
Nood aan 
dialoog 

E en studie van Cepess, de christen

democratische denktanic, heeft 

aangetoond dat het verschil in 

levensstandaard tussen Vlaanderen en 

Wallonië zorgwekkend is. In Wallonië neemt 

de werkloosheidsgraad dramatische vormen 

aan. De Waalse bevolking gebruikt 36,3 % 

van de vervangingsinkomens en andere sociale 

uitgaven, wat neerkomt op een 

overconsumptie van 65 miljard fr. Voor onze 

Waalse buren is een rooskleurige toekomst 
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niet onmiddellijk in zicht. Volgens de Union 

Wallonne des Enterprises (UWE), die de 

Waalse overheid - lees de PS - een felle veeg 

uit de pan geeft, moet Wallonië jarenlang 225 

miljard fr. meer besteden dan vandaag om het 

Europees gemiddelde inzake het bruto 

nationaal product te bereiken. 

De Waalse bevolking heeft geen schuld 

aan deze uiterst nefaste evolutie. Walen zijn 

niet luier, dommer of wat dan ook dan 

Vlamingen. Het zijn de Waalse politici die 

schuld dragen én het Belgisch establishment 

die weigerde in de Waalse regio te investeren 

en liever het consumptiefederalisme 

bevorderde. Er mag worden verwacht dat 

sommige Waalse partijen de eigen schuld gaan 

afwentelen op het zogenaamde 'egoïstische' 

en 'bekrompen' Vlaanderen. Dergelijke 

volstrekt onzinnige meningen sijpelen bij de 

Waalse bevolking door. De Waalse jeugd walgt 

van het Nederlands, aanziet deze taal als 

'verwerpelijk'. 

De Vlamingen hebben hoe dan ook 

geen baat bij een economisch 

achterophinkende buur, noch bij het slaken 

van vreugdekreten, noch bij wazige, 

ondoordachte toekomstscenario's. Het wordt 

tijd dat Vlaamse politici een serene, discrete 

én zelfbewuste dialoog aangaan met de Waalse 

collega's. Ze moeten hen uitleggen hoe en 

hoeveel solidariteit Vlaanderen voor Wallonië 

wil opbrengen. Ze moeten hen tegelijk 

duidelijk maken dat daartegenover fiscale en 

sociale verantwoordelijkheid, verdere 

defederalisering én een werkelijke, sluitende 

tweeledigheid van Brussel, zowel op het 

terrein als in de instellingen, staat. De VU-

tenoren horen, net als vroeger en zonder 

dralen, deze taak op te nemen. De dialoog van 

gemeenschap tot gemeenschap kan niet 

overgelaten worden aan andere partijen. 

Opbouwend dialogeren tussen volkeren vormt 

van één van de bestaanredenen van de VU. 
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nen dragen. Mochten generaties diaman
tairs, non ferro-mai<eiaars, banken, paim-
olieboeren en diergeliji<en spreken over 
wat zij uit de ex-kolonie tiebben gehaaid... 
Of houden ze beter hun mond? Zoals 
Manu Ruys zich in zijn boek Over de drem
pel van de angst afvraagt. Ruys- ,,De Bel
gische politici die zoveel onzin hebben 
verteld over Afrika of die zich medeplichtig 
hebben gemaakt aan de roofbouw ginds, 
moeten voortaan hun mond houden. 
Congo heeft geen behoefte aan een 
nieuw hoofdstuk in het Belgische blun-

Kabila op de koffie 
derboek." Met deze krachtige uitsmijter 
voorspelt Ruys de problematiek rond het 
bezoek van Kabila. Wat hebben Belgische 
politici nog voor zinnigs te vertellen aan de 
Congolese leider? Wat hebben ze nog te 
beioven'7 Wat hebben ze nog te waar
schuwen? 
Dat Kabila naar Brussel komt, wil (mis
schien) zeggen dat hij bereid is, mede 
gezien de penarie waann hij zit, een door
braak te forceren richting ,,gewone Con-
golees". Dit zou geen overdreven luxe zijn, 
gezien de ontreddering en de chaos 
waahn deze moet zien te overleven. 
Of de komst van Kabila een knieval is, moet 

O p zijn vraag is de president van Congo, 
Laurent-Deslré Kabila in Brussel, hij wil 

per se op de koffie bij Noniceltje België. Net 
zoals in de goede ouwe tijd Mobutu deed, 
want voor een Congoiees staatshoofd be
tekent In Brussel ontvangen worden nog 
steeds consecratie en erkenning. 
Niet toevallig werd eerder deze week 
het gras voor de voeten van de goedlachse 
gast weggemaaid. Door Amnesty Inter
national dat In een vernietigend rapport 
meedeelt dat in Kabila-land sinds deze 
zomer ,,duizenden burgers vermoord, 
gefolterd en 
verkracht wer
den en nog 
eens duizen
den anderen 
zonder vorm van proces zitten opgeslo
ten." Het rapport werpt eens te meer een 
diepe schaduw op de figuur van bevrijder 
Kabila. 
Omdat de president, na zijn triomftocht 
door Zaïre, de touwtjes aan het verliezen 
was, nep hij Angola en Zimbabwe ter hulp 
Deze Afrikaanse machten hebben er wat 
graag overtollige manschappen en dito 
wapens voor over om de president van 
een bodemrijk land bij te staan. De ,,Bel
gische nonkels" moet men niet zeggen 
hoe schattenrljk de ondergrond van 
Congo is, hoe welgevuld wouden en ri
vieren zijn en hoe rijkelijk plantages kun-

nog blijken. Ook zijn voorganger hield 
lange tijd de schijn van tot inkeer gekomen 
verloren zoon op. Hoe vaak is de Sese Seko 
zich niet komen laven aan de goedhel-
ligtieid van koning Boudewijn? De politici 
zijn deze lachwekkende scènes toch nog 
niet vergeten ? Ze speelden er trouwens in 
mee! 
Wat de bedoelingen van Kabila ook zijn, 
toch moet Brussel de man een en ander 
wijsmaken. Kabila weet dat hij overeind 
blijft bij de gratie van tijdelijke bond
genoten, dat Zuid-Afrika niet langer meer 
de grote vriend is, hij weet hoe onbe
stuurbaar uitgestrekt zijn land Is en dat de 
oostflankervan een kaas met gaten is Zijn 
weigenng om internationale waarnemers 
in Congo toe te laten, heeft hem van zijn 
voetstuk gehaald Het was een veeg teken 
dat bevestigd wordt in het rapport van 
Amnesty, het achtervolgt de president tot 
in Brussel. 
Sinds deze zomer zijn de schermutse
lingen in Kivu tot een regionaal conflict 
uitgegroeid, niet alleen de oeverlanden 
van de Grote Meren worden getroffen, ook 
een groot stuk van Zuidelijk Afnka Wil 
Kabila er nog iets van maken dan moet hij 
nu handelen Of de steun die hij daarvoor 
in Brussel hoopt te vinden volstaat, zal de 
toekomst uitwijzen. 
Het kabinet-Dehaene moet voorlopig niet 
meer doen dan aandachtig luisteren naar 

wat de man uit Kinshasa te vertellen heeft. 
,.Zaakjes doen" zoals in het verleden is 
vandaag uit den boze, nu telt het waardig 
overleven van miljoenen mensen in de 
steden en op het Congolese platteland. En 
als Kabila daarvoor ook nog naar de re
bellen moet, dan moet dat maar Het zou 
zelfs een voorwaarde moeten zijn! Net 
zoals alle oorlogsdaden meteen moeten 
stoppen, alle buitenlandse troepen het 
grondgebied moeten verlaten en de de
mocratisering opnieuw een kans moet 
krijgen. Het kan, de mogelijkheden zijn 
er. 
Het is niet aan ons om Afhka ,,een model" 
op te dringen, Afrikaanse leiders aanvaar
den geen Westerse oplossingen en ze 
hebben gelijk Maar de ervaring heeft Eu
ropeanen geleerd dat gewapende oplos
singen nooit oplossingen zijn, dat willen wij 
de president wel meegeven. 
Hoe anders zou de geschiedenis van 
Congo er hebben uitgezien, hadden de 
toenmalige leiders van de dipenda van 
1960 geweigerd de unitaire Belgische 
staat te kopiëren? 
Misschien is de tijd aangebroken om Mid-
den-Afnka federaal erop te bouwen, ver
trekkend vanuit de vele volkeren en hun 
culturen i p.v via sterk centraal bestuurde 
staten naar oud-westers modeP 

Maurtts van Liedekerke 



Het paard van Bilzen 
Vraag: 'Hoe voert een CVP-minderheid 
oppositie in een gemeente met een Vlaams-
nationaal burgemeester als Johan 
Sauwens?' 
Antwoord: 'Op een bijzonder kleinzielige 
manier.' 
Het geval wil dat Bilzen, waar Sauwens 
eerste burger is, een kunstwerk - in de 
vorm van een bronzen paard - heeft 
aangekocht. Het 'stalen ros' draagt de 

naam 'Eloge du cheval' en is gemaakt door 
de Franse kunstenaar Christian Renonciat. 
„Wij zijn niet tegen de aankoop van 
kunstwerken, als het tenminste gaat om 
Vlaamse kunstenaars" luidt het nu plots 
binnen CVP-Bilzen. 
Het zijn voorwaar open en consequente 
volksnationalisten, die Bilzense CVP'ers. 
Fijn om met zo'n mensen in het 
buitenland uit te pakken! 

Hypocrisie 
„Waarom komen de Kosovaren of Congolezen naar hier'' 
Omdat er hier geen dictatuur is IVIaar ze zijn hier nog niet en 
de politiële begint welke neger mag blijven en welke moet 
weg'' Niemand wil er dertig in zijn straat Maar als er ergens 
één weg moet, wordt hij een knuffeldier. Dan staat iedereen 
op zijn achterste poten. En dan noemen ze mij een fascist! 
Ge moet toch een complete idioot zijn om in een schonere 
wereld te geloven? Ik kots van die hypocrisie." 

Auteur Herman Brusselmans in De Standaard Magazine \i^r\ 
20 november 1998. 

# DOORDEWEEKS # 

Steeds minder jongeren kiezen 
tijdens hun middelbare studies voor 
een richting met Latijn. Een kleine 500 
leerlingen volgen in hun vijfde jaar 
middelbaar nog Latijn-Grieks. De cijfers 
komen van het katholieke net. 

Zo'n 7.000 Nederlandse kinde
ren volgen les in Vlaanderen. De 'kwa
liteit' van het onderwijs, maar ook het 
feit dat veel Nederlanders de kleu
terschool zien als een goedkope da
gopvang, bepalen die keuze. 

Het inkomen van zowat de 
helft van de ouderen zou te laag zijn 
om voldoende gezonde voeding mee 
te kopen. 

In de marge: steeds meer hon
den en katten lijden aan overgewicht. 
Hun dieetvoeding kost om en bij de 180 
fr. per kilo. 

De Oost-Westbaan in het Ne
derlands-Limburgse Beek (zie ook WIJ, 
1 okt. jl.) komt er niet. Vlaams-Limburg 
krijgt dus geen last van Nederlandse 
nachtvluchten. 

Binnenkort wordt u mogelijk 
ook gecontroleerd op druggebruik 
wanneer u achter het stuur zit. Een tip.-
goed drinken maakt de urinetest een 
stuk gemakkelijker Het apparaat om 
dronkenschap op te sporen blijkt ove
rigens jarenlang gebruikt te zijn zonder 
dat het werkte. 

Om meer solidariteit te be
komen van de treinreiziger - of iets in 
die aard - hebben de grote spoor
vakbonden maandag het treinverkeer 
lam gelegd. Bewust. Meer woorden 
moeten daaraan niet vuil gemaakt 
worden... 

Een zelfportret van Van Cogh 
brengt 2,5 miljard fr in het laadje. 

Tot slot: de gemiddelde Eu
ropeaan groeide de afgelopen eeuw 
met 18 cm. Een gemiddeld getal dat 
toch tot veler verbeelding spreekt! 

OPROEP 
Op 17 november jl. kwam in de Brusselse 
gemeente Sint-Joost-Ten-Node een 300-
tal Turkse jongeren op straat. Aanleiding 
voor de 'betoging' vormde de weigering 
van een Italiaanse rechter om de Koer
dische PKK-leider Abdulah Ocalan aan 
Turkije uit te leveren. In dat land is de 
doodstraf nog steeds niet afgeschaft. 
Turkse extremisten vonden er niet beter op 
om twee Koerdische ontmoetingshuizen 
in brand te steken. Vrij snel werd duidelijk 
dat de rellen op voorhand 'georganiseerd' 
waren. De Turkse extreem-rechtse Grijze 

Wolven, en volgens sommigen ook de 
Turkse ambassade, speelden daarbij een 
voorname rol. Bovendien ging de Turkse 
staatstelevisie niet vrijuit. Deze riep de 
Turkse gemeenschap in Europa op „om 

actie te ondernemen ter bescherming van 

het vaderland.'^ 

Eén van de getroffen doelwitten is het 
Koerdisch Instituut, een socio-culturele 
vereniging en tevens de zetel van de co
ördinatie Stop de oorlog tegen het Koer

dische volk. Door de brand zijn prachtige 
artisanale tapijten en kilims tot as herleid. 
Honderden publicaties zijn door de wa
terschade verpulverd, meubilair en ac
commodatie gingen in de vlammenzee op. 
Het personeel van het Koerdisch Instituut 
is technisch werkloos. Het voortbestaan 
van het instituut wordt bedreigd „Op een 

moment dat zijn activiteiten van vitaal 

belang kunnen zijn. Een langdurige non-

activiteit brengt bovendien de erkenning en 

subsidiering van onze dienstverlenende so

cio-culturele organisatie m het gedrang. We 

richten ons daarom tot alle sympathi

santen én tot alle verdedigers van de men

senrechten om hun solidariteit te betuigen. 

Uw financiële steun en/of de organisatie 

van solidariteitsacties zijn van essentieel 

belang." Ge'interesseerden kunnen zich 
wenden tot het Rodenbachfonds: 
09/223.77.42. Het Koerdisch Instituut 
opende een rekeningnummer: 001-
2068530-81 

IMAVO 
Opmerkelijk was de houding van de Ame
rikaanse president Clinton tegenover de 
toenemende spanningen tussen Italië en 
Turkije. Om geopolitieke redenen houden 
de Amerikanen de Turkse staat de hand 
boven het hoofd. Turkije maakt immers 
deel uit van de NAVO. In het militair 
bondgenootschap neemt het land, als 
poort naar zowel het westen als het oosten, 
een belangrijke strategische plaats in. De 
Amerikanen dringen er tevens aan op aan 
dat Turkije lid wordt van de Europese Unie 
(EU). In de Europese Commissie worden 
stappen ondernomen om daarover nieuwe 
onderhandelingen aan te knopen. Begin 
december beraadt ook het Europees par
lement zich over deze kwestie. 
Europees parlementslid Nelly Maes (VU): 
„In een eerste fase zou het in de bedoeling 

liggen de Douane-unie verder uit te breiden 

om op deze manier tot een nauwere sa

menwerking te komen met Turkije. Dat zou 

de toetreding van dit land tot de EU 

vereenvoudigen. Turkije heeft nochtans 

aangetoond niet klaar te zijn voor toe

treding tot een Unie die oog heeft voor de 

mensenrechten. Het kan niet dat twee 

bevolkingsgroepen doelbewust worden op

gehitst en tegen elkaar opgezet. Zeker niet 

wanneer men er rekening mee houdt dat de 

PKK sinds enkele maanden een staakt-het-

vuren heeft aangekondigd en actief aan een 

vredesbeleid wil werken." 

BANAAL 
De VU-jongeren zijn niet te spreken over 
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in het land 
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de manier waarop de CVP op de rellen 
reageerde. Deze partij stelde „dat etnische 

minderheden hun ruzies niet bij ons moe

ten uitvechten." De VU-jongeren willen de 
rellen niet als een 'banale ruzie' van de 
hand doen. „Sinds decennia worden de 

Koerden op georganiseerde wijze onder

drukt. Het is de plicht van de Belgische 

overheid in dit dossier hard op te treden en 

de verantwoordelijken te vervolgen. De 

Koerdische zaak werd reeds te lang als 

bijkomstig onder het tapijt gemoffeld." 

OBJECTIEVE CRITERIA 
De Financieringswet van 1989 bepaalt dat 
vanaf het begrotingsjaar 1999 de verdeling 
van de opbrengst van de belasting op de 
toegevoegde waarde (BTW) aan de ge
meenschappen, moet worden herzien. In 
feite gaat het hier om de toekenning van 
middelen voor het onderwijs in de on
derscheiden gemeenschappen. Normaliter 
moeten de middelen vanaf de begroting 
1999 volgens nieuwe en 'objectieve' cri
teria verdeeld worden. Omdat Neder-
landstaligen en Franstaligen het niet eens 
raken over de invulling van de criteria, 
schuift premier Dehaene het probleem 
voor zich uit. Daardoor kan de Vlaamse 
gemeenschap niet rekenen op nochtans 
rechtmatige inkomsten en blijven de trans
ferten bestaan. 

VU-fractievoorzitter in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers Annemie Van de 

Casteele besloot daarom bij hoogdrin
gendheid een wetsvoorstel in te dienen. 
,/iangezien er een wettelijk vastgelegde 

leerplicht is tot 18 jaar gaan we er van uit 

dat de vraag naar onderwijsaanbod bij de 

leeftijdscategorie tot 18 jaar vergelijkbaar 

IS voor beide gemeenschappen. Daarom 

moet de verdeling van de middelen af

hangen van het aanpl inwoners jonger dan 

18 jaar. Op die manier kiezen we voor een 

objectief rechtvaardig en bovendien een

voudig vast te stellen criterium. In Brussel 

geldt hetzelfde principe volgens de 80%-

20% -verdeelsleutel die reeds in de fi

nancieringswet aanvaard werd." 

VOERENSE EGEL 
Het 'Verloren-Maandag-compromis' dat 
premier Dehaene in 1995 uit zijn hoed 
toverde om uit de Voerense impasse te 
raken, blijkt onwettig te zijn. Zo staat in 
het Koninklijk Besluit van 9 januari 1995 
vermeld dat indien de gemeentelijke over
heid van Voeren de taalwetgeving schendt, 
de gouverneur van Limburg geen be
slissing kan nemen zonder het advies van 
het College van Provinciegouverneurs in 
te winnen. 

Bij monde van de gemeenteraadsleden 
Jean Duyssens en Victor Walpot vorderde 
de VU op 13 maart 1995 bij de Raad van 
State (RvS) de nietigverklaring van het KB 
van 9 januari 1995. Auditeur/o/^an Lust 
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waarde Heer 
HoofdreaacFeur. 

Het doet mij genoegen dat gij zijt tussengekomen in het dossier 
'Adam bijt hond' en dat mijne kleine aanstaande zondag op uw 
Alhantiemonument in Antwerpen alsnog zijn woordje kan spre
ken voor het grote publiek. De jongen verdient het, zoals zal 
blijken. 

Als goed Vrijend Vlaams Democratist heb ik een schrijven in mijn 
bus gehad met de vraag mij zondag a.s. naar de Antwerpse 
Arendberg - Kunt gij mij laten weten of ik mijn klimgetuig moet 
meebrengen? - te begeven. Gij gaat er daar weer een sjow van 

'Bioetie en de Biest' van maken! Denkt gij immers echt dat 
juffrouw Anja Daems nog een seconde langer zal blijven als zij 
mijnheer Dirk Blanchart gezien heeft? Zelfs ons Ludwina kreeg al 
schrik, en 't was nog maar ene foto! Ik houd er trouwens aan 
juffrouw Daems aan te raden iets meer om het schone lijf te doen, 
want een winterkou is zo gepakt. Tegelijk wens ik mij, samen met 
Adam, kandidaat te stellen voor haar 'Herexamens'; ik durf 
betwijfelen dat er in Vlaanderen op dat vlak meer ervaren mensen 
rondlopen. 

