbolische 
geste en van geen belang zijn, kan niet 
door de beugel. 
De VU nodigt de parlementsleden van CVP 
SP en van alle Vlaamse partijen uit om 
gezamenlijk front te vormen tegen de 
voor Vlaanderen nefaste besluitvorming 
omtrent het EU-stemrecht. De VU acht het 
noodzakelijk om rond de twee meest es
sentiële voorwaarden tot een akkoord te 
komen. 

- De regionalisering van de gemeente- en 
provinciewet en de kieswetgeving is es
sentieel. Zelfs CVP en SP kunnen niet 
voorbij aan de verdere uitvoering van het 
St.-Mlchielsakkoord. Zo kan het EU-stem
recht geregeld worden door de deelsta
ten. De VU diende terzake vroeger reeds 
een wetsvoorstel in. De meerderheid wei
gerde toen de bespreking, maar de VU zal 
opnieuw aandringen om dit wetsvoorstel 
te agenderen. De VU vindt het niet meer 
dan logisch dat de fracties van CVP en SP 
zich aansluiten bij dit wetsvoorstel. 

- De gewaarborgde vertegenwoordiging 
van de Vlamingen in Brussel en de Rand 
moet onvoorwaardelijk worden doorge
voerd. 
Patrik Vankrunkelsven ...De CVP kan 
deze twee voorwaarden niet naast zich 
neerleggen. De chantage en onver
draagzame houding van PRL-FDF zijn 
onaanvaardbaar Het is nu aan de CVP-
parlementsleden om voor een Icen-
terlng te zorgen. Hopelijk Is de bood

schap van de acht CVP'ers niet slechts 
een oprisping om de Vlaamse toege
vingen van de federale CVP partij ge
noten te vergoelijken " 

ANDERE STEMMEN 

Ook het ANZ stelt in een mededeling vast 
„dat de CVR de partij van "voor de al
lerlaatste keer en met de dood in het hart" 
Vlaanderen weer verloochent in haar hou
ding ten aanzien van het EU-stemrecht." 
En over de SP.„De tweede meerderheids
partij, die nooit van enige Vlaamse reflex 
heeft blijk gegeven, is al even schuldig. 
Schaamteloos werkt zij bewust mee aan de 
uitholling van de Vlaamse posities in Brus
sel en de Vlaamse rand." 
Het iJzerbedevaartcomité wil de 8 CVf̂  
parlemetalren „volharding toewensen in 
hun verzet tegen het voorstel van J.-L. 
Deheane om samen met het racistische 
FDF en de Vlaams-vijandige PRL een re
geling uit te werken voor de EU-onder-
danen en vreemdelingen van buiten de 
Europese Unie." 

Het comité dringt er op aan dat eerst de 
afspraken en verbintenissen van het St.-
Mlchielsakkoord van 1993 zouden worden 
uitgevoerd. 
Tot slot kondigt het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OW) voor zondag 
15 november a.s. een Feest-Meeting aan. 
De manifestatie, die loopt onder de titel 
Vlaanderen- Staat in Europa, gaat door In 
de Ellsabethzaal In hartje Antwerpen, 
14U.30. 

é 

wettelijke taalvrijheid zomaar te laten 
groeien en bloeien. Zegt de volkswijsheid 
niet dat wie een hand prijs geeft, ge
makkelijk een arm riskeert. Die van 1830 
dachten dat ze een Franstalige staat in 
handen hadden. Ze waren er zo gerust in 
dat zij de niet-Franssprekenden de kans 
boden om dat exclusief Franstalige ka
rakter van het nieuwe België te onder
graven. De grondwettelijk gewaarborgde 
taalvrijheid bracht met andere woorden 
een mechanisme op gang dat alleen nog 
maar kon gestopt worden door een met 
geweld opgelegde taal-onvrijheid. Doen 
zoals vandaag hun Franstalige vrienden in 
de Canadese provincie Quebec optreden, 
dat was duidelijk niet de bedoeling van de 
zo vrijheid minnende nieuwe Belgische 
bazen. Ze waren zich duidelijk niet be
wust van het feit dat ze daarmee op 
termijn het onafwendbare doodvonnis 
tekenden voor hun eigen nieuwe Frans-
sprekende staat. 

VEROORDELING 

Deze schuchtere opmerking mag de au
teurs niet beletten om de twee naoorlogse 
hoofdstukken van dit boekje dieper uit te 
werken in nog een pocket. Het laatste 
deel van hun boekje blijft nu steken in een 
met erg grove borstelstrepen geschilderde 
fresco. Opmerkelijk zijn intussen wel de 
herhaalde strenge wetenschappelijk on
derbouwde uitspraken van de auteurs 
over de Belgische taalpolitiek en Brussel 
(zie onder meer blz. 77, 83 tot 87, 105-
106, 113, 146 ....) met een opvallend 
krasse veroordeling van de Vlaamse taal
politiek tegenover Brussel (blz. 162). 
Voor allen die graag te koop lopen met 
hun afkeer voor elke vorm van taal
politiek, hebben Witte en Van Velthoven 
nog deze vingerwijzing in petto: 
„In het gefederaliseerde België zijn de 
taaiconflicthaarden nog lang niet alle
maal verwijderd. Dat de taalproblematiek 
het onderwerp zal uitmaken van de on
derhandelingen tussen Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel die in de nabije toekomst 
waarschijnlijk gevoerd zullen worden, 
lijdt dan ook weinig twijfel." (blz. 169) 
Het zou goed zijn als Vlaamse politici die 
straks naar dat palaver gaan eerst het 
boekje van Witte en Van Velthoven gron
dig willen lezen. Als ze dat doen, zullen ze 
achteraf het waarom van deze warme 
aanbeveling best begrijpen. 

Mare Platel 

c» Taal en Politiek. De Belgische casus in 
een historisch perspectief. Els Witte, 
Harry Van Velthoven. Uitg. VUB-
Press, Brussel. 450fr. Reeks Balans, 
n° 12.120 blz., 405 fr. 

10 september 1998 



In Brugge heeft de VU zich beraden over de toekomst van de stad en 
omgeving. Brugge l<an niet enkel een toeristische aantrekkingspool 

zijn. De hoofdstad van West-Vlaanderen moet meerdere troeven uitspelen. 

IS Brugs toerisme 
een zegen of vloek? 

Brugge, die schone, trekt jaarlijks 2 mil
joen dagtoeristen aan. Dat zorgt voor een 
omzet van om en bij de 2 miljard fr. In 
Brugge verblijven ook heel wat toeristen 
meerdere dagen. Deze brengen nog eens 
3,5 miljard fr. in het laatje. Het Brugs 
toerisme zorgt bovendien voor werk
gelegenheid. Geschat wordt dat 6000 
mensen, veelal laaggeschoolden en jobs
tudenten, van het toerisme leven. 

Over de werkomstandigheden binnen de 
toeristische sector, aldus VU-Brugge, 
kunnen vragen gesteld worden. Overi
gens is de door het stadsbestuur uit
gedragen euforie misplaatst. Jn heel 

Vlaanderen en in andere landen kent het 

toerisme een opwaartse trend. Niet zo in 

Brugge. De beleidsverantwoordelijken 

maken geen gebruik van een degelijk pro

motiebeleid, de mogelijke groeimarkten 

zijn onvoldoende bekend en de schaarse 

middelen worden onverantwoord ingezet 

zodat geen maximaal resultaat wordt be

reikt." 

VU-Brugge pleit ervoor om de toeris
tische- en culturele activiteiten uit te 
breiden zodat de klemtoon ook op het 
'midweektoerisme' komt te liggen. Wan
neer evenementen op touw staan, moet 
de verkoop van tickets te organiseren de 
klok rond georganiseerd worden. Het is 
bovendien onbegrijpbaar dat aan het 
Brugse station geen gebruik gemaakt 
wordt van een elektronische hotelgids 
met gratis telefoonlijn. ,y4//e hotels in 

Brugge moeten de kans krijgen om aan dit 

systeem deel te nemen. Over de juistheid 

van de gegevens, vooral ook m.b.t. kwa

liteit en dienstverlening, moet een over

koepelende organisatie waken." 

Het VU-arrondissement vraagt zich ove
rigens af of de Brugse inwoner niet twee

maal de tol van het toerisme betaalt. „£r 
zijn de belastingen voor de toeristische 

uitgaven en als de bruggelingen zelf even 

de horeca induiken, betalen ze zich blauw. 

Er is ook de immense parkeerdruk waarbij 

de Bruggelingen wel en de toeristen geen 

boetes moeten betalen. En wie in be

paalde buurten een huis wil kopen, moet 

daar waanzinnig veel geld voor betalen." 

In Brugge, aldus Vlaams volksvertegen-
woordiger/eaw-Alzne Bogaert, moet men 
verder kijken dan de neus van de dag-
toerist lang is. ,,£/• worden geen inspan

ningen geleverd voor bet zakentoerisme. 

De hele Brugse regio mist een bedrijfs-

vriendelijk imago. Er wordt niet dyna

misch ingespeeld op de wisselende eco

nomische omstandigheden. Wij pleiten 

reeds lang voor één loket waarbij nieuwe 

bedrijven door één persoon begeleid wor

den. Momenteel zien de bedrijven het bos 

niet meer door de bomen van regelgeving, 

vergunningen allerhande, noodzakelijke 

Jean-Marie Bogaert: „De 
kosmopolitische opdracht van Brugge 
2002 mag geen alibi worden om onze 

culturele eigenheid te verbergen. " 

tussenkomsten, eventuele mogelijkheden 

en vooral veel moeilijkheden." 

2000 EN... 

In 2000 is Brugge één van de gaststeden 
voor de voetbalcompetitie Euro 2000. De 
Brugse Vlaams-nationalisten hopen dat 
„alle verantwoordelijken, inclusief het 

Brugs stadsbestuur, lessen zullen trekken 

uit wat zich de voorbije maand in Frank

rijk heeft afgespeeld. Het is in ieder geval 

duidelijk dat het gevaar voor hooliga

nisme geenszins is afgenomen. Het zou 

gevaarlijk zijn het probleem te onder

schatten of er moedwillig de ogen voor te 

sluiten. Bovendien moeten naast het voet

bal extra initiatieven worden genomen. 

Want het economisch belang van een 

voetbaltornooi mag niet overschat wor

den. Enkele mensen kunnen wel voor een 

paar jaar aan de slag, maar het is zeer de 

vraag of het positief economisch effect ook 

na de manifestatie blijft doorwerken. Bo

vendien willen we waarschuwen voor een 

niet te veronachtzamen neveneffect. Pre

cies omwille van de verwachte drukte 

zouden wel eens veel mensen in deze 

periode uit Brugge kunnen wegblijven." 

...2002 

In 2002 wordt Brugge de culturele hoofd
stad. Voor de VU moeten de activiteiten 
kwalitatief hoogstaand zijn, maar niet 
enkel elitair. „Wt/ willen dat het geheel 

van activiteiten een voldoende volks ka

rakter heeft. Daarbij moet de aandacht 

veleer naar de amateurs en niet naar de 

professionelen uitgaan. Tegelijk willen we 

waarschuwen om niet al te vaak naar het 

verleden te verwijzen. Brugge 2002 moet 

een project zijn dat bakens uizet voor de 

toekomst. Daarom is bet vanzelfsprekend 

dat de geplande concertzaal van een ge

durfde architectuur getuigt en dat 'Brugge 

De regionale VU-krant 

Zeehaven' maximaal bij het project be

trokken wordt." 

Jean-Marie Bogaert, die naar alle waar
schijnlijkheid de lijst voor het Vlaams 
parlement zal trekken, ziet in Brugge 
2002 een unieke kans om culturen bij 
mekaar te brengen en de kosmopohtische 
roeping van de stad te benadrukken. 
„Maar", zo merkt hij op, „de kosmo

politische opdracht mag geen alibi worden 

om onze culturele eigenheid te verbergen. 

Integendeel, de hele wereld moet in 2002 

weten dat Brugge m Vlaanderen ligt, met 

respect voor en fierheid over de eigen 

symbolen en taal. 

Tot slot dit. De Vlaams-nationalisten uit 
Brugge zijn niet te spreken over de plan
nen van het stadsbestuur m.b.t. de sta
tionsomgeving. Zo zou het huidige par-
keergebouw omgetoverd worden tot een 
handels- en winkelruimte. Aan de andere 
kant van het station zou een compleet 
nieuwe parking worden gebouwd. Het 
plan, zo stelt Bogaert, wordt gekenmerkt 
door improvisatie, zal geenszins de stads
vlucht tegengaan, voldoet niet aan de 
belangen van de pendelaars, zal het ge
bruik van het openbaar vervoer niet aan
moedigen en hoogstwaarschijnlijk zal de 
Bruggeling voor de kosten mogen op
draaien. 

(evdc) 
c» Voor meer info: Jean-Marie Bogaert: 

050/35.64.13. 

