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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

B elgië zal nooit zijn 200-jarig bestaan 

kunnen vieren." Dat voorspelde 

Vlaams minister-president Luc Van 

den Brande (CVP) in de Britse kwaliteitskrant 

The Gardian. De woorden 'misschien' en 

'indien' wezen er echter op dat de minister-

president vooral dreigende taal sprak. 

Dat deden ook de PSC-jongeren tijdens 

een congres in Eupen zaterdag jl. Zij willen de 

Brusselse regio tot liefst 50 gemeenten 

uitbreiden. Dat zou aan de 'ruimtelijke 

realiteit' beantwoorden. Uit een reportage van 

Guido Fonteyn in De Standaard (5 november 

1998) blijkt dat de economische groeipolen 

van het Waals gewest buiten de eigen grenzen 

liggen. Brussel en Vlaams-Brabant, zo voorziet 

de Waalse gewestregering, moeten instaan 

voor de economische aantrekkingskracht van 

Waals-Brabant. Met hun eis de Brusselse regio 

meer dan gevoelig uit te breiden, zelfs 10 

Waalse gemeenten zouden er deel van 

uitmaken, sluiten de PSC-jongeren bij dit 

voornemen aan. 

De Vlaamse regering moet deze evolutie 

op de voet volgen. Met Brussel sloot de 

Vlaamse overheid een akkoord over 

mobiliteit, verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid. De provincie Vlaams-

Brabant sloot zich daarbij aan. Vandaag staat 

de bestendig afgevaardigde van deze 

provincie, Herman Van Autgaerden (VU), op 

de rem. Hij keek het ontwerp van Brussels 

gewestplan in en daaruit blijkt dat ook deze 

keer de 'eigen grenzen' ruim worden 

overschreden. Volgens Van Autgaerden plaatst 

het ontwerp van Brussels gewestplan de 

Vlaamse Rand onder een ruimtelijke druk. 

Dat leidt hij af uit de voorziene maatregelen 

betreffende de ontsluiting en de groei van het 

NAVO-hoofdkwartier in Evere, de bouw van 

een HST-station in Schaarbeek en de bouw 

van bijkomende kantoorruimte voor de 

Europese Unie. Het HST-station in 

Schaarbeek zal gepaard gaan met rechtstreekse 

verbindingen met de ring rond Brussel, terwijl 

er geen aansluiting van de HST met de 

luchthaven van Zaventem is voorzien. Langs 

de ring rond Brussel heeft het Brussels gewest 

bovendien grootschalige handelsvestigingen 

op het oog. 

De VU-gedeputeerde vreest dat het 

voorstedelijk vervoersnet nog zal toenemen. 

Dat zou tot een verdere verfransing van de 

Rand leiden. Van Autgaerden neemt het niet 

dat het Brussels gewest weigert met de 

belangen van Vlaams-Brabant rekening te 

houden. Hij vraagt de Vlaamse regering het 

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel zo klein 

mogelijk en de groene gordel zo groot 

mogelijk te houden. De Vlaamse minister

president zou beter daarop ingaan. Daden zijn 

belangrijker dan dreigende taal. 

(evdc) 
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N ovember Is de maand waarin de af
takeling van leven het scherpst zicht

baar wordt, de natuur geeft het voorbeeld. 
Dodenherdenking, oorlogsherinnering, be
zinning; hettoeval bracht al deze begrippen 
in één maand samen. Aan ondenwerpen 
geen tekort, ze liggen te rapen als af
gevallen vruchten. 
Gisteren was het precies 80 jaar geleden dat 
de wapens van de Eerste Wereld
oorlog werden neergelegd, na vier 
jaar van verminking, vernieling en 
dood. In Vlaanderen vind je geen 
familie waar niet één soldaat te 
betreuren viel, in elk dorp en in elke 
stad herinnert een monument aan 
Onze Helden. Maar ook buiten onze 
grenzen, in Europa, in Noord-Ame-
rika, InAzië, in Australië. 14-18 was de eerste 
oorlog waarbij soldaten uit de hele wereld 
tegenover elkaar stonden. Ze kwamen uit 
alle continenten, vaak nog zeer jong en 
werden volwassen in de Argonne, in de 
maanlandschappen van Verdun, in het slijk 
van de IJzer, in de veldslagen rond leper. 
Hun namen staan op hun graven en als ze 
onbekend sneuvelden, waren ze Known 
unto Cod (alleen door de Heer gekend), 
zoals Rudyard Kipling, zelf vader van een 
gesneuvelde zoon, heeft bedacht. 
De Eerste Wereldoorlog was tevens de oor
log waarin een Vlaamse stad haar naam gaf 
aan de gruwel van een vreselijk nieuw wa
pen, het chemische oorlogsgas yperlet. De 

drempel van het mechanisch doden werd In 
de klaproosvelden van Vlaanderen voor het 
eerst overschreden. De wreedheid van deze 
en andere oorlogen is zo grenzeloos groot 
geweest dat vier talen lang niet meer vol
staan om dit leed te verwoorden. Wie dacht 
dat na leper, Auschwitz, Dresden, Nagasaki, 
Hiroshima, Vietnam en Halabja bepaalde 
leiders geleerd zouden zijn, komt wel be-

Vrede is een 
werkwoord 

drogen uit. 80 jaar na leper leeft de dreiging 
van de chemische wapens nog steeds 
De Grote Oorlog heeft voor Vlaanderen een 
bijkomend belang omdat hij de miskenning 
van de Vlaamse identiteit bijzonder pijnlijk 
heeft aangetoond en de stoot gaf tot de 
zelfbestuursgedachte die tachtig jaar lang 
het politieke leven van dit land heeft be
paald. Aan de volkeren, die via de staat 
waarin zij leefden bij dit conflict betrokken 
waren, gaf deze oorlog (opnieuw) een natie-
gevoel waardoor zij uit hun feodale slaap 
werden gewekt of bewust werden van hun 
koloniale hongheid. 
Vandaag herinnert veel aan de Grote Oorlog, 
hij leeft verder in materiële en geestelijke 

monumenten en dat is goed zo. De wereld 
weet waar Vlaanderen ligt, gisteren was de 
Britse koningin en de Ierse presidente in 
Mesen in het West-Vlaamse Heuvelland om 
er hun duizenden doden te gedenken. On
dertussen vertoeft het Uzerbedevaartco-
mité op uitnodiging van de Verenigde Na
ties in Japan op de Internationale con
ferentie van Vredesmusea. 
Ja, het kleine Vlaanderen wil een vredes
boodschap uitdragen! Wereldwijd, ge
meend, met ervaring, want wie zo vaak het 
slagveld van grote en kleine conflicten Is 
geweest, weet beter dan wie ook dat een 
oohog nooit conflicten oplost. Oorlogen 
dragen steeds de kiemen van andere oor
logen in zich" 

Maar de tachtigste verjaardag van 11 no
vember 1918 moet meer zijn dan een her
denking. Zoals op die dag voor Europa een 
nieuwe toekomst begon, zo moet wapen
stilstandeen nieuw begin betekenen. Want 
vrede is een werkwoord, is meer dan een 
toestand van niet-ooriog Vrede is welzijn en 
welvaart. En daar blijven op het einde van 
deze rumoerige twintigste eeuw te veel 
mensen, te volkeren, van verstoken. 
Vrede brengen is middelen zoeken om daar 
aan te verhelpen. De gemakkelijkste op
lossing is een duit in het zakje van lief
dadigheidsinstellingen doen, desnoods via 
de belastingsaangifte of de wettelijke af
trekbaarheid. Fundamenteler en nuttiger 
op lange termijn is het bedenken van me

chanismen om een einde te maken aan 
honger, ziekten, analfabetisme, oorlog en 
werkloosheid zodat migratie kan uitgescha
keld worden Het inruilen van wapens tegen 
een vermindehng van de schuldenlast is een 
eerbaar voorstel. Het inzetten van een ge
zaghebbende hoge instantie in landen met 
een regime dat de mensen- en volken
rechten negeert, zou regel moeten worden. 
Dictators moeten geïsoleerd worden en mo
gen hun straf niet ontlopen. Herinnenng 
houdt ook in dat het zoeken van een asiel 
morgen ook ons probleem kan zijn. Mensen 
op de vlucht moeten eerlijk beoordeeld 
worden omtrent de motieven van hun 
vlucht, ze moeten niet opgehemeld wor
den, maar ook niet vernederd. Wie de poor
ten van asielcentra openzet en vluchte
lingen de straat opstuurt, is even onmen
selijk en misdadig ais zij die vluchtelingen uit 
de kerken verjagen. Laat ons in deze een 
zekere bescheidenheid aan de dag leggen 
en niet vergeten dat ook wij, Vlamingen, 
ooit asielzoekers zijn geweest en dat bij 
gewijzigde politieke of culturele omstan
digheden opnieuw kunnen worden. 
Dat allen die verantwoordelijkheid dragen 
zich ver van de emoties en de zelfge
noegzaamheid houden en, liefst in Euro
pees verband, een menswaardig, toekomst-
gencht maar weloverwogen plan voor een 
asielbeleid uitdokteren! 

Maurits van Liedekerke 



Zondvioed-ie 
De getroffenen van de waterschade, 
tweede golf, hebben volgens 
staatssecretaris Peeters geen recht op een 
schadevergoeding door het rampenfonds. 
De regenval was niet uitzonderlijk, heet 
het. Er mag dan de voorbije dagen niet 
uitzonderlijk veel regen gevallen zijn, 
iedereen weet dat deze overstromingen te 
maken hebben met de zondvloed van 
september-oktober. Overstromingen die 

toen wél als ramp werden erkend. 
Ondertussen laat Peeters na een 
overheidsopdracht uit te voeren: mensen 
die door een ramp getroffen werden, 
helpen de geleden schade te herstellen. 
Bovendien treedt de bewindsman een 
ander rechtsbeginsel met voeten: 
iedereen die zich in dezelfde 
omstandigheden bevindt, moet gelijk 
behandeld worden. 

Historische vergissing 
„Ik vrees dat de Vlaamse politici die verantwoordelijk zijn voor de 
goedkeuring van het gemeentelijk EU-stemrecht een historische 
vergissing hebben begaan. Ze plegen verraad aan de Vlaamse zaak 
en zullen daarvoor een prijs betalen. Ik woon In Brussel en Ik ben 
vertrouwd met het milieu van EU-bultenlanders. Ik geloof nooit 
dat die mensen voor Vlaamse lijsten zullen stemmen. Het gewicht 
van de Vlamingen In de Brusselse instanties, zowel op bestuurs- als 
op uitvoerend niveau, komt fundamenteel In het gedrang." 

Professor Erik Suy in Knackvan 4 november 1998. 
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Bejaardenhelpsters hebben 
steeds meer last van seksuele Inti
midaties van de cliënten, in Oost-
Vlaanderen is een aantal al te bronstige 
of vieze oude mannetjes op een zwarte 
lijst gezet. 

Thulsverzorgers van gezin- en 
bejaardenhulp worden ook steeds 
meer geconfronteerd met agressie 
binnen het hulpbehoevende gezin. 
Het gaat daarbij zowel om kindermis
handeling als kinderen die hun ouders 
terroriseren. 

Voor het Europees jongeren-
parlement mag het recreatief gebruik 
van softdrugs niet langer strafbaar 
zijn. 

De gewaardeerde Britse krant 
The Financial Times beschouwt het Bel
gië van de zes regeringen en par
lementen, veertig ministers en hon
derden parlementsleden als ondoor
grondelijk. 

De krant kon wel voorspellen 
dat Mare Verwlighen (VLD) de nieuwe 
Belgische premier wordt. 

De huidige premier was intus
sen op officieel bezoek in het verre 
China. Hij dronk er bier en nam er 
klekles. Hij hield er tevens een toe
spraak over de toekomst van Europa. 

Daarmee zette de premier zijn 
persoonlijke verkiezingscampagne in. 
Dehaene zal zich aan de kiezer voor
stellen als een volksmens. En ook als 
een staatsman. 

Van de ongeveer 100.000 
stemgerechtigden, zullen circa 60.000 
moslims hun stem uitbrengen voor de 
verkiezing van de moslimraad op 6 
december a.s. 

De arts Joost Rampeiberg is 
de nieuwe voorzitter van het Vlaams 
Komitee voor Brussel (VKB). Professor 
Jan Degadt (KUB) wordt ondervoor
zitter 
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ETHEROORLOC 
Er woedt een etheroorlog tussen de 
Vlaamse en Franse gemeenschap. In 1995 
diende de Vlaamse gemeenschap klacht in 
tegen 11 Franstalige vrije radio's aan de 
taalgrens. Deze gebruiken hoge zendver
mogens waardoor zij de Vlaamse vrije 
radio's zo goed als uit de ether ver
wijderen. In feite moeten de Vlaamse en 
Franse gemeenschap hun frequentieplan-
nen op elkaar afstemmen. Voor de 11 
stations bleef de nochtans verplichte co
ördinatie uit. 

Op 11 september 1998 besliste de Raad 
van State dat de erkenning van de 11 
Franstalige vrije radio's moest worden 
geschorst. Verleden week donderdag sloot 
het Belgisch Instituut voor Post en Te

lecommunicatie (BIPT) de radiostations. 
De minister-presidente van de Franse ge
meenschapsregering Laurette Onkelinx 

(PS) legt daartegen een besluit voor om de 
11 radio's opnieuw te erkennen en deze 
dus andermaal een uitzendvergunning te 
verlenen. 

Vlaams Mediaminister Eric Van Rompuy 

(CVP) beweert dat Onkelinx zich daarmee 
in de illegaliteit begeeft. ,fie Vlaamse 

gemeenschap zal in kort geding voor bur

gerlijke rechtbanken procederen om het 

besluit van de Franse gemeenschap on

gedaan te maken." Van Rompuy vroeg 
eertijds, met het BIPT als onpartijdige 
waarnemer, het gesprek tussen de Vlaamse 
en Franse gemeenschap op gang te trek
ken. Onkelinx kwam niet opdagen. Voor 
haar is er ook geen probleem. Indien een 
akkoord uitblijft, moet elke gemeenschap, 
aldus de dame, zijn eigen gang gaan. Van 
Rompuy stuurt wel aan op een akkoord. 
Zoniet zal de Vlaamse regering de uit
voering van haar frequentieplan uitstel
len. 

Veel zal afhangen van de houding van 
federaal minister van Telecommunicatie-
beleid Elio Di Rupo (PS). ,^s hij zijn eigen 

BIPT niet ernstig neemt, gaat hij in de fout, 

kan iedereen in de ether doen wat hij wil en 

ontstaat er een politiek probleem", aldus 
Van Rompuy. 

LANGE BAAN 
Het ziet er naar uit dat de uitvoering van 
het repressiedecreet op de lange baan zal 
worden geschoven. De Financieel Eco

nomische Tijd berichtte vrijdag jl. „dat in 

socialistische kringen wordt gefluisterd dat 

het er in deze legislatuur niet meer van zal 

komen." 

In het Vlaams parlement keurden VU, 
CVP en Vlaams Blok eind juni het re
pressiedecreet of het AtcKti-Suykerbuyk 

goed. Daardoor kunnen Vlaamse colla
borateurs die door het gerecht in ere zijn 
hersteld, een vergoeding krijgen. Om deze 
te kunnen opstrijken, moet de begunstigde 
zich in een bestaansonzekere toestand be
vinden. 

Het is minister van Welzijn Luc Martens 

(CVP) die instaat voor de uitvoering van 
het decreet. Dit laat op zich wachten, zou 
eventueel uitgesteld worden tot na de 
verkiezingen, omdat er, zo geeft het ka
binet van de minister aan, 'technische 
problemen' rijzen. 

Het zijn immers vooral de bestaansmi
nimumtrekkers of diegene die van een 
gewaarborgd minimuminkomen genieten 
die voor de betreffende vergoeding in 
aanmerking zouden komen. Deze ver
goeding, zo wordt beweerd, zou op een 
'nuloperatie' neerkomen omdat het be
drag van het bestaansminimum of het 
gewaarborgd inkomen verlaagd zou wor
den met het bedrag van de aanvullende 
vergoeding. 

Barbie in ruil 

voor honger? 

VOORWENDSEL 
Herman Suykerbuyk is van oordeel dat de 
'vestzak-broekzak'- operatie niet voor ie
dereen zou gelden. Want de voorziene 
uitkering zou ook toegekend worden aan 
diegenen die wegens hun oorlogsverleden 
een aantal pensioenjaren verloren en dus 
met een kleiner pensioen moeten rond
komen. Voor Suykerbuyk zijn de tech
nische problemen niet meer dan een voor
wendsel om de uitvoering van het decreet 
niet of pas later door te voeren. 
In feite zou ook de federale regering over 
de brug kunnen komen. Als deze ermee 
instemt om de Vlaamse repressievergoe
ding niet in rekening te brengen voor het 
bestaansminimum of het gewaarborgd in
komen, is er geen sprake van een nul
operatie. De kans dat de federale overheid 
daartoe stappen onderneemt, is nagenoeg 
onbestaand. De Franstalige politici ver
zetten zich met alle mogelijke juridische en 
politieke middelen tegen het repressie-
decreet. Suykerbuyk, die weldra de po
litiek verlaat, is verbitterd over deze gang 
van zaken. Aan de Waalse krant Le Matin 

(6 november) vertelde hij „verbaasd te zijn 

over de reactie van de Franstaligen. Ze 

hebben nooit willen begrijpen dat mijn 

voorstel enkel van toepassing is op die

genen die door het Belgisch gerecht in ere 

zijn hersteld." 

SPLITSING SCHULD? 
Voorhamme verzet zich met klem tegen de 
regionalisering van de rijksschuld a£ Wim 

Coumans, kabinetschef van de Vlaamse 
minister-president Luc Van den Brande 

(CVP) is genuanceerder. In een vrije tri
bune in De Standaard (9 november 1998) 
schrijft hij dat het „om verschillende re

denen verkieslijk is bij een volgende on

derhandeling over de staatshervorming de 

scbuldproblematiek te betrekken en de 

gewest- en gemeenschapsbegrotingen mee 

de positieve en negatieve gevolgen van de 

renteschommelingen te laten dragen." 

Coumans wijst er wel op dat de splitsing 
van de schuld tot een onzekere reactie op 
de financiële markten kan leiden. ,fien 

formele schuldsplitsing is een mogelijkheid, 

maar niet de enige." 