Maar terug naar den TV-hond. Samen met Adam ben ik naar de 
VRT getrokken om daar mijn beklag te doen bij de cen-
suurcommissie. 'Dat mijne zoon het op de boekenbeurs had over 
zijn marbels, doet niet ter zake', zegde ik hen. 'En weet gij dat ik 

een bijzonder goede relatie onderhoud met Vriend De Lie

dekerken, een groot en invloedrijk journalist?' Dat wisten ze en 

ook de naam Defoort kon hen, stijfkoppen, niet op andere 

gedachten brengen. Integendeel: de hond waarover sprake, blijkt 

ook in het echt te bestaan en Samson te heten. Bij de ingang van 

de VRT loopt het er vol van. Een van die ...beesten heeft verdorie 

in mijn hand gebeten. Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de 

koekoek! 

Uw gebeten. 

De Gele Geeraerts 

(Uitgetikt door Adam Geeraerts) 

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

heeft het beroep ontvankelijk en gegrond 
verklaard. Daarmee oordeelt de RvS dat 
het College van Provinciegouverneurs 
geen enkele adviesbevoegdheid heeft 
m.b.t. de voogdij van de Limburgse gou
verneur inzake de schending van de taal
wetgeving door de Voerense overheid. 
VU-kamerleden Geert Bourgeois en Hugo 

Olaerts: ,flet compromis van Dehaene 

wordt allicht gekelderd. Voeren zal nooit 

een bi-regionaal statuut verwerven. De 

strategie van Dehaene om eertijds in de 

feiten een tweetalig statuut voor Voeren in 

het leven te roepen, is onwettig." 

NEDERLANDS LEREN 
Sinds zondag jl. verblijft koningin Paola in 
Spa. Niet om er een gezondheidskuur te 
volgen, wel om Nederlands te leren in het 
talencentrum Ceran. Een maand geleden 
volgde de koningin er een cursus voor 
beginnelingen. Nu gaat het om een ver-
volmakingcursus. Samen met o.m. ka
derleden en topfunctionarissen zal ze een 
volle week, 24 uur op 24 uur, zo meldt het 
paleis, 'ondergedompeld' worden in het 
Nederlands. 

Allicht is onderdompeling een gevolg van 
de overrompeling van kritiek die het Hof 
de jongste tijd moest ondergaan. De mo
narchie blijft populair bij de bevolking, 
maar wordt steeds meer door het Vlaamse 
politieke miUeu bekritiseerd omwille van 
de politieke bemoeienissen ten nadele van 
de Vlaamse belangen. Een grondige kennis 
van het Nederlands mag als een aanzet van 
het Hof beschouwd worden om de po
pulariteit bij de Vlaamse bevolking nog 
aan te scherpen. Op die manier kan de 
monarchie ook de bevolking tegen de 
politici uitspelen. Niet dat de koninklijke 
kennis van het Nederlands geen noodzaak 
is. Na een verblijf van 40 jaar, waarvan 5 
jaar als koningin, werd het tijd dat ze de 
taal van de meerderheid van de bevolking 
van België machtig werd. 

BRUSSELS 
ZORGAANBOD 
Op initiatief van de KU Brussel en het 
Vlaams Komitee Brussel (VKB) werd een 
studie gepubliceerd over het Nederlands
talig zorgaanbod in Brussel. Merkwaardig 
is dat het aantal Nederlandstalige zorg-
zoekers op 30% wordt geraamd. Dat 
bevestigt, net zoals in het Brussels on
derwijs, de toename van de Nederlands
taligheid op het terrein. Het aandeel van 
Nederlandstalige zorgverstrekkers staat 
echter in ongelijke verhouding met de 
aanwezigheid van Nederlandstalige zorg-
zoekers. Het aantal Nederlandstalige art
sen, tandartsen, apothekers, verplegers en 
kinesitherapeuten wordt op 7% ge
raamd. 

In de thuiszorg valt het nogal mee met het 
Nederlandstalig aanbod, maar de sector is 

zowel verbrokkeld als sterk verzuild. Het 
aantal Nederlandstalige psychiaters is ab
soluut ontoereikend. Ook in de Brusselse 
ziekenhuizen blijft het huilen met de pet 
op. Er bestaan slechts 2 tweetalige bi-
communautaire ziekenhuizen, in de privé-
ziekenhuizen is er één Nederlandstalige 
specialist per dertien Franstaligen, in de 
officieel tweetalige OCMW-ziekenhuizen 
is amper 10% van de artsen Nederlands
talig. 

De huidige organisatie van het Brussels 
zorgaanbod moet dringend worden her
rekend. Er rijzen immers twee problemen. 
Franstalige zorgverstrekkers zijn slechts 
zelden bereid Nederlands te leren, 
Vlaamse zorgverstrekkers trekken liever 
niet naar Brussel, o.m wegens de lage 
lonen die daar uitbetaald worden. 

Wie is de 

Grote Boze 

wolf? 

^̂ ^̂  ^̂ -Ŝ  ' ^ ' ^ ^ 

U-ID21, VLD en onafhankelijker! vormen in Brussel een 
gezamenlijke lijst. Met een meertalige campagne wil 

de Open Stadslijst drie zetels verwerven in de Brusselse 
hoofdstedelijke raad. 

Neyts trekt, 
Anciaux duwt 

De Vlaams-Brusselse electorale puzzel is 
gelegd. Vier Vlaamse lijsten zullen er naar 
de gunst van de Brusselse kiezer dingen. 
CVP en Vlaams Blok doen dat op hun 
eentje. SP en Agaiev werken samen. Aan
vankelijk werd aan een samenwerking tus
sen VU-ID21, onafhankelijken, SP en Agaiev 
gedacht. In Juni 1998 stelde Vic Anciaux 
een Charter voor de Open Stadslijst op. 
Daarmee betrok hij ook de VLD bij de 
gesprekken. Persoonlijke, partijpolitieke en 
strategische overwegingen en onverenig
baarheden deden het project mislukken. 
VU-ID21, VLD en onafhankelijken besloten 
daarop onderhandelingen over een elec
torale en programmatorische samenwer
king te starten. 
De onderhandelingen verliepen positief. 
De bereidheid om samen te werken werd 
niet In vraag gesteld. De partners ont
dekten dat er „meer punten zijn die hen 
binden dan punten die hen scheiden." Dat 
bleek o.a. uit een vergelijking van het 
Charter van Vic Anciaux en de door de 
VLD'ers Stefan Ector. Herman Mennekens 
en Guy Vanhengel in augustus 1998 op
gestelde tekst Brussel, lettre d'amour in 
een nadien en door alle partners goed
gekeurd platform wordt een aantal uit
gangspunten vermeld. Centraal staat de 
noodzakeiijke pragmatische aanpak van 
het Brussels beleid. En de Open Stadslijst 

weigert resoluut mee te spelen in het oude 
politieke spel om de Brusselse koek onder 
een aantal partners te verdelen. Het Is 
duidelijkdat depolitisering, het dichten van 
de kloof tussen burger en beleid, stads-
verloedering en het aanklagen en recht
zetten van ondemocratische verhoudin
gen tussen Nederlands- en Franstaligen 
benadrukt zullen worden. Al moeten de 
concrete programmapunten nog vastge
legd worden. Er werd eerst en vooral 
onderhandeld over de samenstelling van 
de lijsten. 
Dat verliep niet steeds even makkelijk. Er 
moest Immers naar evenwichten worden 
gezocht, tussen mannen en vrouwen, tus
sen de partners onderling en zeker in 
Brussel tussen allochtonen en autochto
nen. Zo zal Annemie Neyts (VLD) de lijst 
trekken. Omdat ze ofwel een plaats In
neemt in de Brusselse regering of naar 
Straatsburg trekt, wou huldig VLD-raadslid 
Cuy Vanhengel zekerheid verwerven over 
een mandaat. Vanhengel staat derde op de 
lijst. Verwacht wordt dat drie zetels worden 
behaald, al blijft het electorale resultaat, 
gelukkig maar, onvoorspelbaar. Daarom 
neemt Vanhengel ook de plaats in van 
eerste opvolger. Brussels VU-boegbeeld 
Sven Gatz verwierf de aantrekkelijke 
tweede plaats. Fouad Ahidar neemt de 
vierde- of strljdplaats in. Ahidar, die bij de 

Marokkaanse gemeenschap van een ruime 
bekendheid geniet en bij het Vlaamse ge
meenschapscentrum In Molenbeek werkt, 
wil de tweetaligheid bevorderen en de 
criminaliteit hard aanpakken. Net als nog 
anderen uit de welzljns- of culturele sector, 
dient kunsthistoricus Cuido-Jan Sra/zich als 
nieuwkomer aan. Tot slot zal Bert Anciaux, 
als laatste opvolger, de lijst duwen. De 
alllantlevoorzitter is niet uit op een Brussels 
mandaat en zal dan ook een andere lijst 
trekken. 
De Open Stadslijst trekt naar de kiezer met 
een tweetalige campagne. 
Sven Gatz: „We doen dat niet omdat ook 
de andere Vlaamse partijen een meertalige 
campagne zullen voeren. In zekere zin 
konden we ons met een louter eentalige 
campagne van de andere partijen on
derscheiden. Toch beslisten we dit niet te 
doen. Taal is niet enkel een cultuurdrager, 
maar ook een communicatiemiddel. Daar
bij aansluitend moeten we rekening hou
den met de sterkst groeiende groep in 
Brussel, de Inwijkelingen, waarvan er 
steeds meer genaturaliseerd werden. On
der hen zijn er nog altijd velen die Frans 
praten, maar waarvan de kinderen naar 
Nederlandstalige scholen gaan. Vanuit de 
migrantengemeenschap zelf is ons ge
vraagd om daarmee rekening te houden 
en dus een tweetalige campagne te voe
ren. Er werd ons te vens op het hart gedrukt 
de migranten niet In het Arabisch aan te 
spreken. Dat achten ze zelf als vorm van 
paternalisme. Overigens spreekt ledereen 
op onze lijst perfect Nederlands. We willen 
ons bovendien geenszins richten tot het 
Franstalig Belgisch publiek in navolging 
van doelgerichte propaganda kan het 
voorkomen dat we ook andere Europese 
talen hanteren. Deze meertaligheid be
tekent echter niet dat we onze confe
derate visie In ons verkiezingsprogramma 
onder stoelen of banken zullen steken'' 

(evdc) 

26 november 1998 



H oe ver mag een democratie gaan om zichzelf te 

beschermen tegen ondemocratische 

groeperingen ? De Nederlandstalige en Franstalige 

democratische partijen zijn het daarover niet eens. 

^ WETSTRAAT f 

Voor de vu 
moet een 

onafhankelijk 
orgaan 

oordelen over 
racistische 

daden en 
uitspraken. 

\ 

In dit land is er - althans formeel - sprake 
van een zeer toegankelijke democratie. 
Dat uit zich in het systeem van evenredige 
vertegenwoordiging en het ontbreken 
van een kiesdrempel. Het toegankelijk 
electoraal systeem biedt naast de vele 
voordelen, ook enkele nadelen. Deze 
laastste doen zich vooral voor wanneer 
anti-democratische partijen op het po
litieke toneel verschijnen. Op dat mo
ment komt het er op aan het kind niet met 
het badwater weg te gooien. Democra
tische grondrechten zijn niet absoluut. 
Wanneer partijen of organisaties met hun 
programma's of uitlatingen de grond
rechten - zoals het non-discriminatie-
beginsel op grond van ras of nationaliteit 
- aantasten, heeft de overheid tot taak de 
bescherming ervan op te nemen. 

ONTKENNING 
De vraag rijst hoe daarbij te werk te gaan. 
De Belgische overheid is schromelijk te 
kort geschoten in de strijd tegen extreem
rechts. Aangezien laakbare partijen in dit 
land makkelijk wortel schieten, moet tij
dig en op tal van domeinen een aangepast 
en adequaat beleid worden gevoerd. Dat 
staat in schril contrast met de ontkenning 
van de meerdere problemen waarop het 
populistische uiterst rechts zich ent. Er 
werd vooreerst veel te lang gedraald met 
een aangepast sociaal-economisch en 
ruimtelijk beleid. Langzaam maar zeker 
plantten het gevoel van onveiligheid en 
gebrekkige criminaliteitsbestrijding zich 
op de sociaal-economische voedingsbo
dem van extreem-rechts. 
Bovendien liet de federale overheid na 
om ten aanzien van inwijkelingen een 
gepaste politiek te voeren. Er werd voor
bijgegaan aan de toekenning van een 
aantal, nochtans voor de hand liggende 
rechten en de al even noodzakelijke af
dwinging van een aantal plichten, zoals 
de vereiste taalkennis en de inburgering. 
Op die manier plaatst men in feite be
paalde minderheden buiten de maat
schappij. Het blijft merkwaardig hoe wei
nig inwijkelingen in de politieke instel
lingen vertegenwoordigd zijn, toegang 
verkrijgen tot bepaalde sectoren van de 
arbeidsmarkt, een rol vervullen binnen de 
media. De mediterrane groepen komen 
bovendien vooral in het nieuws wanneer 
er zich conflicten voordoen. Er wordt 
daardoor bij een groot deel van de pu
blieke opinie nog nauwelijks een on
derscheid gemaakt tussen opruiers en 
criminelen, tussen diegenen die weigeren 
zich te integreren en diegenen die daar

voor wel inspanningen willen leveren. De 
meeste politici deden er overigens alles 
aan om het publieke debat over dit soort 
onderwerpen te vermijden. Deze houding 
is zo nefast geweest, dat de traditionele 
partijen er vandaag toe neigen het elec
torale debat over veiligheid, criminaliteit 
en migranten aan het Vlaams Blok over te 
laten. Een bedenkelijke evolutie, zeker 
wanneer blijkt dat de Belgen in ver
gelijking met de bevolking van andere 
Europese landen één van de koplopers 

van rechten. Zo aanzien de media een 
eventuele correctionalisering van pers-
misdrijven als een aantasting van de pers
vrijheid. Toen daarmee rekening hou
dend een wetsvoorstel werd ingediend 
om een onderscheid te maken tussen 
racistische en andere persmisdrijven, aan
zag de Raad van State (RvS) het voorstel 
in strijd met het grondwettelijk gelijk
heidsbeginsel. 

PANIEK 
De impasse rond de antiracismewet ont
lokte vooral bij de Franstalige partijen een 
paniekreactie. Er werd niet meer na
gedacht over de omslachtige assisenpro-
cedure of de, ook voor de VU, nood-

Een verborgen 
agenda? 

zijn inzake racistische overtuigingen. Re
cent onderzoek toont ook aan dat het 
onveiligheidsgevoel beduidend blijft toe
nemen. Kortom, bij een bepaald deel van 
de bevolking is de intolerantiedrempel 
overschreden. 

VOLKSOORDEEL 
Heeft het beleid op belangrijke punten 
gefaald, dan dansen sommige politici op 
een slappe juridische koord. In de fe
derale Kamer van Volksvertegenwoor
digers woedt heden ten dage een fel debat 
over de juridische bestrijding van ex
treem-rechts. De discussie is niet volledig 
nieuw. Sinds 1981 bestaat een antira
cismewet. Ze laat niet toe politieke par
tijen te vervolgen en de parketten voeren 
een terughoudend vervolgingsbeleid. Om 
de persvrijheid te waarborgen heeft de 
grondwetgever gewild dat drukpersmis-
drijven voor een Hof van Assisen ver
schijnen, waardoor de uitspraak in han
den ligt van een jury. De Brusselse pro
cureur des konings Benott Dejemeppe 

verklaarde onlangs onomwonden dat 
precies het volksoordeel en de publiciteit 
die met assisenzaken gepaard gaan, hem 
zorgen baren. Dejemeppe is met andere 
woorden bevreesd voor de gevoelens van 
racisme die bij de bevolking leven en heeft 
er daarom geen vertrouwen in dat een 
jury extreem-rechtse geschriften of ver
klaringen zou bestraffen. 
De veronderstelling van Dejemeppe 
toont niet enkel aan hoe de juridische 
bestrijding van extreem-rechts wel eens 
een paardenmiddel zou kunnen zijn, 
maar ook hoe bijzonder moeilijk het 
wordt om de vrijwaring van mensen
rechten af te dwingen door een beperking 

vu-voorzitter Patrik Vankrunkelsven: 
de Franstaligen hebben een 

verborgen agenda. 

zakelijke aanpassing van de antiracis
mewet. Nochtans niet gehinderd door 
platvloerse electorale en communautaire 
overwegingen bij de goedkeuring van de 
versoepelde en verkorte naturalisatiepro
cedure, begonnen de Franstalige partijen 
zich zorgen te maken over de tweetalige 
pamfletten van het Vlaams Blok in Brus
sel. Dit keer werd naar middelen gezocht 
om extreem-rechts en vooral het Blok op 
droog zaad te zetten. Ook in andere 
Europese landen worden extreem
rechtse partijen financieel bestraft of zelfs 
verboden. „De VU schaart zich achter het 

uitgangspunt dat er nood is aan een 

strategie om de democratie te vrijwaren. 

Dat de bewegingsvrijheid van fundamen

teel antidemocratische partijen daarvoor 

aan banden moet gelegd worden, is een te 

rechtvaardigen stelling. De partij is bereid 

mee te denken over een verstrenging van 

de criteria voor het toekennen van over

heidsfinanciering aan partijen. Blijft de 

discussie over de manier waarop men 

zoiets aanpakt. Alleszins moet een on

afhankelijk orgaan daarover oordelen." 

Het wetsvoorstel van PS-kamerlid Claude 

Eerdekens bepaalt dat indien een po
litieke partij of een component, een lijst, 
een kandidaat of een gekozene een daad 
stelt of financiert die een overtreding 
inhoudt van art. 14 van het Europees 

Verdrag van de Mens (EVRM) of van de 
antiracismewet, de overheidsdotatie van 
de betrokken partij kan worden inge
trokken voor een periode niet korter dan 
3 maand en niet langer dan 1 jaar. De 
Raad van State had principiële bezwaren 
bij het wetsvoorstel. Het eindoordeel 
over de bestraffing werd aan een politiek 
orgaan, de Controledcomissie betreffende 

de verkiezingsuitgaven en de boekhouding 

van de politieke partijen, toegewezen. De 
RvS adviseerde dat politieke partijen niet 
tegelijk rechter en partij kunnen zijn. In 
hun electoraal opbod om als 'anti-Blok' 
partij te worden beloond, stoomden de 
Franstalige partijen een nieuw voorstel 
klaar. Voor VU-voorzitter Patrik Van

krunkelsven leek het erop alsof deze par
tijen „een verborgen agenda hebben: het 

Blok versterken en bet de Vlamingen in 

Brussel zo moeilijk mogelijk maken." Als 
men de inhoud van het nieuwe voorstel 
bekijkt zou extreem-rechts inderdaad als 
'overwinnaar' uit de bus kunnen komen. 
Zo zouden de voorzitters van het Hof van 
Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van 
State zich over een eventuele bestraffing 
uitspreken. Deze drie topambtenaren zijn 
echter door „de politiek" benoemd. Bo
vendien interpreteren de Franstalige par
tijen het EVRM wel erg ruim. Elke be
doeling om onderscheid te maken „op 
grond van geslacht, ras, godsdienst, po
litieke of andere overtuiging, nationale of 
maatschappelijke afkomst, het behoren 
tot een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte of enig andere status" zou tot 
een procedure om de betrokken partij 
financieel te straffen, kunnen leiden. Op 
basis van dergelijke criteria dreigt het 
gevaar dat de democratie niet wordt 
beschermd, maar de vrijheid van na
genoeg elke meningsuiting wordt beknot. 
Bovendien wordt de wens van partijen 
om zich van andere te onderscheiden als 
het ware verboden. De kans zit er dan ook 
in dat het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens het voorstel na klacht van 
het Blok afwijst. VU, VLD, CVP en 
Vlaams Blok vroegen daarom een spoed-
advies aan de RvS. 