Zoekertje 
42j. vrouw zoekt dringend 
werk als bediende, verkoop
ster of receptioniste in het 
Leuvense of Brussel. Inlich
tingen'02/549.85.05. 
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LINKEBEEK 

* * * 
Columberg is 
wereldvreemde man 

* • • 
^ UIT DE REGIO ^ 

' \ . -

De VU reageert eerder met een gevoel van 
ongeloof op het rapport van de Zwitser 
Columberg over de positie van de Frans-
taligen in de Vlaamse rand. De analyse en 
de verslaggeving van de Zwitser zijn 
ronduit lachwekkend. Niet alleen heeft 
Columberg blijkbaar geen enkele his
torische achtergrond, het ontbreekt hem 
ook aan politieke en sociologische in
zichten om de problemen rond de taai-
faciliteiten juist te beoordelen. De con
clusies uit zijn rapport klinken zeer een

zijdig en het lijkt wel alsof FDF-vrienden 
de pen hebben vastgehouden. 
De bevindingen van Columberg komen 
vreemd over omdat toch mag veron
dersteld worden dat hij als Zwitser enige 
notie heeft van federale loyauteit. Door 
conclusies te trekken die o.a. regelrecht 
ingaan tegen het hoogste administratieve 
rechtscollege van dit land, manifesteert 
Columberg zich eigenlijk als iemand die 
geen respect heeft voor de federale in
stellingen en negeert hij de belangen van 
de Vlamingen. 

De neergeschreven nonsens in het rap-
port-Columberg, zoals het voorstel om 
België tweetalig te maken, kunnen wel
licht alleen maar van een lid van de Raad 
van Europa komen. Het bewijst eens te 
meer dat Europa zeer ver staat van de 

realiteit en weinig voeling heeft met wat 
er onder de bevolking leeft. 

Als de aanbevelingen van Columberg in

gegeven zijn om België te redden, kunnen 

we besluiten dat er geen toekomst meer is 

voor dit land. Dergelijke belachelijke 

Drie Vlaamse 
pioniers 

Van de hand van de bijna 93-jarige Palmer 
Ruysschaert (Tiegem, 16 okt. 1905) ver
schijnt binnenkort het boek Drie Vlaamse 

pioniers over leven en werk van Alberic 
Decoene, Kamiel De Vleeschauwer en 
Herman De Vleeschauwer. Op zaterdag 
12 september wordt het boek om 17u. 
voorgesteld in zaal Witte Burg (Leopold 
Il-laan) te Oostduinkerke door Manu 
Ruys, gewezen hoofdredacteur van De 

Standaard. 

Palmer Ruysschaert is gepensioneerd 
rijksinspecteur van het Lager Onderwijs. 
Afkomstig uit de Vlaamse Ardennen 
woont hij al ruim twintig jaar in Oost
duinkerke. Ruysschaert is op z'n minst 
gezegd een merkwaardig figuur. Zijn 
hoge leeftijd plaatst immers geen rem op 
zijn schranderheid. Wel integendeel, zijn 
geest blijft een klaterheldere bron waaruit 
gedachten als sprankelend water stro
men. „Nadenken en schrijven, dat houdt 

een mens mentaal gezond", oreert hij. Zes 
jaar geleden publiceerde hij het werk 
Standpunten, een verzameling essays over 
de Vlaamse beweging. 
In zijn nieuw boek Drie Vlaamse pioniers 

beschrijft Ruysschaert leven en werk van 
drie vooraanstaande Vlamingen die elk 
op zich een belangrijke rol hebben ge
speeld in de ontvoogdingsgeschiedenis 
van het Vlaamse volk. Ruysschaert heeft 
deze drie figuren bovendien persoonlijk 
en van nabij gekend: het gaat om Alberic 
Decoene, Kamiel De Vleeschauwer en 
zijn zoon Herman De Vleeschauwer. 

MERKWAARDIG TRIO 

Alberic Decoene was directeur van de 

normaalschool te Torhout. Met nooit 

aflatende ijver zette hij zich in voor de 
opstanding van Vlaanderen tegen de ha
telijke handelwijze van het Belgische epis
copaat. Ook legde hij de grondslag voor 
de Nederlandstalige wetenschappelijke 
pedagogiek in Vlaanderen. 
Kamtel De Vleeschauwer was de rijks
inspecteur van het Lager Onderwijs die 
zich in 1914 vrijwillig aanmeldde om te 
strijden tegen de Duitse invaller. Hij 
maakte de schandalige lotgevallen mee 
van de Vlaamse frontsoldaten aan de 
IJzer. Als overtuigd Vlaams-nationalist 
keerde hij terug naar het onderwijs waar 
hij ijverde voor een volks geschiede-
nisonderricht. Hij zette zich tevens in 
voor de juiste afbakening van de taal
grens. 

Herman De Vleeschauwer was pro
fessor Wijsbegeerte die zich door zijn 
kritiek op het neo-thomisme de haat 
op de hals haalde van de katholieken. 
Zijn afschuw voor het communisme 
leverde hem in de Tweede Wereld
oorlog een veroordeling op. Nadien 
werd hij echter in eer hersteld, al
hoewel hij toen al uitgeweken was 
naar Zuid-Afrika waar hij professor 
was aan de universiteit van Pretoria. 
Deze drie figuren speelden een belang
rijke rol in de culturele en de politieke 
opgang van Vlaanderen. Palmer Ruys
schaert deed er goed aan dat nog eens in 
de verf te zetten. Het boek (110 blz.) kan 
besteld worden door overschrijving van 
400 fr. {+ 50 fr. verzendingskosten) op 
postrekeningnummer 000-0501817-36 
van het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden (VWG), Kipdorp 21, bus 13 
te 2000 Antwerpen. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 11 sept. DENDERLEEUW: Op

treden van de groepen Peevish en Shoq. 
Vanaf 20u. in Kantine De Standaard. Ge
volgd door fuif met discobar org.: VüJO-
Denderieeuw i.s.m. JC Riva. 

Zo. 15 sept. CENT: An-ondiss-
smenteef Braadfeest. in Chalet Pic-Nic, 
Gentse Watersportbaann/Criendljk 1. Org.: 
VU-arr Gent-Eeklo. Info en inschrijving: 
09/223.70.98-fax 09/223.71.87. 

WO. 16 sept. CENT: Seniorenaca
demie Cent bezoekt Museum Dr Cuislain, 
o.l.v. prof. E. Evrard. Afspraak om 14u.15 
aan de ingang van het museum. Rond
leiding start om I4u.30. Inkom 50 fr 

vr. 18 sept. NiNOVE: Reis naarde 
Champagnestreek met VWG-Ninove. Ver
trek met de bus om 8u. aan PTl Ninove. 
Meer info en inschrijvingen bij René Mar
tens, 054/35.43.47. 

Vr. 25 sept. DEINZE: 14de Fa
miliefeest van VU-Deinze. Vanaf I9u.30 in 
Volkskring, Markt te Deinze. Inschrijven bij 
Els Housen-Coppens, (09/380.02.47) of 
Maurlts waelkens (09/386.34.15). 

Za. 26 sept. DESTELBERCEN: BuS-
uitstap naar Veume en Bachten de Kupe. 
Met o.m. rondleiding in Veume, bezoek aan 
het kasteel van Beauvoorde en Dlksmuide. 
Deelnameprijs: 1.000 fr Voor info i.v.m. 
opstapplaatsen en Inschrijvingen: R. Kerc-
kaert, tel. 228.35.46. Org.: Dr J. Coos-
senaertskring, VTB en VU-Destelbergen-
Heusden. 

Ma. 28 sept. NINOVE: Met WVG-
Ninove naar Blankenberge naar optreden 
van Paul Severs & The Dukes. Meer info over 
reis en bus: René Martens, 054/33.43.47. 

Zo. 4 okt. CENT: Koud Visbuffet in 
de basisschool St.-Paulus, Smidsestraat 76 
(bij Sint-Pletersstation). Aperitief om 12u.; 
13u. buffet. Om 15u. bekendmaking win
naar wandelzoektocht 1998. Deelname: 
550 fr, kind 295 fr Org.: dr J. Goosse-
naertskring i.s.m. VU-Cent 

Vr. gokt. DESTELBERCEN: Vlaams 
vis- en mosselfeest. Vanaf I9u.30 in zaal 
Berghine, Destelbergen-dorp. Deelname 
450 fr Vanaf 22u. gezellig samenzijn. Org.: 
VU-Destelbergen-Heusden i.s.m. dr J. 
Coossenaertskring.. 

WO. 21 okt. CENT: Water: zegen 
en vloek. Voordracht door ere-senator Mi
chel Capoen. Om 14u.30 in de crypte van de 
Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3. Toegang 
50 f r Org..: Seniorenacademie Gent. 

Za. 24 okt. DENDERLEEUW: 2de 
Hespendegustatie van 10 verschillende 
soorten hesp. Om I8u. in het Parochiaal 

Centrum, Sint-Antoniusstraatte Iddergem. 
Org.: VU-Croot-Denderleeuw. 

za. 31 okt. CENTBRUCCE: 4de Fo 
totentoonstelling van de Dr Jozef Coos
senaertskring. Tot 6 november in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteeistraat 34-45. Gastfotografe: 
Hilde Braet. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 10 sept. BRUCCE: Wandeling 

in Oostende met VWG-Brugge-Zuid. Af
spraak om 10u. in Duin en Zee. Om 12u. 
lunchtijd met tussendoor optreden van D. 
Haghebaert. 

Ma. 14 sept. BRUGGE: Dagtrip 
met VWC-Brugge naar Planckendael. Ver
trek rond 8u. station Brugge tot Mechelen 
(9U.30). Van daaruit per boot (om lOu.) 
naar Planckendael. Deelname (trein, boot, 
inkom + gids) 610 fr Inschrijven vóór 13/8 
bij Joriska (050/34.19.74 of 
050/55.15.23). 

Do. 17 sept. BRUCCE: Voordracht 
door Bob Warner over „Brugge bevrijd". 
Om 20u. in De Gulden Spoor 't Zand 22. 
Org.: informativa vzw. 

ZO. 18 sept. ROESBRUCCE: N.a.V 
Boerenkrijgherdenking. Om I9u. hoogmis 
in de St.-Martlnuskerk, gevolgd door in
wijding marmeren gedenkplaats ter na
gedachtenis van de vrijwilligers, de brand 
en de wederopbouw van het dorp. Ge
legenheidstoespraak door R.A. Blondeau, 
gevolgd door receptie. 

Dl. 22 sept. lEPER: Met de 
Vlaamse Vrouwen leper naar het Nationaal 
Vlasmuseum te Kortrijk. Vertrek met eigen 
wagens om 13u.30 aan hotel Ariane, 
Slachthuisstraat. Na het Vlasmuseum be
zoek aan het Kant- en Unnenmuseum. 
Deelname: 250 fr inschrijven bij Jano 
Braem (20.24.68) of Kristlen Deviieger 
(20.25.37). 

WO. 25 sept. BRUOCE: Martin For-
mesyn over ,.Brugse wandtapijten". Om 
I5u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge. Deuren om I4u. Na de voordracht 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: 
VWG-Brugge-Zuld. 

ZO. 18 Okt. ZWEVECEM: Jaarlijks 
feest voor leden en sympathisanten van de 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. Vanaf 
11U.30 in zaal Boldershof, Harelbeekstraat 
25. Gastspreker Is IJzerbedevaart-voorzit
ter Lionel vandenberghe. Na het feest
maal: videofilm over jongste zomerreis. 
Deelname: 400 fr Inschrijven tot 15/10. 

VLAAMS-BRABANT 
Dl. 15 sept. ANDERLECHT: Jaar

markt. VU & ID21-aperitief Om 12u. Ka
pittelstraat, G.C. De Rinck. Gratis animatie. 

WO. 16 sept. BRUSSEL: Hoe werkt 
de Raad voor Deontologie? Patrick Mar
tens, voorzitter van deze raad beant
woordt deze vraag, om 12u. op het Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel. Broodjes 
zijn voorzien, inschrijven noodzakelijk 
(02/219.49.30). Org.: VU-Studiedienst 
i.s.m. VCLD. 

vr. 18 sept. WEMMEL: Debat 
avond ,,Leiden faciliteiten tot apartheid?" 
M.m.v. Walter Kerckhove (burgemeester 
van Ronse), Tarik Fraihl, Gino Vesentini, Paul 
Van Kapellen. Om 20u. in CC De Zandloper 
Org.: Rodenbachfonds i.s.m. Masereel-
fonds. info: 02/567.00.22. 
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voorstellen zijn zo wereldvreemd aan de 
Vlaamse en Brusselse realiteit, dat ze het 
niet eens waard zijn om er lang bi] te 

blijven stilstaan. Bij gebrek aan juridische 
en bestuurlijke consequenties kunnen we 
ze eerder als folklore bestempelen. 

Za. 19 sept. OUD-HEVERLEE: 
Herfstbarbecue van VU-Oud-Heveriee. Van 
17 tot 20u, in Don Bosco, Waversebaan. 
Deelname: 350 f t , -I2j. 200 fr. Met schaap 
aan't spit enz... 

za. 19 sept. MACHELEN: Laatzo-
meretentje. Van 17 tot 22u. in café-feest-
zaal De Rode Leeuw, Brounstraat 1. Ooic op 
20/9 van 11U.30 tot 15u. Org.: VU-IVIa-
chelen. 