FRANSTALIGE SINT 
Op 2 december a.s. zal de lieve Sint de 
Schaarbeekse kinderen verwennen. Het 
schepencollege van Schaarbeek trad als 
'go-between' op tussen de heilige man uit 
Spanje en de kinderen. Het stuurde een 
uitnodiging voor het feest in het Frans. Na 
klacht bij de Vaste Commissie voor Taal-

toezicht (VCTT) heeft de bevoegde schepen 
beloofd ook een Nederlandstalige uit
nodiging te verzenden. 
Brussels VU-raadslid Sven Gatz voorspelt 
dat de Nederlandstalige kinderen niet te 
veel vrome wensen moeten koesteren. Op 

12 november 1998 



Waarde Heer 
HoofdredacFeur. 
Vriend De Liedekerken, ik schrijf u deze brief vanuit 
een zekere kwaadheid die mijn volk overmant. Wij zijn 
het namehjk beu. Meer bepaald het TV-programma 
Man bijt hond. Wat is dat voor larie! Kipkapteevee!, 
zegt onzen Adam en hij kan het weten want mijn 
mannelijke nazaat, Vriend De Liedekerken, heeft op de 
Boekenbeurs zijn gedacht gezegd voor de Babbelbox 
maar ze hebben zijn optreden eruit geknipt. 
Iedereen in De Meter was al op de hoogte van zijn 

tussenkomst en keek met belangstelling uit. Want niet 
alleen ik, zijn natuurlijke vader, vind dat Adam al goed 
zijn gedacht kan zeggen. Ook de Bruine Maesen moet 
toegeven dat onzen Adam al goed uit de voeten kan met 
zijn tong. En de Rooie Rutten, het voorbeeld van 
jaloezigheid, vindt dat onze jongen wel zeven Bab
belboxen kan volspreken. Maar ja, die Nobelprijs
winnaars van de VRT vinden dat het menneken moest 
geknipt worden. Wat doet ge daar als liefhebbende 
ouder tegen ? Het kijk- en luistergeld terugeisen ? Alleen 
nog VTM kijken ? Naar VT4 of nog erger ? 
Vriend De Liedekerken, ik heb een beter gedacht. Maar 

dat moet onder ons blijven! Gij kent de de hond van 
Man bijt hond? Wel als gij dat mormel tegen het lijf 
loopt (Ik sluit een, let op het vingertje!, robotfoto in), 
lok het mee, sluit het op en bel mij ter stond. Ik kom het 
ophalen en rij er onmiddellijk mee naar de Vreyerslaan. 
En dan kunnen ze daar kiezen. Vriend. Ofwel komt 
mijn Adam alsnog in de Babbelbox, of ik gooi hun hond 
van hun lelijke betonnen toren naar beneden. 
Vriend De Liedekerke, gij begrijpt mijn kwaadheid. 
Hou mij dus niet tegen of ik bijt! 
Uw behoorlijk boze 

De Gele Geeraerts 

^ DOORDEWEEKS # 

het gemeentehuis van Schaarbeek liet men 
verstaan dat het grote kinderfeest in de 
Franse taal zal plaatsvinden. Omdat, zo 
haak men aan, „de meerderheid van de 

Schaarbeekse kinderen Frans spreekt." 

Uit protest daartegen schreef Sven Gatz 
een open brief naar Charles Picqué, de 
minister-president van de Brusselse hoofd
stedelijke regering. „Hei aantal kinderen 

in het Nederlandstalig onderwijs neemt 

toe. Het zou dan ook alleen al om pe

dagogische redenen verantwoord zijn dat 

Sinterklaas tweetalig is. Ik weet niet of de 

heilige man reeds op bezoek is geweest bij 

de Gewestelijke School voor Openbare 

Besturen (GSOB) om er zijn taaiexamen 

voor te bereiden. Alleszins is een gemeen

telijke eentalige aankondiging van een ac

tiviteit een inbreuk op de taalwet. U bent 

bevoegd voor het administratief toezicht en 

zou dan ook moeten ingrijpen." 

VLD-PLAN 
Eind november zal de commissie Staats

hervorming haar besluiten over fiscale au
tonomie aan het voltallige Vlaams par
lement voorleggen. Een werkgroep be
reidt te teksten voor. De partijen moeten 
nog harde noten kraken. Van commis
sievoorzitter Johan Sauwens (VU) wordt 
heel wat diplomatie en polirieke behen
digheid vereist. Anderen voelen zich ge
roepen om nu reeds hun standpunten 
openbaar te maken. Daartoe hoort VLD-
volbvertegenwoordiger Karel de Gucht, 

die zich nauwelijks in de commissie Staats

hervorming laat zien. Voor De Gucht is 
fiscale autonomie noodzakelijk om het 
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te 
herstellen. Zo zou de Vlaamse regering 'te 
veel' uitgeven omdat de federale overheid 
de middelen aan Vlaanderen overmaakt en 
de Vlaamse overheid geen fiscale ver
antwoordelijkheid draagt. Het VLD-par-
lementslid wil „elk beleidsniveau zijn eigen 

belasting geven. De gemeenschappen krij

gen de personenbelasting, de gewesten de 

vennootschapsbelasting en de federale 

overheid de BTW." Met dit voorstel be
vestigt De Gucht de rol van het Brussels 
gewest. De hoofdstedelijke regio zou bo
vendien een stevige financieringsbron aan
boren. Daartegenover stelt de liberaal een 
financiële solidariteit tussen Brussel en 
Wallonië voor. Hij is ook gewonnen voor 
de splitsing van de kinderbijslagen en de 
gezondheidszorgen. Daarin zien de 
Vlaamse liberalen een middel om de So
ciale Zekerheid op een alternatieve wijze 
te financieren. 

SP-PLAN 
Vlaams SP-parlementslid Robert Voor-

hamme blijkt niet gewonnen te zijn voor 
de defederalisering van de gezondheids
zorgen. Allicht omdat hij zich niet kan 
verzoenen met de liberale visie over de 

financiering ervan. Bovendien bestaat 
daarover onenigheid in zijn partij. In de 
plaats van een Vlaamse alternatieve fi
nanciering legt Voorhamme de klemtoon 
op federale 'positieve correcties'. Wel wil
len de Vlaamse socialisten dat de re
gistratierechten volledig naar de gewesten 
worden overgeheveld. Daardoor zouden 
deze rechten verlaagd kunnen worden en 
de jonge gezinnen aangemoedigd om in de 
stad te komen wonen. 
In de SP-nota over fiscale autonomie staat 
ook vermeld dat Vlaanderen volledig be
voegd moet worden voor de successie
rechten en de verkeersbelasting. Op ter
mijn, aldus Voorhamme, worden de BTW 
en de vennootschapsbelasting Europese 
aangelegenheden. In afwachting moet de 
federale overheid daarvoor bevoegd blij
ven. De personenbelasting kan een con
currerende belasting worden. 

Dehaene 
naaide 

Chinezen 
varkensoor 

aan. 

In de federale regering ontstond een fikse ruzie naar 
aanleiding van de Vlaanns Blok-meeting zaterdag jl. 

in Brussel. De extreem-rechtse partij ging met de aandacht 
lopen. 

„De kunst om op een correcte manier van 
mening te versctiilien dreigt verloren te 
gaan." Dat schreef Bart Sturtewagen, re
dacteur van De Standaarde een helder en 
gedreven opiniestuk (7 november). De ad
junct-hoofdredacteur van de krant 
stoorde zich aan het verbod dat de Frans
talige politici het Vlaams Blok wilden op
leggen om in Brussel een meeting te or
ganiseren. Eerst weigerde federaal minis
ter van Wetenschapsbeleid Yvan YlieffiPS) 
het Blok de toegang tot het Brussels Con
gresgebouw De uiterst rechtse partij wou 
daar congresseren over de toekomst van 
de hoofdstad en tegelijk haar Brussels 
boegbeeld Jotian Demoi in de schijnwer
pers plaatsen. Het Blok zou er ook nieuwe 
stemmentrekkers uit de Vlaamse bewe
ging voorstellen. Daarin is de partij blijkbaar 
niet geslaagd 
Hoe dan ook, Ylieff werd door de rechtbank 
In kort geding teruggefloten. Daarop 
voelde de Franstalige liberaal en burge
meester van Brussel l^angois-Xavier de 
Donnéa zich geroepen om het Blok het 
vuur aan de schenen te leggen. Hij verbood 
het congres om veiligheidsredenen, want 
de bijeenkomst zou tot samenscholing op 
straat en dus tot verstoring van de open
bare orde leiden. Daarom beval De Donnea 
de Brusselse politie om de Blok-militanten 

De bezette 
hoofdstad 

manu militarl de toegang tot de hoofdstad 
te ontzeggen. Rond Brussel zou een po
litionele burcht worden gebouwd, van 8 
uur 's morgens tot middernacht kon er 
geen manifestatie, betoging of tegenbe
toging plaatsvinden 
Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken 
Luc Van den Bossche (SP) kreeg het be
hoorlijk op de heupen. Hij trommelde de 
nagenoeg werkloze gouverneur van Brus
sel Raymonde Dury iPS) op. Deze moest de 
beslissing van De Donnea teniet doen. Van 
den Bossche meende terecht dat precies 
het politiebesluit van de burgemeester tot 
relletjes zou leiden en het Blok niets anders 
dan populariteit en aandacht zou ople
veren. Intussen trok De Donnea naar de 
Raad van State en 'vergat' Dury de op
dracht van de minister te motiveren. Het 
rechtscollege gaf zowel de burgemeester 
als de minister gelijk: het congres kon niet 
verboden worden, maar de burgemeester 
moest instaan voor de openbare orde Dat 
dreigde even uit de hand te lopen omdat 
de rijkswacht, die in opdracht van de gou
verneur werkte, en de Brusselse politie, die 
naar de burgemeester moet luisteren, 
'botsten', incidenten deden zich uitein
delijk niet voor. Als In een belegerde stad 
hielden tweehonderd agenten en vijfhon
derd rijkswachters de situatie in de hand. 

Mocht dat niet gelukt zijn, dan had het Blok 
zelf wel voor de orde gezorgd. Onder 
leiding van Luc Vermeulen van Voorpost 
kan er al eens een robbertje worden ge
vochten, maar moet vermeden worden 
dat iemand het ziekenhuis wordt inge
slagen Althans voorlopig. 
Intussen kon de Vlaams Blok-militant ge
nieten van een gemoedelijk, eervol en 
spectaculair uitstapje Georganiseerd als ze 
is, haalde het Blok de militanten aan huis op 
en stopte ze in de bus richting Brussel. De 
rit duurde niet al te lang, want onder 
rijkswachtbegeleiding en door het rood 
licht rijdend, werden de militanten tot bij 
de deur van het Congresgebouw gebracht. 
Daar wachtte hen enkele straffe toespra
ken van de partijtenoren die het hadden 
over de 'antidemocraten' en de 'foefe-
laars'. Terwijl de criminaliteitsproblemen 
voor 90% het werk zijn van de 'ontwortelde 
vreemdelingen' die de haat tegen al wat 
blank is prediken. Eigenlijk moesten de 
blanke partijleden daarover beraadslagen. 
Toch werd het debat gesmoord De mi
litanten 'mochten' naar het scherm met 
daarop lange rijen 'profiterende vreem
delingen' kijken. In het Vlaams Blok brult de 
top en zwijgt de militant. 
Met hun halsstarrige en domme houding 
hebben de Franstalige partijen het begrip 
democratie verkeerd geïnterpreteerd en 
krijgt het Vlaams Blok de wind in de zeilen. 
De Vlaamse partijen houden het bij de 
weigering om met de uiterst rechtse partij 
samen te werken. Opmerkelijk deze week 
was het bericht dat de VLD zich voor de 
verkiezingen zal profileren met het thema 
van de belastingen. Het verkiezingsdebat 
over migranten, veiligheid en criminaliteit, 
wordt aan het Blok overgelaten. Ook deze' 
'liberale' strategie houdt een gevaar in 
voor het democratisch bestel. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
In het Vlaams parlement werd het decreet 

houdende de erkenning en subsidiëring van 

organisaties voor volkscultuur en de 

oprichting van het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur goedgekeurd. Gewezen Vlaams 

parlementslid, thans Europees parlementslid, 

Nelly Maes (VU) lag mede aan de basis van 

het decreet. Parlementsvoorzitter Norbert De 

Batselier (SP) maakte van de gelegenheid 

gebruik om de politica in de bloemetjes te 

zetten. „Het moge u een troost zijn dat wat 

voor sommigen scheldwoorden zijn, zoals 

passionara, libertijnse contestante, 

progressiste en, o gruwel, feministe, voor 

anderen, waaronder ikzelf, ook als vleiende 

geuzennamen kunnen klinken. Ik hoop dat 

uw partij na verkiezingen opnieuw vrouwen 

als u naar onze assemblee zal sturen. 

Vrouwen die intellect, humor, enthousiasme 

en emotie meebrengen." 

4 

^ WETSTRAAT 4 

''':^ói 

In de Senaat is het wetsvoorstel dat het verbod op 
kansspelen gedeeltelijk opheft, goedgekeurd. Op 

die manier wordt een einde gemaakt aan het 
gedoogbeleid. De meerderheid en de groenen 

stemden voor, VU en Vlaams Blok tegen het 
voorstel. De liberalen onthielden zich. 

Kansspelen 
gelegaliseerd 

De wet van 1902 verbiedt kansspelen. In 
de praktijk viel daar nauwelijks iets van te 
merken. CVP-senator/o^a« ^eyts diende 
een wetsvoorstel in om het bestaande 
gedoogbeleid juridisch te concretiseren, 
zeg maar de kansspelen te legaliseren. 
Voortaan mogen drie soorten 'spelin-
richtingen' kansspelen organiseren. 
Daartoe horen de lunaparken, de cafés en 
de casino's. De nieuwe wet lijkt vooral op 
maat te zijn gesneden van de bestaande 
casino's. 

Zo legaliseert de wet de vier Vlaamse 
casino's in Middelkerke, Oostende, Blan
kenberge en Knokke-Heist, en de vier 
Waalse casino's in Dinant, Namen, 
Chaudfontaine en Spa. 

VERCUNNINCSBELEID 
Er werd van de 'gelegenheid' gebruik 
gemaakt om ook in Brussel een casino toe 
te laten. „Wï; hebben sterk de indruk", 

aldus VU-senator Jan Loones, „dat de wet 

er voornamelijk gekomen is om de ves

tiging van een Brussels casino mogelijk te 

maken. " 

Loones merkte daarbij fijntjes op dat men 
van een gedoogbeleid naar een 'vergun-
ningsbeleid' is geëvolueerd. Opdat lu
naparken, cafés of casino's kansspelen 
zouden kunnen inrichten, moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan. Zo 
moet bijv in een café het aantal bingo's 
tot twee beperkt blijven. Net zoals in 
lunaparken mogen er enkel meerder-

De spreekbeurt 
van Daerden 

VU-senator Bert Anciaux voelt zich in de 
Hoge Vergadering in zijn schik. Hij staat er 
bei<end om zijn weri<iust, zijn 'lastige' vragen 
en spitse opmerl<ingen. Daarbij begeeft An
ciaux zich vaak op Europees terrein, zoals 
eind oktober, toen het Verdrag van Am-
sterdam werü besproken. 
De VU-senator voelde ook de nieuwe mi
nister van Verkeer Michel Daerden (SP) aan 
de tand over de toenemende onveiligheid In 
de luchthaven van Zaventem. Er zijn ver
bazend veel noodlandingen, onlangs vlogen 
de brokstukken van een motor in het rond, er 
was de bijna-crach van een Saöena-vliegtuig 
dat uit New-York terugkeerde. De aanhou
dende onveiligheid heeft vandoen met de 
spectaculaire daling van de vliegprijzen. Het 
luchtverkeer raakt daardoor overbelast. Op 
zijn minst zou men daarbij verwachten dat 
meer personeel wordt aangeworven. Dat Is 
niet het geval. Integendeel, bij veel maat
schappijen is minder personeel en minder 
service de nieuwe bedrijfscultuur. Arbeids

contracten worden steeds flexibeler en tij
delijke arbeidskrachten verhogen de pres-
tatiedruk. Piloten van Sobelair een doch
termaatschappij van Sabena, blijken meer 
uren te kloppen dan wettelijk is toegestaan. 
Bovendien leidt de aanhoudende verkeers
drukte tot onverantwoorde gevolgen voor 
de in de nabijheid wonende bevolking, die 
volgens medische rapporten onder stress, 
overspannen gedrag en sociale problemen in 
het gezin gebukt gaat. Anciaux vroeg de 
nieuwe minister, die deze keer nuchter op 
het appel verscheen, wat hij daartegen wil 
ondernemen. De Nederlandsonkundige mi
nister, die nochtans bekend staat als een 
intelligent man, las een rits vage antwoorden 
voor. 

Bert Anciaux: „ U legt een verklaring af die 
mij doet denken aan een spreekbeurt uit de 
lagere sctiool. En dan heb Ik het niet eens 
over het taalgebruik maar over de in
houd." 

(evdc) 

Ook VU-senator Jan Loones wil het 
balletje zien rollen. 

'jarigen hun kans wagen. Een zogezegd 
onafhankelijke, doch in werkelijkheid 
sterk gepolitiseerde Kansspelcommissie 

zal advies verlenen aan de federale re
gering, de vergunningen toekennen, toe
zien op de naleving van de wet en even
tueel sancties treffen. De commissie krijgt 
verregaande onderzoeksmogelijkheden, 
de leden ervan verwerven het statuut van 
officier van de gerechtelijke politie, aan 
het hoofd komt een magistraat. 
Er valt één en ander te zeggen over de 
wijze waarop de term kansspelen wordt 
ingevuld. Zo wordt de Nationale Loterij, 
die, zo beweert VLD-senator Fons Ver-

gote, 'met verslavende kansspelen ex
perimenteert', buiten beschouwing ge
laten, v u en VLD merkten ook op dat de 
deur voor de bijzonder verslavende jack
pot op een kier staat. Opmerkelijk is ook 
dat de meerderheid én de groenen geen 
voeling hebben met moderne commu
nicatietechnieken. Zij hebben blijkbaar 
nog nooit gehoord van virtuele casino's 
en gokspelen op internet. De Ameri
kaanse Senaat heeft zich onlangs tegen dit 
soort gokspelen uitgesproken. 