(evdc) 

26 november 1998 



% n de 'Schelp' van het Vlaams parlement werd de 

X Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 

(NEVB) officieel voorgesteld. Godfried Lannoo vatte 

gebald samen waarvoor deze staat. Een afrekening 

met de 'modieuze' intellectuelen die het eigen 

verleden wensen opzij te schuiven. En een waarborg 

dat de Vlaamse beweging niet mag en niet kan door 

één groep opgeëist worden. 

4 ACTUEEL ^ 

Op initiatief van Gaston Durnez, op dat 
moment redacteur van De Standaard, 

verscheen een kwarteeuw geleden 
(1973-1975) de tweeledige Encyclope

die van de Vlaamse Beweging (EVB), die 
voortaan als de 'oude' encyclopedie 
wordt beschouwd. Sinds 1975 raakte de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging 
in een stroomversneüing. Denken we 
daarbij vooral aan de opeenvolgende 
staatshervormingen of de 'verzelfstan
diging' van Vlaanderen. Uitgever Lan
noo besefte dat een aanvullend deel 
praktisch, methodologisch, wetenschap
pelijk, noch financieel haalbaar was. De 
tijd staat niet stil en de wetenschap
pelijke bedrijvigheid evolueert. De his
torici Tony Valcke en Filip Devos be
rekenden dat gedurende de periode 
1968-1985 niet minder dan 25.000 
bladzijden werden geschreven over de 
Vlaamse beweging tijdens het interbel
lum. 

UITGANGSPUNTEN 
Deze verregaande wetenschappelijke in
teresse leidde tot nieuwe inzichten, be
naderingen en theorievorming. Niet zel
den bijv. stond de interdisciplinaire in
valshoek centraal. Meer dan vroeger 
werd de geschiedenis van de Vlaamse 
ontvoogding in verband gebracht met de 
geschiedenis van de sociale bewegingen. 
Er was en is bovendien de 'demytho-
logiserende' precisie waarmee gedreven 
academici te werk gingen. Voor historici 
of sociologen als Bruno de Wever of Luc 

Huysse stond de zakelijke, feitelijke, 
kritische en afstandelijke benadering 
over respectievelijk 'de greep naar de 
macht' en nadien de repressie en epu-
ratie centraal. Natuurlijk gingen der
gelijke publicaties en vooral de besluiten 
die erin vervat liggen niet zonder dis
cussie of felle debatten gepaard. Bij de 
enen duikt met de regelmaat van de klok 
het spook van de 'hineininterpretierung' 
op. Anderen verweten de vorsers een 
gebrek aan inlevingsvermogen. En de 
mythes? Deze, zo lieten zowel Maurits 

Coppieters als Eric Defoort verstaan, 
maken nu eenmaal deel uit van het 
betreffende tijdsgebeuren. De loutere 
beschrijving van de mythologische as
pecten en de invloed ervan moeten dan 
ook in de historiografie ingepast wor
den. 

Alleszins kon de beschrijving van de 
mythes - in tegenstelling tot wat som
migen graag zouden willen - volgens de 
kernredactie van de NEVB, niet tot een 
verheerlijking van sommige fenomenen 
of personen leiden. „De NEVB wil niet 

aan 'nationale' geschiedschrijving doen 

door mythes te creëren over een held

haftig verleden." In vergelijking met de 

EVB, waaraan meerdere 'betrokkenen' 
hun medewerking verleenden, is de 
NEVB dan ook op sommige punten 
'ontluisterend'. Of in bepaalde bijdragen 
de 'ontluistering' als een doelstelling op 
zich werd beschouwd, zal na grondige 
lezing moeten blijken. Verheerlijking, 
noch ontluistering mogen in feite het 
uitgangspunt van geschiedschrijving 
vormen. Anderzijds is wetenschap nau
welijks waardenvrij. „Dat soms een be

twistbare keuze, een zeker subjectivisme 

en voorts toevallige wetenschap of jam

merlijke vergetelheid en vergissing kun

nen voorkomen, zal niemand durven te 

heen de verscheidenheid van de VB 
ontdekte de kernredactie „een gemeen

schappelijke noemer, nl. een streven naar 

de vorming van een Vlaamse collectieve 

identiteit, al dan niet in een eigen staat." 

En bij het bepalen van deze identiteit 
„speeldelspeelt de taal een cruciale 

rol." 

Enkel de taal wordt als identiteitsbe-
vorderend kenmerk vermeld. Gods
dienst hoort daar volgens de NEVB niet 

Een droom 
in vervulling 

loochenen", zo zei redactievoorzitter 

Reginald de Schrijver tijdens de voor

stelling. 

DERDE WEG 
De kernredactie, bestaande uit de ge
trouwen De Schrijver en Durnez en de 
nieuwe redactieleden vice-voorzitter 
Bruno de Wever, Lieve Gevers, Pieter van 

Hees en Machteld de Metsenaere, boog 
zich tevens over concepten als nationale 
bewegingen, natievorming en identiteit. 
Daarover bestaan grofweg twee sterk 
uiteenlopende theorieën. Voor de enen 
zijn (Vlaamse) identiteit of volksaard en 
naties eeuwige, natuurlijke en daarom 
nauwelijks betwistbare en dus absolu
tistische gegevens. Voor de anderen zijn 
beide concepten tijd- en contextgebon
den. Daarbij wordt de klemtoon gelegd 
op de 'politiek functionaliteit', m.a.w. 
beide concepten worden door (Vlaamse) 
politici ge-of misbruikt om zich te pro
fileren of de bestaansreden en politiek 
van hun instelling in de verf te zetten. De 
kernredactie stipt aan niet te willen 
bewijzen dat er Vlaamse 'Volksgeist' zou 

bestaan (hebben)." Met het niet per se te 
hoeven bewijzen kiest de NEVB voor de 
'derde weg'. Enerzijds is de Vlaamse 
identiteit „geen natuurlijk en vanzelf

sprekend eindproduct van een geschie

denis die begint in een ver verleden en 

doorgaat in een verzekerde toekomst." 

Daaraan wordt meteen toegevoegd dat 
Vlaamse identiteit „een verwerkelijking 

van recente historische ontwikkelingen 

is." De Vlaamse identiteit en natie be
staan, niet min, niet meer. En het zijn 
zeker geen subjectieve of willekeurige 
verlangens van een beperkte elite eng 
nationahstische politici. Neen, door

bij. Dat is het eindresultaat van een bij 
wijlen verhitte discussie tussen prof. 
Lode Wils, die deel uitmaakt van de 
NEVB-adviesraad en de strijd voor taal 
en natie als een overwegend katholieke 
zaak beschouwd en prof. Herman Ba-

thazar die het daar niet eens mee is. Dat 
overigens overwegend Vlaams-nationale 
politici in de NEVB worden beschreven, 
benadrukt zonder meer het belang van 
het Vlaams-nationalisme in de strijd 
voor Vlaamse ontvoogding. Daartegen
over bestaat dé Vlaamse beweging, aldus 
de redactie, niet. „De Vlaamse beweging 

als een verzamelnaam vooreen bewegmg 

die niet door één groep kan worden 

opgeëist, bestond!bestaat wel degelijk." 

NELLY 
Dat de brede doelstelling van de VB tot 
de oprichting van een rechtstreek ver
kozen Vlaams parlement leidde, werd 
door parlementsvoorzitter Norbert De 

Batselier (SP) in de verf gezet. „Er is geen 

zinrijkere locatie om de NEVB officieel 

voor te stellen." Onder impuls van toen
malig Vlaams minister van Onderwijs 
Luc Van den Bossche (SP) en op aan
dringen van de huidige hoofdredacteur 
van Het Nieuwsblad en onze gewezen 
collega Paul Van den Driessche trok de 
Vlaamse regering in 1993 22,5 miljoen 
fr. subsidie uit voor de verwezenlijking 
van het project. 

De Batselier legde, zoals de andere spre
kers, de klemtoon op de wetenschap
pelijke degelijkheid van de drieledige 
NEVB en de pluralistische samenstelling 
van de redactie, wat hij als „een teken 

van Vlaamse volwassenheid" aanzag. De 
huidige minister van Onderwijs Eddy 

Baldewijns (SP) loofde „dat ook ele

menten uit ons onverwerkt verleden wer

den getaxeerd." Deze uitgangspunten 
maakt de toenemende verwevenheid 
tussen Vlaamse beweging en de Vlaamse 
politieke instellingen - het volk wordt 
staat-principe - voor pohtici van meer
dere partijen aannemelijker. Baldewijns 
beloofde zelfs dat elke Vlaamse school 
de NEVB van 3 8 00 bladzijden, met 4000 
trefwoorden, 80 overzichtsartikelen, 
1500 illustraties en de 15.000 kruis-
verwijzingen op cd-rom gratis en met 
bijhorend lessenpakket krijgt toege
stuurd. 

Reginald de Schrijver benadrukte te
recht de inzet van Mia van Mechelen en 
de wetenschappelijke degelijkheid van 
de onvermoeibare Petra Gunst, beiden 
behorend tot de bureauredactie. De pro
fessor bracht ook een ideetje van VU-
ondervoorzitter Eric Defoort te berde. 
Deze had naar aanleiding van de uit
reiking van de Visser-Neerlandiaprijs aan 
Wetenschappelijke Tijdmgen de hoop 
uitgesproken dat het tijdschrift de taak 
zou opnemen om via de moderne com
municatiemiddelen en een permanente 
bureauredactie nieuwe actuele gegevens 
aan de NEVB toe te voegen. 

Van twee naar 
drie: 25 Jaar 
Vlaamse 
beweging 
ieverden één 
extra 
boeicdeel op. 

Betekende dit een boodschap voor uit
gever Godfried Lannoo? De 'Pater Fa-
miÜas' zag met 'zijn', begin 1988 af
gesloten, NEVB een droom in vervulling 
gaan. Daarna zou hij de fakkel aan de 
nakomelingen doorgeven. Godfried 
Lannoo liet uitschijnen dat zijn taak niet 
beëindigd is, want de NEVB is vandaag 
en morgen een uiting om „af te rekenen 

met diegenen die het eigen verleden opzij 

wensen te schuiven." Verwijzend naar 
VU-politica Nelly Maes besloot God
fried Lannoo dat „het besef van eigen 

identiteit een voorwaarde is voor eigen 

waardigheid en de eigen waardigheid een 

begin is van oprechte democratie." 

Eric Van de Casteele 

c» Tot 15 januari 1999 kost de NEVB 

3.990 fr. Daarna 1000 fr. meer. 

De 
enyciopedie 
gaat met zijn 
tijd mee: hU is 
ook 
vericrijgbaar 
op CD-ROIM. 
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D iepzinnige boeken over het 

nationaliteitenconflict in België zijn blijkbaar in 

trek, drie nieuwe werden zopas op de markt gegooid. 

Maar hebben ze ook iets te vertellen f ]aak Peeters 

nam er eentje grondig door. „Vergeefse moeite!" is 

zijn mening. Maar waarom het boek dan toch 

gelezen f 

België Is een 

spookstaat 
geworden, 
misschien 

brengt knoop 
Brussel de 

redding 

6 

In de inleiding tot het boek Belgische 

toestanden leest men volgende zin: 
„Maar de situatie in België is op dit 
ogenblik zodanig dat de identiteit van een 
auteur onwillekeurig doorschemert in de 
zienswijze die hij hanteert (...). Het is 
slechts een illustratie van het bestaan van 
de communautaire identiteit." Deze zin is 
een bekentenis: België is een virtuele staat 
geworden, een „spookstaat". 

STUKJE FRANKRIJK 

Storend in het boek is het ontbreken van 
de Vlaams-nationale stem. Met opzet 
werden vertegenwoordigers van de 
Vlaamse respectievelijk Waalse nationale 
bewegingen uit het debat geweerd. Heeft 
dat wel zin? Alleen Ludo Abicht mocht 
even over de Joden schrijven... 
De eerste bijdrage is van de hand van Jean 
Beaufays. Deze houdt vol dat er bij het 
ontstaan van België van een Belgisch 
nationaal gevoel gewoon geen spraak 
was. Enkele bladzijden verder beweert 
Mare Reynebau precies het omge
keerde... 

Beaufays legt uit : het maatschappelijk 
weefsel was voor het grootste deel ver
smolten met de rest van Frankrijk. „De 
rest van Frankrijk!" België was dus ge
woon een stuk van Frankrijk. Het Ko
ninkrijk van de Verenigde Nederlanden 
heeft Frankrijk dus een stuk van zijn 
grondgebied ontnomen. Geen wonder 
dat Frankrijk de Belgische „omwenteling" 
ook militair met wellust steunde, wat 
Beaufays niet zegt. Ter informatie: Ant
werpen werd in november 1832 door de 
Franse maarschalk E. M. Gérard inge
nomen. 

In haar bijdrage wijst Denise van Dam 
erop dat de Waalse beweging een iden
titeitsbeweging geworden is, met een 
diepe affectieve en daarom volop men
selijke betekenis. Het Waalse identiteits
discours verschilt volgens Van Dam ech
ter van het Vlaamse, doordat het zich 
toelegt op de vorming van een wilsnatie, 
helemaal in de lijn van de Franse re
volutie. Het Vlaamse discours gaat uit van 
de natuurlijke, vooraf aanwezige iden
titeit. Daarom, zegt Van Dam, zijn er 
inzake Voeren twee onverenigbare dis
cours aanwezig. 

NIEUWE BREUKLIJNEN 

Na een overzicht van de ontwikkeling van 

het Belgische federaliseringsproces door 

E. Lentzen en een korte beschouwing 

over België als koloniale mogendheid 

door Mare Poncelet, gaat Mare Swyn-
gedouw in op de veranderende machts
verhoudingen binnen het postmoderne 
België. Terwijl aan de basis de greep van 
de zuilen afneemt, tekenen nieuwe ide
ologische breuklijnen zich af, één daarvan 
is de materialisme-postmaterialisme-as, 

waarbij de VU kennelijk langs de ma
terialistische kant geplaatst wordt of cul
turele openheid en de houding tegenover 
migratie. 

nédicte Vaes in deze bundel komt uit
richten, mag Joost weten. Een bijdrage 
die begint met de mededeling dat Vlaan
deren „elk jaar enkele honderden mil
joenen (sic) frank overdraagt naar Wal
lonië" is meteen getoonzet. De Vlamin
gen zijn een stelletje aartsegoïsten en 
ondermijnen de solidariteit met de arme 
Walen. 

DE NIET-IDENTITEIT 

Felice Dassetto bespreekt het ontstaan 
van een Westerse vorm van Islam en 
Karen Phalet en Barbara Krekels illu
streren wat ikzelf in mijn boek Waarde 

Landgenoten besproken heb: integratie
beleid is altijd inpassing in de bestaande 
nationale identiteit. Immigranten die zich 

Brusselse knoop 
kan België redden 

Marco Martiniello moet in zijn bijdrage 
stellen dat de verscheidenheid binnen 
België zo groot geworden is, dat er nog 
nauwelijks van een land gesproken kan 
worden. Hij pleit voor een België dat een 
„multicultureel en democratisch project" 
zou zijn. Maar welke toegevoegde 
waarde heeft zo'n nieuw-Belgisch project 
nog voor een Vlaanderen dat op de 
drempel van de Nederlanden en van 
Europa staat? 

Hoewel hij steunt op eerder karig on
derzoeksmateriaal, levert de tekst van 
Jaak BiUiet c.s. voor Vlaamse nationa
listen stof tot nadenken: de jongere ge
neratie in Vlaanderen zou zich weer meer 
Belgisch voelen, hoewel het Vlaamse ele
ment als een vanzelfsprekendheid aan
wezig blijft. Dit leert ons dat Vlaanderen 
zo snel mogelijk onafhankelijk moet wor
den. 

Kris Deschouwer en Lieven Dewinter 
stellen dat België van oudsher een cli-
entelistische politieke cultuur bezit, en 
dat het afstappen daarvan een heel pijn
lijke bedoening zal zijn, als dat ooit lukt. 
Sergio Carozzo bespreekt in zijn bijdrage 
de Belgische toppolitiek. De conclusie 
van zijn verhaal: de Belgische evenwich
ten berusten op een berg stinkende vui
ligheid die men voor elkaar afdekt. Die 
berg willen opruimen vereist het op
ruimen van het Belgische establishment 
zelf. 

Jan Servaes maakt duidelijk dat België 
geen mediabeleid voert en dat onze media 
daarom, nog meer dan elders, in de greep 
van economische belangengroepen te
recht komen. 
Wat de militante francofone activiste Bé-

niet willen laten inpassen, veroordelen 
zichzelf tot de marginaliteit. Anderzijds 
blijven vele immigranten verbonden met 
hun herkomstland, hoewel gaandeweg 
steeds minder, omdat het „ginds" lang
zaamaan wegdeemstert. Maar de nati
onale breuklijn binnen België compliceert 
het hele immigrantenverhaal. Totnogtoe 
worden zij immers opgevoed tot "Belgen", 
niet tot "Vlamingen". 
In Wallonië, en in het algemeen in de 
Franstalige wereld, valt deze Belgische 
identiteit zelfs uitdrukkelijk samen met 
een anti-Vlaamse ingesteldheid. Een in 
Luik ingeweken immigrant, Ural Manco, 
haalt daarom in zijn korte bijdrage scherp 
uit naar die Franstaligen, die zichzelf en 
hun cultuur nog steeds superieur achten 
aan alles wat "Nederlands" klinkt. Om de 
ernst van dit vraagstuk te verduidelijken, 
dit citaat uit de bijdrage van Hassan 
Bousetta, midden in zijn pleidooi voor 
een nieuw "multicultureel burgerschap": 
„Want deze bewegingen, die nationa
listisch en racistisch van inspiratie zijn, 
betekenen wel degelijk een reëel gevaar, 
ook al vormen ze een kleine minderheid. 
Alle burgers, Belgen, nieuwe Belgen en 
toekomstige nieuwe Belgen, moeten zich 
uitgedaagd voelen door deze alliantie van 
nationahsme en racisme. Het is immers 
duidelijk dat de marcheerders van Brussel 
en de pelgrims van de IJzerbedevaart die 
de leuze „België barst" scanderen, de
zelfde zijn als degenen die ook „Eigen 
volk eerst"roepen." (blz 167). 
Na het leen van deze gedachten is het 

grote gevaar dat Vlaanderen bedreigt dat 

„België" uit het debat zou kunnen te

voorschijn komen met een nieuwe le

gitimatie: het breeddenkende, a-nationa

listische, niet-etnische, multiculturele Bel

gië. 

De visie die Angelo De Simone brengt, 
gaat helemaal in deze richting: dat 
Vlaams gedoe is een artificieel in het leven 
geroepen stereotypie, dat in een tijd 
waarin culturele identiteit niet meer aan 
"vaderlanden" mag gekoppeld worden, 
niet langer past.... 

Eén opvallende dissonant in deze toch 
wel slinks-belgicistische bundel is de 
merkwaardige bijdrage van de in Bor
deaux levende en werkende emigre Da
niel-Louis Seller.Voor hem zou het België 
van 1830 nog zin hebben gehad. Thans is 
België een staat geworden die een niet-
identiteit bestuurt. Julie en Melissa zou
den waarschijnlijk nog hebben geleefd, 
als de Belgische departementen een on
derdeel van Frankrijk zouden zijn ge
weest en An en Eefje zouden waarschijn
lijk beter beschermd zijn geweest door 
een Vlaamse staat... 