DE. 22 sept. STROMBEEK-BEVER: 
Debat ,,Nieuwe Politieke Cultuur: Nood
zaak of Spielerei?" met Bert Anciaux (VU-
ID21) en Hans Bonte (SP). Om 20u. in CC 
Strombeek-Bever. Ingang 50 fr. Org.: WB-
Grimbergen, 

Ma. 28 sept. DILBEEK: Gespreks-
avond „Mondig Brussel" met prof.dr Piet 
Van de Craen (VUB). Om 20u.50 in het 
secretariaat Rodenbachfönds, Ninoof-
sestwg. 230. InfO; 02/567.00.22. 

Za. s okt. WEMMEL: Haantjes-
feest van VU-Wemmel. Van 18 tot 22u. in 
zaal Croenvink, Dorpstraat 35 te Reiegem. 
Ook op 4/10 van 12 tot I6u.. 

Za. 10 okt. LEUVEN: Nationale 
conferentie: De Koerden, een volk zonder 
staat. Om 9u. in het Maria-Theresia-college, 
KU-Leuven, Grote Aula, Sint-Michielsstraat 
6. Info over programma en gastsprekers: 
Koerdisch Instituut vzw, tel. 02/230.89.30, 
fax 02/231.00.97. 

Ma. 12 Okt. DILBEEK: Tentoon
stelling schilderijen van André Aerts. Tot 22 
oktober in het secretariaat van het Ro
denbachfönds, Ninoofsestwg. 230 te Dil-
beek. Info: 02/567.00.22. 

za. 24 Okt. BRUSSEL: 3de Kaas- en 
wijnavond van VU-Jette. vanaf I8u. in GC 
Essegem, Leopold-l-Straat 329 te 1090 
Brussel. 

LIMBURG 
Za. 12 sept. BREE: Jaariijks var-

kensfeest (barbecue) van vu-kanton Bree. 
vanaf 20u, op het erf van Jef en Maria 
Neyens, Keyartstraat 19 te Tongerlo-Bree. 
Inschrijvingen: Erwin Duhaln, 
089/463.461. 

ZO. 15 sept. HASSELT: Exclusieve 
Brunch van VU-Hasselt. In de Catharinazaal, 
N. Cleynaertslaan te Hasselt. Vanaf I0u. 
Deelname: volw. 400 f r., -12jaar250fr. Info 
en inschrijvingen: Frieda Brepoels. 
011/23.70.36. 

vr. 18 sept. BILZEN: Geert Bour
geois spreekt over de hervormingen bij 
Justitie en Politie. Om 20u. in zaal Har-
tenberg, Hartenberg l te Eigenbilzen. Info: 
Bruno Steegen (089/51.92.46). Org.: VU-
Eigenbilzen i.s.m. VCLD. 

ANTWERPEN 
Vr. 11 sept. EDECEM: Bezoek aan 

een waaier van Antwerpse binnenkoertjes, 
binnenhoven en steegjes. Samenkomst om 
I4u., Ossenmarkt, voor stadswandeling. 
Deelname lOOfrp.p. Org.: FVV-Edegem. 

Zo. IS sept. EDECEM: PW-Ede-
gem wandelt tg.v. Monumentendag. Sa
menkomst aan het oud-gemeentehuis in 
Edegem om I4u. 

Ma. 14 sept. EDECEM: Journalist 
Paul Muys over zijn boek ,,De gebroken 
rijstkom" en aansluitend over China. Om 
20u. in zaal De Schrans, Molenveldlaan 4. 
Inkom, leden lOOfr., niet-leden iSOfr Org.: 
Culturele Kring en VTB-VAB Edegem. 

WO. 16 sept. TURNHOUT: Marc 
Plate! over „Brussel en de Vlaamse Rand: 
van onsl". Om 20u. in De Warande. Gratis 
inkom. Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. Info: 014/41.45.79. 

WO. 16 sept. BERCHEM: FW-Ber-
chem bezoekt St.-Pauluskerk te Antwer
pen. Samenkomst aan de kerk om 13u.50. 
Rondleiding start om 14u. stipt. Inschrij
ving verplicht (100 fr) bij bestuursleden 
vóór 10/9. Mannen ook welkom. 

Vr. 18 sept. LIER: Pannenkoeken-
Slag van vu-Lier en VNC, n.a.v. braderij in 
handelscentrum Lier. Ook op 19/9, telkens 
vanaf 14u. 

Za. 19 sept. ANTWERPEN: Braad-
festijn van VU-arr. Antwerpen. Vanaf 14u. 
wordt u verwacht voor wandeling (lOkm) 
of een flestroute (40 km). Om I7u. bar
becue in het Koetshuis in het gemeen
tepark te Halle. Deelname: 400 fr., wnderen 
200 fr. Info en inschrijving: VU-arr. se
cretariaat: 03/238.82.08. 

Zo. 20 sept. BERCHEM: Open Ate
liers. Bezoek bij jonge kunstenaars thuis en 
een verrassend stukje Antwerpen-Zuid. 
Vertrek tussen 14 en I6u. aan VU-secre-
tariaat, Paleisstraat 133 Antwerpen. Bij
drage: 50 fr. Org.: Vlaamse Kring Ber-
chem. 

Ma. 21 sept. MERKSPLAS: Hugo 
Olaerts over: De fiscus mag niet discri
mineren! Om 20u. in zaal Parochiecentrum. 
Leopoldstraat 10 te Merksplas. Org.: 
Vlaamse Kring Noorderkempen. 

Vr. 25 sept. LIER: Om 20u. in het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Beriarij: een in
formele gespreksavond met Lionel Van-
denberghe over de voorbije en de vol
gende IJzerbedevaart en zo meer... Org,: 
VNC en vos-uer. info: Mare Hendrickx 
(015/27.22.01). 

vr. 25 sept. SCHOTEN: Vlaams 
Iers Poèziefóstival. Met Rita Ann Higgings, 
Patrick Galvin, Miriam Vanhee en Lucienne 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristiek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Om 20u. in CC Schoten. 
Org:: FW-prov. Antwerpen. 

Za. 26 sept. EDECEM: Etentje van 
FW-Edegem in het teken van de mooie reis 
naar Engeland. Nieuws volgt. 

zo. 27 sept. KASTERLEE: Vlaams-
lers Poëziefestival. Met Rita Ann Higgings, 
Patrick Galvin, Miriam Vanhee en Lucienne 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda van 
Eyk (harp). Aristiek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Aperitiefpoëzie om I0u.45 
in Hof en Rielen te Kasteriee. Org.: FW-
Prof. Antwerpen. 

Zo. 4 okt. DESSEL: Mosseldag. Van 
11u.30tot15u.envan16u.30tot20u.lnde 
Kristoffelzaal te Heide, inschrijven bij Kris 
Van Dijck, Blezenstraat 28, tel-fax 
014/37.24.54. 

Dl. 6 Okt. LIER/ Dia's en info over 
Noorwegen. Om 20u. in VNC, Beriarij 80 te 
Uer. Org. VAB-VTB-Lier en VNC. Info: Bob 
Van Ouytsel, 03/480.00.60. 

Vr. 16 Okt. EDECEM: Famillekwis 
met Bob Bolsens. Om 20u. in de Kleine zaal. 
Elzenhof, Kerkplein Edegem-Elsdonk. In
schrijving tot 10/10 per ploeg van 6 tot 8 
pers. info: Katelijne Wesenbeek 
(03/449.14.51). Org.: Culturele Kring Ede
gem. 

KansafiYioede 
en recht 

De werkgroep Recht en Maatschappelijke In
tegratie van de Universiteit Antwerpen or
ganiseert een lessenreeks voor hen die ar
moede aan den lijve ondervinden en die
genen die zich solidair opstellen Tijdens de 
lessenreeks worden een 9-tal thema's be
handeld waarbij telkens een spreker met een 
theoretische achtergrond uit de rechtsprak
tijk en een spreker met praktische ervaring 
aan het woord komen Daarna kunnen deel
nemers volop vragen stellen De thema's zijn 
rechtshulp, huisvesting, schulden, arbeid en 
tewerkstelling, huwelijk, gezondheid, jeugd-
en strafrecht, OCMW en grondrechten De 

lessen gaan door telkens op donderdag
namiddag in de gebouwen van de Univer
sitaire Instelling Antwerpen en de gehele 
lessenreeks kost 400 fr Inschrijven kan tot 25 
september 
Meer info kan u bekomen bij 
- Vlaams Forum Armoedebestrijding, mevr 

Lieve Proost Tel 05/203 08 42 Fax 
05/226 15 35 E-mail VFAcg) village uu-
net be 

- Departement Rechten UIA, mevr Christine 
Rigouts Tel 03/820 29.42 Fax 
03/820 29 40 E-mail cngouts@ uia ua ac 
be 

De vu op de VRT 
Dopingsperikelen in het wielerwereldje, 
pasjes-toestanden in het voetbal, ondes
kundigheid en amateurisme bij heel wat 
sportbonden (cfr. Euro 2000), „natio
nale" sportfederaties die weigeren om 
zich aan te passen aan de nieuwe staats
structuren... 

Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van 

Dijck en VU-schepen ]os Bex uit Herent 
ontvouwen een gedurfd en toekomst
gericht strategisch VU-plan voor een le
venskrachtig Vlaams sportbeleid, 
c» Gezond sporten in Vlaanderen. Op 

dinsdag 15 september omstreeks 

23u.20opTVh f 

vanaf woensdag 9 s ep t ember in uw krantenwinkel 
Samen met Knack 
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Hoe werkt Raad 
voor Deontologie? 

Het Humo-interview met de 
„daders van Kasterlee" heeft 
nog maar eens heel veel vra
gen en nog meer twijfels 
doen rijzen over het doen en 
laten van sommigen in de 
Vlaamse pers. 
Bij de Algemene Vereniging 
voor Beroepsjournaliisten van 
België (AVBB) bestaat een 
Raad voor Deontologie die dit 
voorjaar haar derde jaarver
slag publiceerde. Een be
scheiden document, maar 
het bewijst dat journalisten 
het ernstig menen met de 
zelfcontrole over hun doen 
en iaten. 
De VU-studiedlenst en het Do-

sfellntituut hebben dhr. Pa
trick Martens, voorzitter van 
de Raad, uitgenodigd om een 
toelichting te geven bij dit 
verslag. IMeerin het algemeen 
om een gesprek te voeren 
over de problematiek van de 
deontologie en de pers. 
Dat gebeurt tijdens een 
lunchontmoeting op woens
dag 16 september om I2u. 
op het Barrikadenplein. Een 
exemplaar van het jaarverslag 
ligt ter beschikking van de 
aanwezigen. 
Zoals gebruikelijk zijn er 
broodjes. Inschrijven is 
daarom (02/219.49.30) meer 
dan gewenst. 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHILDER NEEMT 

NOG WERK MN. 
350 FR. P/U + BTW. 

ENKEL ERNSTIG WERK OOST-VL 
VOOR CONTACT: REDACTIE WIJ 

Wenst U meer informatie over de 
advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
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Afhalen van palinggerechten mogelyk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur 

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

10 km Brugge/Oostende 
Hotel DE STOKERU 
Oudenburg tel. 059/26.82.97 

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROMANTICA: 1 overnachfing in luxe kamer mef dubbele whirlpool, fles cham
pagne, Gastromenu met kreeft. 5.800 fr. p.p. Extra nacht 2.400 fr. p.p. 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6.400 fr. p.p. 
Steeds ontbijt tot 12 u.l kamer beschikbaar tot 15 u. 
Gratis fietsen en routes. Sauna beschikbaar. 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers. 
Zie ook teletekst Eurosport! 
E-mail: Hotel De Stokerii@flanderscoast.be. 

Halse vu vraagt burgemeester 
Pieters in ae bres te springen 

De burgemeesters van de zes facilitei
tengemeenten gaan samen in openlijk 
verzet tegen de ministeriële omzendbrie
ven van de Vlaamse regering. Hiermee is 
van enige communautaire vrede of in-
tegratiewil in hun gastland Vlaanderen 
geen sprake meer. 
Dagelijks bewijzen de Franstaligen uit de 
randgemeenten dat het hen om verdere 
verfransing en Ie „tres grand Bruxelles" 
te doen is. 
In april jl. keurde de Halse gemeenteraad 
een motie, ingediend door Volksunie en 
Agalev, goed om haar steun te betuigen 
aan de Vlaamse ministers Martens en 
Peeters en riep de bevraste burgemeesters 
en schepenen op om de wet te res
pecteren. 
VU-gemeenteraadslid Eric De Greef: 
„Onze stad grenst zelf aan een Waalse 
gemeente, ligt als enige stad tussen Brussel 

en 'Wallonië en is in de loop van de 
geschiedenis de meest zuidelijke stad der 
Nederlanden geworden. Omdat Halle 
steeds een rol als regionale hoofdplaats wil 
spelen, krijgt ze nu de uitgelezen kans om 
te bewijzen wat ze waard is. De Frans
taligen uit de faciliteitengemeenten gaan 
openlijk, met de steun van hun bur
gemeesters en straks alle Franstalige par
tijen uit het land in het offensief Het 
wordt hoogtijd dat burgemeester-volks
vertegenwoordiger Pieters (CVP ook in het 
defensief gaat." 