WESTKUST 

Jan Loones stoorde zich in het bijzonder 
aan de vrij willekeurige wijze waarop 
vergunningen zullen toegekend worden. 
De vraag rijst inderdaad welke selec
tiecriteria ter zake worden aangewend. 
Het Brussels voorbeeld stemt alvast tot 
nadenken. Het 'objectieve' criterium om 
in de hoofdstad een casino uit te baten, zo 
vermeldt de wetgever, ligt cm. in het feit 
dat daar een specifieke vorm van toerisme 
aanwezig is. ,^n waarom heeft Antwer

pen geen toeristische aantrekkingskracht ?, 
zo vroeg Loones zich af. Niet dat de alerte 
West-Vlaming in het bijzonder aan de 
belangen van de Sinjoren wil tegemoet 
komen. De Koksijdenaar moet zich naar 
de Midden- of Oostkust begeven wil hij 
ook eens het balletje zien rollen. „Een 

nieuw casino aan de Westkust zou de

zelfde toeristische aantrekkingskracht 

hebben. De Westkust komt in een ver

zwakte positie te staan in vergelijking met 

de Middenkust en Oostkust en ook te

genover de casino's in Frans-Vlaanderen, 

in het bijzonder Duinkerke." 

De VU-senator liet bij zijn kritiek niet na 
de vinger op de juridische wonde te 
leggen. Het goedgekeurde vergunnings-
beleid beperkt het recht op de vrije ves
tiging. Ook de Raad van State en het 
Europees recht spreken zich in deze zin 
uit. In feite, zo stelt Loones, wordt het 
gelijkheidsbeginsel geschonden. „£n het 

is niet enkel het parlement dat over de 

vergunningen moet oordelen. Dat zou ook 

de gewesten moeten toekomen. Deze zijn 

nu reeds bevoegd voor sociale preventie en 

opvang, voor economie en toerisme en 

vooral voor de fiscale opbrengsten van 

deze sector." 

WITWASSEN 

Daarmee belanden we bij het sociale- en 
economische aspect. Loones en Vergote 
(VLD) wezen er op dat geen dwingende 
bepalingen werden genomen om het wit
wassen van geld in casino's te verhin
deren. Er blijft bovendien onduidelijk
heid bestaan over de omzet in de gok-
industrie. De voorheen genoemde legale 
gokindustrie, zo werd geraamd, leverde 
in België een omzet van 162 miljard fr. 
op. Aan het gokken 'laven' zich ongeveer 
100.000 verslaafden, waaronder 25.000 
zwaar verslaafden. Het gaat hierbij vooral 
om mannen van alle leeftijden en uit alle 
lagen van de bevolking. Toch is meer dan 
de helft van de verslaafden jonger dan 25 
jaar. Daaronder bevinden zich heel wat 
werklozen en andere sociaal kwetsbare 
groepen. Gokverslaving leidt tot gezins
ontwrichting, faillissementen, psychiatri
sche behandelingen, het gebruik van 
drugs, alcoholisme en zelfmoord. 
Heeft de wet daarmee rekening gehou
den? De kansspelcommissie zal, zo wordt 
vooropgesteld, 'de bescherming van de 
spelers' waarnemen. Tja, er zal de gok
kers geen krediet meer worden verleend 
en de aanwezigheid van geldautomaten in 
kansspelinrichtingen is niet meer toe
gelaten. „De economische geesten haal

den het op de sociale" zo merkte de 
'sociaal-liberaal' Vergote verbitterd op. 
„£r is geen sprake van een ethisch-sociale 

omkadering", voegde Loones daar aan 
toe. 

(evdc) 
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W oordje na woordje sluipt het Engels andere 

talen binnen. Dit is een wereldwijd 

verschijnsel waar men op verschillende manieren 

kan op reageren. Of men aanvaardt de 

Engelstaligheid als een noodzakelijk kwaad of men 

poogt er wat aan te doen. Dat kan gaan van een wet 

die, zoals in Frankrijk, de eigen taal beschermt of 

een reactie middels een eenvoudige brief. En voor 

dat laatste vraagt onze redactie uw medewerking. 

4 S A M E N L E V I N G 4^ 

Irf een vorige uitgave maakten wij mel
ding van de klacht die een kantoorhouder 
van het Krediet aan de Nijverheid (KN) 
tot de directie van Fortis heeft gericht. 
KN, ASLK, Generale bank en AG maken 
deel uit van Fortis. Deze nieuwe groep 
heeft sinds kort ook een nieuw logo en 
heeft dat op de gevels van haar kantoren 
laten vastvijzen. Onder Mondriaan-ach-
tige blokjes en de naam Fortis deelt de 
directie mee over: „Solid partners, flexi
ble solutions" te beschikken. En al naar
gelang het kantoor: „ASLK (of KN) is 
part of the Fortis group". 
Een handvol kantoorhouders heeft boos 
op deze Engelstalige onderlijn gerea
geerd. Zij kregen geen schriftelijk ant
woord, wel een inspecteur op bezoek die 
hen meedeelde dat het ze vrij stond het 
logo van hun gevel te verwijderen. 

DE TAAL VAN DE KLANT 

Ook Jos Bex, voorzitter van VU-arr. 
Leuven, schreef Fortis aan. Hij kreeg wel 
een schriftelijk antwoord, wij publiceren 
het hier integraal. 

„ASLK en KN maken deel uit van een 

internationale groep FORTIS die op het 

vlak van de financiële dienstverlening, een 

Europese eersterangsrol wil spelen. Fortis 

en KN willen als leden van deze groep, net 

zoals de andere ondernemingen uit de 

groep, tonen dat zij tot deze groep be

horen. Met een uniform logo voor alle 

FORTIS-ondernemingen wil deze groep 

herkenbaar zijn in heel Europa maar ook 

in andere delen van de wereld. De keuze 

voor de in economische kringen meest 

gebruikte taal van het Engels ligt dan ook 

voor de hand. De Engelstalige woorden 

maken echter uitsluitend deel uit van het 

logo en niet van de boodschap die we aan 

onze cliënten richten. ASLK en KN zullen, 

zoals zij dat altijd hebben gedaan, de taal 

van hun cliënten blijven respecteren." 

Getekend Karel De Boeck, voorzitter. 

WERELDWIJD DENKEN... 

Deze hooggeplaatste heer (ex-Generale 
Bank en namens Maurice Lippens pion 
op het Fortis-schaakbord) maakt in zijn 
brief een paar rare sprongen. Als de 
Engelstalige woorden niet tot de bood
schap aan de klanten behoren, waarom 
staan ze dan te lezen in bij uitstek publieke 
ruimten? En waarom komen ze dan voor 
op de rekeninguittreksels en op de ad
vertenties in de media? Uiteindelijk richt 
Fortis zich via deze boodschappen toch 
tot haar cHënten... 

Wij zouden wel eens willen weten of 
Fortis dat ook in Frankrijk een tak heeft 
zich ook daar van een Engelstalige ba

seline bedient. Of zal de groep zich daar, 
net zoals andere multinationalen doen, in 
het Frans tot het publiek richten? 

...REGIONAAL HANDELEN 
Natuurlijk kan Fortis voluit Europees 
gaan via „de taal van een uniform logo". 
Maar wanneer de groep de taal van zijn 
cliënten wil blijven eerbiedigen -zoals 
dhr. De Boeck beweert - moet zij in 
Vlaanderen al haar mededelingen in het 
Nederlands stellen, in Brussel tweetalig 
zijn, in Wallonië Franstalig en in Duist-
Oost-België Duitstalig. 
Uit de brief blijkt dat de Fortis-directie 
niet van plan is dat te doen, daarom 
dringen wij bij dhr. De Boeck aan opdat 
hij van mening verandert. 
Wil Fortis de, ook daar haar, veel ge
prezen (en modieuze) werkwijze „think 
global, act local" {wereldwijd denken, 

regionaal handelen) eerbiedigen dan moet 
de directie de Engelstaligheid in haar 
boodschappen aan het publiek vermij
den. De centen, waar het bij een bank ten 

Fortis moet onze 
taal eerbiedigen! 

slotte allemaal om draait, moeten toch 
door de plaatselijke bevolking worden 
opgebracht. 

VOOR HET TE LAAT IS! 

Vele generaties Vlamingen hebben de
cennia lang geijverd opdat instellingen en 
bedrijven de taal van hun regio zouden 
eerbiedigen. Ander halve eeuw lang kreeg 
onze gemeenschap de Franstaligheid op
gedrongen. Nu deze „mode" voorbij is, 
hoeft zij het Engels niet te aanvaarden. 
Dat de ASLK vandaag het Nederlands 
negeert is voor de duizenden Vlamingen 
die van kindsbeen af hun spaarcenten aan 
deze overheidsbank hebben toever
trouwd een moeilijk verteerbare pil. Dit 
kunnen wij niet nemen. Als taal het begin 
en het einde van de waardigheid van een 
gemeenschap is, dan moeten wij nu de 
Engelstaligheid afwijzen. Voor het te laat 
is! 

De ASLK - voor velen van ons nog steeds 
„de spaarkas" - is op weg een volledig 
private instelling te worden, toch blijft ze 
nog voor 25 % openbaar. Een reden te 
meer opdat Fortis de eigenheid van de 
culturele gemeenschappen in België zou 
eerbiedigen en Engelstalige boodschap
pen achterwege laat. 
Bovendien, er daar mag wel eens de 
nadruk opgelegd worden, is de ASLK 
zowat de enige openbare instelling ge
weest met een eerbiedwaardige traditie 
van strijd voor Nederlands taalgebruik en 
Vlaamse taalkaders. Voor de velen die 
ooit overtuigd lid zijn geweest van de 
Vlaamse Personeelsbond in de ASLK moet 

het invoeren van de Engelstaligheid in 
boodschappen aan het publiek, na 50 jaar 
Vlaamse Personeelsbond, ongeveer het 
ergste zijn wat ze kan overkomen. 

DOE MEE! 

Lezers die onze mening delen en die 
willen helpen om de Engelstalige ver
loedering te bestrijden worden verzocht 
dit aan Fortis te laten weten. 

Wij willen een stevige bondgenoot 
van Fortis zijn, op voorwaarde dat 
Fortis een soepele oplossing heeft 

voor haar taalprobleem. 

Daarom vragen wij bijgaand verzoek te 
ondertekenen en te sturen naar Dlir. 
Karel De Boeck, voorzitter van de ASLK 
Bank, Wolvengracht 48,1000 Brussel. 

(U kunt uw brief - met hetzelfde adres !-
ook deponeren in het ASLK- of KN-
kantoor in uw buurt). 
Slechts als we met velen zijn kan deze 
actie een resultaat hebben. Het staat 
iedereen vrij plaatselijke initiatieven te 
nemen, de redactie wordt daar wel graag 
van op de hoogte gebracht. 

(mlv) 

Geachte heer De Boeck, 
JA, ook ik wens dat de Engelstalige boodschap in 

het logo van Fortis door een Nederlandstalige 

tekst vervangen wordt. 

Naam; 

Adres; 

Handtekening: 

12 november 1998 



Dodengang. 
symbool of 

overblijfsel? 

Goed 

uitgebouwd 
bood een 

loopgraaf 
becherming, 

alhoewel... 

jaar na de 
GROTE OORLOG 

6 

De dodengang in Diksmuide was enkele 
jaren geleden de inzet voor een rondje 
communautair schaduwvechten, toen het 
IJzerbedevaartcomité de uitbating van dit 
monument ontnomen werd. Dat zo'n 
gekissebis mogelijk is rond een monu
ment dat symbool staat voor de uit
zichtloze strijd van soldaten, blootgesteld 
aan de elementen en aan de projectielen 
van de vijand, getuigt van grote eng-
geestigheid. In dit geval niet van de zijde 
van het IJzerbedevaartcomité, dat hoog
stens voor de eigen rechten opkwam, wel 
in hoofde van sommige gemeentelijke 
autoriteiten van Diksmuide en op het 
ministerie van Landsverdediging. Vader
landslievende organisaties lieten zich 
evenmin onbetuigd in de mening dat zij 
de enigen zijn die de herinnering aan de 
oorlog(en) levendig kunnen houden. De 
dodengang kan hoe dan ook niet ge
recupereerd worden, want het gaat om 
meer dan een monument. Juist dit gan
genstelsel zou de woorden: Nooit meer 

Oorlog -Jamais plus de guerre - No more 

War - Nie wieder Krieg, moeten dragen. 
De woorden op de IJzertoren, ooit 
door... vaderlandslievende krachten ge-
dinamiteerd. 

EEN PASSEND EERBETOON 

Siegfried Debaecke heeft getracht het 
drama van de dodengang zo sober mo
gelijk te vertellen. Terecht zegt hij aan het 
einde van zijn met veel foto's verluchte 
verhaal dat hij eigenlijk niet meer kan dan 
de schaduwen van het verleden even tot 
leven te wekken, zonder dat hij erop mag 
hopen dat de lezers zich in de ellende en 
de miserie kunnen inleven. We moeten de 
auteur om deze aanpak loven, evenals om 
het feit dat hij in de marge van zijn boek 
namen van soldaten, aalmoezeniers, of
ficieren en gebruiksvoorwerpen nader 
verklaart. Verder geeft het gebruik van 
oorlogsdagboeken van betrokkenen en 
van burgers de uitgave de stempel van 
autenticiteit mee. 

Het boek verscheen, als tweede titel, in de 
reeks Grootvaders Oorlog. Het eerste 
handelde over de laatste onthoofding die 
zich op Belgische grondgebied heeft 
voorgedaan, met name van een soldaat 
die een vrouw had verkracht en ver
volgens had gedood. 
Dit boek over de dodengang komt ons 
voor als uit het hart gegrepen. 
Debaecke is het brein achter uitgeverij De 

Klaproos, gespecialiseerd in werken die 
van ver of van bij met de Grote Oorlog te 
maken. Alhoewel wij enige reserve aan
gaande de reekstitel hebben, schuiven wij 
die graag aan de kant. De eerste we
reldoorlog is voor velen van ons in
derdaad de oorlog van onze (over-)groot-
ouders. 
Tachtig jaar geleden werden op 11 no-
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vember 1918 de wapens neergelegd. Pas 
naderhand werd de vrede getekend, 
waarbij de kiemen voor een nieuw con
flict werden gelegd en in leven werden 
gehouden tot de tijd rijp was om opnieuw 
open te barsten. 

Tijdens de jaren tussen de twee oorlogen 
werd het verhaal van 14-18 vastgelegd, 
onder meer door Henri Pirenne en zijn 
zoon Jacques. Deze laatste wordt ook in 
het boek van Debaecke ten tonele ge
voerd, om de lafheid en vooral de licht
zinnigheid van de officieren aan de kaak 
te stellen. 

Henri Pirenne en na hem Sophie de 
Schaepdrijver hebben er terecht de na
druk op gelegd dat België geen oorlog 
verwachtte, behalve een kleine kring 
rond Leopold II en vanaf 1909 rond 
Albert I. Al heeft men na Wereldoorlog I 
alle schuld bij Duitsland gelegd - het was 
inderdaad dit land dat onze neutraliteit 
heeft geschonden - toch was men in de 
buurlanden (op Luxemburg en Neder
land na) reeds jaren bezig met de oorlog 
voor te bereiden. 

KAREL COCCHE 

De feiten in het hier besproken boek 
worden lezenswaardig en visueel gepre
senteerd, bovendien boeiend gekruid met 
ware verhalen. Waar we wel moeite mee 
hebben is dat op die manier het totale 
blikveld op deze wereld-oorlog versmald 
wordt. De Duitse inval was voor het ganse 
land een enorme verrassing, ook voor de 
legeroverheden. Dat het Belgische leger 
in oktober 1914 uiteindelijk stand heeft 
kunnen houden aan de IJzer moet als een 
prestatie van groot belang in ere worden 
gehouden. Daarbij mag men de naam van 
Karel Cogghe niet vergeten, hij die de 
waterbeheersing op de IJzer goed kende 
en zo de vlakte onder water hielp zetten. 
Men zal ook de piotten en brancardiers in 
de loopgraven niet vergeten, maar men 
mag ook niet uit het oog verliezen dat om 
het systeem op poten te zetten en draai
end te houden bevoorrading en genie 
minstens even belangrijk zijn. Met andere 
woorden, men kan niet over de oorlog 
spreken zonder aandacht te hebben voor 
het hele mechanisme. 

VUURPROEF 
In zijn boek stelt Siegfried Debaecke dat 
vele officieren in het achterland niet 
wisten hoe het front en het frontleven 
eruit zagen. Hoe onmogelijk sommige 
bevelen voor de soldaten ook waren, 
onder invloed van Albert I heeft men al 
vrij vlug het adagium van Frederik de 
Grote tot het Belgische gemaakt: een 
leger moet zo weinig mogelijk zinloos 
gevaar zoeken. Daarom heeft het Bel
gische leger zelden deelgenomen aan zin
loze projecten. 

We lezen in dit boek getuigenissen van 
soldaten, die over oorlogsmoeheid spre
ken, over de domheid en lompheid van 
officieren en over de ellende in de loop
graven. Geen haar op ons hoofd denkt 
eraan dit alles zelfs maar te relativeren. 
Wat ons wel nuttig voorkomt is het 
ondernemen van een poging de oor
logsinspanningen niet enkel te belichten 
vanuit een bepaalde groep. In het boek 
wordt het frontleven net iets te veel een 
zaak van piotten, alsof officieren eerder 
hinderlijke insecten waren. De beroeps
militairen en -officieren, die al evenmin 
klaar waren voor een echte oorlog en 
voor augustus 1914 een relatief gemak
kelijk leven leidden, stonden nu plots 
voor de vuurproef, zoals iedereen. Ook 
de burgers en de regering, waren totaal 
verrast en hebben moeten improviseren. 
De Duitse en Franse legers waren in het 
begin van de oorlog beter georganiseerd 
dan het Belgische, dat desondanks slechts 
langzaam op de Ijzerlinie is geduwd. 
Maar reeds van begin af waren het de 
Duitse militaire overheden die door het 
lint zijn gegaan in Andenne, Dinant, 
Dendermonde, Leuven Aarschot waar 
onschuldige burgers brutaal werden af
gemaakt... Ook de Franse militaire over
heid twijfelde niet haar soldaten regel
recht de dood in te sturen. 