BRUSSELSE KNOOP 

Komt zo'n Vlaamse staat er ooit? In ieder 
geval brengt het bestaan van Europa met 
zich dat het al dan niet ontbinden van 
België steeds minder belangrijk wordt, 
vindt de intussen in Canada levende Lies-
beth Hooghe. 

Als dat zo is, waarom doeken we het dan 
niet meteen op? 

In het slothoofdstuk trachten Swynge-
douw en Martiniello af te sluiten met een 
aantal toekomstscenario's. Veel scena
rio's blijken er niet voor de dag te komen. 
Een teken aan de wand? Zij besluiten 
zelfs met de opmerking dat het voort
bestaan van België volstrekt niet zeker is. 
Maar de Brusselse knoop zou de be
langrijkste kracht kunnen zijn voor het 

behoud van dit land. 
^f ^ ^ 

Moet de nationalist dit boek lezen? Ja, 
maar niet om de kwaliteit van de bij
dragen: verschillende bijdragen zijn de 
moeite van het lezen niet waard. Toch 
raden wij dit boek aan, het is namelijk 
altijd goed om weten wat anderen over je 
denken. 

Jaak Peeters 

c» Belgische toestanden. De lotgevallen 

van een kleine bi-culturele democra

tie. Mare Stvyngedouw en Marco 

Martiniello. Uitg. Icarus, 1998. 207 

blz., 895 fr. 
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Nil zond»iPnivim 11.30 
Antwerpen - ArenbeFgfffèater 

Dit weekeinde geeft de VU het startschot 
voor haar verkiezingscampagne '99. De 
democratische Vlaams-nationahsten van 
de VU gaan samen met ID21, de pohtieke 
vernieuwingsbeweging rond Bert Anci-
aux, naar de kiezer. Zondag organiseren 
ze in Antwerpen een eerste meeting. Dat 
deze verkiezingsaUiantie geen gemakke-
hjke opdracht is, wordt vanuit de VU ook 
toegegeven. Maar de VU-partijtop oor
deelde dat de operatie noodzakehjk was. 
Ten eerste om de pohtieke afkeer bij een 
groeiend deel van de bevolking naar een 
Vlaams radicaal-democratisch project te 
kanaliseren en ten tweede om een ver
derzetting van Dehaene's Belgische lood-
gieterbeleid onmogelijk te maken. Bert 
Anciaux lanceerde in zijn essay Kinderen 

van de hoop al een oproep naar nieuw 
politiek engagement en sprak in Zaal F 
van de Senaat met collega's van andere 
partijen over politieke vernieuwing. In de 
nasleep van de Dutroux-affaire bleken de 
aanwezige politici het eens dat het tijd 
was voor verandering. Maar als puntje bij 
paaltje kwam, bleken het geen "durvers". 
Anciaux boorde dan maar andere kanalen 
aan en ontmoette luisterbereidheid bij 

kleine, maar sterk geëngageerde groepen 
die ook op zoek waren naar remedies om 
onze zieke democratie te genezen. Eind 
november '97 kon Anciaux de VU-par-
tijraad overtuigen om samen met deze 
groepen een project voor politieke ver
nieuwing op te zetten. Negen maanden 
later, op 27 september 11., zette een bij
zonder VU-congres het licht op groen 

Met de bus 
Volgende arrondissementen gaan 
in groep naar Antwerpen. 

Mechelen: 05/480.84.85 (arr, se-
cretanaat). Samen met de trein 
vanuit Mechelen en Lier. 

Ttirnhout 014/37.24.54 (secre-
tanaat Kris Van Dijck) Opstapplaat
sen: Dessel ("De Plaetse" 
om15u00), Mol {'t Station om 
13u15). Ceel (Markt om 13u50). 
Prijs 150fr. 

Halle-vilvoorde en Brussel 
02/219.49 30 (Mare De Doncker) 
of 02/673 05 02 (BertAerts) 

Leuven- 016/49 00.48 (arr. secre
tariaat). Prijs: lOOfr 

Limburg- 089/35.67.53 (VNS-
Umburg op ma en do) 

Cent-Eeklo: 09/223.70 98 (Volks
unie Gent-Eekio) Er vertrekt een 
bus vanuit Cent (Sint-Pletersplein 

om I3u00) en één vanuit Ertvelde 
(Vrije Basisschool - centrum, te
genover kerk om 13uOO). Cratis 

Brugge 050/35.66.87 (Joel Bous-
semaere) en 050/34.94.39 (Pascal 
Ennaert). Opstapplaats- achter
zijde station Brugge. Prijs: 200 fr. 

leper 057/48.85.47 (Flllep COüd-
eseune) of 075/33.33.29 (Marleen 
Elleman). 

KortrUk-Roeselare-Tleit: 
051/30 26 70 (Enk Vandewalle). 
Opstapplaatsen- Roeselare ('t Laag 
Plafond om 12u30), Izegem (Goe-
derenstatlon om 12u45) en Kort
rijk (Conservatoriumplein om 
13U00) 
Prijs kinderen tot 12 jaar gratis, 
jongeren tot 25 jaar 100 fr en 
volwassenen 150 fr. 

Oostende-Veurne-Dlksmulde 
(o.v.) Roos Snauwaert, 
059/27.75 35 

voor de alliantie VU-ID21. Zondag ko
men beide alliantiepartners voor het eerst 
samen. Deze meeting moet meteen „de 
juiste toon zetten". In dat kader worden 
de aanwezigen getrakteerd op enkele pri
meurs zoals de presentatie van het al
liantiebeeld en de projectie van een splin
ternieuwe videomontage met de kracht
lijnen van het alhantieprogramma. Deze 
video is een realisatie van het Gentse 
productiehuis Timescapes met acteurs 
van Klein Barnum, een ploeg met jong 
talent uit de Vlaamse Improvisatieliga. 
Anja Daems, bekend van radio en TV, 
praat de manifestatie aan elkaar. Maar de 
charmante juf van Herexamen interviewt 
ook het duo Vankrunkelsven & Van 
Quickenborne, respectievelijk VU-voor-
zitter en ID21-woordvoerder. Meteen dé 
gelegenheid om mekaar beter te leren 
kennen en alle eventuele vooroordelen 
uit de weg te ruimen. Alliantievoorzitter 
Bert Anciaux houdt de slottoespraak. 
Vermelden we nog dat in de foyer van het 
Arenbergtheater ook de webstekken van 
de VU en ID21 op een groot scherm 
worden gepresenteerd. 

(pdz) 

Dirk Blanchart 
en z'n schietstoel 

tk op het Alhantiemoment is 
alvast van formaat met Dirk Blanchart, 
één van de meest authentieke muzikale 
talenten in Vlaanderen. Ooit de drijvende 
kracht achter de succesvolle rockgroep 
Luna Twist. Stond op zowat alle podia 
van dit land, samen met bekende in
ternationale artiesten. Was dit jaar te zien 
op o.a. Boterhammen in het Park, de 
Gentse Feesten en Nekka. Z'n nieuwe cd 
Schietstoel werd zowel door de kritiek als 
door de Vlaamse radiozenders enthou
siast onthaald. 

Welkom 
in Antwerpen 

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 (Stads
schouwburg, inno of Hopland). Of met wat geluk 
vindt u een plaatsje in een van de belendende 
straten. 
Trouwens, waarom maakt u van het Alllantiemoment 
geen gezellig dagje uit in Antwerpen? Net naast het 
Centraal Station bevindt zich de Antwerpse Zoo. En in 
de onmiddellijke nabijheid van het Arenbergtheater 
kan u even langs de Volgeltjesmarkt lopen. 
Voor de kinderen hoeft u het alvast niet te laten. De 
kinderanimatie tijdens het Allianttemoment is in han
den van VLANAJO. Die Jeugddienst stak een ver-
haalspel In elkaar rond Ridder Rodertk en Jonkvrouw 
Madeliefje. 

Onze Fortis-
schrUfactle 

Heeft u uw verzoekje reeds naar directeur Karel De 
Boeck {ASLK Bank, Wolvengracht 48, 1000 Brusseh 
gestuurd? Wie dat wel deed was Wllly Kuijpers, ex-
parlemenstlid en burgemeester van Herent. 
Maar Wllly heeft, met de bevlogenheid hem eigen, 
zijn brief aan directeur De Boeck „met redenen 
omkleed" en deze argumentatie willen wij u niet 
onthouden. Wij citeren. 

Geachte Heer 
Voorzitter, 
Een financiële Instelling -
zeker omdat ze voor een 
flink deel openbaar is - kan 
met anders dan de taal en 
de cultuur van haar streek 
en bewoners eerbiedigen. 
Even terugblikkend in de 
geschiedenis zal U met zo-
velen toch wel gemerkt 
hebben hoe contraproductief de verfransing en de 
verduitsing voor de ,,handel en wandel" waren en 
zijn. . Wie werd en wordt van dergelijk koloniserend 
taalgebruik beter? Vanuit mijn meertaligheid en 
Europese ingesteldheid besef Ik gaandeweg meer 
en meer dat de aantrekkelijkheid van een bedrijf 
zoals het uwe, geborgen ligt in het specifiek-elgene 
en de kwaliteit van de dienstveriening Deze ge
gevens verdoezelen onder een voor velen onver
staanbaar reclametaaltje schaadt zonder meer 
Het spijt me dan ook dat Fortls-ASLK en aanver
wanten onder die voorwaarden in mij geen partner 
zullen vinden. 

Wllly KuUpers 

Daar hoeft nog weinig aan toegevoegd' 
Ondertussen mochten wij, vanuit ietwat onver
wachte hoek (Nederiand), een open bnef aan Fortis 
ontvangen. Getekend ,,een trouwe en tevreden 
klant van de ASLK" .. 
Maar dat is voor volgende week. 

1 
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Het 
inburgerings
contract lean 

migranten 
heipen zich 

sneiier thuis 
te voeien in 

de (Mecheise) 
samenieving. 

Op 19 november ]1. werd de langver
wachte studie over migrantenbeleid in 
Mechelen (prof. Martens en prof. Blom-
maert) voorgesteld in de verenigde af
delingen van de gemeenteraad. Een dag 
eerder nam een werkgroep van de Me
cheise VU-jongeren de studie door en 
kwam daarbij tot volgende bevindingen. 

ALGEMENE BEOORDELING 

De studie geeft een goede onrieding van de 
Mecheise migrantenproblematiek, maar is 
teveel een ideologisch discours. De vele 
creatieve elementen hebben echter meer te 
maken met de persoonlijke overtuigingen 
van de auteurs (migrantenstemrecht, in
tegratieconcept, rol zelf-organisaties, ...), 
dan met wetenschappelijke visie. Vormt 
dit rapport werkelijk een goed uitgangs
punt voor een toekomstgericht integra
tiebeleid? Bepaalde opvattingen, bvb. in
zake 

intercultureel onderwijs, zijn volgens ter
reinwerkers achterhaald. 
Te weinig aandacht gaat naar concrete 
aaie, enkele interessante aanbevelingen 
niet te na gesproken. Uitgangspunt is té 
eenzijdig de zwakke socio-economische 
positie van vele migranten, d.i. een nieuwe 
vorm van 'biefstukkensocialisme'. De VU-
jongeren laken ook het verkapt pleidooi 
voor een Islam-zuil. 

Dat migranten vaak slachtoffer zijn van 
racisme is juist, maar wat met het (te
rechte) onveiligheidsgevoel bij de autoch
tone burger? Ook migranten moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen, zowel in
dividueel als via zelforganisaties. Het grote 
probleem is het totale gebrek aan com
municatie tussen Vlamingen en migranten. 
Die communicatie moet sterk aangemoe

digd worden met 'vertrouwenwekkende 
maatregelen', die komaf maken met het 
sterk wederzijds wantrouwen. Taalkennis 
is voor migranten dé hefboom voor so
ciale, 

economische en culturele emancipatie. 
Maar daarnaast moeten verplichte inbur
geringscontracten migranten en overheid 
wederzijds tot inspanningen op het vlak 
van integratie engageren. Doortastende 
maatregelen op het vlak van onderwijs, 
huisvesting en tewerkstelling zijn dringend 
nodig. 

PUNCTUELE BEMERKINGEN 

- externe coördinator: mag geen 'schaam
lap' voor het beleid zijn en vooral de 
beleidslui niet ontslaan van hun beleids-
opdracht, waarvoor zij politieke verant
woordelijkheid dragen; 

- anti-racistisch beleid: racisme is een 
kanker, die - zeker bij overheidsdiensten en 
politie - bestreden moet worden; maar het 
'anti-racisisme' mag geen ideologisch alibi 
zijn, dat migranten vrijstelt van integra
tie; 

- schaduwcollege migranten: deze paral
lelle structuren neigen naar 'politieke 
apartheid' en gaan op sluikse wijze veel 
verder dan gemeentelijk migrantenstem
recht, waarover helaas nog geen consensus 
bestaat; 

- zelforganisaties: een blanco-cheque voor 
organisaties in een ongezonde monopo
liepositie en zijn gekant tegen integratie, 
dus niet langer wenselijk; 

- positie Rzoezi-ICOM: deze organisaties 
vervullen een nuttige taak, maar zijn met 
representatief en moeten het begrip in
tegratie aanvaarden; ook andere migran
tenorganisaties (moskee, Marokkaanse 

vuJO-Mechelen geeft 
visie op studie 
integratiebeleid 
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vrouwen, ...) moeten bij het beleid be
trokken worden; 

- onbeleiden 'electoralisme': de numerieke 
macht van het Vlaams Blok mag geen 
argument zijn om de meest laakbare stand
punten van die partij feitelijk over te 
nemen; daarentegen is er nood aan een 
eensgezind en realistisch beleid vanwege 
de hele gemeenteraad. 

INBURGERING 

De VU-jongeren geloven in het 'inbur
geringscontract'. Op die manier wordt de 
formele mogelijkheid gecreëerd, opdat de 

migrant op korte termijn zou kunnen 
functioneren in de Mecheise samenleving. 
Migranten moeten immers kunnen (en 
willen) instappen, ook al lokt migratie 
wrevel uit. Er moet gewerkt worden aan 
het kanaliseren van die wrevel, bijvoor
beeld door autochtone Mechelaars ver
trouwder te maken met de 'nieuwe Vla
mingen'. 

Anderzijds moeten migranten ook mo
gelijkheden en instrumenten krijgen om 
zich te kunnen weren in een soms vijandige 
samenleving. Een zeer noodzakelijk in
strument voor hun emancipatie is taai-

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 4 dec. ZOTTECEM: Praatcafé 

over Europees stemrecht. Gastspreker: 
Fons Borginon. Om 20u. in Casthof Er-
wetegem. inkom gratis. Kaasbuffet 250 fr. 
(1 cons, inbegrepen). Org.: VU-Zottegem. 

Za. 19 dec. NlNOVE: Kerstfeest 
van WVC-Ninove. Om 12U.30 in Salon Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid 
menu aan 900 fr.. niet-leden betalen 1.050 
fr. Inschrijven tot 16/12 bij René Martens 
(054/33.43.47). 

za. 19 dec. AAICEM: Kerstkaffee 
met gratis optreden van Plansjet. Vanaf 
I8u. in De Schuur, Populierenstraat 15. 
Org.: FVK-Rodenbachfonds Erpe-Mere. 

Zo. 20 dec. AAICEM: Vlaamse 
Kerstmarkt. Autentieke openluchtkerst
markt in een landelijk kader. Vanaf 13u. 
verwelkoming door de Kerstman in De 
Schuur. Populierenstraat 15. Tevens ten
toonstelling door Herman De Somer en 
Marcel De Clippeleer. org.: Rodenbach-
fonds Erpe-Mere. irtfo: Patrick VeiDestel, 
055/62.73.89. 

WEST-VLAANDEREN 
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. IZECEM: 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. 

Dl. 1 dec. KORTRIJK: Kookdemon
stratie o.l.v. Mieke Dutoit. Om 19u.30 in 
Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7. inschrijven bij Ber-
nadette Damiens. tel. 056/21.26.99. Org.: 
FVV-Kortrijk. 

zo. 6 dec. BRUCCE: Debat over de 
politiehervormingen. M.m.v. parlements
leden Karel Van Hoorebeke en Jean-Marie 

Bogaert, Paul van Keer (Rijkswachtsyndi-
caat) en Mare Dhondt (Politiesyndicaat). 
Van 10 tot 12u. in zaal Van Volden. Boe-
veriestraatte Brugge. Toegang 50 fr, gratis 
voor leden Vlaams Forum, info: Joel Bous-
semaere, 050/35.64.13. Org.: Vlaams Fo
rum i.s.m VCLD. 

Ma. 7 dec. ROESELARE: Istambul, 
voordracht door dhn Scharpé. Om I4u.30 
in het Parochiaal centrum, Kattenstraat 
Org.: WVC-Roeselare. 

Wc. 9 dec. BRUCCE: Frans Herman 
over,,Muziek door de eeuwen heen". Om 
15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge. Deuren vanaf 14u. Na de activiteit 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Org. 
WVC-Brugge-Zuid. 

Do. 10 dec. ROESELARE: Verscho 
ven naar 15/12. 

Do. 10 dee. TIELT: Dn 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 fn Inft): Hilde Houwen 
(051/20.42.94 - 09/223.77.42). 

Dl. 15 dec. ROESELARE: Mare Pla-
tel over „Het altaar van de politiek". Om 
20u. in t Laat Plafond te Roeselare. Org.: 
Rodenbachrking Roeselare i.s.m. VCLD. 

Wo. 23 dec. BRUGGE: Kerstviering 
van WVC-Brugge-Zuid. Met diavoorstelling 
van Luc Welvaert over ,,Bte doenkere do-
agen". Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi 
olierstraat 7. inschrijven voor het kerst
feest t/m 10 dec. bij Lena Cevaert 
(050/38.35.12). 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 26 nov. SCHERPENHEUVEL-

ZiCHEM: Openbare gemeenteraadszitting 
Om 20U.30. tnfo: Robert Janssens, 
013/78.19.21. 

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. 

Vr. 4 dec, LENNIK: Geïllustreerde 
gespreksavond ,,Het grootste woorden
boek ter wereld is af!" door F.J. Heyvaert, 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie te 
Lelden. Om 20u. in de gerestaureerdde 
historische Schepenbank, A. Algoetstraat 
31 Sint-Kwintens-Lennis (nabij kerk). Org.: 
Vlaamse Kring-Lennik. Info: Juul Wy-
dooghe, 02/567.00.22. na I8u. 
02/532.01.50. 

Za. 5 dec. LIEDEKERKE: VU-Eet-
festijn. Van 18 tot 22u. in feestzaal 't 
Berkenhof Stationsstraat 262. Ook op zo. 6 
dec, van 11u.30 tot 16u. Org. VU-Lie-
dekerke. 

za. 5 dec. WOLVERTEM: Breugel 
festijn. Vanaf I8u. in de st.-Ceciiiazaal, Op-
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verwerving en culturele oriëntatie. En ook 
voldoende persoonlijke contacten tussen 
migranten en autochtonen kunnen een 
zeer belangrijke rol spelen. 

Zoals gesteld werd de studie voorgesteld 
in de verenigde afdelingen van de ge
meenteraad. Daarbij getuigden de twee 
professoren en hun medewerker, maar 
vooral prof. Blommaert, van een onge
kende academische arrogantie. Vragen 
werden niet beantwoord, gemeenteraads
leden afgesnauwd en terechte kritieken 

afgewimpeld. Anderzijds was het inhou
delijke peil van de tussenkomsten van 
gemeenteraadsleden en raadsleden van het 
OCMW, op enkele uitzonderingen na, 
ondermaats. 