VU-provincieraadslid Juul Denayer: „De 
Halse Volksunie vraagt dat hij openlijk in 
de bres springt voor zijn bedreigde streek 
tussen Brussel en Wallonië. Een duidelijke 
en krachtdadige conferentie van burge
meesters uit Zenne en Zoniën moet zelf 
een signaal uitsturen naar de federale 
politiek!" 
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E C O N O M I E 

DREIGT ER EEN DEPRESSIE? 
Een derde van de wereldeconomie - Afrika als econo
misch quasi onbestaand continent niet eens meegere
kend - verkeert in serieuze moeilijkheden. De crisis in 
Zuidoost-Azië en Rusland tast straks bijna zeker 
Latijns-Amerika aan. BUjft het Westen buiten schot? 
Of dreigt er een nieuwe Grote Depressie, zoals in de 

I jaren twintig en dertig? Hoe het geld 
! rond de wereld draait, en één crisis 
de hele wereldeconomie kan besmet
ten: een analyse en prognoses. 

B U I T E N L A N D 

ERIK DERYCKE OVER AFRIKA 
"Wat is het probleem van de Belgische politiek 
in Centraal-Afrika? Op het ogenblik dat ze daar 
beginnen te vechten, ben ik aan handen en voeten 
gebonden. Ik moet zien dat ik mooi in het midden 
van de baan blijf, want er is altijd wel een Belg die 
wil blijven zitten. En wie stapt er op als er tien dode 
Belgen vallen? Derycke!" Minister van 
Buitenlandse Zaken Erik Derycke vertolkt zijn 
pessimistische visie over Afrika: "Als er niet vlug 
stabiliteit in Congo komt, gaan we naar jaren met 
veel miserie." Een gesprek. 

O N D E R W I J S 

DE PRUS VAN HET ONDERWUS 
Volgens de wet moet onderwijs kosteloos zijn. Maar 
naar school gaan is duur en wordt alsmaar duurder, 
constateren ouderverenigingen. "Ouders moeten niet 
protesteren bij elke schoolfactuur en tegelijk veel geld 
uitgeven aan gadgets en merkkleding." Over het 
heimwee van de leraars naar blauw kaftpapier, de 
sociale concurrentie tussen de leerlingen en de 
onvermijdelijkheid van fotokopieën: op 
zoek naar de reahteit achter de cijfers 
van een studie. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL MODE DIT IS BELGISCH, MET WALTER VAN BEIRENDONCK, A.R VANDEVORST, OLIVIER THEYSKENS + 
DOE-HET-ZELFMODE + KINDERMODE 
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„Ik weet niet meer precies hoe het begon, 
maar ik herinner met nog goed dat ik in 
het maanlicht door de sneeuw liep. Alleen 
dat al was vreemd.". Aan het woord is de 
jongen Kristoffer Hansen, een jongetje 
dat op zijn vreemde droomtocht plots een 
kabouter ontmoet. Wanneer hij zich 
voorstelt aan de kabouter zegt hij Kri
stoffer Poffer te heten en een kleine prins 
te zijn. Daarop nodigt zijn kleine vriendje 
hem uit om pannenkoeken met aard
beienjam te komen eten 'want daar zijn 
prinsen dol op'. Umpin, want zo heet de 
kabouter, blijkt een ventje met vreemde 
kronkels in zijn hoofd. Bij de poel waar 
beiden kikkervisjes aan het vangen zijn, 
kan Kristoffer hem er maar niet van 
overtuigen dat hij voorheen nooit een 
kikker was geweest. Umpin, van zijn kant, 
wil dat zijn 'prins' een kikker kust. „Ik zeg 
alleen maar dat je hem een klein kusje op 
zijn kopje moet geven. Is je dat niet doet, 
kunnen we niet naar het grote prin
senpaleis en dan valt hier ook niets te 
beleven." Ofschoon hij er allemaal kik-
kerspuug van op zijn lippen kreeg, voerde 
Kristoffer de opdracht uit... 
'Wees gegroet, mijne heren!' luidde het 
plots. Het was, inderdaad, een prins met 
een lange cape van blauw fluweel. Voor 
hij in een kikker veranderde, wilde een 
gemene kabouter zijn hart stelen, maar 
dat had hij niet toegestaan. Carolus Rex, 
want zo heet de prins, neemt zijn be
vrijders mee naar zijn paleis en zorgt er zo 
voor dat beiden zich in één groot avon
tuur storten. Ofschoon de salamanders, 
die het kasteel bewaken, geen Poffer
prinsen en kabouters mogen binnenlaten, 
leidt Carolus hen toch het paleis binnen. 
Daar stelt hij tot zijn grote droefenis vast 
dat het hart van zijn vader is gestolen ... 
„Na een tijdje kwam er een dame uit een 
andere kamer. Ik begreep meteen dat het 
de koningin was, want ze had blote 
borsten." Kristoffer stelt tot zijn genoe
gen vast dat de dame gelukkig wel een 
lange blauwe rok draagt. Omdat de ko
ningin Umpin ervan verdenkt het hart 
van haar man te hebben gestolen, laat ze 
de dwerg in de kerkers gooien. 
Met de koningin moet je niet te veel 
praatjes maken, stelt Kristoffer vast. Na
dat hij er prinses Aurore openlijk van 
verdenkt het nachthemd van zijn nichtje 
te dragen wil het mens ook hem in de 
kerkers laten werpen. Het is maar dankzij 
de tussenkomst van Carolus dat hem nog 
een laatste kans gegund is. Na een spel
letje met de letterkoekjes - waarbij Kri
stoffer maar ternauwernood gered wordt 
door een salamander - is het tijd voor de 
wafels - want pannenkoeken mogen niet 
gegeten worden als het hart van de ko
ning gestolen is. 

S inds het succes van 'De wereld van Sof ie' wordt 

Jostein Gaarder haast automatisch vertaald in 

het Nederlands. Zijn jongste boek dat hier verscheen 

is 'Het kikkerpaleis'. 

Het lot steekt Kristoffer een handje toe 
wanneer hij de koning zijn hart weet terug 
te geven. Uit dank laat de koning Umpin 
vrij, maar dan stelt hij vast dat de prinses 
is opgesloten in de jonkvrouwenkooi in 
de hoogste toren van het paleis. Kristoffer 
weet de salamanders te misleiden en gaat 
haar bevrijden. Daarna is het de beurt aan 
de koningin, want die is door de sa
lamanders in eengrote put geworpen 'om 
van haar gezeur verlost te zijn'. Als hare 

hen onmiddellijk in de kerker gooien, 
maar omdat de prinses het anders ziet, 
krijgen ze toch nog een proces. Na een 
rechtsgang met een logica die in België 
niet eens zo onmogelijk zou zijn, worden 
beide vrienden tot de kerker veroordeeld. 
Met de hulp van prinses Aurora weten ze 
aan een gewisse dood te ontsnappen en 
kunnen ze zichzelf weer bevrijden. Om 
ook nog aan de angsthazen te ontkomen 
veranderen ze van seizoen. 

Kikkers en 
pannenkoeken 

majesteit en Carolus bevrijd zijn, gaat het 
viertal terug op zoek naar de koning en 
Umpin, die door de salamanders op de 
brandstapel gegooid dreigen te worden. 
Gelukkig kan de koningin hen nog wel de 
baas en een simpel woord volstaat om de 
salamanders te doen ophouden. 
Op een groot eetfeest naar aanleiding van 
de bevrijding en ter ere van Kristoffer en 
Umpin, gaat het echter weer goed mis. De 
hofmaarschalk kan gedachten lezen, en 
pakt met die eigenschap uit wanneer 
Kristoffer zich ergert aan de schaarse 
kleding van de koningin. Die laatste wil 

Eens dat gebeurd is, komt de filosoof in 
Gaarder weer boven en dat remt het erg 
grappige kinderverhaal even af. De au
teur doet eerst wat van zijn 'klassieke' 
spelletjes over droom en werkelijkheid en 
laat zijn hoofdfiguur daarna wat vragen 
stellen over het hart. Gaarder knoopt 
daarmee aan^bij de rode draad in het 
verhaal: Kristoffers grootvader die over
leden is aan een hartstilstand en waaraan 
de jongen van tijd tot tijd terugdenkt. 
Voor hij verdwijnt heeft Umpin nog één 
opdracht voor zijn vriend: hij moet terug 
naar het paleis om er alle gevaren recht in 

de ogen te kijken en de 'sleutel tot van 
alles en nog wat' te gaan terughalen. Dat 
zijn tocht naar het paleis niet zonder 
succes zal zijn, blijkt al uit het feit dat de 
koningin plots wel een trui wil aan
trekken. Even daarna ontdekt Kristoffer 
dat de maarschalk niet alleen gedachten 
kan lezen, maar ook de ondergang van de 
koninklijke familie voor ogen had. De 
maarschalk wordt verjaagd en Kristoffer 
krijgt eerherstel. De koning leert hem 
bovendien dat zijn opa voort moet leven 
in zijn hart. 

'Het kikkerpaleis' is een aan te bevelen, 
vrolijk kinderverhaal! 

c» Het kikkerpaleis. Jostein Gaarder. 
Uitg. Fontein/Houtekiet - Baarn. 
1998. 96 blz., 498 fr. 

Jostein 

Gaarder doet 

het In 'Het 

Kikkerpaleis' 

met de 

koningin met 

de blote 

borsten. 
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In het Gravin Adelahuis te Mesen loopt tot 
en met zondag 20 september 1998, tel
kens van 14U.30 tot 17U.30 (en vanaf 12 
september ook van 19 tot 21 u.), een 
ongewone tentoonstelling. 
De kleren maken de man, luidt de titel naar 
het gekende Nederlandse spreekwoord of 
Les habits font i'tiomme. zoals het Franse 
gezegde luidt. 
Waarom In twee talen? Omdat Mesen een 
Vlaams dorp met faciliteiten voor Frans-
tallgen is. Waarom gravin Adela, omdat zij 
de echtgenote van Boudewijn van Rijsel, 
graaf van Vlaanderen, was en aan de basis 
lag van het ontstaan van Mesen. Maar 
waarom een tentoonstelling over textiel? 
Omdat dit product sinds eeuwen dé ac
tiviteit van de regio aan weerszijden van de 
grens is. 
Het oude Hotel de Ville van Mesen werd in 
1992 door de WV West-Vlaamse Bergen 
aangekocht en verbouwd, in 1996 kreeg 
het de titel Een huis voor meervoudig 
Vlaanderen. Zo groeit uit het oude pand 
een centrum dat bijzondere aandacht 
heeft voor grensoverschrijdende contac
ten binnen en vanuit het meervoudig 
Vlaanderen. 

KLEUR BEKENNEN 

De tentoonstelling toont hoe kleren een 
rol spelen In ons leven, hoe kleren mensen 

In Adelahuis te Mesen 
maken kleren de man 

,,maken", er chic en voornaam doen,,uit
zien", ze In een welbepaald beroep zetten, 
of hoe ze mensen kunnen vernederen. 
De tentoonstelling toont ook de verkleed

partij van carnaval, toont „kleren" die 
kleur doen bekennen zoals het rood, groen 
of blauw bij vakbondsacties, toont de 
kleren van zusters en paters, de aller
mooiste bruid, de kledijgekte rond de 
wereldvoetbaibeker, de „robe" van de 
eerste vrouw in de Académie frangaise, in 
dit geval de Frans-Vlaamse Marguerite 
Yourcenar. Verder de modernste werk-
kledij van de brandweer, het pak uit een 
concentratiekamp, enz... 
Etsen, statige staatsieportretten, boei
ende lino's, fraaie foto's, ceramiek en 
pittige tekeningen kleuren de modellen 
bij. De vormgeving van deze tentoon
stelling werd door een Vlaams-Frans-
Vlaams team tot een boeiend geheel sa
mengesteld. 

Een uitstap naar Mesen zal niet tevergeefs 
geweest zijn! (mvl) 

o» De kleren maken de man. Les habits font 
l'homme. In het Gravin Adelahuis, Markt 
22 te Mesen. Tot 20 sept. Toegangsprijs: 2 
Euro, 81 Bfr., 13 Ffr. Het tweetalig be
zoekersgidsje kost 1 Euro, 40 Bfr., 7 Ffr. 
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Geen festival 
zonder 
penneridders 

CULTUUR 

Vier op een RIJ 

12 

Brussel is een labyrint met veel littekens 
maar ook met plekken oase. De Kleine 
Zavel is er zo een. Het Festival van 
Vlaanderen kiest voor zijn ontmoeting 
met de pers het Egmontpaleis. De naam 
heeft een wrange smaak. Hij herinnert 
aan de inquisitie, de beruchte Alva en een 
wankel compromis dat spoken opriep. Ik 
voel me beter thuis in de Hoogstraat bij 
Pieter Brueghel dan in dit imposante 
gebouw waar pijlen met woorden adel-

noblesse me zeggen waar ik niet moet 
zijn. 

HOOGFEEST 

Voorzitter Eyskens zegt zinnige dingen 
over de uitdaging die de klassieke muziek 
moet aangaan met de popcultuur, over de 
muziek als houvast tussen de oorlogs
ellende van Libanon en Sarajevo, en over 
het feit dat het begrip multicultureel een 
eigen cultuur inhoudt. 