VERDIENSTELIJK 

Al bij al vinden we dit boek een meer dan 
verdienstelijke bijdrage om de kennis van 
de Grote Oorlog te verruimen. Toch 
spreekt er, misschien terecht, een zeker 
wantrouwen uit tegenover het establish
ment, tegenover de militaire en bur

gerlijke overheden. Maar Debaecke heeft 
aandacht voor de verbeteringen die er 
geleidelijk kwamen inzake bevoorrading, 
verzorging van gewonden en uiteindelijk 
het werk van de genietroepen om het 
stelsel van gangen leefbaarder en militair 
nuttiger te maken. Het is de soldaat in de 
„boyau" die sterft of in elk geval uren in 
de modder en de stank van kadavers moet 
zien te overleven. Maar het zijn de lo
gistieke inspanningen die dit overleven 
draaglijker hebben gemaakt. Uiteraard 
was het leger geen weldadigheidsinstel
ling en de strafcompagnie in de bossen 
van de Ome en elders hebben dit ook wel 
afdoende aangetoond. Maar, het vol
houden van een loopgravenoorlog is het 
werk van velen gebleken, zowel de sol
daten te velde als de logistieke diensten 
achter het front. 

In de geschiedschrijving van de Vlaamse 
beweging zijn dergelijke aspecten ons 
inziens niet altijd op een objectieve ma
nier aan bod gekomen, omdat de front
ervaring bij de mobilisatie voor de 
Vlaamse zaak zo zuiver mogelijk diende te 
worden gehouden. 

Hoe authentiek de huidige dodengang 
vandaag is, doet niet echt terzake. Mocht 
men dit gangenstelsel niet blijven on
derhouden, dan rest er binnen de kortste 
keren niets over van dit schrijnend mo
nument. 

Nog dit: 84 jaar geleden kon men op 1 ' 
augustus in Oostende op de dijk nog 
Duitse gasten zien flaneren, omringd 
door een omvangrijke cohorte Duits ho
telpersoneel. Op 4 augustus bulderden de 
kanonnen bij Luik, de overgang van vrede 
naar oorlog moet wel erg ongelooflijk 
brutaal zijn geweest! 

Bart Haers 

o» Het drama van de Dodengang. Sieg
fried Debaecke, m.m.v. Roger Ver-
beke. Uitg. De Klaproos, Koksijde, 
1998.159 blz., 790 fr. 
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Antwerpen-Arenbergschouwburg 

Zondag 29 november 
het Alliantiemoment 

De regionale vO-Krant 
J" i; VXJi 

De gastheren van het Alliantiemoment. Van links naar rechts: Vincent Van 
Quickenborne, BertAnciaux, Patrick Vankunkelsven. 

Nog een half jaar scheidt ons van 13 juni 
1999, de "Moeder van alle verkiezingen". 

Gezien de inzet van die verkiezingen 
wordt dit een cruciale dag in de ge
schiedenis van dit land. De Volksunie is 
erop voorbereid. Het is de enige partij die 
het heeft aangedurfd om voluit te kiezen 
voor vernieuwing. De echte vernieuwing 
waarop de kiezer wacht. De partner met 
wie de VU naar de stembus gaat is jong, 
dynamisch en geëngageerd: ID21. Op 29 
november (vanaf 14u.30) verbroederen 
VU en ID21 met elkaar in het Antwerpse 
Arenbergtheater. 

START 

Uiteraard moet de wervelende manifes
tatie meteen de start zijn van een lange 
campagne. Laurens Appeltans daar
over:, J;̂  kan u zonder overdrijven zeggen 

dat we Maar staan. We hebben 't voorbije 

jaar hard gewerkt. Maar: omdat 'genoeg' 

voor ons eigenlijk 'onvoldoende' is, heb

ben we de voorbije maanden nog een zeer 

belangrijke, bijkomende stap gezet. We 

kozen voluit voor vernieuwing. Niet deze 

aangeprezen door de theoretici van de 

politieke praxis, maar deze waar de kiezer 

- uw en mijn buurman - vol ongeduld op 

wacht. Onze partner bij dit project kent u. 

ID21 is jong, dynamisch en geëngageerd. 

Samen met hem trekken we in alliantie 

naar de verkiezingen. Eind september ga

ven VUenlDll elkaar het 'ja-woord'voor 

een 'Alliantie voor Vernieuwing'. Bert 

Anciaux - onze Bert, sinds maanden de 

meest populaire politicus in Vlaanderen! -
wordt hét gezicht van deze alliantie. Sa

men met ID21 -woordvoerder Vmcent Van 

Quickenborne en kersvers VU-voorzitter 

Patrik Vankrunkelsven gaat hij de kies

campagne in. We tellen af naar 13 juni 

1999. Maar eerst, als startschot van onze 

kiescampagne, creëren VU en ID21 een 

'Alliantiemoment'. Om wederzijds kennis 

te maken. Om naar elkaar te luisteren. 

Om gezamenlijk de strategie uit te te

kenen. Om schouder aan schouder aan de 

slag te gaan." 

(Lees ook blz. 16) 

PROGRAMMA 

Aan het programma zal het alvast niet 
liggen. Daarin wordt immers de eerste tip 
van de electorale sluier gelicht. Een com
binatie van amusement en politiek maakt 
er een echte happening van. Vanaf 14u 
kan u kennis maken met VU- en ID21-
mensen. En om 14u30 vangt het Al
liantiemoment officieel aan met achter
eenvolgens: 

- Presentatie van de alliantie en het al
liantie-beeld 

-Video-impressies van de krachtlijnen 
van het alliantieprogramma 

- Anja Daems, bekend van radio en tv 
{Herexamen, weet-u-wel!), interviewt 
Vankrunkelsven Van Quickenborne 

- Optreden door Dirk Blanchart 

- Toespraak door alliantievoorzitter Bert 
Anciaux 

- Kinderanimatie met Ridder Roderik en 
Jonkvrouw Madeliefje, een rollenspel 
uitgewerkt door de jeugddienst VLA-
NAJO 

Om 16u.30 wordt afgesloten met een 
heuse Verbroederingsdrink in de foyer van 
de Arenbergschouwburg. 

Dirk Blanchart zorgt op het 
Alliantiemoment voor de muzikale 

noot. 

Welkom in Antwerpen 
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Het Arenbergtheater ligt op wandelafstand van het Centraal 
Station, Komt u met de wagen dan kan u die kwijt in een van 
de nabije betaalparkings (Stadsschouwburg, Inno of Hop-
iand). Of met wat geluk vindt u een plaatsje in een van de 
belendende straten. 

Met de bus 
Volgende arrondissementen gaan in 
groep naar Antwerpen. 
Mechelen: 03/480.84.85 (arr. secreta
riaat). Samen met de trein vanuit Me
chelen en Lier. 

Turnhout: 014/37.24.54 (secretariaat 
Kris Van Dijck). Opstapplaatsen: Dessel 
("De Plaetse" oml3u.). Mol ('t Station om 
13U.15), Geel (Markt om 13u.30). Prijs: 
150 fr. 

Halle-Vilvoorde en Brussel: 
02/687.35.56 (tel en fax Reinhilde 
Raspoet) 

Leuven: 016/49.00.48 (arr. seaetariaat). 
Prijs: 100 fr. 

Limburg: 089/35.67.53 (VNS-Limburg 
op ma en do). 
Gent-Eeklo: 09/223.70.98 (Volksunie 
Gent-Eeklo). Er vertrekt een bus vanuit 

Gent (Sint-Pietersplein om 13u.) en één 
vanuit Ertvelde (Vrije Basisschool - cen
trum, tegenover kerk om 13u.). Gratis. 
Brugge: 050/35.66.87 (Joel Bousse-
maere) en 050/34.94.39 (Pascal Ennaert). 
Opstapplaats: achterzijde station Brugge. 
Prijs: 200 fr. 

leper (o.v.): 057/48.85.47 (Fihep Goud-
eseune) 

Kortrijk-Roeselare-Tielt: 051/30.26.70 
(Erik Vandewalle). Opstapplaatsen: Roe-
selare ('t Laag Plafond om 12u.30), Ize-
gem (Goederenstation om 12u.45) en 
Kortrijk (Conservatoriumplein om 13u.). 
Prijs: kinderen tot 12 jaar gratis; jongeren 
tot 25 jaar 100 fr. en volwassenen 150 
fr. 
Oostende-Veume-Diksmuide (o.v.): 
(Roos Snauwaert) 059/27.75.35. 1 
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Diksmuide 
naar 
Japan 

4 UIT DE REGIO ^ 

In het Staatsblad van 14 februari 1987 
verscheen het decreet houdende uitroe
ping van het IJzermonument en het om
ringende domein in Diksmuide tot Me

moriaal van de Vlaamse Ontvoogding. 

Wegens zijn historische en sociaal-cul
turele waarde werd het IJzermonument, 
bij Ministerieel Besluit van 10 november 
1992, beschermd als monument en de 
bedevaartweide als dorpsgezicht. 
As motivering werd opgegeven: „Het 
Ijzertorencomplex is een gedenkteken 
van de eerste wereldoorlog met een m-
herente, mternationale vredesbood
schap". 

De vzw Bedevaart naar de Graven aan de 

IJzer heeft o.a. als doel naar het pro
gramma van de Frontbewegmg - Nooit 
meer oorlog, Zelfbestuur, Godsvrede - te 

streven naar Vrede, Vrijheid en Ver
draagzaamheid. 

Het IJzerbedevaartcomité heeft van bij 
zijn oprichting radicaal gebroken met het 
militarisme en bombastisch patriottisme 
waarmee de officiële verering van de 
gesneuvelden traditioneel gepaard gaat. 
Het comité vroeg integendeel respect 
voor de laatste wilsbeschikking van de 
frontsoldaten, die hun offer nadrukkelijk 
in het teken van „Nooit meer oorlog" 
hadden gesteld. 

Lionel Vandenberghe: „Voor de soldaten 

had het frontlijden enkel zin in de mate 

dat het kon bijdragen tot het ontstaan van 

een meer vredelievende wereld. Hun lijden 

moest voor de komende generaties een 

blijvende waarschuwing zijn tegen de ver-

schrikbng en de waanzm van de oorlog. 

Daarom staat m vier talen op de IJ-

zertoren: „Nooit meer oorlog". 

Ook vandaag blijft het een essentiële 
opdracht lessen te trekken uit het offer 
van de frontsoldaten. Daarom kanten wij 
ons principieel tegen het gebruik van 
geweld en terreur in al zijn vormen en op 
alle niveaus. 
De „Nooit meer oorlog"-gedachte wordt 

Voor veiliger verlceer te 
Destelbergen-Heusden 

BIJ monde van voorzitter Wim Raman en 
PR-verantwoordelijke Jean-Pierre Roo-
sen vraagt de Volksunie Destelbergen-
Heusden nogmaals aandacht voor de 
zwakke weggebruikers in hun gemeente. 
Dit doet ze met beleidsvoorstellen. 
VU-voorzitter Wim Raman eist zebra
paden op elk kruispunt. Daarenboven 
wijst de Volksunie op het beperkt zicht op 
de zebrapaden bij avond en slecht weer. 
Deze zijn nauwelijks of niet aangeduid. 
Hierdoor bemerken veel autobestuurders 
ze te laat... met alle mogelijke gevolgen 
vandien. Daarom vraagt de Volksunie 
opvallende straatlichten, waarschuwings
borden of flikkerhchten ter hoogte van de 
zebrapaden. 

Ten tweede betreurt de Volksunie dat 
zebrapaden - meer dan haar lief is - als 
parkeerruimte misbruikt worden. Zo 
brengen sommmige autobestuurders 
door hun asociaal gedrag de zwakke 
weggebruikers in gevaar. Voorbeelden 
zijn Admiraal- en Stationsstraat in Des-
telbergen. 

Als oplossing wil VU'er Jean-Pierre Roo-
sen onder meer dat elke beginnende zelf
standige een ruime oprit voor klanten 
aanlegt, indien mogelijk. Reeds geves
tigde zelfstandigen dienen hiertoe aan
gemoedigd te worden. Tevens moet het 
beleid de fietspaden (bij voorkeur 1,5 

meter en eenrichtingsverkeer) scheiden 
van de openbare weg. Dit kan door 
verhogingen, paaltjes of sloten die ook 
het overtollige regenwater opvangen. 
Vooral in de Admiraalstraat te Destel-
bergen en de Meersstraat in Heusden 
dringen zich maatregelen op. 
Andere knelpunten zijn het snelle verkeer 
en de gebrekkige verlichting in straten 
zoals de Aalmeersstraat, de Kwadenplas-
straat en de Scheldekant. Soms dreigen 
wegpiraten schoolgaande fietsers, wan
delaars en spelende kinderen uit de weg te 
maaien. Daarom wil de Volksunie op zijn 
minst meer wegaanduidingen en con
troles. 

Verder moet voor parkeerruimte voor 
mindervaliden met een opvalende weg
dek-kleur aangeduid worden. Misbruik 
ervan zoals aan de sporthal dient be
straft. 

PR-verantwoordelijke Jean-Pierre Roo-
sen besluit: „Ondanks het feit dat de 
Volksunie voorlopig niet meer in de ge
meenteraad vertegenwoordigd is, nemen 
wij als volksnationale partij onze ver
antwoordelijkheid op door gevaren voor 
de zwakke weggebruikers in Destelber
gen-Heusden aan te klagen". De Volks
unie hoopt dat het beleid met haar op
bouwende voorstellen rekening zal hou
den. 

ook gevisualiseerd in het museum „Oor
log - Vrede - Vlaamse Ontvoogding" 
doorheen de 22 verdiepingen tellende 
IJzertoren. 

Het Europees en internationaal karakter 
van deze boodschap wordt nu nog meer 
verduidelijkt doordat het IJzerbedevaart
comité - op uitnodiging van de Verenigde 
Naties - als enige Vlaamse vertegen
woordiging deelneemt aan de 3de In
ternationale Conferentie (6-13 novem
ber) van alle Vredesmusea over de hele 
wereld. Er zijn o.a. workshops voorzien 
in Osaka, Nagasaki en Hiroshima. In 

totaal schreven 120 musea over heel de 
wereld in voor deze conferentie. 
Het IJzerbedevaartcomité wil op deze 
conferentie ook het initiatief van het 
Provinciaal Vredespark (Nieuwpoort -
Diksmuide - leper) voorstellen. 
L. Vandenberghe: „De rol die Vlaanderen, 

als zelfstandige natie, kan spelen inzake 

beperking/stopzetting wapenhandel en 

productie zal duidelijk belicht worden. We 

krijgen nu immers de gelegenheid om de 

internationale vredesboodschap van de 

IJzertoren, de Westhoek en Vlaanderen uit 

te dragen." 
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OOST-VLAANDEREN 
Vr. 13 nov. LEDE: Feestelijke ope

ning van Den IJzer, de thuis van alle Vla
mingen en van de sociaal-culturele ver
eniging vzw „Priester Daens". Om 20u. in 
de Nieuwstraat 32 te Lede. Info: 
055/80.48.22. 

Za. 14 nov. CENTBRUGCE: Uitrei 
king van de 11de Torenwachtersprijs aan 
componist-dirigent Dirk Brosse. Om 14u.30 
in de in de trouwzaal van het Diensten
centrum Centbrugge, Braemkasteelstraat 
29-45, 9050 Gentbrugge. Org.: J. Goos-
senaertskring Cent-Brugge-Ledeberg. 
Info: Lieve Robert, Weverbostaan 26, 9050 
Oentbrugge, 09/231.19.41. 

Dl. 17 nov. NlNOVE: „Minder dood 
dan de anderen". Film aangeboden door 
VWG-Ninove, samen met koffie, koeken en 
kletsen. Om 14u.30 in Buurthuis Pollare, 
hoek Hoogstraat en Nekkersput te Pol
lare. 

Vr. 20 nov. OOSTAKKER: Kamerlid 
Karel Van Hoorebeke over, ,Meer werk door 
meer Vlaanderen'. Om 20u. in zaal café 
„De Spiegel", oostakkerdorp 8 (rectitover 
de kerk). Org.: VU-St.Amandsberg-Oostak-
ker. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 13 nov. KORTRIJK: Daguitstap 

naar Brugge met geleid bezoek aan de 
unieke tentoonstelling „Van Memling tot 
Pourbus" om 11u. Vertrek met de trein om 
9U.46 stipt vanuit het Kortrijks station. 
Deelname 250 fr. p.p. (toegang museum + 
gids). Org.: FW-Kortrijk. Inschrijven bij B. 
Deconlnck-Damlens (056/21.26.99). 

Ma. 16 nov. BRUGGE: Brugge Cul
turele Hoofdstad 2002. Bespreking tus
sentijds rapport met toelichting door Bart 
Caron, culturele informateur. 0ra,5QLkJn 
Hot Jan Brito, Frère Fonteinestraat l te 
Brugge. Org.: VU-Croot-Brugge i.s.m. 
VCLD. Deelname gratis. 

Dl. 17 nov. iZECEM: Cursus „Eu 

ropalia Bjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." (2de 
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver. 
Om 20u. in de Ptantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en Inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166. tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

Dl. 24 nov. iZECEM: Cursus ,.Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." (3de 
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver. 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

Wo. 25 nov. BRUGGE: Diamontage 
door Guido Cabuy over,,Egypte, land van 
de farao's'. Om I4u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst.Org.: WVG-
Brugge-Noord. 

Do. 26 nov. IZECEM: Vijftien jaar 
Studio Brussel en jongerencultuur door 
Jan Hautekiet. Om 20u. in de Bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegang: 80 fr., 
abo's gratis. Org.: VSVK. 

za. 28 nov. IZEGEM: Geleid bezoek 
aan 2 Europaliatentoonstelling in Brussel 
(14U.30): Praag Art Nouveau (Paleis voor 
Schone Kunsten) en Juwelen uit Bohemen 
(Galerij van de KB), info en inschrijvingen: 
Josée Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

Do. 10 dec. TIELT: Dr. Wim Lagae 
spreekt over „De invoering van de Euro: 
achtergronden en gevolgen". Om 20u. in 
keldertheater Malpertuis, Sint-Michiel-
straat 9. Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt. 
Deelname 100 fr. Info: Hilde Houwen 
(051/20.42.94 - 09/223.77.42). 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 15 nov. MACHELEN: Cata

laanse avond met lokale drankjes en knab-
beltjes en sfeervolle life-muziek. Om 
20U.30 in feestzaal Nova, Kerklaan 3 te 
Machelen. Org.: vu-Macheien-Diegen 
i.s.m. VCLD. 

Za. 14 nov. ZAVENTEM: Steak- en 
Haantjesfestijn. Van 11u.30 tot 15u. en van 
17U.30 tot 21 u. in zaal Hof ter Meren, 
Stationsstraat 103 te Zaventem (in volte 
centrum). Org.: VU-Croot-Zaventem. 

za. 14 nov. AFFLICEM: Eetfestijn 
van vu-Affligem. Van 18 tot 2lu. in de 
Parochiezaal van Essene (achter de kerk). 
Ook op zo. 15 nov. van llu.30 tot 16u. 