Bovendien betreuren de VU-jongeren de 
selectieve verspreiding van het rapport. 
Alhoewel aangevraagd en toegezegd heeft 
de stadsdienst voor Welzijn ons nog steeds 
geen exemplaar bezorgd, zodat sluikwe-
gen moesten worden gevolgd. Noclïtans 
bevestigde schepen Lamon (Agalev) eerder 
dat de studie openbaar zou zijn en be
schikbaar voor het publiek. Een aantal 

pemstraatte Wolvertem (iweise). Org.: vu-
Meise-Wolvertem-Oppem. 

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

Ma. 7 dec. GRIMBERGEN: Open 
ledenvergadering van VU-Croot Grimber
gen, in het torenlokaal van hetCCteStrom-
beek-Bever Aanvang 20u. Meer info bij 
Erwin Vermassen, 02/270.91.22. 

LIMBURG 
Do. 26 nov. TESSENDERLO: Mia 

Maes en Wilfried Schillebeeckx stellen hun 
„India Project" voor Om 20u. in De Kriekel 
te Schoot. Org.: FW-Tessenderlo. 

Za. 28 nov. OPOETEREN: 21ste 
Uilenspiegelavond In zaal De Riet. Eucha
ristieviering om 18U.30. Vanaf 19u.30 
feestzavond met lekker tafelen, samen
zang, tombola en uitreiking van het Ui-
lenspiegeleremerk. Deelname 350 f t p.p. 
Inschrijven bij leden Werkgroep IJzerbe-
devaartcomité Maaseik-Bree-Maasland of 
W. ROSiers 089/86.35.38. 

vr. 4 dec. NEEROETEREN: Info- en 
gespreksavond over „De Boerenkrijg in 
onze gewesten" door Walter Luyten. Met 
diaprojectie. Om 20u. in Cultureel Centrum 
Neeroeteren. Toegang gratis. Org.: WB-
Bree-Maaseik i.s.m. Uzerbedevaartcomité 
Maaseik-Bree-Maasland. 

Do. 17 dec. BOKRIJK: ,,Met LhTJ-
burg naar een beter Vlaanderen".Najaars
congres van Volksunle-Umburg. Om 
I9y.30 in de bovenzalen van het Kasteel 
van Bokrijk. 

ANTWERPEN 
Vr. 27 nov. BiRCHEM: Qufz-avond 

met Bob Bolsens. Om 20u. In het CC Ber-
chem, Driekoningenstraat 126 (zaal 
ApoKoJ. Ploegen van max. 6 personen. In
schrijven (100 f rp.p.) tot 25/11 bij Thea Van 
Gelder (03/321.19.86). org. Vlaamse Kring 
Berchem. 

Vr. 27 nov. MOL: Informatieavond 
over de Koerden. Om 20u. In 't Sluvshof 
Brandstraat 225. Gratis toegang. Org.: Ro-
denbachfonds i.s.m. vu-Mol. 

za. 28 nov. ANTWERPEN: 1ste 
vergadering van het kiescollege VU-am 
Antwerpen, voor agenda en info: VU-arr 
Secretariaat, t.a.v. Koen Pauli, secretaris. 
Paleisstraat 133, 2018 Antwerpen. 

za. 28 nov. NIJLEN: vu-restau-
rantdagen. van 17 tot 20u. en op 29/11 van 
12 tot 14 en van 17 tot 19u. Voor in
schrijving en plaats van gebeuren: tel. Her
man Van Looy (03/481.99.34) of André 
Thys (03/481.64.61). Org.: VU-Nijlen. 

Zo. 29 nov. LAAKDAL: Eetfestijn 
Nieuw-vu. Van 11u.30 tot I5u. 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: Alllan-
tiemoment VU en ID21. Vanaf I4u.30 in de 
Arenbergschouwburg. Welkom I 

ZO. 29 nov. KESSEL: Aperitief de
bat van Het Tankschip 1998 over „Word jij 
graag met een 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. LIER: Van der Hallen-
dag. Om 10U.30 adventsmis in de St.-Ja-
cobskapel (achter stadhuis). 12u. kerkhof 
Kloosterheide, mijmering aan de graven 
van Van der Hallen, Laporta en Timmer
mans. 13u. in VNC, Beriarij 80, verbroe
dering met getuigenis, na middagmaal, 
info: 056/21.69.07 of VNC (op Vrijdag), 
03/480.84.85. 

vr. 4 dec. LIER: Verplaatst naar 18 
december. 

Vr. 4 dec. BRASSCHAAT: „De wie-
weet-wat-waar-kwis?". in PRl, Hemel-
hoeve, Cemeentepark Brasschaat. Om 20u. 
Ploegen van max. 6 pers., deelname 600 fr. 
per ploeg. Inschrijven uitertijk 1/12 bij Lut-
gart Desmet, Lage Kaart 146, 2930 Bras
schaat, tel & fax 03/653J27.12. Org.: VU-
Brasschaat. 

za. 5 dee. LIER: Herdenkingsmis 
voor Emest van der Hallen en alle andere 
overieden Vlaams-nationalisten, om 16u. 
in de SInt-Jacobskapel, Grote Markt. Ce
lebrant pater Rufflen Van Ouytsel, opge
luisterd door het tierse seniorenkoor,, 't En 
Zal" o.l.v. Hugo Belgmans. Org.: Vlaamse 
Kring en VOS-Lier. 

Ma. 7 dec. SCHILDE: Fons Bor-
ginon licht de Europese Unie krttsich door. 
Om 20u. in het Dorpshuis van 's Graven-
wezel, Kerkstraat 24. Org.: VU-Schilde en 
zoersel en VUJO arr. Antwerpen l.s.m. VCLD. 
info: Johan Guldix (095/28.50.96) Of Bart 
Waterloos (03/383.54.44). 

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

Ma. 14 dec. EDEGEM: Een uit
zonderlijke avond met sportredacteur Jan 
Wauters. Om 20u. in zaal De Schrans, Mo-
lenveldlaan 4 te Edegem. Org.: Culturele 
Kring Edegem. 

Vr. 18 dec. LIER: Gespreksavond 
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 
Van Dijck rond het thema ,,Vlaanderen 
anders bekeken ". Om 20u.i5 in VNC, Ber
iarij. Toegang gratis. Info: Mare Hendrickx, 
015/27.22.01. Org. i.s.m. VCLD. 

migranten op de publieksbanken bleek 
overigens wel over exemplaren te be
schikken. Wordt hier met twee maten en 
twee gewichten gewerkt? En waarom 
werd de studie pas nu vrijgegeven, wan
neer het schepencollege de tekst reeds 
maanden geleden in zijn bezit had? 
Na de toelichting en voorbereidende be
spreking van de studie in de verenigde 
afdelingen willen VU en VU-jongeren 
spoedig met een uitvoeriger en meer ge
fundeerd standpunt naar buiten treden. 

(dv) 

De VUJO-werkgroep van Mechelen be
staat uit: Karel Vermaercke, Lieve De 
Winter, Bart De Prins, Abdullah Akay, 

Ze bestaan: de burger die zich 
onveilig voelt en de migrant die vindt 

dat hi] onheus wordt behandeld... 

Tanja Schelkens, Gert Cauwenberg, 
Kathleen Den Roover, Mare 
Hendrickx, Koen Anciaux en David Vits 
(voorzitter VUJO-Mechelen). 

c» Info: David ViU, tel. 03/866.055.63 of 

016126.70.45. E-mail: david.vits@vl-

brabant.be 

vmm^. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maan(jag 23 novemberjl werd volgende 
persmededeling verspreid 

BEDENKINGEN BIJ HET BEZOEK VAN 
KABILA 

De VU lieeft ernstige vragen bij de ontvangst 
van de Congolese leider Kabila in België. De 
Belgische regering reageerde nauwelijks op 
de schaamteloze uitverkoop van de bodem
rijkdommen van Congo door diezelfde Ka
bila. Een uitverkoop die enkel past in een 
strategie om met dat geld wapens te kopen 
en de presidentiële macht, desnoods met 
geweld, te stabiliseren. Dat Kabila daarmee 
de toekomst van de inwoners van Congo op 
het spel zet, beroert niemand in het Wes
ten. 
De lauwe reactie van de Belgische regering 
op dit onrecht en de hartelijke ontvangst van 
Kabila dezer dagen, bewijzen nog maar eens 
dat de federale regering alles doet om de 
traditionele Belgische economische belan
gengroepen terwille te zijn. Ze is bereid 
daarvoor andere belangrijke principes onder 
tafel te vegen. 
De VU wil haar bezorgdheid uitdrukken over 
de evolutie in Congo. Miljoenen mensen die 
met de komst van Kabila op lotsverbetering 
hoopten dreigen weer meegesleurd te wor
den in een nieuwe ooriog. De buurlanden zijn 
erop uit delen van het grondgebied van 
Congo en de rijkdom die er te vinden is, in te 
pikken. Het gevaar voor nieuwe genocides is 
zeer reëel Van de democratische opbouw 
van onderuit, die in reactie tegen het Mo-
butu-regime begon te groeien, heeft Kabila 
niets overgelaten. 
De Belgische regering moet van haar gezag 
dat ze in dit dossier nog kan hebben, gebruik 
maken om een duidelijk signaal te geven. Zij 
moet gebruik maken van haar contacten op 
het terrein om dit democratisch proces, dat 

bewezen heeft dat het werkbaar is, in de 
Congolese samenleving opnieuw op te bou
wen. Moreels en Derycke moeten hun te
genstellingen opzij zetten en de moed heb
ben een duidelijke visie te ontwikkelen op de 
situatie in Congo. Ze moeten daarbij de kans 
benutten om verder te bouwen op de blij
vende edelmoedige Inzet van velen die wer
ken aan het democratiseringsproces en de 
lotsverbetering van de mensen. Zij mogen 
het terrein niet overlaten aan Dehaene en Di 
Rupo die alles vanuit zuiver economisch per
spectief bekijken. 

De problemen in het kader van het asiel
beleid zijn vandaag brandend actueel. Maar 
toch weigeri; men vooruit te zien en oor
zaken van massale vluchtelingenstromen aan 
te pakken. Als men vandaag de ogen sluit 
voor de gevaariijke evoluties in Congo en de 
regio van de Grote Meren, ats men vandaag 
de financiële belangen van een kleine groep 
boven de toekomst van miljoenen mensen 
stelt, zal men vroeg of laat met de gevolgen 
geconfronteerd worden. Het gaat hier om 
het lot van miljoenen mensen, wij vragen de 
regering om voor één keer vooruit te zien. 

LIEVER ALTERNATIEVE ACTIE 

De vu begrijpt een aantal bekommernissen 
van de spoorbonden. Er moet dringend wat 
gedaan worden aan het wanbeheer bij de 
Belgische spoorwegen. De VU betreurt ech
ter dat de bonden opnieuw naar de staking 
grepen als actiemiddei en niet gezocht heb
ben naar alternatieve acties De reizigers 
gratis laten rijden is een even krachtig signaal 
naar regering en spoorwegdirectie. Een sig
naal dat bovendien met veel meer sympathie 
zou ondersteund worden door de moege-
tergde pendelaars. Spoorwegpersoneel en 
reizigers moeten samen actie voeren om de 
regering onder druk te zetten een degelijk 
mobillteltsbeieid te voeren. 
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HAAL MEER UIT W I J 

Wij 

Voor 20 wiJ-lezers 
Exclusief bezoek met Paul Van Crembergen aan 
het Vlaams Parlement. 
Sinds 1970 werd de Belgische unitaire staat in 
vier grote hervormingsronden tot een federatie 
omgebouwd. Gaandeweg kreeg de Vlaamse 
deelstaat meer autonomie op cultureel en so
ciaal-economisch vlak. Vlaanderen kreeg een 
eigen regering en sinds 1995 ook een eigen 
rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordi
ging, die in mei 1996 zijn intrek nam in een 
prachtig gerenoveerd gebouw. 
Als fractievoorzitter staat Paul Van Crembergen 
midden in het politieke gebeuren in Vlaanderen. 
Alhoewel hij trots is op dit Vlaams Parlement is 
hij de eerste om te erkennen dat ,,wat we zelf 
doen, we daarom niet altijd beter doen." Na ruim 
drie jaar werking van deze rechtstreeks ver-

» r -

kozen Vlaamse volksvertegenwoordiging maakt 
Van Crembergen exclusief voor twintig WIJ-
lezers een balans op 
Dit gebeurt tijdens een rondleiding doorheen de 
grote en kleine kamertjes van dit indrukwek
kende gebouw te Brussel. Zorg dat je deze 
unieke kans niet mist en reserveer nu voor u en 
uw partner met bijgaande bon een plaatsje voor 
zaterdagnamiddag 12 december '98. 
Uit de antwoorden worden 20 lezers geloot die 
dit exclusieve bezoek kunnen meemaken. De 
gelukkigen worden snel op de hoogte gebracht 
en ontvangen met hun uitnodiging ook een 
plannetje van de Wetstraatomgeving. Veel suc
ces! 
Dit is een organisatie van het weekblad WIJ i.s.m, 
het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

ANTWOORDBON 
Voornaam, naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

wil graag met Paul Van Crembergen deelnemen aan het exclusieve bezoek aan het Vlaams 
Parlement, hij/zij zal vergezeld zijn van: 
Sturen naar: Redactie w u , Barrikadenplein 12,1000 Brussei. 
(een organisatie van het weeicblad WiJ i.s.m. VCLD) 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHILDER NEEMT 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 /<!>, 

10 knn 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 5800 fr p p Extra nacht 2 4 0 0 fr p p 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met ciouche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6 4 0 0 fr pp 
Steeds ontbi|t tot 12 u ' kamer beschikbaar tot 15 u 
Gratis fietsen en routes Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Zie ook teletekst Eurosporti 
E-moil Hotel De Stokeri|@flanderscoastbe 

Wenst U meer informatie over de 
advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 
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.'Xif (?S? 4^ Si' 4ó' 
Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
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Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE KLOOF TUSSEN WALEN 
EN VLAMINGEN 
"De verschillen tussen Wallonië en 
Vlaanderen onder de mat schuiven is 
het domste watje kunt doen." En: 

"De trucs van een eng nationalisme kan je je niet 
veroorloven in een beschaafd land." Maar ook: "We 
zijn ook meer geneigd om tegen de Franstaligen te 
zeggen: salut en merci." Vlamingen en Franstaligen 
verwijten elkaar het einde van België te versnellen. 
Moeten we de hele santenboetiek maar splitsen? 
Een analyse. 

R E P O R T A G E 

VAN KUREGEM TOT KHOMEINY 
Een jaar geleden braken m Kuregem rellen los 
nadat de rijkswacht er de dmgsdealer Charki had 
neergeknald. Hoe is het nu gesteld met de veilig
heid in deze wijk van Anderiecht? In 1979 bracht 
Khomeiny de revolutie in Iran en stortte het land 
in een oorlog met Irak. Waart de geest van de 
ayatollah nog altijd rond in Iran'' Hoe werkt men 
in hel noorden van Nicaragua aan het herstel na de 
vernietigende passage van de orkaan Mitch? 
Drie reportages. 

D E 2 0 S T E E E U W 

HET WERK VAN ACHILLE VAN ACKER 
"Kijk, moeder, dit is de foto van Achille Van Acker, en 
als de Duitsers weg zijn zal hij weer vrede en welvaart 
brengen. En moeder plaatste de foto van Achille op de 
schoorsteenmantel en elke ochtend keek ze de foto aan 
en zei: "Achille, jongen, haast u wat want het wordt 
voor ons de hoogste tijd". Hoe Achille Van Acker het 
naoorlogse België weer aan het werk kreeg: portret 
van een "gestampte Bruggeling" die de vader van de 
sociale zekerheid werd. 
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A ntwerp is opnieuw de eerste club van het land. 

Tenminste, dat beweert voorzitter Eddy 

Wauters. Met prestaties op het veld heeft het niets te 

maken. The Great Old leidt voorlopig een kleurloos 

bestaan in de tweede afdeling en niets wijst erop dat 

daar vlug verandering in komt.Toch had voorzitter 

Wauters het over een historisch moment... 

^ SPORT ^ 

Eddy Wauters sprak over een „historisch 
moment" toen „zijn" club - wie anders 
heeft daar immers iets te vertellen? -
tijdens „een unieke ceremonie" een sa
menwerkingsovereenkomst afsloot met 
Manchester United, zoniet één der beste 
dan toch zeker één der rijkste clubs van de 
wereld. 

ONTWIKKELINGSHULP 

Laten we wel wezen: de Engelse voet-
balmacht zal geen geld investeren in Ant
werp. Voorlopig zullen enkel spelers wor
den uitgewisseld, al denkt iedereen daar
bij luidop aan éénrichtingsverkeer. Uni
ted verklaarde zich bereid spelers die op 
Old Trafford niet aan de bak komen 
tijdelijk naar Antwerp te transfereren. 
Hier komen zij dan in een andere voet
balcultuur terecht en kunnen zich mo
gelijk verder en vooral beter ontwikkelen. 
Groeien zij alsnog door dan vaart ie
dereen daar wel bij. Theoretisch wordt 
hier een „win-win situatie" gecreëerd. 
Theoretisch, want er rijzen natuurlijk ook 
vragen. 

Om te beginnen aanvaardt Antwerp, toch 
nog altijd één van onze clubs met een rijke 
historie en zelfs het nationale stamboek-
nummer één, de ondergeschikte rol. Het 
ontvangt bij wi]ze van spreken ontwik

kelingshulp... Het krijgt „tijdelijk" wat 
men elders niet nodig heeft. Past zo'n 
vermoedelijk jonge speler zich goed aan 
dan kan hij op ieder moment worden 
teruggeroepen. Bovendien sloot Man
chester United soortgelijke overeenkom
sten af met clubs uit nog andere landen. 
Het Zweede Gothenburg bijvoorbeeld en 
ook in Austrahë en Ierland zou United 
voet aan de grond hebben gezet. 
Antwerp schermt ook met workshops die 
op stapel zouden staan. Twee Antwerp-
afgevaardigden zullen dan met evenveel 
mensen van United aan tafel zitten om de 
samenwerking te evalueren en ideeën uit 
te wisselen over de gang van zaken in het 
voetbal. Van een uniek en historisch mo
ment gesproken... Neen mijnheer Wau
ters, uw club mag dan wel „weer de 
eerste" zijn, we wachten toch maar liever 
af. Clubs in België schijnen dezer dagen 
sterk doordrongen van hun beperkingen. 
Met velen proberen zij internationale 
samenwerkingsverbanden af te sluiten. 
De oplossingen die ze zelf niet kunnen of 
willen bedenken worden in die gedach-
tengang van elders aangereikt. De tijd dat 
het voetbal in België op eigen kracht dreef 
en door de buitenwereld als een „model" 
werd geprezen lijkt definitief voorbij. Het 
gebrek aan bestuurders met visie is schrij
nend. Zetten we het allemaal eens op een 
rijtje. 

Lommei en Geel zoeken dekking bij PSV 
Eindhoven. In Geel zegt voorzitter Keers-

maekers: „Wat mij betreft mag PSV 

hoofdaandeelhouder worden. In ieder ge

val verwachten wij bij een samenwerking 

een financiële injectie." Hopelijk vertelt 
men in Eindhoven over afzienbare tijd 
niet nog meer grappen over „die domme 
Belgen". 

NOC MEER VAN DAT 

Standard en Marseille worden ook met 
elkaar in verbinding gebracht. Via Robert 
Louis-Dreyfus, de grote baas van Adidas, 
die in beide clubbesturen zitting heeft. 
Beide clubs zouden gedachten uitwisselen 

Racing zichzelf niet verkocht want de 

naam van de club en de groenwitte kleu

ren blijven behouden. Als dat niet ge

ruststellend is. 