Het Festival is veertig jaar oud of jong en 
legde een lange weg af. Mozart staat nu 
naast Schnittke, er wordt gemusiceerd in 
het kasteel van Ooidonk en in de abdij 
van Postel, de volksmuziek dialogeert of 
botst met de klassieke muziek, de hap
pening is een hoogfeest, de vrouwver-
overt haar plaats. 

We hebben geen problemen met de stem 
van Jessye Norman en de klarinet van 
Sabine Meyer. Dat het herkenningsthema 
van het Festival is geschreven door een 
Russische dame met de onmogelijke 
naam Sophia Gubaidulina en dat Clara 
Schumann, in deze context paradoxaal 
Clara Wieck genoemd, en Fanny Men
delssohn mooie en intieme kamermuziek 
hebben geschreven is niet ongewoon. 
Maar dat Simone Young, artistiek di
recteur van de opera van Sydney, een 
orkest gaat leiden in werk van o.m. 
Beethoven, Brahms en Elgar komt ons 

vreemd over. En toch bezit ze dat stukje 
magie dat de boodschap doet overko
men. 

Jan Caeyers heeft het over de monu
mentale Beethoven van wie hij het eerste 
luik en zijn eigen grote droom, de Missa 

Sollemnis, mag uitvoeren. Een weerbar
stige partituur, zegt hij, voor Beethoven 
zelf zijn grootste werk, eerder meta
fysische reflectie dan liturgie, met in het 
„da nobis pacem" een expliciete stel-
lingname voor de vredesgedachte. Erik 
Van Nevel pleit voor de Vlaamse po-
lyfonisten die nog altijd in de schaduw 
blijven van hun gezellen tapijtwevers en 
Vlaamse Primitieven. Jan Briers houdt 
nog een warm pleidooi voor het project 
van een nieuwe concertzaal in Gent (de 
refter van de Bijloke is een visueel wonder 
maar is akoestisch ver van volmaakt) en 
voor de happening in Brussel die zich 
afspeelt in een aantal historische gebou
wen rond het Warandepark en die wordt 
afgesloten met het optreden van de Ita
liaanse bard Angelo Branduardi, weg
geplukt bij Botticelli of aan het hof van de 
hertog van Ferrara, en opduikend in het 
Paleis voor Schone Kunsten. 

RockenKadril: 
blikvangers van zomer '98 

't Is weer voorbij die mooie zomer; zong 
Gerard Cox ooit. Vooral muzikaal mocht ie er 
zijn, en dit kwam tot uiting in alweer talrijke 
festival(-letjes), feesten en straatanimaties 
Wat dit jaar vooral opviel Is dat stadsfeesten 
tot heuse festivals uitgroeiden, wat niet bij 
Iedereen in de smaak valt. 
Marktrockte Leuven bijvoorbeeld was schit
terend op de Oude Markt, maar de twee 
grote podia aan weerszijden van de Sint-
Pieterskerk vervingen de vroegere rustige 
straatanimaties. Zo kwam er van gezellig 
genieten op de terrasjes niet veel In huis 
door de luidruchtige, meestal alternatieve 
groepen, die bovendien muzikaal niet veel 
zaaks waren. 

De Brusselse Boterhammenverhu\süen van 
de Warande naar het Spanjeplein tussen 
Centraal station en Grote Markt: velen mis
ten het groen en de sfeer, maar anderzijds 
was de nabijheid van het volle centrum een 
meevaller om er een dagje-uit van te ma
ken in de hoofdstad En hiermee is de oude 
leuze „de Vlaamse aanwezigheid beklem
tonen" dan weer eer aangedaan. 

TORCK ZINGT BREL 

Een van de verrassingen van de voorbije 
zomer was ongewijfeld het optreden van 
Gert Torek uit Krulshoutem. Die In zijn on
vervalst streekdialect het aandurfde de 
grote Jacques Brei In het Nederlands te 

coveren. Een franstalige luisteraar rea
geerde achteraf met de waardering ,,ex
cellent et sympa ,", en dat dacht ook de 
massa Vlamingen op het plein. 
Ook Kadrllmet zijn kleurig palet aan folk en 
volksmuziek mocht er zijn. Van klelnkunst-
groep in de jaren zeventig evolueerde de 
groep, langs diverse bezettingen om, mee 
met de tijd. Waarbij doedelzak en man
doline volwaardig hun plaats behielden 
naast elektrische gitaar en bas. Dé ingre
diënten waarmee Kadril ook fungeerde als 
begeleidingsgroep van zanger Thé Lau (van 
777e Scene), Luc Devos van Gorki, WIgbert, 
Frank Van der Linden en Rick De Leeuw. 
Sedert het eerste album van KadnTm '86 kan 
de groep terugkijken op vijf geslaagde 
plaatopnamen. Voor deze reeks optredens 
speelde Kadril een zestal nummers van Phi
lippe Robrecht. Wat niet mis was, maar we 
horen ze toch véél liever met eigen werk. En 
waarom niet eens Sandy Denny of de be
treurde Fairport Convention heropf rissen? 

GOEVOLK NEEMT RUST 
De Brabantse vzw Coevolk, Inrichter van 
talrijke optredens In het folkclrcuit en stok
paardje van Brosella-organlsator RIe Van 
den Berghe, neemt een jaartje adempauze. 
De Rie heeft er wél voor gezorgd zijn 
trouwe publiek niet In de kou te laten: een 
reeks afspraken werd nagekomen en vanaf 

woensdag 21 oktober gaat elke maand een 
optreden door, maar dan wel in de grote 
zaal van het Strombeekse Cultureel Cen
trum. Op 10 december Is blues-gigant Rol
and aan de beurt met groep Vapore, en 
Patrick RIguelle treedt op 15 januari in duo 
op, samen met Studio Brussel-man Jan 
Hauteklet aan de klavieren. Hét hoogtepunt 
wordt zondag 14 februari '99 e.k. het mu
zikaal ,,boeket" met de folkgroepen ^feen 
Fluxus, twee voltreffers van Dranouter, 
groep Ambrozijn, en De Cauter. Eveneens 
een aanrader wordt (op 18 februari) de 
grote Fernando Mamelrinhas In het pro
gramma Fado Bailando. 

ODE AAN DERROLL 

Ook de Ancienne Belgique pakt voor dit 
najaar uit met enkele merkwaardige na
men: zo Is er woensdag 16 september e.k. 
de première van Spelers en Drinkers in de 
Stad, donderdag 17 komt Kris De Bruyne en 
zaterdag 26 een Tribute to Derroii Adams, 
onze Antwerpse Amerikaan. Hij was ooit 
muzikaal tijdgenoot van Donovan, Ario 
Guthrie Odetta en Happy Traum, die hier
voor speciaal naar Brussel komen! En die
zelfde avond komt voor liefhebbers van 
klavier minimale muziek WIm Mertens In het 
PVSK. De maand wordt met topnleuw-
komer Alan Theo sfeervol afgerond. 

Serglus 

simone Young 

Angelo Branduardi 

CONFRONTATIE 

We zijn al heel wat gewoon sinds de 
dynamische en doorzichtige aanpak van 
Nicolaus Harnoncourt van de muziek van 
Bach en Mozart. Wat toen als revo
lutionair gold is nu klassieke geworden.T 
och schrijft het Combattimento Consort 

van Amsterdam ook hier een nieuw ver
haal dat zij op de persconferentie met 
vuur verdedigen. Vorig jaar brachten ze 
jeugd in contact met Monteverdi's Ma

riavespers. Nu doen ze dat met Bachs 
Brandenburgse concerten. Bach biedt 
kansen voor creativiteit, luidt de stelling. 
Ik hoorde een staaltje. Natuurhoorns en 
trompetten verschijnen onverwacht in 
het notenbeeld. 

Tenslotte houdt Peter van Bouwel van 
Radio 3 een geestdriftig betoog voor de 
confrontatie tussen folk en klassiek, o.m. 
tussen de nocturnes van John Field en de 
Ierse ballades van Helen Flaherty, tussen 
het oeuvre van Kodaly en het Hongaarse 
volkslied, tussen de gitaar van Raffaëla 
Smits en vrouwenstemmen uit Galicië. 
Woorden kunnen vermoeien. Daarom 
spelen de festivalsterren Vier op een Rij als 
tussenspel een middeleeuws lied dat me 
aan de mystiek van Hildegard von Bingen 
doet denken en een virtuoze fuga met het 
typische contrapunt van Bach. 
Geen festival zonder penneridders, maar 
evenmin zonder luisterende oren. 

(wdb) 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Russen beleggen in macaroni", 

las Ahasverus 

Ze hebben Rode Pleinvrees 

© 

Zetduivel: 

Royal Spotting Club Anderlecht 

© 

Succesvolle musical: 

Pipi Zangkous 

© 

Russen hebben last van 

Glasnostalgie 

© 

Nieuwe ziekte: 

Euroze 

© 

© 
Schrappen wat niet past: 

- Haan zit met ei 

- Haan zit met kater 

- Haan zit er mee 

- Haan zit zonder... 

© 
Koning slaat munt uit Euro 

© 
Walyngant of flamingant? 

© 

Vlaamse kust naar de haaien? 

© 

# V L A A M S PLAKBOEK ^ 

Den Bouch; dat was de bijnaam van de in 
de Vlaamse beweging legendarische Wal
ter Bouchery (Antwerpen 1908 - Lo-
christi 1961), Pieter Jan Verstraete, de 
Kortrijkse bibliothecaris, ontpopt zich 
opnieuw als kroniekschrijver, memori
alist en/of historicus en reconstrueerde in 
een zopas verschenen brochure Waker 

Bouchery en de Dietse Jeugdbeweging het 
eerder kort, maar bewogen leven van 
deze gendeman en Dietse rebel. 

SCHALKSE RUITER 

Een andere Vlaamse gendeman, met 
name Hector de Bruyne, schreef in dit 
weekblad (van 26 januari 1984) over deze 
Waker Bouchery o.m. het volgende: „Hij 

was een eigenaardige mengeling van 

Vlaamse gentleman, eigenzinnig en nooit 

afgevend militant, dynamisch en vinding

rijk maar tevens verwarrend zaken

man...". 

De auteur Verstraete gewaagt in zijn in
leiding zelfs van een „geboren rebel" en 
niet ten onrechte gebruikt hij de treffende 
term van een „schalkse ruiter". 
En wat verder in zijn Ten geleide schrijft 
Verstraete een aantal zinnen die een 
mooie samenvatting bieden van het fe

nomeen Walter Bouchery en ook dadelijk 
onze sympathie voor deze curieuze rand
figuur deden ontstaan: „Hij was een 

idealist^ van het zuiverste water maar 

tegelijkertijd een fantast die altijd op

positie voerde; grillig, overrompelend 

maar standvastig in zijn Diets geloof Zijn 

doel was Dietsland maar de wegen er

naartoe waren zeer veranderlijk. Een an

archist met een rusteloze geest, die leefde 

in een razend tempo." 

En met een wat vermanende en licht 
moraliserende toon voegt de auteur hier
aan toe: „In heel wat landen zou een man 

als Walter Bouchery omwille van zijn 

optreden onder de bezetting op een po

dium geplaatst worden. Bij ons kan dit 

niet. Bouchery was immers een Vlaams

nationalist en overtuigd Dietser". 

Dit podium is er nu postuum. 
Hoewel niet alle facetten en feiten van dit 
wat marginale militantenleven grondig 
werden opgedolven en uitgespit en dus 
veel onbesproken en onduidelijk moest 
blijven (het boekje heeft eerder de om
vang en de allure van een gedrukte bro
chure dan van een biografische schets!) 
blijft er stof genoeg om van de lectuur van 
dit toch aardige boekje ten volle te ge
nieten. 

GEDREVE4yi 

In 22 uiterst summiere maar goed ge
detailleerde en gedocumenteerde episo
den (van de oorsprong van de familie 
Bouchery tot aan het Antwerpse Bouw

centrum) wordt dit levensverhaal ge-

Het bewogen leven 
van Walter Bouchery 

schetst en weer tot leven gebracht. Enkele 
titels als Spooktrem, Putsch van Vilvoorde, 

Nederland Eén, Catacombentijd, Jef Cog

nac en Ondergedoken spreken trouwens 
niet enkel direct tot de verbeelding maar 
doen eigenlijk verlangen naar meer. 
Dit boekje is dus een aanrader voor wie 
zich interesseert voor de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging, het zo woelige en 
fascinerende interbellum en ook de pit
tige anekdotiek die bij elk bewogen en 
gedreven mensenleven past. 
Het leven van deze advocaat, drukker, 
zakenman-uitgever (Luctor), gentleman, 
harde Dietser en rusteloze rebel kan nie
mand van ons onbewogen en onver
schillig laten. En deze laatste opmerking 
geldt dan vooral bij de lectuur van het 
19de hoofdstuk Krijgshof v/aann de aan
vankelijke vrijspraak van Bouchery en de 
perikelen rond deze vrijspraak eens te 
meer illustreren hoe onrechtvaardig de 
zogenaamde epuratie en repressie hier te 
lande wel is geweest. 