Za. 15 nov. KRAAINEM: Iste 
Tweedehands Boekenmarkt. Van 10 
tot 18u. in het Cemeenschapscentrum 
De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6. 
Org;: Uilenspiegel Kraainem. info, schen-
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Herman van Autgaerden 
wil beter voorstedelijk 

vervoersnet 

4 UIT DE REGIO ^ 

Reeds enkele jaren wordt door diverse 
beleidsinstanties denk- en studiewerk ge
leverd rond de creatie van een voor

stedelijk vervoersnet in en rond Brussel. 

Door een versterking van het openbaar 
vervoer wil men verhelpen aan het steeds 
nijpendere probleem in de regio. 

Op initiatief van Herman Van Autgaerden 
(VU), gedeputeerde Mobiliteit, neemt de 
provincie Vlaaras-Brabant na grondige 
ontleding een standpunt in over de han
gende studievoorstellen. 

EIGEN DYNAMIEK 
H. Van Autgaerden: „Op deze manier 

willen we vermijden dat andere overheden 

overhaaste stappen zetten, die onvol

doende rekening houden met de specifieke 

noden van de brede Vlaamse Rand. De 

aanleg van de spoorinfrastructuur alleen 

al zal tientallen miljarden kosten en gezien 

de belangen die spelen, kan gevreesd wor

den voor een sluipende besluitvorming. 

Vlaams-Brabant wil nu reeds mee de in

houdelijke bakens, o.m. steunend op het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Bra

bant zetten." 

kingen, inschrijvingen: Fam. Ptatel, 
02/720.20.69.84. 

Vr. 20 nov. OVERUSE: „fVloet Brus
sel de hoofdstad van Vlaanderen blijven?". 
Debatavond m.m.v. Peter De Roover (WB) 
Jan Van Dooren (VEV), Paul Corthouts (ka
binet Grouwels) en Rik van Cauwelaert 
(Knack). Om 20u. in CC Den Blank, Begijnhof 
11. Org.: Rodenbachfonds i.s.m. Masereel-
fonds. 

vr. 27 nov. DILBEEK: Kaas en 
wijnavond van het arr. Halle-Vilvoorde. Van 
18U.30 tot 22u. in de zaal van het Arr. 
Secretariaat, Ninoofsesteenweg 230 te Dil-
beek. 

zo. 6dec. HEEMBEEK: Sinterklaas-
Brunch. Vanaf 10u.30 in het Forum (Fa-
milia), Frans Vekemansstraat 131. Reser-
vaties: Mark De Doncker (02/219.49.30). 
Org.:VU-Heembeek-lvlutsaard-Haren. 

LIMBURG 
vr. 13 nov. GENK: Dodenherden

king met aangepaste videoprojectie, en 
inschrijving voor Joelfeest van 12 decem
ber in Nijlen. Om 15u. in De Stagmoten. 
Org.: SMF-Limburg. 

Zo. 15 nov. TONGEREN: HerfSt-
wandeling rondom de Kluis van Vrijhem, 
o.l.v. natuurgids Guido Goedemé. Vertrek 
om 14u. aan de Kluis. Einde om 17u. Deel
name gratis. Laarzen worden aanbevolen. 
Familie en vrienden eveneens van harte 
welkom. Org.: VU-Tongeren. 

ANTWERPEN 
Vr. 13 nov. WOMMELGEM: Kaas-

en Wijnavond. Om 19u. in Home Sint-Jozef, 
Kallement 1. Deelname: kaas 350 f t , vlees 
275 fr Inschrijven tot 10/11 bij ward Her-
bosch (03/353.68.94). Or^.: KK Jan Pui-
mège. 

za. 14 nov. NIJLEN: Kleinkunst-
avond met Louis Verbeeck. Om 20u. in zaal 
Kempentand. Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

Vr. 20 nov. BERCHEM: Bezoek aan 
het atelier van kunstschilderes Jeanine Van 
Durme, Tertnckstraat 71. Samenkomst om 
13U.50 op de hoek aan restaurant Margaux. 
Deelname: 100 fr. Org;: FW-Berchem. 

Vr. 20 nov. TONCERLO: : Doden
herdenking met aangepaste videoprojec
tie, en inschrijving voor Joelfeest van 12 
december in Nijlen. Om 15u. in 't Abdijke. 
Org.:SMF-Kempen. 

Dl. 24 nov. HOVE: Vlaming zijn in 
Brussel. Sven Catz over de toestand van 
Brussel vanuit een politieke, institutionele, 
maatschappelijke en demografische invals
hoek. Om 20u. in het CC De Markgraaf 
Kapelstraat 8. Org.: DF-Hove i.s.m. VCLD. 
Info: 455.65.46. 

WO. 25 nov. TURNHOUT: Jean-
Marie Bogaert spreekt over ,,Hoe 'Vlaams' 
is Vlaams het parlement?", info: 
014/41.45.79 en 014/61.38.67. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout en Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. VCLD. 

WO. 25 nov. BERCHEM: FW-Ber-
chem bezoekt tentoonstelling Dirk Bouts 
te Leuven, inkom -e gids: 400 fr Trein 
betaalt ieder voor zichzelf Samenkomst 
Stations Berchem om 8u.45, Deelname 
melden aan Paul Cauwenberg, 
03/239.66.21. 

Vr. 27 nov. BERCHEM: Quiz-avond 
met Bob Bolsens. Om 20u. In het CC Ber
chem, Driekontngenstraat 126 (zaal 
Apollo). Ploegen van max. 6 personen. In
schrijven dOOfrp.p.) tot 25/11 bij Thea Van 
Celder (03/321.19.86). Org. Vlaamse Kring 
Berchem. 

Za. 28 nov. ANTWERPEN: l5te 
vergadering van het kiescollege VU-arr. 
Antwerpen. Voor agenda en info: VU-am 
Secretariaat, ta.v. Koen Pauli, secretaris. 
Paleisstraat 133, 2018 Antwerpen. 

zo. 29 nov. LAAKDAL: Eetfestijn 
Nieuw-vu. Van 1lu.30 tot 15u. in het 
Buurthuis van Veerie-Heide. Diverse 
menu's aan democratische prijzen. In
schrijven bij Chris Hermans vóór 21/11, ook 
voor info: 013/66.52.97. 

ZO. 29 nov. ANTWERPEN: Aillan-
tiemoment VU en 1D21. Vanaf 14u.30 in de 
Arenbergschouwburg. Welkom! 

Zo. 29 nov. KESSEL: Aperitiefde
bat van Het Tankschip 1998 over „Word jij 
graag meteen kluitje In het riet getuurd? ". 
Van 10U.30 tot 12U.30 In de basisschool 
Bisterveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Kris Van 
Dijck, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Deelname: 70 fr.. aperitief inbegrepen. 

zo. 29 nov. UER: Van der Hallen-
dag. Om 10U.30 adventsmls in de $t.-Ja-
cobskapet (achter stadhuis). I2u. kerkhof 
Kloosterheide, mijmering aan de graven 
van Van der Hallen, Laporta en Timmer
mans. I3u. in VNC, Berlarij 80, verbroe
dering met getuigenis, na middagmaal. 
Info: 056/21.69.07 of VNC (op Vrijdag), 
03/480.84.85. 

DO. 10 dec. ANTWERPEN: The
atergroep Authentiek speelt „De rat van 
Sint-Andries" voor de Vlaamse Aktte- en 
Kultuurgemeenschap. Kaarten aan 400 fr 
op het secretariaat. Paleisstraat, tel. 
03/238.82.08 - 03/288.58.80). 

vr. 4 dee. LIER: Oespreksavond 
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 
Van Dijck rond het thema „Vlaanderen 
anders bekeken". Om 20u.15 in VNC, Ber
larij. Toegang gratis. Info: Mare Hendrickx. 
015/27.22.01. 

De provincie Vlaams-Brabant steunt de 
spoedige realisatie van een voorstedelijk 
vervoersnet, maar maakt ook belangrijke 
kanttekeningen bij het voorradige stu
diemateriaal. Zo wordt, volgens Van Aut
gaerden, te eenzijdig ingespeeld op het 
verkeer van en naar de hoofdstad, met 
Brussel als centrum voor al het openbaar 
vervoer en de (brede) Vlaamse Rand als 
'perifeer gebied'. Nochtans heeft dit ge
bied een eigen dynamiek, met specifieke 
behoeften inzake mobiliteit. Een groot 
deel van de pendelaars werkt in de 
Vlaamse Rand en veel verplaatsingen si
tueren zich binnen dit gebied. De een
zijdige uitbouw van radiale assen van en 
naar Brussel werkt verdere verstedelij
king en verfransing in de hand. Herman 
Van Autgaerden herinnert aan een cru
ciale passage van het Ruimtelijk Struc

tuurplan Vlaanderen, waarin bepaald 
wordt dat het voorstedelijk vervoersnet 
geen extra mobiliteit mag genereren in de 
Vlaamse Rand en dat er ook nood is aan 
dwarsverbindingen. Een goed functio
nerend voorstedelijk vervoersnet zal ook 
een belang-rijke rol moeten spelen in de 
ondersteuning van de uitbouw van de 
Vlaamse Ruit als stedelijk netwerk op 
internationaal niveau. 

ALTERNATIEVEN 

H. Van Autgaerden: „De provincie 

Vlaams-Brabant dringt aan op een spoe

dige realisatie van een voorstedelijk ver-

voerSnet, dat voldoende rekening houdt 

met de specifieke mobiliteitsbehoeften in 

de Vlaams Rand. Zo dient ondermeer 

gedacht te worden aan een hoogwaardig 

en frequent openbaar vervoer, bijvoor

beeld per sneltram, tussen kernen zoals 

Halle, Dilbeek, Asse, Vilvoorde en Za-

ventem. Op ruimer schaal moet de spoor

verbinding van Leuven over Mechelen 

naar Aalst verder uitgebouwd worden. 

Voor de minder spoorontsluitbare gebie

den, m.n. Noord-Brabant, Pajottenland 

en de Oostelijke Zennevallei, moet een 

evenwaardig alternatief gezocht worden. 

Hoge frequentie, autonome doorstroming 

en minimaal reiscomfort moeten daarbij 

voorop staan." 

Om het aandeel van openbaar vervoer in 
het verplaatsmgsgedrag wezenlijk te ver
hogen zal er, nog volgens de VU-de-
geputeerde, ook een flankerend parkeer
en locatiebeleid gevoerd moeten worden. 
Wat dit betreft stelt hij heel wat vragen bij 
recente structuur- en bestemmingsplan
nen van Brussel. Verder moet de realisatie 
van het voorstedelijk vervoersnet even
wichtig gefaseerd worden. Tenslotte 
vraagt de provincie waarborgen voor de 
naleving van de taalwetgeving. 

(dv) 

De raad van bestuur van de sociaal-culturele vereniging 

vzw „Priester Daens" 

nodigt u allen uit naar de 

Feestelijke opening 
van 

Den IJzer 
Vlaanderenstraat 13, Aalst 

(De thuis van alle Vlamingen) 

Vrijdag 13 november 1998 vanaf 20.00 uur. 

Specialiteiten: 

Een aangename babbel, 

een vriendelijke en correcte bediening en 

Donkere Trappist Westmalle van 't vat !!! 

Brussel moet 

rekening 

houden met 

ons rulmtelijlc 

structuurplan. 
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Van Der Hallen-dag 
te Lier 

Op zondag 29 november wordt, 
als uitdeining van het het Ernest 
Van der Hallen-jaar, een Van der 
Hallen-dag georganiseerd. Het 
trefpunt is de Grote Markt te 
Lier. 
Om lOu.30 is er in de St.-Ja-
cobskapel, achter het stadhuis, 
een Adventsmis in Gemeenschap 
en Europa-Broederschap. 
Om 12u. mijmering op kerkhof 
Kloosterheide-Lier bij de graven 
van Laporta, Van der Hallen en 
Timmermans. 
Daarna, om 13u. is er verbroe
dering, na het middagmaal, m het 
Vlaams-Nationaal-Centrum, Ber-

larij 80 te Lier. Met taalmu
ziek/muziektaal, boekentafel, 
tentoonstelling. 

DE WIND WAAIT 

Nu reeds kan men zich voor
bereiden op de tentoonstelling 
die het ADVN organiseert in 
1999: „De Wind waait", n.a.v. 
100 jaar Ernest Van der Hallen. 
Deze tentoonstelling loopt van 
12 tot 27 februari in de gebouwen 
van het ADVN, Lange Leemstraat 
16 te Antwerpen. 

o» Info: 056/21.69.07, 
fax 056/25.64.37. 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHILDER NEEN/TT 

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

ENKEL ERNSTIG WERK OOST-VL 
VOOR CONTACT: REDACTIE WIJ 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALIST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Had 

Kabtm 

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

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROMANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
pagne, Gastromenu met kreeft 5 800 fr pp Extra nacht 2 4 0 0 fr p p 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6 4 0 0 fr pp 
Steeds ontbi|t tot 12 u l kamer beschikbaar tot 15 u 
Gratis fietsen en routes Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Zie ook teletekst Eurosporti 
E-mail Hotel De Stokeri|@flanderscoastbe 

Ontving De Haan 
100 miljoen te weinig? 

Op de gemeenteraad van 5 november jl. stelde 
Wilfried Vandaele (Samen) een dringende vraag aan 
het gemeentebestuur Volgens hem stortte het fe
derale ministerie van Financiën een te klein aandeel 
door van de aanvullende personenbelasting die zij 
int voor de gemeenten. 
Dat blijkt uit een interne nota van een ambtenaar 
van het ministerie van Fmanciën. In deze nota, die 
Vandaele kon inkijken, staat te lezen dat de ge
meente De Haan in de periode 1990-1997 
101.634.668 fr te weinig ontvangen zou hebben. 
W. Vandaele: ,^lle Belgische gemeenten zouden 
samen 91,4 miljard te wemig hebben ontvangen van 
de federale staat. Woor de 30S Vlaamse gemeenten 
samen zou het gaan om een bedrag van 56.457 
miljard." 

Een en ander kwam aan het licht toen de manuele 
verwerking van de gegevens op het ministerie werd 

vervangen door een geautomatiseerde verwerking. 
De federale minister van Financiën Jean-Jacques 
Viseur erkende dat er onregelmatigheden zijn ge
beurd. 
Er komt een onderzoek binnen het ministerie van 
Financiën. Vandaele beklemtoonde dat de minister 
nog geen uitspraak kon doen over de precieze cijfers 
en dus ook niet kon bevestigen of het voor De Haan 
inderdaad over meer dan 100 miljoen gaat. 
Wel verbaast Wilfried Vandaele er zich over dat het 
gemeentebestuur nog niets heeft ondernomen om 
te laten berekenen voor welk bedrag De Haan 
precies benadeeld werd. 

Hij vraagt dat dit dringend zou gebeuren en dat het 
gemeentebestuur ook stappen zou ondernemen 
opdat de eventueel te weinig gestorte gelden - de 
hoofdsom en de intresten - gerecupereerd kunnen 
worden. 

T 

Wenst U meer informatie over de 
advertentiemoselijl<heden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 2130 uur 
Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 21 30 uur 
Verlofperiode de maand december 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE GROTE EUROPA-ENQUEÏE 
De burgers van de Europese Unie 
blijken niet over te lopen van 
vertrouwen in de Europese instellingen. 
De invoering van de euro kan er nog net 
door. Maar de Europeanen hebben wel begrepen dat 
ze voor de oplossing van de werkloosheid en andere 
sociale problemen niet bij de Unie moeten aankloppen. 
Europa, ons vreemde vaderland: een enquête die 
Knack deze week publiceert in co-productie met 
Der Spiegel, Le Monde, El Pais en The Irish Times. 

G E Z O N D H E I D 

VIAGRA VEROORZAAKT 
OPWINDING 
Vorig week dook Viagra eindelijk in ons land op. 
Voor wie is de erectiebevorderende pil eigenlijk 
bedoeld en voor wie vooral niet? Waarom is de 
biologie van de erectie geen simpele zaak en wat 
veroorzaakt erectiestoomissen? Hoe ontdekte 
producent Pfizer de pil en hoe blij zijn ze ermee? 
En hoe blij zijn de vrouwen met Viagra? 
En waarom mag vooral de neushoorn blij zijn 
met de ontdekking van Viagra? De zin en onzin 
van de wonderpil: een wetenschappelijke analyse. 

D E 2 0 S T E E E U W 

DE VROUW MOCHT STEMMEN 
In de Hollandse periode (1815-1830) hadden de 
vrouwen stemrecht. Die gewoonte was zo ingeburgerd 
dat de vrouwen bij de eerste gemeenteraadsver
kiezingen van België gewoon gingen stenmien en de 
uitslag geannuleerd moest worden. Want: vrouwen 
zijn door de nationale instellingen uitgesloten van het 
uitoefenen van pohtieke rechten. Hoe en waarom de 
Belgische vrouwen in 1948 toch stemrecht verwierven: 
een reconstructie. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL KLASSIEK WONEN + INTERVIEW CAMERON DIAZ + CLEOPATRA, DE EERSTE MODERNE VROUW 
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Vorige week hoorden we delegatieleider 
Van Meerbeeck vanuit Lanzarotte de 
stage van de Olympische selectie ver
dedigen. Soortgelijke verblijven op een 
exotisch eiland dragen bij tot de groeps
vorming, brengen atleten van verschil
lende disciplines dichter bij elkaar en 
kunnen eigenlijk niet meer weggedacht 
worden uit het voorbereidingsschema 
van een Olympische ploeg die zichzelf 
wenst te respecteren. Het zal ongetwij
feld allemaal waar zijn. Maar we moeten 

Design Is alles 
toch wel enkele keren slikken. Zo vertelde 
Van Meerbeeck dat hij als delegatieleider 
nu al volop bezig is met het kostuum dat 
onze atleten zullen dragen bij de ope
ningsplechtigheid De design van het pak 
belooft veel. Adembenemend Ook moet 
hij naar Sydney op zoek naar een Olym
pisch huis voor de Belgische delegatie en 

voor haar... sponsors. Die moeten daar 
wellicht de intresten van hun mild toe
gestoken geld In nature kunnen recu
pereren. Inmiddels is er nog een uitkomst 
gevonden voor de Belgische rechten-
problematiek. De openbare omroep kan 
het hogenhuize bedrag niet ophoesten 
en de commerciële zenders reageren niet 

overmatig geïnteresseerd. Zowel het ene 
als het andere is begrijpelijk. De Spelen 
waarborgen geen hoge kijkcijfers. Het 
tegendeel is zelfs waar. Bovendien vinden 
de Spelen plaats buiten de zomerperiode 
en in een andere tijdsgordel wat het voor 
Europese televisiestations alleen maar 
minder interessant maakt. We zijn er dus 
nog niet uit. Delegatieleider Van Meer
beeck niet en onze televisiekijkers niet. 