DE REKENING 

Mogelijk zal men ons kortzichtigheid 
verwijten. Maar we willen het eerst wel 
allemaal zien vooraleer we het geloven. 

Weer de eerste... 
over de bouw van een opleidingscentrum 
in Luik en over marketing. Over de 
onafzienbare schulden van Standard 
wordt in het verhaal met geen woord 
gerept. 

Moeskroen is driftig op zoek naar een 
grote broer. In eerste instantie wordt met 
de FC Metz gepraat. Ook hier zou de 
opleidmg van jonge spelers een gespreks
thema zijn. Verder wil men vriendschap
pelijk tegen elkaar voetballen... 
Anderlecht, jawel, probeerde AC Milan 
op te vrijen. Beide clubs zijn op zoek naar 
meer inkomsten. Daarom willen zij jaar
lijks een tornooi organiseren waarbij ook 
Paris Saint-German zou betrokken wor
den. Alsof daarmee de sportieve en fi
nanciële problemen van de baan zouden 
zijn. Goed om weten is dat oud-voorzitter 
Constant Vanden Stock zich persoonlijk 
borg stelde om tweehonderd miljoen te 
kunnen ontlenen bij de Generale Bank. 
Het was ooit anders. Ooit kreeg Sporting 
en zijn voorzitter geld toegestoken puur 
en alleen „op notoriëteit". Zover reikt 
het vertrouwen vandaag niet meer. Wie 
de clubleiding bezig ziet kan de sponsor 
begrijpen. 

Het heet dat ook Eendracht Aalst in het 
buitenland „prospecteert". Met Patrick 
Orlans aan het roer mag niemand zich 
daarover verwonderen. De man is ge
specialiseerd in hele en halve afspraken. 
En wat te zeggen of te denken van Racing 
Mechelen dat zowaar een groep Ge
orgische investeerders binnenhaalde. 
Voor de enen gaat het om zakenlui actief 
in het bankwezen, voor anderen over 
joden bedrijvig in de diamanthandel. In 
het Vankesbeeckstadion wordt tenminste 
duidelijke taal gesproken. Over vijf jaar 
moet Racing de aansluiting gerealiseerd 
hebben met de nationale voetbaltop. Of 
daarna Europa zal onderworpen worden 
is nog niet helemaal duidelijk. Maar het 
zit er dik in natuurlijk. Verder wordt er 
een ]unior European football school op
gericht en het is „vanzelfsprekend" dat 

We vinden het erg dat onze clubs zich 
gedragen als verenigingen uit een der
dewereld-land. Het geloof in eigen kun
nen is verloren gegaan. Volledig blijkbaar. 
In de jaren tachtig speelde onze nationale 
ploeg de finale van een Europees kam
pioenschap en de halve finale van een 
wereldkampioenschap. 
Onze clubs stonden, samengeteld, vierde 

op de Europese rankings. Vandaag zijn ze 
nergens meer. Dat is heus niet enkel en 
alleen te wijten aan de explosie van de 
televisierechten in enkele grote landen 
(Italië, Engeland, Duitsland, Frankrijk en 
Spanje) en het Bosman-arrest. Het heeft 
vooral te maken met een gebrek aan visie, 
aan openheid, aan voetbalkennis. Vroeg 
of laat moest daarvoor de rekening wor
den gepresenteerd. Daar zijn we dus 
vandaag aangekomen. 
Vorige week slaagden de Rode Duivels 
erin gelijk te spelen tegen Luxemburg. 
Meer nog: ze konden niet éénmaal sco
ren. Over twintig maanden begint op de 
Heizel het Europees landenkampioen-
schap. Verwacht wordt dat onze nati
onale ploeg minstens doordringt tot de 
laatste acht. Sterkte toegewenst en zalig 
zijn zij die geloven. 

Olympos 

'Royai 

Antwerp' FC 

zal van Man' 

United niet 

veel meer dan 

'ontwikkelings

hulp' 

ontvangen... 

Klein maar bezeten 
Eén week lang was Tomislav Ivic de koning 
van Wallonië. Na de winst van Standard op 
Anderlecht kon niets nog stuk De titel leek al 
op weg naar Sclessin. Tot Harelbeke de Rou-
cheseen koekje van eigen deeg bakte en Luik 
en onngeving confronteerde met de realiteit 
van voetbaluitslagen. 
Laten we mekaar met verkeerd verstaan. We 
hebben Ivic nooit verketterd De kleine Kro
aat, bezeten van zijn vak als geen ander, is 
een trainer van deze tijd Hij weet dat hij 
enkel op resultaten wordt beoordeeld. Hij 
streeft dan ook naar niets anders Daaruit kan 
men afleiden dat de man puur aan korte-
termijn-denken doet maar dat is ook weer 
niet helemaal waar. Ivic predikt méér een 
mentaliteit dan een spelsysteem. Hij is ge
brand op voetballers die er hun hoofd voor 
leggen, die zich aan opdrachten houden. 
Begin jaren tachtig schonk hij het toen suk
kelende Anderlecht zoveel ,,karakter" en 
„discipline" dat de ploeg er nog jaren na zijn 
vertrek wel bij vaarde. Bovendien gelooft Ivic 
in technisch onderlegde voetballers. Hij kan 
een klasbak blindelings van een meeloper 
onderscheiden. Hij loopt met andere woor
den over van vakbekwaamheid. Maar of dit 
zal volstaan om Standard nu al naar de titel te 
lelden moet worden afgewacht. Of juister 
nog: mag zeer worden betwijfeld. Natuurlijk 
indien Club Brugge en Racing Genk het ge
lijktijdig laten afweten, wordt veel mogelijk 
Maar de uitslagen moeten ,,juist" worden 

Harelbeke haalde Tomislav ivic 
even van zijn sokkel... 

geïnterpreteerd. Standard pakte al vaak „on
verdiend" punten Zoiets blijft niet duren 
Bovendien verzamelt de ploeg te weinig 
talent. Op beslissende momenten zal dat 
zuur opbreken. En uit winnen op Anderlecht 
stelt natuurlijk niets voor Het was bespot
telijk hoe overtrokken werd gereageerd op 
vier overwinningen op rij van de Brusselaars. 
Dat men uit bij hekkensluiter Oostende had 
gewonnen, werd bijna als een tnomf ervaren. 
Dat zegde meer over kracht van het grote 
Sporting dan welke andere doordachte be
schouwing ook! 

(Olympos) 
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'I had a dream', is de aanhef van één van 's werelds meest 
bekende redevoeringen. Martin Luther King ging ermee 
de onsterfelijkheid in. Toch is het maar de vraag of deze 
redevoering even lang stand kan houden als deze van 
Cicero tegen Catilina. Want wat dacht u van 'In wat 
voor tijd, in wat voor wereld leven we ?' mij vertaald uit 
het Latijnse 'O tempora, o mores!'. Dit citaat komt uit 
de aanhef van de eerste redevoering tegen Catilina, 
gehouden in de Romeinse senaat op 8 november in 63 
voor Christus, verplichte stof voor iedere student Latijn 
in - behoudens een vergissing - het vierde middelbaar. 
De bewuste Catilina moet in het Rome van die jaren 
zowat de toenmalige Dutroux geweest zijn. Hem werd 
niet alleen een samenzwering tegen Rome verweten, 

GEEN KEUKENLATIJN 
maar ook tal van brute moorden, incest en sexuele 
betrekkingen met een Vestaalse maagd. Het was evenwel 
vooral de samenzwering die Cicero deed besluiten 
Catilina zwaar op de korrel te nemen. Eerst in de senaat, 
later nog eens voor het volk. Een kleine maand later deed 
Cicero zijn werk nog eens over toen een aantal Catilina-
gezinden in een hinderlaag was gelokt. In een laatste 
beroemde redevoering tegen Catilina wist hij de senaat 
te overtuigen om de samenzweerders te bestraffen met 
de dood. 

In een erg aangenaam boekje De kleine samenzwering 
van Catilina zijn vertalingen van fragmenten van de vier 

redevoeringen, alsook (fragmenten uit) Sallustius' relaas 
van de feiten terug te vinden. Het geheel wordt ingeleid 
door Fik Meijer. 
Voor wie aan het echte vertaalwerk wil beginnen kan de 
Latijnse grammatica van Dirk Panhuis, onlangs ver
schenen bij Garant, zeker gebruiken. Het werk zal vele 
scholieren de haren ten berge doen rijzen, maar voor wie 
het allemaal gehad heeft, is het een bijzonder fraaie, 
makkelijk te hanteren uitgave. 
c& De kleine samenzwering van Catilina. Uitg. Athe-

naeum/Polak &Van Gennep - Amsterdam. 1998.94 
blz., 300 fr. 

c» Latijnse grammatica. Dirk Panhuis. Uitg. Garant -
Leuven. 1998. 211 blz., 595 fr. 
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^ B O E K E N ^ 

Brengt de Sint 
een boek? 

In 'Met tien verstoppertje spelen' van 
Penny Dale - die eerder ook al tekende 

voor o.a. het mooie 'Mijn broer en ik' -
neemt een jongetje zigh voor om met zijn 
knuffelberen verstoppertje te gaan spe
len. Zoals de titel al doet vermoeden is dit 
de aanleiding voor een heus tel-verhaal. 
Daarbij is het minder het gegeven dat 
aanspreekt - dat is immers niet nieuw -
dan wel de prachtige tekeningen die doen 
terugdenken aan de prenten op oude 
koekendozen: in zachte kleuren, met 're
alistische' figuren. Dale tekent met bij
zonder veel oog voor detail zonder even
wel het kinderlijke uit haar prenten te 
halen. 

Een ander tel-verhaal is 'In het huis van de 
griezels', van Erica Silverman en illu
strator/on Agee. Twee ontsnapte boeven 

vinden een onderkomen in een oud 
spookhuis waar hen de ene verrassing na 
de andere wacht. Zo zijn er de tien 
weerwolven, de negen vampieren, ... In 
elke kamer bevindt zich telkens wel een 
aantal 'griezels'. Die zijn zo grappig dat ze 
de kinderen geen schrik zullen aanjagen. 
De boeven daarentegen... Het einde laat 
zich raden: de boeven - type Kwak en 
Boemel - verkiezen een veihge cel boven 
nog een nacht in het griezelhuis. 
'Sterk in eigen werk' is een motto dat 
zeker opgaat voor de Hasseltse uitgeverij 
Clavis. Talenten van eigen bodem krijgen 
daar veel kansen en die bedanken op hun 
beurt met een mooi prentenboek. Hilde 

Schuurmans, die enkele jaren geleden 
debuteerde met het bange hondje Plotter, 
is inmiddels aan haar derde uitgave toe. 

Ze heet 'De snoepkampioen' en voert het 
jarige varkentje Stevie op in de hoofdrol. 
Het dier is geboren met een zoete tand en 
dat breekt hem natuurlijk zwaar op. Erg 
grappige, verzorgde tekeningen! 
Bij datzelfde Clavis verscheen ook 'Een 
dagje naar de speeltuin' van Vanessa De-

A ls men u vraagt welke Nederlandstalige auteur de 
jongste jaren op flink wat belangstelling kon 

rekenen en uw antwoord luidt 'Jacob van Maerlant' dan 
zou u niet echt uit de toon vallen. Enige tijd geleden 

verscheen een nieuw, indrukwekkend overzichtswerk. 

Maerlants werk 
'Andwordstu mi niet?', sprac Pylate, 
'Ic ebs wel macht dat ie Dl late 
Quite, of an die cruce slaen.' 
Jhesus andworde dar na saen: 
'Du ne ads gheen macht an Mijn leven, 
Hen ne ware dl van boven ghegeven. 
Bed! heft hi mee mesdaen 
Die ghene die Ml di gaf ghevaen.' 

Een wereldberoemde dialoog tussen Pon
tlus Pllatus en Jezus Christus in het Mid
delnederlands en in rijm nog wel. Met 
enige fantasie en wat taalgevoel ontwaar 
Je moeiteloos elementen die nu In het 
Zuld-Afnkaans, het Engels en, vanzelf
sprekend, het hedendaagse Nederlands 
voorkomen. Jacob van Maerlant schreef 
dit stukje van zijn 'Rijmbijbel' ergens in de 
late jaren 1260. Na de voltooiing van het 
werk, op 25 maart 1270, en enkele ogen
blikken na de 27,000ste versregel richtte 
hij zich tot de maagd Maha om haar te 
bedanken voor haar bijstand in het schrij
ven van deze bijbelversie. 
Dat wij ü deze Informatie op een voor 
mensen verstaanbare manier kunnen 
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Uittreksel uit 'Der naturen bloeme' 

brengen, zou Maerlant geplezierd heb
ben. Die eer komt ons jammer genoeg 
niet toe, maar wel het voortreffelijke 
'Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand'. 

\,X 

ingeleid en vertaald door Ingrid Biesheu
velen in Vlaanderen verspreid door Kritak. 
Het boek Is verschenen In de Deltareeks. 
die het opzet heeft de belangrijkste wer
ken uit de oudere Nederlandse letter
kunde permanent ter beschikking te stel
len. De doelgroep die de reeks daarbij voor 
ogen heeft Is niet de literatuurverslaafde, 
wel een algemeen publiek met 'literaire 
belangstelling'.,,De teksten worden daar
toe aangeboden In een aantrekkelijke en 
goed leesbare vorm, zonder overladen te 
zijn met gespecialiseerd wetenschappe
lijke commentaar. De betrouwbaarheid 
van de tekst en de Informatieve waarde 
van de toelichtingen dienen aan hoge 
wetenschappelijke normen te voldoen, 
zodat de edities ook voor studiedoel
einden bruikbaar zijn." luidt het. 
De samenstellers zijn, wat deze uitgave 
betreft, daarin cum laude geslaagd. Na 
een beknopt levensverhaal wordt de lezer 
een bloemlezing uit de zowat 270.000 
versregels van Van Maerlants hand aan
geboden. Daaronder, natuurlijk, de 'Spie
gel Hlstoriael' en 'Der Naturen Bloeme', 
maar ook minder algemeen bekend werk 
als 'Van den Lande Oversee' en 'SInte 
Franciscus Leven', Elk werk wordt afzon
derlijk Ingeleid en de uittreksels worden In 
hun geheel 'vertaald', d.w,z, In heden
daags Nederlands omgezet. Een bijzonder 
aangenaam boek! 

(gv) 

c®. Maerlants werk. Juweeltjes van 
zijn hand. ingeleid en vertaald 
door ingrid Biesheuvel. Uitg. Kri
tak - Leuven. 1998. 596 blz., 1.390 
fr. 

cort twAgnes Verbeven, respectievelijk uit 
Dilbeek en Paal. In dit verhaal draait alles 
rond muis, die door de andere dieren te 
klein bevonden wordt om mee te spelen. 
De schommels zijn te gevaarlijk, de glij
banen te glad. Totdat een evenwichts
oefening uitwijst dat muis op de wip toch 
wel een belangrijke rol kan spelen. Een 
leuke vondst in dit boek is muis zelf, die 
op iedere bladzijde een apart hoekje krijgt 
waar ze zich kan meten. 
Voor de allerkleinsten is er 'Big is blij' van 
Gitte Spee, een stevig boekje waarin de 
diverse gemoedstoestanden van Big wor
den uitvergroot. Big is niet alleen blij, zo 
blijkt, maar ook wel eens verlegen, boos 
of moe. 

'Een doos in Moddergat' van James Ste

venson, tot slot, is een nieuw 'blok-
boekje', een reeks waarin ook al de fraaie 
verhalen van Kikker en Pad verschenen 
zijn. Deze boekjes hebben een aantal 
criteria waaronder het gebruik van korte 
zinnen, een groot lettercorps en veel 
kleurenillustraties. 

Opschudding in Moddergat wanneer 
Bruin een doos komt leveren voor Rein. 
En laat die nou net er even niet zijn ... 
Zouden de andere nieuwsgierige dieren 
er met hun handen van af kunnen blij ven ? 
Zeker niet! 

(gv) 

c» Met tien verstoppertje spelen. P. Dale. 

Uitg. Clavis - Hasselt. 1998. 495 fr. 

c3> In het huis van de griezels. E. Sil

verman & J. Agee. Uitg. Lannoo -
Tielt. 1998. 425 fr. 

c& De snoepkampioen. H. Schuurmans. 

Uitg. Clavis - Hasselt. 1998. 495 fr. 

c» Een dagje naar de speeltuin. A. Ver

hoven & V. Decort. Uitg. Clavis -

Hasselt. 1998. 495 fr. 

c» Big is blij. G. Spee. Uitg. Leopold -

Amsterdam. 1998. 

c» Een doos in Moddergat. J. Stevenson. 

Uitg. Ploegsma - Amsterdam. 1998. 

458 fr. 
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Vlaamse ogen 
Catalaanse kunst 

In het kader van een cultureel uitwis
selingsprogramma tussen de Vlaamse ge
meenschap en de Autonome regering van 
Catalonië lopen er momenteel diverse 
culturele programma's. Zo vestigen wc 

de aandacht op de tentoonstelling Garbi, 

een fototentoonstelling in het Antwerpse 
Museum voor Fotografie. 

FRISSE WIND 

Hierin wordt een overzicht geboden van 
de creatieve fotografie uit Catalonië, 
vanaf de jaren '30 tot en met vandaag. 
Geput werd vooral uit de collectie van het 
Fons d'Art de la Generalitat de Cata-

lunya, de eigen kunstverzameling van de 
Catalaanse regering. Dit substantiële luik 
werd nog verder aangevuld met enkele 
bruiklenen van het Museu Nactional 

d'Art de Catalunya en van de Fundacio 

Caixa de Catalunya. 

Dit fotografsiche ensemble werd dan in
gepast in de filosofische optiek van het 
Vlaamse Fotografiemuseum, om de ge
schiedenis van de fotografie in een in
ternationaal perspectief te belichten. De 
Catalaanse collectie beoogt in eerste in
stantie de grondige inventarisatie en het 
eerherstel van een nationaal patrimo
nium, dat tot voor kort eigenlijk gro
tendeels verwaarloosd werd. 
In de huidige tentoonstelling krijgt men 
alleszms een beeld van de typische ka
rakteristieken van de Catalaanse foto
grafie, meer bepaald van die facetten, 
waarin zij zich weet te onderscheiden van 
onze fotografie en van die van de rest van 
Europa. 

De verzamelnaam Garbi werd met opzet 
gekozen. Met deze naam wordt immers 
een krachtige zuidoostelijke wind aan
geduid, die verfrissende lucht aanvoert 
vanuit de Middellandse Zee. 

Men kan in deze expositie drie luiken 

onderscheiden: 

1. De periode tijdens en onmiddellijk na 
de Spaanse Burgeroorlog, gekenmerkt 
door een zekere vernieuwingsdrang door 
de bloei van de foto-journalistiek. 

2. De na-ooriogse periode, waarin ook de 
fotografen moesten kampen met de po
litieke, economische en culturele uitslui
ting en zelfs boycot van het land. De 
maatschappelijke en politieke standpun
ten en reacties dienden dan ook gro
tendeels in verhullende vorm getoond.. 
Meestal gebeurde dit met de onopge
smukte weergave van het dagelijkse le
ven. 

3. De jaren '70, '80 en '90 met de 

bevrijding uit de culturele prang en een 

nieuwe doorbraak tot op de interna

tionale scène. 

WIRWAR 
Verschillende Antwerpse kunstgalerijen 
sluiten bij dit Vlaams-Catalaans uitwis
selingsprogramma op passende wijze aan. 
Galerie De Zwarte Panter brengt een 
tentoonstelling over Santi Moix, een se
lectie uit het recentste werk van deze 
kunstenaar, die sedert 1985 in New York 
leeft en werkt. 