Walter Bouctiery, eindjaren dertig 

MENEER VAN DURME 

Dat „De Bouch" ook na de oorlognog 
een politieke rol wilde spelen mag uit 
volgende passage blijken. 
Pieter Jan Verstraete: „Voor Bouchery 

was het een inwendige obsessie om een 

herlevend politiek Vlaams nationalisme 

onder zijn leiding te zien ontstaan. Vaak 

bracht hij mensen bij elkaar op zorgvuldig 

geheim gehouden vergaderingen in Ant

werpen (o.a. in het nozemkwartier} en te 

Brussel. Hij trad er op als meneer Maurits 

van Durme, zijn naam uit de oorlog: 

hoewel eenieder wist wie er onder schuil 

ging. Het waren vaak afmattende ver

gaderingen die niet steeds het beoogde 

resultaat bereikten. Meer dan eens leidde 

dit tot conflicten (vaak van financiële 

aard) die blijvende littekens achterlieten. 

Sommigen vonden dat Bouchery té ener

giek optrad, en weinig plaats liet voor 

anderen naast zich." 

Walter Bouchery was amper 53 jaar toen 
hij op 13 juli 1961 nabij Lochristie in een 
auto-ongeval om het leven kwam. De 
drang om snel te rijden, die hem reeds 
zeer jong had gegrepen, was hem fataal 
geworden. 

Dit boekje over een bewogen leven is dan 
ook om diverse redenen een aanrader en 
laat zich bovendien meeslepend lezen. 

Hendrik Carette 

o& Walter Bouchery en de Dietse 

Jeugdbeweging. Pieter Jan Verstraete. 
Uitg. Oranjejeugd, Turnhout 
(014/43.52.35), 1998,56 blz., 250 fr. 13 

p c N B R E 
OPGAVE 117 
HORIZONTAAL 
5. Tenslotte kun je 't tafel-

gerlef waarmee Je een kle
verige zoetigheid naar bin
nen speelt, net zo goed 
omkeren! (11) 

7. Pas op, hier kan gemak-
kelijic afstel van komen... 
(7) 

8. Moet nog voltooid worden 
(4) 

9. Spoorlijnen uit grootvaders 
Jonge Jaren (6,5) 

11. Dit mu2iel<lnstrument 
krijgt een klap alvorens 
twee mannen elkaar klap
pen gaan uitdelen (4) 

15. Kortstondige kijk op kijkers 
(8) 

15. Dit woordje wijst erop dat 
er nog iets komt (2) 

16. Dit benjealsje na enige tijd 
een oude gewoonte her
pakt (7) 

18. Sportprijzen (6) 
VERTICAAL 

1. Kun je druiven oogsten bij 
dat Nederlands televisie
station? (4) 

2. Resolute Britse afwijzing 
(2) 

5. Volop voldoende plezier! 
(8) 

4. Agelopen en daarmee uit 
(6) 

5. Niets te horen omdat er 
niets wordt gezegd (11) 

6. Om het moede hoofd er te 
rusten op de leggen! (5) 

10. Onbevlekt (4) 
11. Dit is alleen duidelijk alsje 't 

tegelijk aanwijst! (6) 
12. Uit Amerika overgewaaid 

seintje dat alles In orde is. 
(1.1) 

14. Minstens een half jaar 
moetje hier nog op wach
ten (5) 

17. Windvanger (4) 

OPLOSSING OPGAVE 116 
Horizontaal: 2 vlolist; 7. 
openbaarheid; 8. oneven 
nummer; 10. er; 11. onder
komen; 15. nu; 14. na; 16. 
slimme honden; 18. troep. 
Verticaal: 1. alchimie (of al
chemie); 5. in aantocht; 4. sui
ker; 5. spin; 6. ontvreemd; 9. 
eed; n . o n s ; 12. nul; 14. nek
vel; 15. An; 17. neer. 
Jan De Zaeger uit de Ranstse 
steenweg 70A te 2 520 Emblem 
is onze winnaar van deze week. 
Hij krijgt binnenkort Moord en 
doodslag in België van Je
roen Wils thuisbezorgd. 
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De briefkaart met de oplossing 
van opgave 117 verwachten 
wij ten laatste op maandag 21 
september a.s. op onze redac
tie, Barrlkadenpleln 12 te 1000 
Brussel. De winnaar van deze 
opgave ontvangt dan Moord 
en doodslag in België van 
Jeroen Wils, uitgegeven bij 
Scoop te Cent. 
Meedoen is de boodschap! 

MOORD B 
DOOOSLAG 
IN BEIGIE 
lEJAGIITBPIEBBOER 
J E R B E N W I L S 
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HOPE FLOATS 
'De kamer was groot, erg groot, zo groot dat ze haast op een balzaal 

leek. Op de grond lag een Perzisch tapijt, met een motief dat 

waarschijnlijk door Mondriaan was ingegeven. Straten die al

lemaal samen een grote stad vormden. Ik zag as van een sigaar, 

neen het was van een sigaret, waarschijnlijk een Lucky Strike of 

een Camel, dat kon ik niet juist zien.' 

Traag hé f Wel zo traag is 'Hope floats' van Forest Whitaker ook. 

Forest wil zo graag iets gewoons vertellen. Iets gewoons dat is 

ontstaan uit iets ongewoons, dat ongewoons zijnde zoiets als The 

jerry Springer Show'. Spijtig voor Sandra Bullock, want die maakt 

van haar rol werkelijk grote kunst. Harry Connickjr is slijmerig en 

NIEUW IN DE BIOS 

Gena Rowlands als Sandra's moeder en zonderlinge is eindelijk 

weer eens goed. Een film die om te wenen was bedoeld, maar die 

om te janken is. (**) 

NICHTWATCH 
Zij die de Deense film 'Nattevagten' van regisseur Ole Bornedal 

enkele maanden geleden op de televisie zagen, moeten zich 

onthouden om naar 'Nightwatch', de Amerikaanse versie van deze 

film, door dezelfde Deense filmmaker, te gaan kijken. Voor de 

anderen blijft het de moeite waard, alhoewel de Deense versie mij 

toch prangerder leek. 

Een student (Ewan McGregor) neemt een baan aan in het 

lijkenhuis. Hij zal er nachtwaker zijn. De vorige nachtwaker 

verwittigt hem dat er wel eens eigenaardige dingen gebeuren. En 

inderdaad er beginnen zich allerlei gebeurtenissen voor te doen. 

Het komt zover dat de student van moord wordt beschuldigd door 

politie-inspecteurNick Nolte (die een beetje een karikatuur maakt 

van zijn rol). Maar alles bij elkaar is deze film over nog maar eens 

een 'serial killer' de moeite van het bekijken zeker waard. (***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

^ ^ Filmpje Bob de Rooy wil meer seks dan zijn 
vrouw Annie hem kan of wil geven en de twee 
besluiten dan maar uit elkaar te gaan. Bob vindt snel 
een nieuwe vriendin en trekt met haar naar Curagao, 
waar Annie inmiddels ook Is beland. Nederlandse 
komedie uit 1995 van Paul Ruven, met Paul De Leeuw 
en Rijk de Gooyer. Zat. 12 sept., Ned. 3 om 
20U.08 

Medicine Man Amerikaanse film van John 
McTleman uit 1992 met Sean Connery. Dokter Camp
bell, die in een indiaans dorpje in de Amazone on
derzoek verricht naar een vaccin tegen kanker, is 
verbolgen wanneer zijn assistent arriveert. Het gaat 
om Rae Crane, een vrouw die hoegenaamd niet 
aangepast Is aan het leven in de jungle. Connery is -
zoals gewoonlijk - indrukwekkend, zon. 13 sept., 
VT4 om 21U.55 

t J ' La fille seule Franse film van Benoit Jacquot 
uit 1995. Valerie is zwanger maar weet nog niet of zij 
het kind wil houden. Zij spreekt met haar vriend Réml 
af om elkaar een uurtje later te zien. Zij wil hem dan 
haar beslissing meedelen. Tijdens dat uur doet zij haar 
job in het hotel alsof er niets aan de hand is. 
Uitstekende Franse film én een stilistisch experiment: 
het reële tijdsverloop wordt bewaard en de camera 
blijft het hoofdpersonage een uur lang volgen, ook 
tijdens de 'saaie' momenten. Maan. 14 sept.. Arte 
om 20U.45 

^B? Histories: Vlaamse reuzen - Ferre Crlg-
nard Catherine Van Eylen presenteert een docu
mentaire van Isabelle Schepens over het leven van 
zanger/schilder Ferre Crlgnard (1959-1982). In 1964 
bracht hij de superhlt Ring, ring, I've Cot to Sing uit, 
meteen het begin van een opgemerkte, maar helaas 
korte carrière DIns. 15 sept.. Canvas om 2lu. 

^Ê0 The Disorderly Orderly Amerikaanse komi
sche film van Frank Tashlln uit 1964 met Jerry Lewis. 
Jerome Littlef leld is verpleger in het sjieke Whitstone-
Instituut, waar vooral geestesgestoorden verzorgd 
worden. Niettegenstaande al zijn flaters houdt de 
directnce, dr. Howard, hem in dienst. Prima slapstick 
met veel visueel uitstekende grappen. Woens. 16 
sept.. Kanaal 2 om 21 u. 

& = # Panorama: Hoe gaan we om met de mli-
lenlumbom? Reportage van Flip Feyten over de 
moeilijkheden die de computer en computergebrui
kers zullen ondervinden bij de overgang naar het jaar 
2000. Zijn de banken en andere financiële instellingen 
er klaar voor"? Zullen alle alarmsystemen werken? 
Zullen de verkeerslichten werken?. Dond. 17 sept.. 
TV1 om 22U.05 

'The Firm' met 

Tom Cruise en 

William 

Brimley. 

vry. 18 sept.. 

VTIM om 2lu. 
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^ De VRT-radio wordt nog steeds 
veelbeluisterd. Uit een grootschalig, half
jaarlijks onderzoek - deze keer gehouden 
in maart en april van dit jaar - blijkt dat 
een kleine 60% van de Vlamingen da
gelijks naar de VRT-radio luistert. De 
lokale radio's kunnen op de luisterbe
reidheid van ongeveer 15% van onze 
medemensen rekenen. 70% van de Vla
mingen luistert nooit naar een lokale 
radio. De gemiddelde Vlaamse luister-
duur bedraagt dagelijks bijna 5 uur, één 
van de hoogste cijfers ter wereld. Van de 
VRT-netten is het vooral Radio Donna 

dat het goed blijft doen: meer dan een 
kwart van de bevolking - hoofdzakelijk 
het jongere kwart - luistert dagelijks naar 
de uitzendingen van Leen, Fien en Michel. 

Vooral Studio Brussel lijdt onder het 
succes van het meer volkse Donna. De 
overige netten blijven in vergelijking met 
de vorige onderzoeken ongeveer op het
zelfde cijfer. Radio 3 gaat er zelfs ietsje op 
vooruit. De plannen voor een zevende 
VRT-net, dat Mona Lisa zou gaan heten 
en vooral zgn. 'easy listening'-muziek zou 
brengen, kunnen overigens opgeborgen 
worden omdat er niet genoeg ruimte is op 
de FM-band. Ook de frequentieverdeling 
voor de vrije radio's is nog steeds niet 
geregeld. Vlaanderen en Wallonië zullen 
tot een akkoord moeten komen over de 
verdeling en een communautaire ether
oorlog behoort dus nog tot de moge
lijkheden. 

Om de concurrentie toch vooral 
maar voor te blijven heeft VTM vorige 
week zijn programmaschema onaange
kondigd overhoop gegooid. Ingeborg 

moest de VTM-meubelen redden: haar 
programma BlindDate verving '10 om te 
zien' en vice versa. Het ziet ernaar uit dat 
er hard om de - lang verwaarloosde -
woensdagavond zal worden gestreden. 
Het voetbal heeft duidelijk van zijn aan
trekkingskracht verloren en VT4 was de 
eerste om met Chris Van den Durpel, 

Spoorloos en Flanders Boulevard een 
waardig Vlaams alternatief te bieden. 
VTM heeft dat ook gezien en de kijker in 
de maag gesplitst wat de kijker geacht 
werd te kijken: reclame met tussendoor 
wat Ingeborg. „Wij moeten voor onze 
programma's de best mogelijke plaats 
vinden en moeten ervoor zorgen dat de 
concurrentie met zo weinig mogelijk kij
kers gaat lopen. Hoe meer kijkers VT4 
bereikt, hoe meer reclame. En hoe meer 
reclame voor VT4 hoe minder voor 
VTM." luidde het VTM-commentaar 
weinig verbloemend in De Standaard. 

Anders was het gesteld met de mede
deling over de plotse wissel in Het Laatste 

Nieuws, zowat de enige eigenaar van 
VTM: „U zal er zich als kijker mogelijk 
een beetje ongemakkelijk door voelen, 
maar aan de andere kant is het best leuk 

Nieuws over 
de concurrentie 

1» BLUES BROTHERS/"^^^/^ 

Nero leest 'De Morgen': er mag almaar minder gelachen worden. 

dat de omroepen elkaar keihard becon
curreren om uw gunst te verkrijgen." 
Mensen willen bedrogen worden. 
Dat de strategie van VTM evenwel suc
cesvol was, wijzen de kijkcijfers uit: 
'Blind Date' haalde goed 830.000 kijkers, 
VT4 moest het op hetzelfde moment 
stellen met een kleine 300.000. 