(Olympus) 

^ SPORT ^ 

C lub Brugge plaatste zich voor de achtste finales 

van de Uefacup en die krachtprestatie 

veroorzaakte regelrechte euforie in het Jan 

Breydelstadion. Er werd weer luidop gedroomd van 

het glorierijke verleden, van Ernst Happel en zijn 

ploeg die twee Europese finales speelde tegen 

FC Liverpool. 

Hoe duurzaam 
Is Brugs geluk? 

Om het kort te stellen: Club vocht als 
een leeuw tegen FC Stuttgart dat vorig 
seizoen nog in de finale stond van de 
Europacup II. Via de verlengingen ge
raakten de West-Vlamingen alsnog tegen 
negen man aan het bevrijdende doel
punt. Hun geluk was grenzeloos. Het 
was ze ook gegund. Al was het maar 
omdat ons armlastig voetbal op deze 
manier toch enige zuurstof kreeg toe
gediend. 

Of het jonge Europese succes perspec
tieven biedt voor de toekomst moet nog 
worden afgewacht. In de achtste finales 
wacht FC Lyon. Geen grote naam maar 
precies daarom een dubbel gevaarlijke 
tegenstander. Lyon is ongetwijfeld even 
eergierig als Club. Het beschouwt de 
dubbele ontmoeting met Club als een 
uitzonderlijke kans. Het kan dus alle 
kanten uit. 

UITVERKOOP 

Wat ons verwonderde was de plotse 
euforie in Brugge. We leven in bizarre 
tijden. Rond de jaren negentig was door
stoten tot de kwartfinale van een Eu
ropacup voor onze clubelftallen bijna 
een vanzelfsprekende zaak. Niemand 
stond er bij stil. Het was doodgewoon. 
Vandaag liggen de zaken anders. We 
leven in de sportieve en de financiële 
miserie. 

Lazen we niet dat de stad Gent er niet 
aan denkt de plaatselijke AA van de 
gevraagde borgstelling van om en bij het 
half miljard te voorzien? Een bewijs van 
gezond verstand. En voorzitter Van Mil-
ders? Wat is er van zijn grootse plannen 
en stoute voorspellingen uitgekomen? 
Weinig en misschien zelfs helemaal niets. 
Zijn club is met de uitverkoop begon
nen. Delorge, voor een half miljoen 
weggehaald bij Waver op aanraden van 
Johan Boskamp, werd voor een slordige 
zestig miljoen doorverkocht aan Co
ventry en het heet dat er ook al ge
trokken wordt aan de 18-jarige ver

dediger Collen. Twee conclusies dringen 
zich op: Boskamp moet er in weinig tijd 
veel werk verricht hebben als de op
brengsten van zijn jongerenschool zo 
snel zo hoog kunnen oplopen en... AA 
Gent zal zijn financiële problemen pro
beren oplossen door uitverkoop. Ieder
een die geld waard is zal op de markt 
worden aangeboden. Waar dit sportief 
moet eindigen is een andere vraag. Wel 

heeft Mare Degryse al laten verstaan dat 
hij het in het Ottenstadion niet meer ziet 
zitten en graag wel wil. Hij is niet de 
enige. Ook voorzitter Van Milders heeft 
al aangekondigd dat hij er over goed 
twaalf maanden een streep wil onder 
trekken... Het is de vraag of hij daarbij 
applaus zal krijgen op alle banken. 

NUMERO UNO 

AA Gent is niet de enige club die fi
nancieel in de verdrukking is geraakt. 
Met Standard is het amper beter gesteld. 
Een geluk dat onder trainer Ivic re
sultaten worden gehaald - over de ma
nier waarop wil niemand het nog hebben 
- of de hel brak los boven Sclessin. En 
wat te zeggen over Anderlecht. Het 
lichtende voorbeeld zou bij zijn hoofd
sponsor een krediet van tweehonderd 
miljoen frank hebben aangevraagd om 
de exploitatiekosten te dekken. En dat 
met bestuurders die zichzelf tot de be
kwaamste van het westelijk én noor
delijk halfrond rekenen. Meteen zal Jean 
Dockx begrepen hebben waarom zijn 
voorzitter*'® Tnè^^nrëf in slasgt een 
opvolger voor Arie Haan te vinden... 
Naar aanleiding van het jongste Eu

ropese succes van Club Brugge werd 
Sporting door Francois Colin van Het 

Nieuwsblad nog eens met de neus in zijn 
eigen drol geduwd. „Ondanks een veel 
beperkter budget maar met veel boe-
renwijshied liet hij (A. Van Hove) Club 
Brugge boven Anderlecht uitgroeien. 
Blauw-zwart wordt zo goed als zeker de 
Belgische nummer één van de jaren '90. 
Tegen 2000 wil Vanhove van Club de 
onbetwiste nationale numero uno ma
ken. De kans was nooit zo mooi. An
derlecht is al enkele seizoenen sportief 
op de sukkel en moet nu ook financieel 
de eindjes aan elkaar knopen. Club kan, 
mits het gepast aanwenden van de bij
komende Europese inkomsten, de kloof 
met Sporting verder uitbouwen..." 
Sporting toch. Misschien wordt het tijd 
de overhead van de club eens nader te 
onderzoeken... Wie verdient daar al
lemaal wat? Hoeveel „volk" staat daar 
op de loonlijst? Na de sportieve schijnt 
nu ook de financiële neergang begonnen 
en voorlopig schijnt niemand bekwaam 
de neerwaartse spiraal te onderbre
ken... ^-T'••--?"'::: ;• 

Olympus 11 

De vijand Is gekend 
Tijdens de voorstelling van de Ronde van 
Frankrijk 1999 heeft Jean-Claude Kiily, ge
wezen Olympisch kampioen Alpijns skiën 
en grote patron van de Société du Tour de 
France, gezegd dat doping de grootste en 
enige vijand uit de geschiedenis van de 
sport is... Geef toe, het is een opluchting. 
Zoveel wijsheid hadden we van de man 
niet verwacht. Dat we dit op het einde van 
de twintigste eeuw nog mogen mee
maken. Kiily kwam dan ook vooral naar de 
voorstelling om de financiële en com
merciële belangen van zijn organisatie 
veilig te stellen. 
De Tour zelf wordt waarschijnlijk een kolfje 
naar de hand van Jan Ullrich. De Duitser zal 
zich geen tweede keer stoten aan de
zelfde steen en ongetwijfeld met minder 
overgewicht uit de winter stappen. Bo
vendien Is het verre van zeker dat Marco 
Pantani aan de start verschijnt. De Italiaan 
was alles behalve opgetogen over het 
rittenschema. Te gemakkelijk, te veel 
vlakke ritten, teveel vlakke kilometers 
chronorijden. We willen het geloven. Vo
rig seizoen ventileerde Richard Virenque al 
soortgelijke kritiek maar de Franse kam
pioen heeft momenteel andere zorgen 
om het hoofd. Hij heeft In de dopin-
gaffaire nog geen duimbreed toegegeven 
en weigert schuld te bekennen. Hij verlaat 
overigens Festina omdat hij niet wenste in 
te leveren op zijn Jaarsalaris dat zo'n slor

dige vijfenzeventig miljoen zou bedra
gen... 
VerderwilJean-MarieLeblanc, de feitelijke 
Tourbaas, zijn Ronde dopingvrij proberen 
maken. Iedereen die voor of tijdens de 
ronde met dopinggebruikte maken heeft 
zal onmiddellijk worden uitgesloten. Ploe
gen die de nieuwe cultuur van doping-
bestrijding niet aanvaarden of betwistten 
zullen gewoon geen starttoelating krij
gen. Verderven/vacht men alle heil van de 

Staten-Ceneraal die het IOC begin februari 
in Lausanne zal bijeenroepen. Daar zou de 
dopingbestrijding moeten geharmoni
seerd worden. Over de landsgrenzen en 
over de verschillende sporttakken heen... 
Eerst zien en dan... nietwaar. Maar wat wel 
vast staat is dat de Tour zich geen twee 
jaar na elkaar toestanden als in Juli van 
1998 kan veroorloven. 

(Olympus) 

,£jn-Marie Leblanc en staf kijken reeds uit. 
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Jozef Deleu 

bracht Noord 

en Zuid samen 

in 500 

gedichten. 

12 

• • ^ Vlaams-ierse poëzie 
Maandenlang werd er met hart en ziel aan gewerkt. 
Het leek ambitieus, meer nog, het leek prestigieus. 
Maar wat velen vooraf tot mislukken doemden werd 
een groot succes. 

Uit Vlaanderen werden uitgenodigd: de veelgelau-
werde Miriam Van hee die dit jaar nog de cultuurprij 
voor poëzie van de Vlaamse Gemeenschap kreeg en 
Lucienne Stassaert die op 19 september jl. net haar 
nieuwste poëziebundel Tussen water en wind boven de 
doopvont hield. 

Uit Ierland kwam Rita Ann Higgins, van wie de poëzie 
op zeer scherpe wijze het leven in het Ierland van 
vandaag typeert. 

THE WALL 

Maar de ster van het festival was ontegensprekelijk dé 
Ierse dichter bij uitstek: Patrick Galvin, voor zijn 
poëzie bestaan geen superlatieven genoeg. Bij wijze 
van voorproef drukken we hierbij het gedicht The Wall 

(vertaald door Beatrijs van Craenenbroeck) af. 

De presentatie was in handen van Beatrijs van Crae
nenbroeck. De muzikale omlijsting op gotische harp 
werd verzorgd door Hilda Van Eyck. 

Het poëziefestival kon rekenen op de steun van de 
organisate Vlaanderen-Europa 2002, het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Ant
werpen en de Internationale Vriendenkring Anton van 
Wilderode en talrijke sponsors. Voor de organisatie 
van dit festival werden moeite noch tijd gespaard. De 
kwaliteit van de dichters die behoren tot het kruim van 
de dichtkunst in Vlaanderen en Ierland, de klasse van 
de locaties, de affiches, anthologie... vormden samen 
de ingrediënten van een stijlvol en prestigieus eve
nement waarop FW-provincie Antwerpen terecht 
trots mag zijn! 

Marden Bode 

c& Het woord is onzijdig. Uitg. FW. 28 blz. 150 fr. Op 
rek. 447-0066531-11 van FW met vermelding 
„poëziebundel". 

De Muur 
De muur stond 
Op het dorpsplein 

En niemand wist 
Wie er hem gezet 
noch waarom 

Hij had geen doel 

Hij was van niemand 
En hij stond een mijl van zee. 

]e kon onze dagen meten 

Aan de muur. 

Als een man stierf 
Legden wij een steen op de muur 

Als een vrouw stierf 

Legden wij twee stenen op de muur 

En als een kind stief 
Legden we een kiezel op de muur 

En je voelde 
Het bloeden. 

]e kon ons verdriet meten 

Aan de muur. 

Soms 
Tekenden wij gezichten op de muur 

We kerfden onze namen op de muur 

We tekenden kleine boten 
Grote vissen 

Een storm op zee 

En iemand schilderde 

een vuurtoren. 

]e kon ons licht meten 

Aan de muur. 

En 
Als je dicht bij de muur stond 

Kon je horen hoe de Aarde bewoog 
Hoe de sterren vielen 

En hoe de zon zonk 
Traag 
In de plooien van de zee. 

]e kon onze duisternis meten 

Aan de muur. 

Patrick Galvin 

Ö
- m de tafel. Het zijn de mensen 
van mij, de enkeien 

wier adem iicht In mij ontsteekt. 

^ POËZIE 

Maurits IVIok 

500 verzen 
voor alle tijden 
Zaterdag jl. ging op de Boekenbeurs in 
Antwerpen een happening door onder de 
titel Poëzie verkoopt niet en inderdaad 

§ gedichtenbundels zijn wellicht de minst 
verkoopbare stukken van de boekhandel. 
Maar poëzie wordt wél gelezen. Dat 
bewijst de uitgeverij Lannoo met de 8ste 
geheel herziene uitgave van het Groot 

Verzenboek, samengesteld door Jozef De
leu. 

De eerste editie stamt ondertussen al van 
1976, toen nog onder de titel Groot 

Gezinsverzenboek. Alhoewel de titel wij
zigde toch is het concept al die jaren 
onveranderd gebleven, wat een zekere 
deugdelijkheid verraadt. 
Samensteller Deleu selecteerde 500 ge
dichten uit de Noord- en Zuidneder-
landse letterkunde en groepeerde deze 
rond de grote thema's van het leven. In 
deze bijna kwarteeuw werd de bloem
lezing drie keer herwerkt, zeg maar ge
actualiseerd. Bij elke herziene editie wij
zigde ook de vormgeving, telkens van de 
hand van een toonaangevend typograaf 
van het ogenblik. De voorliggende uit
gave werd door Gert Dooreman ver
wezenlijkt. 

LEVENSMOMEMTEN 

Over alle edities heen is het Groot Ver

zenboek zijn opzet trouw gebleven, een 
bloemlezing zijn met een hoog gehalte 
aan bruikbaarheid. Bloemlezing komt van 
florilegium, het Latijnse woord voor ver
zameling van uitgelezen fragmenten. Het 
woord komt op zijn beurt van florilegus, 

het plukken van bloemen om er een 
boeket mee te vormen. Dit Groot Ver

zenboek is een boeket met liefst 500 
bloemen. Wie beweert dat poëzie niet 
(meer) gekocht wordt, moet dus voor
zichtig zijn, want voor een goed ge
stoffeerde bloemlezing bestaat er wel in
teresse. Alle acht drukken samen gaat het 
om 38.000 exemplaren! 
De 500 gedichten werden, aldus samen
steller Jozef Deleu, gekozen omdat ze de 
elementaire thema's van het leven van 
elke sterveling treffend verwoorden. Le
ven, liefde en dood met zijn piekmo
menten: de fundamentele gebeurtenissen 
die zich aan ieder van ons voltrekken los 
van wie of wat we zijn. 
Jozef Deleu: „Deze zaken grijpen diep in 

in het leven van iedere mens, daarom 

hebben de meeste Nederlandstalige dich

ters uit de twintigste eeuw deze levens

momenten en ervaringen ook verwoord 

ieder met zijn eigen stem en zijn eigen kijk 

op het leven en de dingen." 

In het Woord vooraf beweert Jozef Deleu 
dat hij zich bij de keuze heeft laten leiden 
door kwaliteit én door de graad van 
toegankelijk voor de lezer. Want... 
Jozef Deleu: „...er worden boekenkasten 

vol gerijmd, zonder dat er van poëzie 

spraak is. Zowel geleerddoenerij als goed

kope anekdotiek worden in versregels ge

goten. Dichters die er niet in slagen het 

overbodige van het essentiële te onder

scheiden, houden niet lang stand. Een 

gebrek aan stielkennis is voor een kuns

tenaar nefast, een teveel aan gekunsteld

heid is dat evenzeer." 

STAALKAART 

De bloemlezing werd gepuurd uit de 
moderne Nederlandstalige poëzie die in 
het Noorden met Herman Gorter begint 
en in het Zuiden met Guido Gezelle. Van 
de 235 opgenomen dichters zijn er 155 
Nederlanders, 75 Vlamingen en 5 dich
ters uit andere gebieden. 
Hoe geheel hernieuwd is deze 8ste 
druk? 

Jozef Deleu: „Ik heb alle gedichten die in 

de eerdere drukken werden opgenomen 

één voor één kritisch herlezen en af

gewogen tegenover recente poëzie. Maar 

de belangrijkste dichters van deze eeuw 

zijn ook na de meest kritische lectuur 

overeind zijn gebleven." 

Bij nader toekijken sneuvelde een hon
derdtal gedichten, zo werd b.v. het aantal 
gedichten van Adriaan Roland Holst van 
tien naar vijf teruggebracht. De ge
schrapte gedichten werden inderdaad 
door teksten van jongere dichters ver
vangen zodat de bloemlezing ook een 
staalkaart is van al het mooie dat in de 
jongste tijd werd gepubliceerd. 
Tot slot nog een blik op de uitgave zelf. 
Deze achtste editie van het Groot Ver

zenboek is een pracht van een drukwerk 

dat bovendien zeer betaalbaar is gehou
den zodat het, naar wij vurig hopen, zijn 
weg zal vinden naar vele huisbibliotheken 
en... nachttafeltjes. 

(mvi) 

c» Groot Verzenboek. Vijfhonderd ge
dichten over leven, liefde en dood. 
Jozef Deleu. Uitg. Lannoo- Tielt 
594 blz. 995fr. 
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Het Boekenbeurscircus komt er weer 
met volle snelheid aan! De diverse uit
geverijen zijn wakker geworden en 
spuien hun opgewarmd of nieuw lees
voer op de boekenmarkt. Het is al lang 
niet meer te volgen! Je kunt zeker al lang 
niet meer in één mensenleven al de 
hobby's gaan beoefenen die nu haarfijn 
in boeken worden uiteengezet. Na de 
meest diverse variatie aan raadgevers 
inzake seksbeleving, eet- en drankcul-
tuur, kun je wellicht nog wat soelaas 
vinden in de stapel medische vulgarisatie 
voor huiselijk gebruik. 
De zuivere literatuur - zeker de bin
nenlandse! - ligt er wat verweesd tus
sen. 

GROOT DORP 

De pronkzuchtige naslagwerken met 
hun klassiek geworden bibliotheekrug

gen hebben o.a. om budgettaire redenen 
wel hun beste tijd gehad en zijn on
getwijfeld voorbijgesneld door de in
formatica, de „bib in zakformaat" met 
nog steeds onverkende internet-moge-
lijkheden! 

Te midden van die veelheid naar wer
kelijk ieders gading, en trouwens in een 
gelukte combinatie van schone kust, his
toriografie en badinerende literatuur, 
willen wij wijzen op het boekje (100 blz., 
volgens eigen telling, vermits bladnum
mering ontbreekt!) Het dorp. 50 beelden 

uit het Antwerps kunstleven, een prettige 
publicatie van uitgeverij Jef Meert te 
Antwerpen. 