In zijn oeuvre gaat het om een wirwar van 
lijnen, volumes en biologische vormen, 
samengebracht tot een complexe com
positie, met terzelfdertijd toch een poging 
tot ordening en het uitwerken van een 
leefbaar en harmonisch universum. Met 
zijn wolkenkrabbers en landschappen 
onthult Moix zijn fascinatie voor sta
pelingen, beweging, ruimte en tijd. 
In het Museum van Hedendaagse Kunst te 
Antwerpen (MUHKA) is een belangrijke 
keuze te zien uit de collectie van de 
Fundacio la Caixa uit Barcelona. Deze 
spaar- en pensionkas stelt gelden er be
schikking voor sociale en culturele pro

jecten. Zo organiseert zij allerlei ten
toonstellingen van hedendaagse kunst. 
Intussen werden de activiteiten op dit 
terrein uitgebreid tot de creatie van een 
eigen collectie van hedendaagse kunst. 
De eerste kunstwerken werden reeds in 
1982 aangekocht en in 1985 werd de 
Collectio d'Art Contemporian de la Fun

dacio La Caixa opgericht. 
Deze verzameling bestaat uit interna
tionale kunst met een belangrijke inbreng 
van eigen kunstenaars, die zo in een 
internationale context geplaatst worden. 
Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar 
de meest opvallende tendensen uit de 
jaren 1980-90. 

Dirk Stappaerts 

c& Garbi. Fotografie uit Catalonië. In 

het Museum voor Fotografie, Waalse 

Kaai 47 te 2000 Antwerpen. Tot 17 

januari 1999. Geopend van di. tot zo. 

Van 10 tot 17u. Ma. gesloten. Toe

gang gratis. Gesloten van vrijdag 25 

dec. tim za. 2 januari '99. 

c» Santi Moix. In Galerie De Zwarte 

Panter, Hoogstraat 70-72 te 2000 

Antwerpen. Tot 24 december '98. Ge

opend op do., vr., za. en zo. van 

13U.30 tot 18u. 

c» Fundacio la Caixa. In het MUHKA, 

Leuvenstraat te 2000 Anterpen. Tot 

10 januari 1999. Geopend van di. tot 

zo. van 10 tot 17u. Catalogus ter 

beschikking. Info: 03/238.59.60. 

Dirk Brosse 
ontvangt 

Torenwachtersprijs 

op de Via 
LaentanaIn 
Barcelona. 

Op zaterdag 14 november '98 werd de 
11de Torenwachtersprijs uitgereikt aan 
componist-dirigent Dirk Brosse (foto). 
De trouwzaal van het Dienstencentrum 
Gentbrugge zat afgeladen vol toen Bart 
Bauwens de aanwezigen verwelkomde. 
Wij herkenden o.m. Ria Goossenaerts, 
drie vroegere laureaten: Tine Ruys-
schaert. Nolle Versyp en Ronald Ergo, 
volksvertegenwoordiger Karel Van 
Hoorebeke, schepen Decaluwe (Gent), 
schepen De Vis (Merelbeke), provincie
raadslid Taghon en gemeenteraadslid Van 
Beneden. Ook talrijke bestuursleden van 
Vlaamse sociale en culturele organisaties 
waren present. 

De schitterende violiste, Ann Vancoillie, 
en de Amsterdamse pianist Matthijs Ver
schoor, vertolkten op meesterlijke wijze 
enkele composities van Dirk Brosse. 
Daarna zorgde Tine Ruysschaert in een 
adembenemende stilte voor een ontroe
rend en aangrijpende laudatio. Nolle Ver
syp kwam spontaan naar voren en bracht 
op een ludieke manier hulde aan de 
gevierde, waarmee hij op artistiek vlak 
samenwerkt. 

Bart Bauwens beklemtoonde dat de in
richters naar het voorbeeld van de grote 
Vlaamse filoloog en organisator, dr. Jef 
Goossenaerts, die mensen willen steunen 
die in Vlaanderen bijzondere verdiensten 

hebben op cultureel gebied en die Vlaan
deren in het buitenland promoten. 
Dat is zeker het geval voor de 38-jarige 
laureaat, die de wereld rondtrekt als 
gastdirigent, die schitterende filmmuziek 
schrijft [Daens, Koko Flanel, Boeren-

psalm), die samen met de nobelprijs
drager Gabriel Garcia Marquez La so-

ledad de America Latina schreef, die de 
door de EU gepatrioneerde Artesia com
poneerde, die in 1995 cultureel ambas
sadeur van Vlaanderen werd en in 1999 
de muziekdirecteur wordt van het Tokyo 

International Music Festival. 

Daarna volgde de overhandiging van de 
bronzen torenwachter. Het sober en toch 
indringend antwoord van Dirk Brosse, 
waarin hij een boodschap van vrede en 
menselijkheid bracht, maakte een diepe 
indruk op de aanwezigen. En toen hij, als 
toemaatje, nog een improvisatie op de 
vleugel ten beste gaf, werd hij met een 
luid en dankbaar applaus bedacht. 
Na het zingen van De Vlaamse Leeuw 

besloot een druk bijgewoonde receptie de 
prachtige middag, die met de medewer
king van het Rodenbachfonds tot stand 
kwam en op de milde steun mocht re
kenen van talrijke sponsors en van de 
Dienst Culturele Zaken van de stad 
Gent. 

Oswald Van Ooteghem 

,̂ yolksani«.b« 
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RONIN 
De titel van het nieuwste vehikel van ancien filmregisseur John 

Frankenheimer, 'Ronin' verwijst naar de 47 ronin van de Japanse 

legende, samoerai die alleen op stap gingen, nadat hun leider werd 

gedood. Om enkele van de betere Frankenheitnfilms te noemen 

The birdman of Alcatraz', 'Seven days in May' en The Man-

churian candidate'. Deze nieuwe komt hier ook maar nergens in de 

buurt, maar het is natuurlijk wel een leuke actiefilm in het genre 

van The dirty dozen', The guns ofNavarone' en "Where eagles 

dare', alleen ontbreekt er het oorlogselement aan. Bij gebrek aan 

echte vijanden, nu de koude oorlog niet meer heerst, zijn het 

tegenwoordig de Ierse vrijheidstrijders (geen terroristen zoals de 

NIEUW IN DE BIOS 

Engelsen en de rest van de wereld hen blijven noemen) en de 

Russische maffia die opdraven als de stouterikken. 

Vijf mannen en één vrouw - Robert De Niro, Jean Reno, Stellan 

Skarsgard, Skipp Sudduth, Sean Bean en Natascha McElhone -

moeten een koffertje ontfutselen aan enkele criminelen. Boem, 

boem, boem. (**l/2) 

TOUCH OF EVIL 
'Touch of evil' van Orson Welles, verscheen indertijd in de zalen 

met een lengte van 95 minuten. Nu werd er van het oude materiaal 

een nieuwe versie gemaakt, zodat alles bij elkaar 111 minuten 

bedraagt. Deze versie is gebaseerd op een nota die Welles schreef 

aan de studio, nadat hij verbannen was uit de editingkamer. Hierin 

staat wat Welles met de film wilde doen. De studio hield met 

sommige dingen rekening, andere veegde ze aan haar laars. Het is 

de moeite waard om de nieuwe versie van deze cultfilm te gaan 

bekijken, al was het alleen al maar om de geluidsband! 

Willem Sneer 

^ M E D I A L A N D S C H A P ^ 

S = # The cold light of day Psychologische thriller 
van Rudolf van den Berg uit 1995 met Richard E. 
Grant, Simon Cadell en Boudewijn de Groot. Ergens in 
het Oostblok worden jonge meisjes vermoord en 
naakt achtergelaten, Politie-inspecteur Marek zet een 
onschuldig meisje in om de seriemoordenaar In de val 
te lokken zat. 28 nov., TVI om 23U.35 

^3y Philadelphia Amerikaanse dramatische film 
van Jonathan Demme uit 1993 met Tom Hanks, 
Denzel Washington en Jason Robards. Andrew Bec
kett, een jonge en ambitieuze advocaat, werkt voor 
het prestigieuze advocatenkantoor van Charles 
Wheeler, Wanneer die verneemt dat Andrew se
ropositief is, zorgt hij ervoor dat hij ontslagen wordt. 
Andrew besluit zijn ex-werkgever te dagvaarden voor 
onrechtmatig ontslag , . Zon. 29 nov., VT4 om 
22U. 

Debra winger en 

Anthony Hopkins In 

'Shadowlands'. 

Maan. 30 nov., Ned. 2 

om 20u. 

When Saturday comes Sheffield, 1995. De 
kansarme jonge Jimmy.MuIr, die in een van de ruigste 
arbeidersbuurten van Sheffield woont, wil uit zijn 
milieu weg en profvoetballer worden. Op zijn 25ste 
werkt hij echter nog in de brouwerij waar hij onder 
zware prestatiedruk staat, maar hij heeft zijn droom 
niet opgegeven. Britse film van Maria Giese uit 1995 
met Sean Bean, Emily Lloyd en Pete Postlehwaite. 
Dins. 1 dec, Ned. 3 om 20u.i9 

t J The Usual Suspects Amerikaanse thriller van 
Bryan Singer uit 1995 met Stephen Baldwin, Gabriel 
Byrne en Kevin Spacey. New York, na de overval op 
een wapentransport en ingevolge een anonieme tip 
belanden vijf gangsters op het politiebureau voor 
identificatie. Maar bij gebrek aan bewijzen worden ze 
vrijgelaten. De bende bereidt meteen een nieuwe slag 
voor Woens. 2 dec. Canvas om 20u.55 

C J * Panorama: Het beloofde land Het pro
bleem van de asielzoekers en illegale immigranten is 
niet meer uit de actualiteit weg te denken. Panorama 
toont een Nederlands-Spaanse reportage over vluch
telingen uit Noord-Afriika, die via Spanje naar 'het 
beloofde land' (Frankrijk, België, enz.) proberen te 
geraken. Zij geven blijk van enorme vindingrijkheid en 
de Spaanse kustwacht staat machteloos. Dond. 3 
dec, TV1 om 2lu.45 

t J De nieuwe droomfabrlek De Droomfabrlek 
is terug, met nieuwe dromen en nieuwe presen
tatoren. Het succesvolle programma is inmiddels aan 
zijn zevende jaargang toe en Johan Terryn en Tine Van 
den Brande zijn de vervangers van Sabine en Rani. 
vrU- 4 dec, T V I om 20u.25 

Ondertussen 
in medialancl... 

Vlaanderen wil het verdelen van zend
vergunningen voor lokale radio's uitstel
len tot eind 2001. De Waals-Vlaamse twist 
over de frequentieverdeling is daarmee 
nog niet uitgevochten. Het dispuut draait 
rond de toekenningen van vergunningen 
aan Waalse radio's die de Vlaamse flink 
storen. Ofschoon lucht van alle landen is, 
lijkt het territorialiteitsprincipe ook hier 
misschien te kunnen helpen. Het in vraag 
stellen van de frequenties - en het feitelijke 
monopolie - van de VRT-radionetten lijkt 
ons dan weer een minder goede zaak. Ook 
die komen eind 2001, wanneer de eerste 
beheersovereenkomst van Vlaanderen met 
de VRT afloopt, onder vuur. Een ruil 
landelijke commerciële radio voor VTM 
tegen een extra 'easy listening'-net (een 
beperkt nieuwsaanbod gekoppeld aan mu
ziek) voor de VRT zit eraan te komen. 

Bij het zappen moet het ook u al zijn 
opgevallen dat het wel lijkt of VT4 altijd 
reclame uitzendt. Dat is natuurlijk niet zo, 

maar de Onafliankelijke Britse Televisie
commissie - VT4 is ondanks al het ijl 
gepraat nog altijd een Brits station - aan het 
cijferen geslagen en kwam tot het besluit 
dat de zender soms wel degelijk meer dan 
de toegestane 12 minuten per uur reclame 
uitzond. VT4 argumenteerde dat som-
mige(?) van zijn programma's niet op tijd 
begonnen en dat daarmee reclame van het 
ene uur in het ander overliep. En ook: 
'VTM doet het ook, en daar zegt niemand 
iets van'. De reclame op VT4 zet mensen 
wel weer aan het lezen: het boek is meestal 
eerder uit dan de film! 

Met TVI gaat het inmiddels uitste
kend, dank u. Het najaar was onder meer 
dankzij Nonkel Rob een voltreffer en de 
wintermaanden kondigen zich beloftevol 
aan. De zondagavond zal gevuld worden 
door een programma uit de Woestijnvis

stal en zal erin bestaan mensen die elkaar 
niet kennen te laten samenwerken om 
uiteindelijk één ervan te laten gaan lopen 

Wordt ook het nieuwe 
zondagavondprogramma van TV1 een 

voltreffer? Wie zai de moi vangen? 

met de hoofdprijs. Tenminste als men 'De 
mol' - een door Woestijnvis betaalde sa
boteur - weet voor te blijven. Het leven 
zoals het is, dus. Dat gelijknamige do
cudrama ruilt overigens binnenkort het 
kampeerterrein voor een kinderzieken
huis. Melden we tot slot dat er een nieuwe 
reeks van 'EC. De kampioenen' op u zal. 
worden losgelaten. Thuis blijven hoeft 
niet, herhaald wordt ze toch! 
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Waarom we nog nooit eerder naar 
Luk Allocs TV6 gekeken hebben we
ten we eigenlijk niet zo goed. Mo
gelijk lag het aan de reclamecam
pagne die eraan vooraf ging en die 
met uitzondering van het vrou
welijke schaamhaar zowat alle mo
gelijke driehoeken gebruikte voor 
de l/van Tl/6. Altoos voorgaande 
programma 'Duel' had ons boven
dien ook al niet van de Prozac 
afgeholpen; het spelletje was ons, 
zoekende kijker, iets te nerveus en 
te plat. 
Het was dan ook eerder toevallig 
dat we bij TV6 bleven plakken. On
der het zappen stootten we im
mers op het kanaal waar VTM zit op 
Rani De Coninck, het gewezen VRT-
droommeisje dat nu bij VT4 haar 
ding doet. Een VT4-gezicht op VTM: 
het is weer eens wat anders. Rani 
wist zich in onze huiskamer voor 
eeuwig sympathiek te maken door 
een kussende Alloo van antwoord 
te dienen. ,,lk kus u niet, want ik ken 
u niet" sprak ze, daarmee hopelijk 
in Vlaanderen een nieuwe trend 
inzettend. 
Passeerden voortis de revue: Toots 
Thielemans - van wie wij toch min
stens een klein beetje de indruk 
hadden dat hij zelfs nè de ont
moeting met Alloo nog niet he
lemaal wist wie deze rare snuiter nu 
weer was - en de onvermijdelijke 
Joyce De Trocii van wie wij ver
namen dat zij in ruil voor 1 miljoen 
dollar wel één nachtje zou willen 

rollebollen met een haar compleet 
vreemd iemand. Voor 1 miljoen 
dollar zouden wij - mannelijk van 
het oude type - het overigens ook 
wel eens willen doen met De 
Troch, 
Van De Troch naar Dewaells in VLD-
kringen maar een kleine stap. 
Vriend Patrick was de politicus-
clown van dienst en stond daart;oe 
onder meer boven op zijn antiek 
burgemeestersbureau 'Ik ben zo 
eenzaam zonder jou' te kwelen. 
Wat ons het meest opviel - en 
mateloos irriteerde - was dat de 
man zonder shampoo over zichzelf 
placht te spreken in de derde per
soon en wel als 'Dewael', „Deze zaal 
was al blauw voor Dewael burge
meester werd" en „De mensen 

herinneren of hij nu aan zijn zesde 
of zevende straalplaat toe was. Zijn 
teveelste, zonder twijfel. Wat Goris 
wel, en Dewael niet, nagegeven kan 
worden is dat hij zijn media weet te 
kiezen. Goris' favoriete media wa
ren Dag Allemaal, VTM en Het Laat
ste Nieuws Dewael las alleen de 
kwaliteitskranten en Het Belang van 
Limburg. Toch eens een kopie op
sturen naar Luc Van der Kelen... 
Wat volgde was een onafgebroken 
opvoeren van BV's en BB's (Be
kende Buitenlanders) of van men
sen die zich die titel gaarne toe
eigenen. Eén keer konden we ook 
lachen: Alloo vroeg tijdens een 
boksgala aan een schaars geklede 
'ringpoes' wat nu moeilijker was: 
het dragen van een bordje met 

Een beetje van hetzelfde 
TV6/Sterren en kometen, woensdag 18 november 1998, VTM 

moeten weten waar Dewael voor 
staat in de samenleving, in Limburg, 
in Tongeren en daarbuiten". Waar
schijnlijk kan alleen iemand als De 
Troch Dewael vertiellen dat 'daar
buiten' behalve van een bejaarde 
Amerikaanse senator en een dron
ken Russische kosmonaut weinig 
stemmen te verwachten vallen. 
'Sterren en kometen' kabbelde 
voort: met Zucchero, Urbanus en -
wij zijn echt niet voor het geluk 
geboren - Sam Goris die zich, niet 
eens 30 zijnde, al niet meer kon 

'Ronde 1' of 'Ronde 2'. „Het is zo'n 
beetje hetzelfde, hè' antwoordde 
de natte droom van het mannelijke 
publiek in een gebrekkig Neder
lands. Met een soort;gelijk gevoel 
Het ook Alloo ons achter. Te vluchtig 
voor interessant te worden, te 
flauw voor grappig te zijn, te weinig 
creatief om als 'Ironisch' bestem
peld te worden. Dan was het bij 
'Medialaan 1' vaker lachen gebla
zen: Daisy en Herbert mmen zich
zelf immers ernstig. 

Krik 
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Geen faciliteit 
In WIJ (12 november jl.) uit lezer Filip 
Vandenbroeke terecht zijn ongenoegen 
omtrent de Franstalige vermelding van 
de straatnaam bij de aflevenng van zijn 
sociale identiteitskaart. Als Vlaams zie
kenfonds kunnen wij een dergelijke fa
ciliteit uiteraard niet goedkeuren. Ster
ker nog: het Vlaams Neutraal Zieken
fonds verspreidt uitsluitend Neder

landstalige briefwisseling en publicaties. 
Ook in de Randgemeenten, Brussel en 
Wallonië! 
De verspreiding en verzending van de 
SIS-kaarten gebeurt evenwel niet door 
het ziekenfonds. Op basis van de da-
tagegevens die worden toegeleverd 
door het GFDI, de softwareleverancier 
voor de neutrale, liberale en onafhan
kelijke ziekenfondsen, worden deze 
kaarten onder de verantwoordelijkheid 

van het GFDI door een externe firma 
verstuurd. Na onderzoek blijkt deze met 
goed te praten vergissing voortgespro
ten uit een „fout" binnen de program
matic van het GFDI. Wij hebben deze 
Instantie onmiddellijk terechtgewezen 
en om een rechtzetting gevraagd. In
tussen heeft zij reeds zelf deze pro-
grammatiefout opgelost. Het is en blijft 
hoe dan ook een schande dat ,,Brus
selse" instanties telkens weer zulke 

,.fouten" maken. Wij hopen met dit 
antwoord te hebben aangetoond dat 
deze ,,ongelukkige faciliteiten" volledig 
buiten onze verantwoordelijkheid valt, 
maar ook dat het Vlaams Neutraal Zie
kenfonds resoluut de Vlaamse belangen 
binnen de Sociale Zekerheid verdedigt. 

Emiel vanlangendonck. 
algemeen directeur 

Jürgen Constandt, 
commercieel directeur. 