Goed nieuws voor u! National 

Geographic Channel, de namiddagsessie 
van NBC, zal Nederlandse ondertiteling 
meekrijgen. De gesmaakte documentaires 
zullen ook in het Nederlands aange
kondigd worden en voor de Vlaams-
Nederlandse markt zal een aangepaste 
programmamix samengesteld worden. 

Het citaat van de week komt uit 
De Standaard Vin 3 september: „Vroeger 
konden we alleen straffen door de uit
zendvergunning in te trekken. En, toe
gegeven, ik zou nooit gedurfd hebben om 
de vergunning van de VTM of van de 
VRT in te trekken." aldus een consequent 
en moedig Vlaams minister van Media 
Eric Van Rompuy bij de voorstelling van 
het nieuwe Commissariaat voor de Me

dia. Dit orgaan heeft de bevoegdheid om 
erkenningen en vergunningen af te le
veren en moet ook toezicht houden op de 
naleving van de mediawetten. Het aantal 
strafbepalingen is nu wat uitgebreid. 

Mogelijk kan er een straf(je) 
geplaatst worden op het moedwillig ver
neuken van nieuwsdiensten: met het oog 
op het vervullen van een opdracht in het 

Ingeborg moest op woensdagavond 
de VTM-meubelen redden. 

zondagse TV-programma 'De XII wer
ken' van Rob Vanoudenhoven werd ver
kondigd dat judocoach Jean-Marie De 

Decker manager zou worden van voet
balclub KVOostende. Doel van Vanou
denhoven was drie keer het TV-nieuws te 
halen. 

Het tijdschrift Nieuw-Links 

houdt op te bestaan. De tweewekelijkse 
uitgave moest de 'rood-groene beweging' 
promoten. Het blad bestond sinds 1986 
en stelde vast dat zijn pogingen de wereld 
te verbeteren niet veel zoden aan de dijk 
zetten. De redactie had ook moeten vast
stellen dat „het steeds moeilijker wordt 
om als linkse, kritische en onafhankelijke 
stem binnen de SP op te treden en vooral 
om enige weerklank te vinden. De macht 
van het centraal partij-apparaat is voor 
vele leden, militanten en mandatarissen 
verpletterend." Ofschoon de meningen 
verkondigd in het blad vaak lijnrecht 
ingingen tegen de ideeën die WIJ voor
staat, is het te betreuren dat er alweer een 
stem minder in tal van brievenbussen 
valt. 

m Volgend jaar komt er waar
schijnlijk géén 'Gala van het Gouden 
Oog'. Een en ander heeft te maken met de 
manier waarop de VRT aan het door de 
(VTM-gezinde) bladen georganiseerde en 
door VTM uitgezonden spektakel kan 
deelnemen. 

• Nog meer concurrentie-nieuws: 
het 'dagbladverschijnsel' Nero van Mare 

Sleen verschijnt al sinds mensenheugnis in 
De Standaard. En laat nu net Nero de 
krant De Morgen lezen. Sleen had een 
grapje gemaakt met zijn tekening: hij liet 
zijn stripfiguur De Morgen van de dag 
erop lezen. Een en ander is niet in goede 
aarde gevallen bij De Standaard, de grote 
concurrent van De Morgen. In die laatste 
lazen we daarover ook dit: „Sleen geeft 
ook te verstaan dat het in de strip voor
komen van deze krant een pluimpje is 
voor de striprecensent van De Morgen 
omdat die op een attente en kritische 
manier over Nero en strips in het al
gemeen bericht. De tekenaar vindt die 
aandacht niet altijd in zijn eigen krant." 
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Dapper is anders 
Uit wat voormalig Justitieminister Ste-
faan De Clerck in een interview met De 
Standaard (18 aug Jl) vertelt, blijkt dat 
deze voormalige excellentie dringend 
voor de waarheidscommissie moet ver
schijnen De inbreng van de VU in het 
Octopusoverleg onder de leiding van 
Patrik Vankrunkelsven blijkt veelbete

kenend én door velen - ook door po
litieke tegenstanders - gewaardeerd 
Bovendien maakt De Clerck het zich erg 
gemakkelijk door te zeggen hoe andere 
politieke partijen zich moeten gedragen 
en wat ze moeten doen Laat de VLD 
maar optornen tegen het Vlaams Blok, 
laat de SP dan maar een links-intei-
lectuele, progressieve partij zijn Wij, 
de CVR zuilen de kastanjes dan maar 

door anderen uit het vuur iaten haien 
En dan „is de CVP een partij die de 
volgende eeuw iets te bieden heeft" 
Dapper is anders, mijnheer De Clercki 
Geef mij dan toch maar de emotionele 
,,bibberlip" Anciaux, veel liever dan het 
cynisme waarmee sommige CVP-teno-
ren aan politiek doen het fiscaal ge-
discnmineerde gezin moet maar op zijn 
centen wachten, de Vlamingen moeten 

nog maar eens leren slikken door de 
volksvernietigende invoenng van het 
eurostemrecht op zijn CVP's, laat samen 
met de PS maar een politiek gepa
rachuteerde raadsheer benoemen om
dat gerecht „in zijn volle vroegere glone 
wat meer vertrouwen te laten uitstra
len", en ga zo maar verder 

Joris Frederlckx, 
vosselaar 

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

Taalreilen 
Rapport Columburg, taalfaciliteiten-
strijd en overijverige tweetaligheid in De 
Panne {Een hete herfst, WIJ 3 sept. jL). De 
communautaire rellen lijken wel een 
boeiend tijdverdrijf. 

Nuchter bekeken is al die heisa logisch. In 
welk ander land zal men zich zo ver
nederen? Zich gedwee aanpassen aan 
vreemden? Door de historisch aan min
derwaardigheid en onderdanigheid lij
dende Vlamingen die Brussel als oor
spronkelijk Vlaams gebied door hun laks
heid en vooral verdeeldheid verloren 
hebben. Zijn die nog wel goed snik? Gek 
de vijand te verwijten gebied binnen te 
trekken door eigen troepen in de steek 
gelaten. Is zelfde als eerst verkopen en 
daarna voorwaarden stellen. 
Horen ze met graag! Verdedigen zich met 
vergelijkingen die met opgaan. Om hun 
flaters te verbergen. Een toeristische fol
der mag gerust in andere talen. Daar stopt 
het! 

Niet te verwonderen dat één enkel nieuw 
voorbeeld genoeg is om terug aan de 
overweldigende verfransing te denken. 
Ligt met recht zeer gevoelig. Dat rumoer 
zou uitsterven, moesten Vlaanderen en 
Walonié volledig afzonderlijk en geschei
den zijn. Is de enige oplossing voor al dat 
gekibbel. 

Frustrerend genoeg met de talrijke er
gerlijke vreemdtalige opschriften in 
Vlaanderen. Zelfs waar het helemaal met 
nodig is! Uit totaal gebrek aan respect 
voor de eigen taal. 

Wie naar een vreemd land gaat, moet zich 
aanpassen. Het is géén verontschuldiging 
dat men zich verlaagt om financiële re
denen. Met de klant als koning als ar
gument. Onderdanigheid omwille van 
het geld! Wellicht in deze crisistijd de 
simpele hoofdreden! In Frankrijk en nog 
andere landen moet een Nederlandsspre
kende met denken in zijn taal bediend te 
worden. 

Egoïsme is ook een element om tegen 
gebruik van eigen taal te zijn. Overal waar 
men gaat zou men Nederlands moeten 
spreken. Gemakkelijk. Géén moeite doen 
om andere talen te leren. 
Het IS een culturele verrijking dat mensen 
gedwongen worden om minstens een 
begrip van de taal aan te leren van landen 
waar zij willen naartoe gaan. Men moet 
toch de zaak met omkeren. Dat wij hier 
alle talen van de wereld moeten spreken. 
Als de Duitsers hier vele jaren ongewild 
verbleven zijn wij toch met allemaal ver
duitst. 

W. Degheldere, 

Brugge 

VU-ID21 
Onze redactie mocht tal van brieven 
ontvangen over de controverse VU-ID21. 
Uiteraard werden deze geschreven voor 
de belangrijke zitting van het partijbe
stuur van maandag 8 september jl. De 
briefschrijvers konden dus niet weten in 
welke richting de besprekingen zouden 
evolueren. 

Toch besloot de redactie een handvol 
meningen over het onderwerp te weer
houden voor publicatie, een mening blijft 
waardevol zelfs als ze door de feiten is 
achterhaald. 

De lezers en zeker de brievenschrijvers 
zullen aannemen dat het slechts om een 
selectie gaat, heel wat meningen over
lappen mekaar. 

WIJ 

iP 21 (1) 
Ik dacht dat de VU „het" begrepen had 
toen ze haar voorzitter Bert Anciaux 
uitstuurde om de partij te vernieuwen. Ik 
dacht dat iedereen uit de partij daar 
achter stond. Ik dacht, eindelijk een al
ternatief voor het Vlaams Blok. 
Dacht ik, maar wat blijkt? Niet de pers is 
diegene die alles met één klap teniet doet 
wat „anders dan anders" moest worden, 
maar VU-mandatarissen zelf. In één vloei
ende beweging laten zij zien dat ze „er" 
mets van begrepen hebben. Dat ook zij 
het contact verloren hebben met het volk. 
Dat met de pers maar zij het zijn die alles 
bederven en dat ook zij de jongeren, die 
een alternatief kregen voor het Blok, nu 
toch in de armen van extreem-rechts 
drijven. 

Onlangs nog hoorde ik hier in Limburg 
zeggen dat ID 21 inderdaad hét alter
natief zou worden voor het Vlaams Blok. 
Beseffen de 9 parlementsleden dan met 
wat ze een bepaald (vooral) jong kie
zerspubliek maar ook zichzelf en de VU 
aandoen? 

Mady Vermeulen, 
Zolder 

IP 21 (2) 
Het ergste wat ons nu kan overkomen is 
dat de VU weer eens in vraag gesteld 
wordt en dat partijleden ongebreideld 
allerlei tegenstrijdige verklaringen gaan 
afleggen tegenover de pers. Dat voor
aanstaanden dreigende taal zouden spre
ken als de alliantie er komt of met 
komt. 

De VU kan zich geen nieuwe „breuken" 
veroorloven één jaar voor de verkie
zingen en nadat ze reeds een enorm 
turbulente periode meemaakte. 

De alliantiegedachte, hoe goed bedoeld 
ook, mag geen obsessie worden. 
Ze mag met doorgedrukt worden ten 
koste van alles. Uiteindelijk zou dit wel 
eens heel nefast kunnen blijken. 
Allen, zowel de voorstanders van de al
liantie als de tegenstanders, willen in 
wezen maar één iets, nl. de VU zo sterk 
mogelijk maken. De discussie op het 
persoonlijke vlak uitspelen heeft dus geen 
enkele zin en kan vernietigend zijn voor 
alle partijen. 

Als de alliantie er met komt dan is de VU 
er toch nog. Een VU die opnieuw nieuwe 
leden werft, nieuwe mensen aanspreekt. 
De populariteit van Bert Anciaux zal ons 
in elk geval ten goede komen. 
Politieke tegenstanders zouden maar al te 
graag hebben dat het misloopt. Op welk 
vlak ook. Dit mogen we hen echt met 

opnieuw gunnen. 
Freddy Van de Putte, 

Gontrode 

IP 21 (3) 
Ik maak mij zorgen over de contacten die 
de VU met andere partijen of organisaties 
zoekt. Na elk mediabericht berontrent 
komt het mij voor alsof de VU zichzelf 
met zeker genoeg voelt betreffende het 
eigen programma. We zaten met het 
enthousiasmerende congres van Leuven 
toch op het goede spoor, dacht ik. Er 
kwam een positieve, vooruitstrevende 
uitstraling over de partij. We spraken een 
jong publiek aan met onze integraal-
democratische standpunten. Toen kreeg 
iemand het idee om met eigen middelen 
een electorale tegenstrever te helpen uit
bouwen, een concurrent waarmee men 
misschien een kartel of zo zou kunnen 
opbouwen. Maar laten we ons toch met 
zelf verblinden' 

Ook de contacten met de VLD ont
goochelden met alleen mij, maar vele 
andere democratische nationalisten. De 
VLD veranderde weliswaar van letter
beeld, maar plaatselijk blijven het toch 
dezelfde oude liberalen, hier en daar een 
overgelopen uitzondering met te na ge
sproken. Daar moeten wij ons heil toch 
niet gaan zoeken. Ook Agalev kan ons 
met bekoren, want anders waren we lid 
van die partij. 

Het specifieke van de VU blijft onver
vangbaar en mogen we met laten ver
wateren door pre-electorale combinaties 
en speculaties. Laat ons de komende 
verkiezingen op eigen krachten, met ei
gen programma en eigen mensen in
gaan' 

Laat de Volksunie groeien tot een volks-
nationale tegenmacht van het rechtse 
blok. Het Vlaams-nationalisme komt óns 

toe! De geest van de Fronters waart bij 
óns. 