Het is een verzameling van vijftig wer
kelijk eigenzinnige karikaturen van Jan 
Scheirs, waarbij Luc Boudens telkens een 
treffend prozatafereel in vlotte, ludieke 
stijl wist te schrijven. Zo komen schrij
vers en dichters als Tom Lanoye, Eddy 
van vliet, Hugo Claus, Wilfried Adams, 
Benno Barnard en Henri-Floris Jespers 
aan bod. 

Zo ook de theaterfiguren Frank Aen-
denboom, Ludo Busschots, David Da-
vidse. Jan Decleir en filmmakers als 
Robbe De Hert en Jan Bucquoy. Zangers 
zoals Stef Bos, Waker Grootaers en Koen 
Wauters van Clouseau, naast schilders en 
beeldhouwers zoals Fred Bervoets, Pie-
ter Celie, Albert Szukalski, Wilfried Pas, 
Luc Tuymans, om zeker nestor Julien 
Schoenaerts zeker niet te vergeten. Deze 
uitgebreide bent wordt als het ware 
gemengd door de filosofisch-geïnspi-
reerde estheten Michel Oukhov en Kurt 
van Eeghem. 

DAUMIER 

Al deze publieke figuren worden gevat in 
dit ene Antwerpen, dat - laten we het nu 
maar eens bekennen! - in feite slechts 
een „groot dorp" is... maar met een rits 
interessante praatcafé's en artiesten-

Beelden uit het 
Antwerpse dorp 

kroegen, zeker rond het Mechelseplein 
aan de Sint-Jorispoort, in de schaduw 
van de monumentale Willem Elsschot-
vereeuwiging door Wilfried Pas. 
Dit is een bijzonder leuk boekje ge
worden. Niet alleen voor de Antwer
penaar, die het culturele leven van zijn 
stad frequenteert en diverse van deze 
soms wat groezelige artiesten of juist hun 
tegendeelversie wel eens tegen het lijf 
loopt, maar ook voor een breder pu
bliek, als leuke documentatie en gewoon 
humoristische verpozing tussen ernsti
gere lectuur. 

De karikaturen zijn alleszins zeer ka
rakteristiek en typerend voor de in
geblikte personages. Alle vijftig tezamen 
vormen zij een degelijk staal voor het 
creatieve inzicht en het beeldend ver
mogen van Jan Scheirs, die zich hier als 

een „dartele Daumier van het Mechel
seplein" ontpopt heeft. 
In rake, erg synthetische cursiefjes weet 
Luc Boudens de karikaturaal geportret-
teerden precies te vatten in hun ka
rakteristieke en herkenbare hebbelijk
heden. 

Dat dit alles op zo'n leuke, humoris
tische manier kan, maakt dit boekje tot 
een lieflijk hebbedingetje. Moeten we 
een dergelijke uitgave, met het ludieke 
uitgangspunt ertoe, toch maar weer op 
het positieve actief zetten van die on
vatbare Antwerpse „spirit"? Zo be
schouwd is dit zeker geen verzameling 
van gezwets vanuit de „dikke nek"! 
Goed gedaan! 

Dirk Stappaerts, 
Antwerpenaar 

c» Het Dorp. 50 beelden uit het Ant
werpse kunstleven. Jan Scheirs & Luc 
Boudens. Uitg. Jef Meert, Louiza-
straat 40 te 2000 Antwerpen, 1998, 
500 fr. 

Hugo Claus, 

zichzelf. 

In persoon 

volkshuisraad in Vlaanderen 
heruitgegeven 

Dr. Jozef Weyns was brein en bouwer van 
het Vlaams Openluchtmuseum Bokrijk, 
bezieler van de heem- en volkskunde In 
Vlaanderen, hij stierf te Bokrijk op 15 juli 
1974. 
Vijfentwintig jaar na dit overlijden wordt 
zijn levenswerk In een fotografische her
druk terug uitgegeven tegen een be
taalbare prijs. 

BOEDELLIJSTEN 
Dit ontzaglijk werk In vier delen vermeldt 
naam, vorm, gebruik, volkskundig belang 
en geschiedenis van de huishoudelijke 
voorwerpen, van de middeleeuwen tot de 
eerste wereldoorlog In het gebied van de 
Zuidelijke Nederlanden, van Vlaanderen In 
Frankrijk, tot Overmaas, met inbegrip van 
Zeeuws-Vlaanderen. 
Er zijn vele en belangrijke bijlagen, o.a. een 
bibliografie van ca. 1.200 nummers, de 
chronologische lijst van ca. 1.350 boe-
dellljsten met, ten gerieve van de fa-
mlliekundlgen, een naamklapper, een lijst 
van meer dan 270 uurwerkmakers In 
Vlaanderen, 12 opstellen van medewer
kers over het huisraad omstreeks 1900 In 
hun streek, een alfabetische lijst van de 
eerste vermeldingen der huiselijke voor
werpen, een uitgebreid verklarend glos
sarium van ca. 2.000 woorden, ook een 
gedetailleerde klapper op namen en za
ken. 

Uitgangspunt voor de studie is het huis
raad in het Openluchtmuseum in Bokrijk. 
Onderzoek gebeurde In alle andere 
Vlaamse musea en vele particuliere ver
zamelingen. 

Andere bronnen zijn' boedellijsten (1528-
1921), vakliteratuur, opgetekende mon
delinge overleveringen, en belangrijk ico
nografisch materiaal van de Oude Mees
ters (inzonderheid Bruegel). 

BESTE BOEK 1974 
Juist voor zijn overlijden legde dr Weyns 
de laatste hand aan deze ecyciopedie van 
de materiële volkskunde. Zij is de be
kroning van dertig jaar speuren en we
tenschappelijk denken. 
De meest vooraanstaande volkskundigen 
zijn het eens over de uitzonderlijk we
tenschappelijke waarde van dit toonaan
gevend werk {Prijs Beste Boek, Universiteit 
Cent, 1974). 
Geschreven in een vlotte stijl, waarin men 

Dr. Jozef Weyns 

als het ware de boeiende spreektrant van 
dr. Weyns herkent, is het zeer goed lees
baar, ook voor niet-ingewijden Bij vol
doende belangstelling verschijnt het werk 
in eigen beheer in april 1999, het Jaar van 
de Volkscultuur 
De vier delen beslaan 2.040 bladzijden, 
met 24 kleurenfoto's, 366 zwart-wit foto's 
en 654 tekeningen van de hand van de 
schrijver. 
De prijs van dit bijzondere werk bedraagt 
5.300 fr. (4.900 fr. -i- 400 fr. verzend
kosten), bij voorinschrijving tot 15 de
cember 1998; daarna 6.000 fr. (5.600 fr. 
+ 400 fr. verzendkosten). Overschrijven 
op rekeningnummer 401-9500143-78 
van mevr. Paul Weyns-Mijlemans, Pere-
dreef 5,2580 Beerzel-Putte. 
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Twintig jaar geleden overleed de Gentse schrijver Joban Daisne en 

vijf jaar geleden werd het Studiecentrum Johan Daisne (SJD) 

opgericht. Wie het over film in Vlaanderen heeft kan niet voorbij 

aan de figuur van Daisne. Toen op 7 november jl. een studiedag 

over zijn (magisch-realistisch) werk doorging, kon men terecht niet 

voorbij aan de passie die de Gentenaar voor Mariene Dietrich heeft 

gekoesterd. Nogal vanzelfsprekend werd op de studiedag hun 

legendarische „verhouding" toegelicht aan de hand van de film 

Blonde Venus van Josef von Sternberg uit 1932. 

„Ik vind geen woorden om 't diepe genot uit te drukken dat ik 

beleefde", schreef Daisne na het zien van de film, „door me 

andermaal te kunnen ontvluchten en verliezen in de droom-

JOHAN EN MARIENE 

atmosfeer van deze échte Dietrich-Sternberg-band. Schitterend is 

de vertolking van alle rollen, met natuurlijk bovenaan de gouden 

diva, onmiddellijk gevolgd door haar echtgenoot, de zieke chemist 

met holle rug. Eens te meer heeft Sternberg's admirabele techniek 

me doen zuchten van genot, 't Is een ware filmtovenaar: dekorum, 

foto, montage zijn van magische virtuositeit. En 't beeldenritme -

de „Hot Voodoo"-scène in Harlem, 't spel van schepen en treinen, 

de sidderende motorboot, de taferelen in de Parijse music-hall - is 

pure muziek die iemand dronken maakt." 

Hoeveel nieuwe films in onze rubriek Nieuw in de bios reeds 

werden voorgesteld is een goede, maar onbeantwoorde vraag. 

Maar hoeveel nieuwe prenten kregen ooit zo'n enthousiaste 

bespreking^ 

Int. 

c» Voor meer informatie over het Studiecentrum Johan Daisne 
kan men terecht bij Guide van Puyenbroeck, Bosstraat 49, 
9111 Belsele, tel. 03/772.33.88. 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

•fer^ Bram Stoker's Dracula Amerikaanse vam-
pierenfilm van Francis Ford Coppola uit 1992, met 
Gar/ Oldman, Winona Ryder en Antlnony Hopkins. 
Prins Dracula is een heldhaftige ridder die de on
gelovige Turken bestrijdt. Wanneer zijn geliefde ten 
gevolge van een vals bericht zelfmoord pleegt, keert 
hij zich van het christendom af en zweert eeuwige 
bloedwraak Zat. 14 nov., TVI om 23u.20 

'ïfe=# Home Alone Amerikaanse komedie van Christ 
Columbus uit 1990 met Macaulay Culkin, Joe Pesci en 
Daniel Stern. De familie McCallister besluit Kerstmis in 
Parijs door te brengen. In hun haast vergeten Peteren 
Kate de 9-jarige Kevin mee te nemen. Kevin blijft 
alleen achter in het grote huis in Chicago. Zon. 15 
nov., Kanaal 2 om 2lu.20 

^ ^ uur van de wolf: Waar Is Jimi Hendrix? 
Regisseur D.A. Pennebaker maakte een soort ro-
admovie: hij gaat op reis in hart en geest van een 
aantal muzikanten om erachter te komen waarom 
Jimi Hendrix en zijn muziek deel van hun leven is en 
blijft. Wat Is 20 bijzonder aan zijn muziek, hoe kwamen 
zij ermee In aanraking en wat waren de gevolgen voor 
hun muzikale ontwikkeling? Maan. 16 nov., Ned. 3 
om 23U.20 

i ^ ^ Shirley Valentine Shirley Valentine is haar 
saaie leventje als hulsvrouw met haar maffe echt
genoot kotsbeu. Op een dag krijgt ze van haar 
vriendin Jane het voorstel om mee op vakantie te 
gaan naar een Grieks eiland. Ter plaatse aangekomen, 
wordt ze het hof gemaakt... Brits-Amerlkaanse film 
van Lewis Gilbert uit 1989, naar een toneelstuk van 
Willy Russell IVlet Pauline Collins, Tom Conti, Bernard 
Hill e a Dins. 17 nov., Ned. 3 om 19U.55 

Actrice Emma 

Thompson schreef het 

scenario voor „Sense 

en Sensibility". Woens. 

18 nov.. Canvas om 

20U.30 

t # We, the Jury Amerikaanse film van Sturia 
Gunnarsson uit 1996 met Lauren Hutton, Kelly McGlllis 
en Christopher Plummer. Een tv-figuur bekent dat zij 
haar man heeft doodgeschoten. Volgens de ver
dediging werd zij jarenlang door haar man mis
handeld, en gelden dus verzachtende omstandig
heden Terwijl de media zich op de zaak storten, 
moeten de 12 juryleden beslissen over het lot van de 
vrouw Don. 19 nov., Ned. 1 om 23u.ii 

fe^ Waterworld Amerikaanse SFavonturenfiim 
uit 1995 van Kevin Reynolds en Kevin Costner. 500 jaar 
in de toekomst. De poolkappen zijn gesmolten en op 
aarde is geen aarde meer te vinden, alleen nog water. 
De Mariner is een man met kieuwen die zoals vele 
anderen op zoek gaat naar het,,droge land", waar
over veel gepraat wordt maar dat nog niemand heeft 
gezien. Waterworld heeft meer dan 5 miljard fr.gekost 
en brak dan ook alle records inzake accessoires, 
kostuums en speciale effecten. Vr|J. 20 nov., VTM 
om 2iu.ao 

NIEUWE BORELING VAN RADIO 
FLANDRIA: OLDIE 

Een klein jaar na de start van Radio 
Flandria, een radiozender die gebruik 
maakt van het kabelnet en nonstop hits 
uit de jaren '80 uitzendt, komt Oldie in de 
ether. Oldie focust zich op hits uit de jaren 
'60 en '70 die dan eveneens nonstop in de 
lucht zullen gaan. Oldie is een concept 
van Radio Flandria en komt al meteen in 
en rond Brugge en in Limburg op de 
kabel. 

PRINS FILIP EN DE 
ONTSLAGBRIEF 

Het koningshuis is duidelijk aan een 
populariteitsactie bezig, maar of het Huis 
daarbij de juiste wegen bewandelt is maar 
de vraag. Eerst huurt prins Laurent de 
populaire volumineuze ex-medewerkster 

Anja Daems (Herexamen VRT1) 
presenteert te Antwerpen op 29 nov. 

het Alliantiemoment. 

van het Hollandse softporno-programma 
Pin Up Club, Wendy van Wanten, in om 
hem in zijn eenzame uren te verstrooien 
en laat dat aan de hele Belgische be
volking uitgebreid weten. Dan loopt 
prins Filip eventjes langs op de Boe

kenbeurs, waar het woord „ontslagbrief" 
aan de orde kwam. De prins kreeg het 
behoorlijk moeilijk met dat woord; hij 
begreep er geen snars van, hij kende dat 
woord gewoon niet. Want ondanks het 
feit dat de Nederlandse taal hem met alle 
middelen werd ingepompt (om het 
Vlaamse landsgedeelte ter wille te zijn als 
hij koning zou worden), hadden zijn 
lesgevers duidelijk één woord vergeten: 
„ontslagbrief". Zij zullen wel in de me
ning verkeerd hebben dat hij die nooit 
zou krijgen en dat hij dus de betekenis van 
dat woord niet moest kennen ook. 

M 

Rob Vanoudenhoven werd eind 1997 
door Mark Uytterhoeven achter de 
schermen van „De drie wijzen" en „Ty
pisch Chris" vandaan gehaald. Hij be
landde meteen naast Uytterhoeven en 
Guy Mortier in het vaste panel van 
„Alles kan beter" en momenteel heeft 
hij met zijn „XII werken" het grootste 
TV-succes van het najaar op zijn naam 
staan. De opdrachten en de tegenpres
taties herinneren aan „Wedden dat?", 
maar daar blijft het dan ook bij. Een 
overzicht. 

Fred Deburghgraeve was de eerste uit
dager en Rob volbracht diens opdracht: 
een medaille halen. We zagen hem in de 
voorgeschreven kilt deelnemen aan de 
Schotse Highland Games, waar hij zich 
net zolang in de verschillende disci
plines afsloofde tot een of andere Mac 
hem de medaille voor volharding om de 
hals hing. Jan Ceuleers hoopte dat Rob 
er niet zou in slagen driemaal het nieuws 
te halen, maar met de trainerskwakkel 
rond Jean-Marie Dedecker en KV Oos
tende zal Rob meteen goed. Zijn stunt 
werd hem evenwel niet in dank af
genomen door de nieuwredacties. Voor 
Joyce De Troch diende Rob 100 vrou
wen te behagen. Hij sloot zich aan bij de 
Chippendales en voerde voor 2.000 
gillende vrouwen een heuse striptease 
op. Weeral prijs dus. Helemaal anders 
verging het hem met Lottobaas Roland 
Blaton. Hij moest 1 miljoen bij elkaar 
schrapen, maar strandde op een goeie 
50.000 fr. Premier Jean-Luc Dehaene 
was de vijfde uitdager en Rob slaagde er 
- niet zonder enige moeite - in een 
wereldleider te ontmoeten. De paus gaf 
hem zelfs driemaal de zegen. Ballon-
vaarder Wim Verstraeten stuurde Rob 
op tocht door elf landen van de Eu
ropese muntunie. Niet zomaar een 
tocht, want Rob moest de klus binnen 

de 48 uur klaren en daarbij gebruik 
maken van 11 verschillende vervoer
middelen. Een race tegen de tijd, die 
Rob won. De week nadien keek hij niet 
zonder leedvermaak toe hoe Verstrae
ten als tegenprestatie de boer opging. 
Walter Grootaers was de pineut in af-

einde en vervulde met de glimlach de 
zeven werken van barmhartigheid. De 
stunt, waarbij hij samen met duizenden 
dorstige Vlamingen het glas hief, was 
echt geslaagd te noemen. Andrea 
Croonenberghs deed Rob rillen, maar 
toch overwon hij zijn hoogtevrees, zijn 
vliegangst en zijn angst voor vieze bees
ten. 

Andrea kon als tegenprestatie het ver
keer gaan regelen op het helse Dam
poortplein in Gent. Wie nu dacht dat 
Rob echt alles aankon moest met lede 
ogen toezien hoe hij voortijdig afhaakte 
tijdens het uitvoeren van de opdracht 
van Jean-Marie Dedecker. Drie dagen 
alleen op een onbewoond eiland bleek 
onhaalbaar. 

Vorige week was er plots massale be
langstelling op de Boekenbeurs, toen 
bleek dat Rob er een boek aan het 
signeren was. Deze stunt kaderde in de 
opdracht van kersvers minister Steve 
Stevaert die Rob had uitgedaagd om 

De zevende dag 
rustte hij... nog niet 

De xii werken van vanoudenhoven, 
zondag 15 november, TVi 

levering 6. Hij daagde Rob uit om hem 
drie keer te ontmoeten, zonder dat hij 
dat zou merken. Op het circuit van 
Zolder en tijdens zijn vlieglessen le
verde dat geen problemen op; zelfs toen 
Rob zich in een hotelkamer in Cannes 
naast de slapende Waker neervleidde 
was de kreuner zich van geen kwaad 
bewust. Niemand had ooit verwacht dat 
kardinaal Danneels zich zou laten ver
leiden tot een dergelijk TV-optreden. 
Rob bracht zijn opdracht tot een goed 

drie keer in de belangstelling te komen 
buiten de gewone media. Een klus die 
zonder problemen geklaard werd. 
Vanaf deze week is Rob zelfs niet meer 
uit het straatbeeld weg te denken. 
Voor zijn laatste werk is Vanouden
hoven alvast van plan om zwaar uit te 
halen. Het programma zal live worden 
uitgezonden, het zou niemand verbazen 
mocht Rob proberen kijkend Vlaan
deren te mobiliseren. Uitkijken alvast. 