Uitbreiding zoeken en contacten leggen, 
doen we best na de verkiezingen. 

Hem Lesage, 
Heuvelland 

Broers 
Als trouwe lezer van WIJ en in het 
bijzonder van de geschiedkundige ar
tikelen meen ik een opmerking te mogen 
maken over een onjuistheid in de bijdrage 
"Het verzet van 1798 was gepland" (WIJ, 
3 sept. JL). De auteur schrijft dat Leopold 
II de zoon van Jozef II was, in wer
kelijkheid was hij zijn broer. Bij mijn 
weten had Jozef II geen kinderen. 

Ant. Sol, 
Lier 

Niets verandert 
Met enige verwondering stel ik vast dat 
de zgn. democratische Vlaamse partijen 
werken aan een wetsvoorstel dat po
litieke partijen met racistische program
mapunten iedere vorm van overheids
financiering ontzegt. De verwondering is 
er niet omdat ik racisme zou dulden. Zij is 
er omdat de andere Vlaamse partijen 
opnieuw een rode loper voor het Blok aan 
het uitleggen zijn. Denkt er immers maar 
één Vlaams politicus dat het Blok zo dom 
zou zijn om eender welke 'racistische' 
passage in zijn programma of teksten te 
laten staan? De partij weet beter en, 
belangrijker, kan zich tegen de volgende 
stembusgang onder het stempel 'Gega
randeerd racismevrij' aan de kiezer aan
bieden. Daar hebben al die fijne, correcte 
politieke tegenstrevers dan immers voor 
gezorgd. Het is deze strategie - die van de 
verdraaide werkelijkheid - die het Blok al 
sinds zijn ontstaan toepast en nog steeds 
schijnt geen enkel politicus dat ingezien te 
hebben. Meer nog dan zich toe te leggen 
op het navlooien van Vlaams Blok-ma-
teriaal - daar is nog niemand wijzer van 
geworden - lijkt het me aangewezen dat 
men iets doet aan de dingen die er voor 
'de gewone man' wél toe doen terug
dringen van de criminaliteit, van het 
sociaal profitanaat, van het gesjoemel in 
de Ruimtelijke Ordening, van de ver
keersagressie, ... Edoch: zolang de politici 
van dit land met consequent het goede 
voorbeeld geven, mag men van de burgers 
met verwachten dat ze zich ook maar één 
sikkepit zullen aantrekken van al hun 
luxe-probleempjes. Dit land kent maar 
één zekerheid: alles wordt nooit anders' 

J.A., 
Keerbergen 15 
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In de late namiddag van dinsdag 5 sep
tember 1944 begaven vier Witte Brigade-
mannen zich naar het huis nummer 52 
aan de Michel Theysstraat te Diest. Daar 
woonde de familie Houlteaux, een we
duwe en haar twee dochters. Een man 
belde aan, maar omdat er geen antwoord 
kwam vuurde een andere in het sleu
telgat. Stephanie Houlteaux-Lemmens en 
haar dochter Gilberte, 17 jaar, kwamen 
opendoen. De mannen volgden de vrou
wen naar de keuken en riepen de andere 
dochter Anne-Marie, 19 jaar, die in tuin 
was naar binnen. Toen openden ze het 
vuur op de vrouwen. Diezelfde avond 
nog overleed de moeder, Anne-Marie was 
buiten bewustzijn. Gilberte kon 's an
derendaags drie van de vier mannen iden
tificeren, drie dagen later overleed zij. 
Zonder tot bewustzijn te zijn terugge
keerd stierf op 16 september ook Anne-
Marie. 

Welk drama had zich hier, in de eerste 
dagen van de bevrijding, afgespeeld? Op 
deze prangende vraag zoekt Daniël Jan
nes in zijn boek De Familietragedie Houl

teaux een antwoord. 

NOODLOT 

Vader Maurice Houlteaux (°1888) was 
afkomstig uit het Luikse en begon reeds 
als 16-jarige een loopbaan in het leger. In 
1920 kwam hij als luitenant naar Diest 
waar hij een jaar later met Stephanie 
Lemmens (°1898) huwde, zij was de jong
ste van zeven wezen die opgroeiden in het 
gezin van een oom die de brouwerij De 

Halve Maan beheerde. 
Uit hun huwelijk werden vier kinderen 
geboren, maar het gezin bleef niet van 
drama's gespaard. Een tweelingzoontje 
stierf bij de geboorte, vader overleed in 
1935 aan een hersenbloeding. In mei 
1940 vluchtten moeder en dochters naar 
Frankrijk, zoon Dieudonné die met leger 
in zuidelijk frankrijk verbleef, verdronk 
in het Canal du Midi, nabij Nimes. 
Dat de familie door het noodlot werd 
achtervolgd, bleek pas ten volle in de 
bevrijdingsdagen van 1944. En die be
gonnen voor Diest op dinsdag 5 sep
tember. 

Daniël Jannes: „Een grote menigte Die-

stenaren was samengestroomd op de 

Grote markt. Ongeduldig wachtend op de 

komst van de Britse bevrijders die reeds in 

Aarschot gesignaleerd werden. Het Diestse 

Geheim Leger verzamelde voor het eerst 

openlijk zijn manschappen in en voor het 

café Casino op de Grote markt." 

Voor de niet-ingewijde lezer schetst de 
auteur vervolgens een algemeen beeld 
van de periode 1944-1948 met daarin de 
repressie, het verzet, het politiewezen en 
de magistratuur. Dat is wel nuttig om te 
begrijpen hoe in deze losgeslagen tijd 

V aderlandslievende organisaties roeren de trom 

tegen het repressiedecreet, de VRT herneemt 

haar reeks „De tijd der vergelding", TerZake neemt 

polshoogte in Meensel-Kiezegem, in Diest verscheen 

een boek over de moord op drie „Duitsgezinde" 

vrouwen ... Collaboratie en repressie blijven emoties 

oproepen. Of zoals Luc Huyse zijn boek 

„Onverwerkt verleden" opende: België is ziek van 

zijn jaren veertig... 
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gewapende verzetsgroepen het recht in 
handen namen en naar eigen goeddunken 
oordeelden over goed en kwaad. Om het 
drama van Diest enigszins te begrijpen 
situeert Jannes de moorden in het kader 
van deze rechtenloze tijd. 

TEGEN DEN POMPBAK 

De vier mannen die het huis van de 
familie Houlteaux binnendrongen be
hoorden tot de Diestse afdeling van het 
Geheim Leger. Zij verklaarden de op
dracht te hebben gekregen de familie aan 
te houden en naar de citadel van Diest te 
brengen. Ze werden gewaarschuwd dat 
de vrouwen, die „als Duitsgezind en zeer 

moord. 

Men neemt aan dat de weduwe in het 
bezit was gebleven van het dienstwapen 
van haar overleden echtgenoot, of zij het 
tijdens de overval gebruikte is helemaal 
niet zeker. Want nooit heeft iemand de 
revolver teruggevonden, ook de verzets
lieden niet! Ook met de wapens van de 
betichten was er wat mis, slechts één 
wapen kon bij de griffie worden neer
gelegd. Hun andere wapens, zo verklaar
den zij, werden of gestolen of door
gegeven aan andere leden van het Verzet. 
Een wel zeer rare bedoening. Even raar is 
dat de kleren die de vrouwen droegen pas 
vijf maanden na de gebeurtenissen door 

Zwarte september 
in Diest 

gevaarlijk" stonden aangeschreven, in het 
bezit waren van wapens. De mannen 
mochten „indien de aan te houden per
sonen van hun wapen durfden gebruik 
maken of zelfs bedreigingen met hun 
wapen maakten" ze direct neerschieten. 
Wat ook gebeurde „...omdat de moeder 
plotseling een pistool te voorschijn 
haalde en zij zich bedreigd voelden...", 
verklaarden ze later. De mannen namen 
het wapen mee en gaven het aan hun 
leider, het tuig bleek achteraf spoorloos. 
In haar verklaring vertelde Gilberte dat: 
„...vier mannen gekleed met de uni
formen der Witte Brigade en gewapend 
met revolvers en geweren aan onze deur 
aanklopten en me vroegen om te openen 
en onze Belgische vlag neer te halen die 
uitstak. Eerst wilde ik dit niet, doch op 
hun aandringen deed ik de deur open. 
Dan, binnen, hebben die mannen, ons 
tegen den pompbak doen staan. Er is één 
van hen beginnen te schieten gevolgd 
door de anderen. Mijne moeder is ge
vallen en een weinig later gestorven. Mijn 
zuster Anna is zwaar gekwetst, zoals ik... 
" Vervolgens noemde het meisje de na
men van drie overvallers, de naam van de 
vierde kende ze niet. Tot slot bevestigde 
zij dat zij, haar zuster noch haar moeder 
iets hadden gedaan waardoor de mannen 
zich konden bedreigd voelen. 

ZELFVERDEDIGING? 

Het spreekt vanzelf dat de aan- of af
wezigheid van een bedreigend wapen een 
belangrijk element van het dossier zou 
vormen, de auteur hecht er in zijn boek 
dan ook groot belang aan. 
Als het wapen er was hadden de over
vallers - ten minste tegenover de moeder -
uit wettige zelfverdediging gehandeld, 

was het er niet dan ging het om naakte 

de Leuvense onderzoeksrechter werden 
opgevraagd, maar toen waren ze reeds 
lang door het gasthuispersoneel ver
brand. Omdat de verdachten elkaar 
voortdurend tegenspraken over wie wel 
en wie niet had geschoten, dienden de 
lichamen te worden heropgegraven. Het 
ballistisch verslag en de beschrijving van 
de lijkschouwing (hoofdstuk 5) zullen de 
lezer niet onberoerd laten, zij vormen het 
meest prangende deel van het boek. 

HET ONDERZOEK 

Gilberte werd door de politie van Diest 
ondervraagd, het proces verbaal werd 
naar de Leuvense procureur des konings 
gestuurd met de vermelding dat de vier 
leden van de Witte Brigade... niet werden 
verhoord. Een maand na de feiten legden 
twee van hun chefs verklaringen af, daar
uit bleek dat de familie moest worden 
opgepakt omdat ze Duitsgezind was. 
Twee dagen later werden de betichten 
verhoord. Twee maanden later ging een 
onderzoeksrechter aan het werk. Einde 
september 1945 overhandigde deze zijn 
dossier aan het Openbaar Ministerie te 
Leuven. Begin 1946 deelden de vier be
tichten mee dat ze gebruik wensten te 
maken van het statuut van „erkende 
weerstander". Daardoor werden ze on
derworpen aan de militaire rechtspraak, 
in januari 1948 werd hun dossier naar de 
Brusselse Krijgsauditeur overgeheveld. 
Deze stelde op 4 maart de verdachten vrij 
van vervolging, aangezien zij het statuut 
van erkende weerstander genoten. 

ZWIJGPLICHT 

Waarom werd de familie Houlteaux zo 
door de weerstand geviseerd? Was het 
echt omdat zij Duitse soldaten onder dak 
had? Of omdat zij bij elke Duitse over-
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winning feestjes bouwde? Zo stond het 
althans in verklaringen verzameld door 
het Verzet. In getuigenissen ter ontlasting 
stond dan weer dat de familie verplicht 

was geweest om Duitsers in te kwartieren 
en dat mevrouw er herhaaldelijk in gelukt 
was om Diestenaren van gevangenschap 
of verplichte tewerkstelling te redden. 
In zijn Nawoord suggereert de auteur 
enkele mogelijke verklaringen voor dit 
brutale geweld, maar een echt antwoord 
heeft ook hij niet. Ook zijn poging om de 
toenmalige onderzoeksrechter tot een 
verklaring te bewegen, bleef met de zwijg
plicht als excuus onbeantwoord. Of had
den de moorden misschien te maken met 
de welstand van de familie? 
Dat de Houlteaux begoed waren, bleek 
toen hun bezittingen moesten worden 
toegewezen. Het familievermogen be
stond o.m. uit 13 woningen, meer dan 5 
ha gronden, inkomsten uit obligaties en 
aandelen. De verkoop (in 1945) van 
antiek, juwelen en zilverwerk bracht 
795.645 fr. op. Omgerekend in munt van 
vandaag een ruime 5 miljoen fr. Een 
woningblok werd in 1950 voor 760.000 
fr. verkocht, vandaag zo'n 4, 5 miljoen 
fr. 

Of deze eigendommen, wapenbezit en 
Duitsgezind de dood van drie mensen 
vergoelijken is niet te aanvaarden. Want 
hoe zwaar het dossier van de familie ook 
moge geweest zijn, toch had zij recht op 

^een eerlijk proces, maar dat werd haar in 
deze zwarte septemberdagen niet ge
gund. 

Daniël Jannes verdient alle lof voor de 
sereniteit waarmee hij „dit markant en 
controversieel feit uit de Diestse bevrij
dingsdagen heeft belicht om het voor de 
menselijke vergetelheid te vrijwaren." 

(mvl) 

c» De Familietragedie Houlteaux. Daniël 
Jannes. Uitg. 't Cackenborgh, p.a. 
Parelsbergstraat 5, 3290 Diest (013/ 
33 60 71). Ruim geïUustr. 900fr (-1-
150 fr. port). 
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