(Int.) 

12 november 1998 

i 



Bezigheidstherapie 
Niet te verwonderen dat de mensen in 
alies liun geloof veriiezen. Daders van 
bewezen misdaden die jaren iater nog 
altijd niet bestraft zijn (WIJ, 5 nov. jl. -
Misplaatst, idiote verjaringswetten la
ten schuldigen aan hun straf ontsnap
pen. Vast géén compliment voor ge
recht en zulke soort wetten. 
Verontrustend ook dat weinigen nuch

ter nadenken dat dit alies niet kan. Het 
kan niet dat er één miljoen bladen papier 
nodig zijn om iemands schuld te be
wijzen. Dat er honderden miljoenen kos
ten gemaakt worden rond bewezen fei
ten lijkt wel een bezigheidstherapie op 
kosten van de gemeenschap. 
Geheel de structuur van het gerecht is 
verkeerd, in stand gehouden door wie er 
niet om geeft dat het lang duurt. Wat 
zou men doen als alles snel zou be

handeld worden? Werkloosheid onder 
de magistratuur en de advokaten? 
De hooghartige houding van de Justitie 
die géén inmenging wenst en als al
leenheerser wil optreden, zal ook nooit 
veranderen met hoogdravende uitdruk
kingen dat het recht zou geschonden 
worden. Wat is het nu? 
De politiek is ook schuld omdat zij zoveel 
tegensprekelijke wetten maakt zodat 
niemand er nog aan uit geraakt. Voer 

voor proceduregevechten. Als een 
goedmenende rechter, die schaars ge
worden zijn, iets wil beter doen, dan 
botst hij op een muur van tegenstand. 
Schrap de helft van de wetten en maak 
een simpele lijst; dit doen is zuiice straf. 
Wees gerust. Dat wenst Justitie niet! Er 
hangen te veel vetbetaalde jobs van af. 

Wllly Degheldere. 
Brugge 

4 WEDERWOORD ^ 

Efficiënt en 
humaan 
VUJO besliste op haar jongste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) het eisenplat-
form van de Nationale Beweging voor 
Regularisatie te onderschrijven. 
Voor vluchtelingen die afkomstig zijn uit 
landen waar een algemene situatie van 
geweld is, wil VUJO een B-status. Hier
mee kunnen bijvoorbeeld vluchtelingen 
uit Kosovo een tijdelijke verblijfsvergun
ning krijgen. 

Er moet een doorzichtige en vlotte pro
cedure komen om mensen die jarenlang 
voor de administratieve wereld niet be
staan, te regulariseren. Uiteindelijk is dit 
de enige humane oplossing voor deze 
mensen, en uiteindelijk ook de enige 
efficiënte. 

De acties van kerkasiel dwingen de 
Vlaamse, traditioneel in meerderheid ka
tholieke, gemeenschap in onze samen
leving een standpunt in te nemen. VUJO 
prijst de actievoerders om hun moed. 

Kristin De Winter, 
VUJO-voorzitter 

Faciiiteit 
Groot was mijn verbazing toen ik vorige 
week eindelijk een sociale identiteitskaart 
(SIS) in de bus kreeg. Op de brief van het 
Vlaams Neutraal Ziekenfonds, die was 
ondertekend door de Algemeen Direc
teur en het Diensthoofd, stond mijn 
thuisadres netjes in het Frans afgedrukt. 
Aan dit soort faciliteiten had ik me eerlijk 
gezegd niet verwacht in de Rand. 

Filip Vandenbroeke, 
Wemmei 

Zelfstandige 
verpiegenden 
Als patiënt heb ik mij wel enkele vragen 
gesteld bij de mededeling dat aan de 
mensen van het Wit-Gele Kruis en andere 
gekleurde verenigingen een dotatie van 
om en bij de 300 miljoen zou worden 
toegekend. Goed zo, zeer goed zelfs. 
Maar wij, de patiënten, vragen ons toch 
in gemoede af waarom dit enkel gebeurt 
om organisaties met een bepaalde po
litieke kleur te steunen en dat wij nergens 
iets vernomen hebben over steun aan de 
groepering die de „zelfstandige" ver
piegenden verenigt. Daar waar deze laat
ste groep toch meer dan de helft van het 
geheel van thuisverplegenden groepeert. 
En dat deze mensen dan toch persoonlijk 
instaan voor de zéér goede zorgen die ze 
ons in lengte van tijd bezorgden en blijven 
bezorgen. 
Die verzuiling van iets wat met veel inzet 

en altruïsme gebeurt ligt ons echt niet... 
Dit met alle mogelijke waardering voor 
alle thuisverplegenden en, als het even 
mag, met een „boontje" voor de écht 
zelfstandige verpiegenden. 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Kericbeiasting 
De hele discussie over de kerkbelasting 
vind ik zinloos en belachelijk. Als we 
moeten beslissen naar welke godsdienst 
onze betaalde belastingen gaan, moeten 
we dan binnenkort ook beslissen of ons 
geld nu naar een museum voor oude of 
moderne kunst gaat? Laat ons 
dan a.u.b. consequent zijn over de gehele 
lijn. Misschien kan men dan op het be
lastingsformulier aan alle Vlamingen de 
vraag stellen: „Gaat u akkoord dat van 
uw zuurverdiende centen een groot deel 
naar Wallonië stroomt?". Dan zal ik zeker 
neen antwoorden, net zoals het overgrote 
deel der Vlamingen! 

Kristof Agache, 
De Pinte 

Oplossing 
Voortbordurend op het rapport-Colum-
berg denk ik dat er voor Brussel een 
oplossing moet bestaan in de volledige 
tweetaligheid van de stad. De eerste stap 
daarvoor is de verplichte tweetaligheid 
van het straatbeeld: deze zou erin bestaan 
dat bij alle openbare en private diensten 
alle opschriften, alle brieven, alle me
dedelingen in de twee grote officiële talen 
van het land zouden moeten gesteld 
zijn. 

Dit is natuurlijk voor de Franstaligen 
moeilijk om te aanvaarden, maar zij zul
len ooit toch eens moeten dulden dat er 
tweetaligheid komt of dat er anders een 
einde komt aan de pariteit in de federale 
regering. Wie dat niet wil aanvaarden zal 
er rekening moeten mee houden dat dit 
land verder desintegreert tot de scheiding 
erop volgt. Dit is niet in het voordeel van 
de Brusselaars, daarom moeten ze zich 
eens goed beraden over hun toekomst als 
hoofdstad. 

Want bij een scheiding is de kans groot dat 
Namen (voor Wallonië) en Antwerpen 
(voor Vlaanderen) zich als deelstaat
hoofdsteden gaan ontwikkelen. Brussel 
zou dan rijp worden om de Europese 
hoofdstad te worden, zijn inkomsten uit 
de Europese Unie putten en bestuurd 
worden door een hoge EU-hoofdamb-
tenaar. 

Wie dit doembeeld niet genegen is, moet 
dringend weten dat enkel een doorge
dreven tweetaligheid een eerlijk paritair 

bestuur en een sociaal-verantwoorde her
beschikking van de binnenstad nood
zakelijk zijn. In afwachting kan misschien 
volgende werkwijze gevolgd worden: wij 
worden allen tweetalig, ik spreek de 
mijne, jij de jouwe en samen begrijpen we 
mekaar. 

Jan De Laet, 
Antwerpen 

Stemrecht voor 
EU-burgers 
Het getuigt van weinig openheid, de
mocratie en „nieuwe politieke cultuur" 
in uw artikels geen melding te maken van 
de honderden amendementen, waarmee 
Vlaams Blokker Laeremans dit trachtte 
tegen te houden of aan te passen. 
Hij was veruit de aktiefste volksverte

genwoordiger, die met kennis van zaken 
en veel inzet voor het Vlaams belang 
opkwam. De waarheid heeft ook haar 
rechten. 

Herman Schaerlaekens, 
Turnhout 

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken. 

ƒ• 
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ID21-woordvoerder Vincent Van Quic-

kenbome (25) is een tevreden man. Het 
ziet ernaar uit dat hij de tweede plaats op 
de Senaatslijst inneemt, al is dat, naar 
eigen zeggen, nog niet zeker en mag 
bovendien een project „niet vallen of 

staan met de ambities van één persoon." 

Hoe dan ook, de Kortrijkzaan wacht het 
definitieve oordeel niet af. 
Zo loopt hij momenteel arrondissemen
teel rondjes om ID21 aan de VU-militant 
voor te stellen. „Sommige oorspronkelijk 

wantrouwige VU-militanten kijken voort

aan met vertrouwen, maar kritisch po

sitief tegen ID21 aan. Zeker na verdui

delijking van onze communautaire stand

punten en een woordje uitleg bij ons 

netwerkmodel. Ik kan eigenlijk met an

ders dan de kritische ongebondenheid van 

de VU-militant waarderen. De ontmoe

ting met de meest kritische arrondisse

menten zoals Limburg en Kortrijk-Roe-

selaere-Tielt waren mijn inziens ook de 

meest interessante omdat daar een goed en 

open gesprek werd gevoerd en er een toffe 

sfeer heerste. Ik vind het wel spijtig dat in 

bepaalde arrondissementen de echte te

genstanders niet zijn komen opdagen en 

daardoor geen debat hebben willen aan

gaan." 

BINDMIDDEL 
Wanneer heb je besloten om 
met ID21 een alliantie met de 
VU te vormen? 

Vincent Van Quickenborne: „Van meet af 

aan had ID21 twee doelstellingen voor 

ogen. We wilden politiek daklozen aan

trekken en tegelijk naar partijoverschrij-

dende samenwerking evolueren. Voor ons 

was daarbij de VU van in het begin de 

belangrijkste bouwsteen. Het is een partij 

die met anderen inhoudelijke bruggen kan 

bouwen. Toegegeven, ook wij dachten 

oorspronkelijk aan het 'grote verhaal'. We 

wilden nog voor de verkiezingen een open 

lijst vormen met vernieuwers uit ver

schillende partijen. Daartoe beschouwden 

we Bert Anciaux als de populairste figuur 

en het bindmiddel bij uitstek. Het grote 

verhaal is er niet van gekomen. Toen 

hebben we besloten om met onze eerste en 

belangrijkste politieke bouwsteen, de VU, 

verder te werken." 

Wat is de inhoudelijke inbreng 
van ID21 in het programma van 
de alliantie VU-ID? 

V. Van Quickenborne: ,J^et de alliantie 

tonen we aan dat het streven naar zelf

bestuur voor Vlaanderen ook door niet-

nationalisten of door integrale democra

ten kan ondersteund worden. Meer Vlaan

deren betekent ook meer democratie en 

een efficiënter bestuur. Ook de VU heeft 

dat steeds beweerd, maar in de ogen van de 

publieke opinie werd dat - zij het on

terecht - niet zo begrepen. Door de al-

Op zondag 29 november a.s. ontmoeten ID21 en 
VU elkaar tijdens het Alliantiemoment. ID21-

woordvoerder Vincent Van Quickenborne zal er een 
toespraak houden. Een inleidend gesprek. 

^ UITSMIJTER 4 

liantie proberen we ook de versnippering 

in bet politieke landschap tegen te gaan. 

We bewijzen tevens dat twee aparte be

wegingen de handen in elkaar kunnen 

slaan en het eigen grote gelijk aan de kant 

kunnen zetten. ID21 heeft ook mede een 

antwoord geboden op de vraag waarheen 

het met Vlaanderen moet. Tijdens het 

jongste ledencongres van de VU in Leuven 

werd reeds overtuigend gekozen voor meer 

radicale democratie. Met ID21 wordt nog 

aansturen. Zet je daarmee de 
alliantie niet op een zijspoor? 

V. Van Quickenborne: „Het merendeel 

van ID21 is voor een paarse meerderheid 

gewonnen. We moeten de bevolking voor 

een duidelijke keuze plaatsen. Ofwel blijft 

de huidige coalitie aan en wordt ze even

tueel gedepanneerd doorAgalev. Dan ben 

ik benieuwd met welk groen kluitje De-

haene deze keer Agalev in het riet zal 

sturen. Misschien wordt ook gebruik ge-

ID21: geen discussie 
over communautair 

einddoei 
verder aan deze weg getimmerd. We brach

ten ook specifieke accenten bij. Ik denk 

aan het pleidooi voor de directe demo

cratie en de evenredige vertegenwoor

diging van mannen en vrouwen. Via ID21 

werd tot slot het sociaal-economisch pro

fiel van de alliantie verduidelijkt. Ik heb 

het dan over de links-liberale koers. Een 

beleid waarin de noodzakelijke econo

mische groei aan een duurzaam en een 

sociaal onderbouwd systeem wordt ge

koppeld. Overigens stellen we de rol van 

het sociale middenveld t.a.v. bet arbeids

vraagstuk in de 21ste eeuw in vraag." 

Je wordt in sommige media 
verweten een neoliberaal te 
zijn. Zo schreef je onlangs een 
vrij scherpe tribune over de rol 
van de vakbonden. Ook binnen 
ID21 rees daartegen verzet. 

V. Van Quickenborne: ,dk heb die vrije 

tribune in persoonlijke naam geschreven. 

Op een vergadering achteraf bleek dat 

bijna iedereen akkoord ging met mijn 

inhoudelijke standpunten. Sommigen 

stoorden zich aan mijn woordgebruik. Zo 

vergeleek ik de vakbondstop met oli

garchen en demagogen. Mag ik er op 

wijzen dat ook de VU reeds 30 jaar pleit 

voor rechtspersoonlijkheid voor vakbon

den en de nood aan een open. boek

houding^ Daarover schreef Bert Anciaux 

een paar jaar geleden een vrije tribune en 

kreeg hij de volle lading over zich. Vandaag 

word ik als een neoliberaal bestempeld en 

zou ik zelfs in extreem-rechts vaarwater 

terechtgekomen zijn. Komaan zeg, ik heb 

met geen woord gerept over de sociaal-

economische rol van het middenveld. Ik 

heb enkel de vinger op de democratische 

wonde van de vakbonden willen leggen. 

Deze wonde is duidelijk zichtbaar, maar 

niemand wil daarover een debat aan

gaan. " 

Je blijft op een paars kabinet 

maakt van een klassieke tripartite. Deze 

zal dan het toonbeeld worden van uni

tarisme en conservatisme. Een derde mo

gelijkheid is dat er iets nieuws en dus een 

paarse regering uit de electorale bus komt. 

In meerdere West-Europese landen heeft 

de christen-democratie een stap achteruit 

moeten zetten. In die landen heeft dat 

voor een belangrijk deel het vertouwen 

van de bevolking in de politiek hersteld. 

Het is voor de democratie nooit gezond 

wanneer een bepaalde partij 50 jaar aan 

macht blijft, 50 jaar lang een immens 

cliënteel kan uitbouwen waardoor nieuwe 

ideeën geen kans krijgen. Net als in andere 

landen maken ook hier de sociaal-de

mocratie en het liberalisme een evolutie 

door. De strakke ideologische verschillen 

tussen links en rechts zijn aan het ver

dwijnen. Daardoor worden nieuwe sa

menwerkingsverbanden mogelijk." 

INSPIREREND 
SP en VLD zullen naar de ver
kiezingen stappen met tradi
tionele aandachtspunten, resp. 
de Sociale Zekerheid en de be
lastingen. Bovendien verwerpt 
de SP met klem een paarse 
coalitie. 

V. Van Quickenborne: ,Je moet de uit

spraken van de Vlaamse sociaal-demo

craten in een context plaatsen. Er is geen 

SP'er, behalve de oude Louis Tobback en 

de jongere Johan Vande Lanotte, die ex

pliciet een veto tegen paars uitspreekt. 

Vooral de CVP is als de dood voor een 

paarse coalitie. Tijdens de vorige ver

kiezingen was het paarse discours niet eens 

aanwezig. Nu maakt het deel uit van de 

electorale campagne. Het wordt ofwel 

paars ofwel de voortzetting van het huidig 

beleid. In Gent, Dendermonde en Hasselt 

wordt het succes van paars bewezen en 

werken de bestuurscoalities zeer inspi

rerend. Voor ID21 is en blijft paars de 

ideale formule. Dat betekent niet dat de 

alliantie het daar volledig mee eens moet 

zijn. Ik weet dat VU'ers andere deuren 

willen openhouden. Onze taak bestaat 

erin om binnen de alliantie een afwijkende 

en uitdagende stem te laten horen." 

Staat 1021 op een tendens-
recht? 

V. Van Quickenborne: ,J<liet op alle ter

reinen. Op het vlak van regeringsvorming 

en eventuele toekomstige allianties met 

andere partijen zullen we onze eigen me

ning niet onder stoelen of banken steken. 

Op inhoudelijk vlak houden we ons aan de 

alliantietekst. Daar verbinden we ons toe. 

Over het communautaire einddoel bestaat 

geen discussie. Misschien verschillen ID21 

en sommigen binnen de VU, ik leg de 

nadruk op sommigen, over het tempo 

waarmee naar een zelfstandig Vlaanderen 

in het Europa van de regio's moet worden 

gestreefd. Wij denken aan verschillende 

stappen in de staatshervorming. Wij zijn 

niet geneigd om cito presto de onaf

hankelijkheid van Vlaanderen uit te roe

pen. Bovendien moet Brussel bij Vlaan

deren blijven. Zonder Brussel is Vlaan

deren een Bokrijk. Er moet ook rekening 

gehouden worden met het meertalige en 

multiculturele Brussel. Dat sluit evenwel 

een gelijkwaardig paritair bestuur in Brus

sel niet uit." 

1021 mikt op drie verkozenen. 
iviet de VU worden na de ver
kiezingen gemeenschappelijke 
fracties gevormd. Oreigen de 
drie verkozenen op die manier 
niet in de schaduw te verzei
len? 

V. Van Quickenborne: „De inspanningen 

van de verkozenen zijn belangrijk, niet het 

aantal. Ook de VU was in het begin slechts 

met een paar vertegenwoordigers in het 

parlement aanwezig. Ze vielen zodanig op 

door hun acties, doorzettingsvermogen en 

dossierkennis dat de VU vandaag een 

gerespecteerde partij is. Waarom zouden 

wij dat niet kunnen?" 

(evdc) 

„Het wordt 
ofwel paars, 
ofwel de 
voortzetting 
van het huldig 
beleid." 
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