^ WEDERWOORD • 

Asielcentrum 
De Haan 
Ik ben fier tot een partij te horen waar 
mandatarissen niet meeiieulen met de 
wolven in het bos. Fractieleider in de 
gemeenteraad van De Haan, Wilfried 
Vandaele, verdient meer dan respect voor 
zijn opinie in WIJ (dd. 19 november jl.). 
Hij stelt dat zijn standpunt hem misschien 
een paar honderd stemmen kan kosten, 
doch dat het gebrek aan een fatsoenlijk 
debat niet langer te harden is. Eerlijk uw 
overtuiging volgen is veel meer waard 
dan goedkoop sloganesk meelopen. Bo
vendien ben ik er zeker van dat die 
eerlijkheid ook door de bevolking be
loond zal worden. Een gastvrij De Haan 
lokt duizenden toeristen, wanneer ze haar 
hart opent voor 128 vluchtelingen, zal ze 
er minstens 1 fervente bewonderaar bij-
krijgen. 

Bert Anciaux 

Ervaren gids 
In een vorige kiescampanje noemde de 
CVP Jean-Luc Dehaene „de ervaren 
gids". Een gids is in Duitsland „der 
Führer" en wie de Führer was, weten we 
allemaal. Hij was zelfs „der Führer aller 
Germanen", alsof de Engelsen, Anglo-
Saksers, geen Germanen waren! 
Is onze „nationale" Jean-Luc dan „de 
Führer aller Belgen"? Hij heeft alvast 
steeds meer Führer-allures. De man die 
alles weet en alles oplost, en geen te
genspraak duldt. 

Herman Macs, 
Deinze 

Fortis-actie 
Op 17 april bracht WIJ een foto van de 
ondervoorzitter te Roeselare die trots 
wees naar een groot reclamebord met 
Franse tekst en dat, door toedoen van de 
VU-schepen aldaar, werd geweigerd. Ik 
heb dan een brief naar WIJ geschreven 
over dit onderwerp die u opnam onder de 
titel: „Een hele gebeurtenis" en waarin ik 
zei dat men grote oogkleppen draagt als 
het Engelse reclameborden betreft die 
men alle dagen ziet. 

Ik haal voorgaande tekst even aan naar 
aanleiding van uw artikel over de En
gelstalige reclame van Fortis-ASLK. 
Wel, 1,5 jaar is voorbijgegaan en geen 
enkele reactie is gekomen tegen de En
gelse reclame die men overal ziet. Noch
tans zou dit probleem prioriteit nr. 1 
moeten zijn van de Vlaamse politiekers. 
Op dit ogenblik voert City Bird, een 
vliegtuigmaatschappij, een grote Engels
talige reclame met reuzenborden waar 
men niet kan naast kijken. Ook Quick van 
de hamburgertent voert op dit ogenblik 

op grote straatborden Engelstalige re
clame met de slagzin: „New! The long 
burger. For the long generation". Bij 
Philips is het „Let's make things better". 
En hoe klinkt het in Wallonië ? Wel daar is 
het „Faisons toujours mieux"! Dat zijn 
maar 3 voorbeelden van de vele die men 
dagelijks ziet. 

Nu is minister Van Rompuy kwaad op 
Wallonië omdat het zoveel Vlaamse ra
diozenders stoort. Wel voor mij mogen ze 
blijven storen! Wij hebben geen Vlaamse 
zenders, enkel Engelstalige zenders. Van 
de morgen tot de avond is het 90% 
Engelstalige muziek die uitgezonden 
wordt en dit zowel door de VRT als door 
private zenders. Als ik naar Griekenland 
ga, hoor ik daar steeds Griekse muziek. 
Grieken beschermen hun taal en cultuur 
in tegenstelling tot Vlaanderen waar ei
gen taal en cultuur afgebouwd worden. 
Als ik toch naar iets dom op de radio moet 
luisteren, dan luister ik liever naar dom 
Vlaams dan naar dom Engels, de domme 
Vlaming verdient er dan ook wat aan. 
Tegenwoordig spreekt men veel over ge
lijkheid, verdraagzaamheid, eerbied 
enz..., maar die vlieger gaat niet op als het 
de taal en cultuur van de Vlamingen 
betreft. 

Ik hoop dat de Vlaamse partijen zo vlug 
mogelijk een wet neerleggen om aan die 
verloedering voor eens en voor goed een 
einde te stellen. 

R. Delbol, 
Oostende 

Vrouwen 
Naar aanleiding van 50 jaar vrouwen-
stemrecht werd onlangs te Vilvoorde een 
causerie gehouden onder de titel „Vrou
wentongen, vrouwenstemmen". Deze 
viering was tevens een gelegenheid om de 
plaatselijke FW-afdeling - die reeds 20 
jaar bestaat - in de bloemetjes te zetten. 
Niettegenstaande de verhelderende uit
eenzetting, gebracht door historica Jo
hanna Vanderheyden, ons bijzonder kon 
boeien, was de ontgoocheling groot bij de 
sterk opgekomen Vlaams-nationale de
legatie. Want op geen ogenblik werd door 
de spreekster medegedeeld dat er ook 
nationalistische vrouwen actie voerden 
voor vrouwenstemrecht. 
Mevr. Gravez-Haegens werd in 1927 
gemeenteraadslid te Aalst en van 1932 tot 
1938 was ze schepen van Openbare Wer
ken en Financiën (dus niet van „Gezin"). 
De andere Vlaams-nationale vrouw die 
tijdens het interbellum politiek actief was, 
mevr. Marechal (Odile, Marie Van den 
Berghe) en was gemeenteraadslid te 
Brugge van 1921 tot 1926, provincie
raadslid voor West-Vlaanderen van 1925 
tot 1936 en gecoöpteerd senator van 
1936 tot 1939. Deze gegevens haalde ik 

uit de brochure Vrouwen in de Vlaamse 

beweging, een uitgave van de F W 
Na de causerie en tijdens de daarop
volgende receptie, zijn verschillende na
tionalistische vrienden naar mevr. Van
derheyden gestapt om haar op deze „on
rechtvaardige" behandeling te wijzen. 
Haar antwoord - dat ze zich enkel aan de 
grote partijen en belangrijkste stromin
gen heeft gehouden - klonk tegelijk be
droevend en veelbetekenend. 
Veelbetekenend, omdat hieruit blijkt dat 
het Vlaams-nationalisme nog steeds niet 
voor vol wordt aanzien in de Belgische 
pohtiek. Veelbetekenend, omdat de 
Vlaams-nationale politicae ook in eigen 
rangen weinig bekendheid geniet. Noch
tans waren ze stuk voor stuk actief in het 
sociaal-culturele leven en gaven in hun 
politiek mandaat voorrang aan de sociale 
problemen van het Vlaamse volk. 

Veelbetekenend tenslotte, omdat het voor 
mij - na deze avond - overduidelijk is 
geworden dat de F W nodig is in onze 
samenleving. Na 20 jaar voorzitterschap 
is het voor mij zo klaar als een klontje: 
Vlaams-nationale vrouwen horen niet 
thuis is christelijk-geïnspireerde, socia
listische, liberale of andere zuilen. Zij 
hebben een duidelijk profiel en blijven de 
„vrouwelijke schakel in de Vlaamse be
weging" ook in de 21ste eeuw! 

Nora Tommelein, 
afdelingsvoorzitter 15 

PS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie 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. 

V 
MIUEURAIVIA 

^ -

maandblad Man de Bond Beter Leefmilieu 
Q Hoe IS het gesteld met de kwaliteit van onze bossen in Vlaanderen'? 

Q Waarom moet het mestactieplan worden aangeschrept? 

Q Hoe ecologisch was Batibouw? 

Q Wordt de beslissing van de Vlaamse regering inzake Doel 

toch ongedaan gemaakt? 

Q Zijn onze verbrandingsovens opgebrand? 

Het zijn maar enkele vragen waarop Milieurama een antwoord geeft. 

ledere maand een kritische én actuele kijk op 

het milieu in Vlaanderen en daarbuiten. 
Vlotlezende artikels, een leuke layout. Dat is Milieurama. 

Het enige echte milieumagazine in Vlaanderen. 

Jal Ik ben geïnteresseerd in Milieurama. Bezorg me: 

Q 

Q 

Q 

een gratis proefnummer van Milieurama 

eenjaarabonnement op Milieurama. Ik stort vandaag nog 750 frank op 

rekeningnummer 001-1475409-18 van Bond Beter Leefmilieu vzw. 

ik ontvang mijn eerste nummer in de daaropvolgende maand 

een steunabonnement op Milieurama Ik stort vandaag nog 1.500 frank 

op rekeningnummer 001-1475409-18 van Bond Beter Leefmilieu vzw 

Ik ontvang mijn eerste nummer in de daaropvolgende maand. 

Naam: 

Straat. 

Telefoon: Fax: 

Gemeente. 

Stuur deze bon naar Bond Beter Leefmilieu vzw, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel 
tel.. 02/282 17 20 - fax' 02/230 53 89 - e-mail' bbl@pophost.eunet be 
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"\ 7 orige week brachten wij uitvoering verslag uit 

V over de oprichting van de Ierse 

verzoeningstoren te Mesen. Maar op deze kleine plek 

in het West-Vlaamse Heuvelland gebeurt nog meer, 

neem nu het Gravin Adelahuis waar het meervoudig 

Vlaanderen thuis is. 

In 1983 maakte Opbouwwerk Heuvelland 

binnen een streekplan voor tewerkstelling 

een inventaris op van leegstaande ge

bouwen. Zo kwam het vroegere café-hotel 

Hotel de Vtlle te Mesen op die lijst. Een 

stevig gebouw met een aantrekkelijke 

vorm, dat aan het Mesense marktplein een 

meerwaarde geeft. 

In groep werd nagedacht over een mo

gelijke bestemming. Drie onderwerpen 

kwamen hierbij naar boven: de plaats in 

Mesen in de geschiedenis, de jaarmarkten, 

de lakennijverheid; de ligging van Mesen 

nu, dicht bij Frankrijk, op de grens met het 

Waalse gewest, op de talen-grens; een 

plaats waar aandacht is voor vredeswerk, 

met de vredesbeiaard, de vele kerkhoven, 

het Nieuw-Zeelands park en nu de Ierse 

verzoeningstoren. (Zie WIJ van 19 nov. 

jL). 

NORMANDIE. SUSSEX, 
VLAANDEREN 

Een toeval deed de rest. In het Streekhuis 
Malegijs kwam een vakantiekaartje toe uit 
Bayeux in Normandië, van de Tapisserie de 

la Reine. Dit geborduurde wandtapijt over 
de Slag bij Hastings waarbij Willem van 
Normandië in 1066 Engeland veroverde, 
is zeventig meter lang en wordt toege
schreven aan Mathilde de Flandre. Ma
thilda van Vlaanderen? Wie was dat? Het 
bleek de dochter te zijn van Boudewijn van 
Rijsel, graaf van Vlaanderen en zijn echt
genote, gravin Adela. 
Adela leefde van 1017 tot 1079 en stichtte 
in Mesen een abdij, waarrond het stadje 
verder uitgroeide. Bij de negenhonderdste 
verjaardag van de Slag bij Hastings in 
Sussex werd de Hastings Embroidery in
gehuldigd, een borduurwerk dat de ge
schiedenis weergeeft van Engeland, van 
1066 tot nu. In dat beeldverhaal zijn 
vooral hoge heren (en dames) te zien. 
Maar niet alleen zij maken geschiedenis. 
Zo rijpte de idee om in het leegstaande 
gebouw in Mesen een beeldverhaal van de 
geschiedenis van Vlaanderen te maken, 
gezien van onderuit, het verhaal van de 
mannen en vrouwen die hier leefden en 
werkten, in goede en kwade dagen. Er is 
gekozen voor een beeldverhaal in meer
dere textielvormen (tapijtwerk, borduur
werk, kant en inlegwerk, verschillende 
grondstoffen, bedrukte weefsels, ambach
telijk of met de computer ontworpen en 
verwerkt). 

WELKE TAFERELEN? 

Wat in zo'n beeldverhaal getoond wordt, 
moet verantwoord zijn, boeiend, en moet 
door veel mensen kunnen worden be
grepen. Historici van de universiteiten van 
Brussel, Gent, Leuven en Rijsel helpen de 
inhoud uitwerken. Er zijn vakmensen be
trokken voor elke belangrijke periode uit 
de geschiedenis. Patricia Carson, auteur 

van The Fair Face of Flanders, heeft het 
voorzitterschap van deze werkgroep aan
vaard. 

Ondertussen is contact gelegd met kun
stenaars om de kartons voor het beeld
verhaal te maken. Verschillende stijlen 
komen hierbij aan bod. Voor de uitwer
king wordt zowel beroep gedaan op vak
krachten als op de duizend handen uit het 
volk: handwerkclubs, borduurkringen, 
kantverenigingen, quiltgilden... 
Zo moet duizend jaar geschiedenis (van 
1000 tot 2000) vorm krijgen in boeiende 
beelden. Enkele taferelen kregen reeds een 
vaste plaats. De middeleeuwse jaarmark
ten: we tonen de Mesense jaarmarkt, bij 

Als „rode draad" in de werking van het 
huis werd gekozen voor textiel, nog steeds 
een opvallend „Vlaamse" activiteit, van 
Roubaix-Tourcoing, over Komen-Moes-
kroen naar Kortrijk, Oudenaarde, Gent, 
Sint-Niklaas... In het verleden met toppers 
als leper, Brugge, Gent, Hondschote, Aar
schot, Zoutleeuw. Zo is er in het huis een 
cursusatelier voor allerlei textieltechnie
ken. De tuin wordt een verfplantentuin. 

Een huis voor 
meervoudig 
Viaanderen 

keure erkend door graaf Boudewijn. De 
uitzonderlijke ontwikkeling van de land
bouw in het middeleeuwse Vlaanderen 
krijgt een eigen plaats, met de werktuigen 
die we zien op prenten en schilderijen. De 
godsdienstspanningen uit de XVIe eeuw, 
van hagepreken tot beeldenstorm en be
straffing: met taferelen die we plaatsen in 
Boeschepe, Steenvoorde, leper, Antwer
pen. Dichter bij ons: de uitwijking uit het 
arme Vlaanderen tijdens de vorige eeuw 
(naar Canada, de Verenigde Staten) wordt 
weergegeven met een zeilschip dat uit 
Antwerpen vertrekt, de grote staking van 
Roubaix waarrond Maxence van der 
Meersch een boeiende roman opbouwde, 
vluchteHngen in '14-'18, in '40. 

RODE DRAAD: TEXTIEL 

Door die geschiedenis komt men van zelf 
op een dubbel spoor. Enerzijds het oude 
graafschap met steden als Brugge, Gent, 
leper, maar ook Komen, Rijsel, Duin
kerke, Sluis; plaatsen die nu in België, 
Frankrijk en Nederland liggen. In dat 
graafschap waren er streken waar men 
Vlaams (Nederlands) en Picardisch (Frans) 
sprak. Anderzijds is er het huidige Vlaan
deren in België, een gewest, een gemeen
schap gegroeid uit de zorg voor de moe
dertaal, het Nederlands, nu met een eigen 
parlement en regering. 
Het huis in Mesen kreeg de naam Gravin 

Adelahuis. Het zal bijzondere aandacht 
besteden aan „grensoverschrijdende" con
tacten binnen en vanuit dat meervoudig 
Vlaanderen. Werkend in een grensgebied 
(talengrens, rijksgrens) is het voor ons 
duide!i|k dat een samenwerking binnen 
dat meervoudig Vlaanderen een grote 
openheid vereist en respect voor historisch 
gegroeide verschiUen. 

Hiervoor is er medewerking van het Con

servatoire National Botanique op de Hae-

nedries in Belle, op 15 km van Mesen. 

EEN HELE OPDRACHT 

De Koninklijke V W West-Vlaamse Ber
gen werkte het plan uit en bracht de eerste 
middelen bij mekaar. De overheidsinbreng 
is vrij belangrijk. Op 28 december 1990 
keurde de Mesense gemeenteraad een eer
ste bescheiden subsidie goed. Belangrijke 
bedragen werden vastgelegd door het Eu

ropees Fonds voor Regionale Ontwikke

ling, gevolgd door het Vlaams Commis

sariaat-Generaal voor Toerisme (nu Toe

risme Vlaanderen). 

Op 31 maart 1992 werd het Hotel de Ville 

gekocht en begon de vernieuwbouw onder 
leiding van architect Philippe Pauwels, een 
man met ruime ervaring in de monu
mentenzorg. Pauwels leidde ondermeer de 
restauratiewerken in het Kortrijkse Be
gijnhof. 

De eerste faze (aankoop en verbouwing) is 
achter de rug en kostte 26.877.196 frank. 
De door de V W verzamelde middelen, de 
inbreng van sponsors en de goedgekeurde 
subsidie (gemeente, Europa, Toerisme 
Vlaanderen: samen 22.250.000 frank) 
zouden hierbij ruimschoots volstaan. Het 
was de bedoeling twee jaar geleden te 
starten met de werking en met de verdere 
middelenwerving voor het beeldverhaal. 
Problemen met Vlaamse diensten hebben 
die aanpak gevoelig vertraagd. 

EEN GENOOTSCHAP 

Deze zomer is het prachtige huis - spijts 
alles - geopend. Feest in Mesen: Stefanie 
Bruggeman bespeelde de Mesense vre
desbeiaard in dialoog met de reizende 
beiaard van de regio Nord-Pas de Calais, 

bespeeld door Stefano Coletti, directeur 
van de beiaardschool van Douai. Het 
atelier de theatre van Belle bracht prettige 
improvisaties. Voor het podium zorgde 
buurstad Komen. Reus Henritje de Kom

mies uit Godewaarsvelde, opende als dou
anier de binnengrenzen van meervoudig 
Vlaanderen. Kleurrijke vlaggen toonden 
de middeleeuwse herbergnamen uit Me
sen: de Speghele, den Enghel, 't Waudekin, 

den Hert, de Swaene, 't Beerkin, de 

Croone, de drie Coninghen, de Muyshond 

(de wezel) en vele andere. 
De vormgeving voor de eerste tentoon
stelling De Kleren maken de Man - l'Habit 

ne fait pas Ie Moine was het werk van een 
jonge grensoverschrijdende ploeg. Musea 
uit Belle, leper. Kassei, Oostende, Me-
chelen gaven bruikleen. 
Op 11 november kon het stadsbestuur van 
Mesen in het huis zijn gasten ontvangen: 
de Ierse presidente, de Vlaamse minister
president. 

Op 6 december 1996 werd het Gravin 

Adela Genootschap opgericht. Het wordt 
uitgebouwd van Hulst tot Douai, van De 
Panne tot Remersdaal. De komende ten
toonstelling Kleden voor Kunst (mei-ok-
tober 1999) is in volle voorbereiding: ze 
toont werk van kostuum-ontwerpers voor 
theater en film in meervoudig Vlaanderen, 
van de Rijselse Métaphore tot het Ant
werpse Toneelhuis. Daarna komt een ver
rassende tentoonstelling Vlaanderen, een 

wereld van textiel (2000-2002). Uitein
delijk moet het huis het blijvende beeld
verhaal kunnen tonen. Streefdatum is 9 
mei 2003. 

Jan Hardeman 
c» Bij het Genootschap {Markt 22, 8957 

Mesen) kan een schriftje besteld wor

den (graag 2 postzegels van 17 fr. als 

bijdrage in de kosten) waarin statuut, 

werking en lidmaatschapsvoorwaar-

den beschreven staan. 

Ooit was dit 
statige café-
hotel tiet 
Hotel de Vllle 
van Mesen, 
vandaag biedt 
het onderdak 
aan het 
meervoudig 
Vlaanderen. 
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Problemen... 
In het artikel over het Gravin Adelahuis schrijft Jan 
Hardeman voorzichtig. „Problemen met Vlaamse 
diensten hebben die aanpak gevoelig vertraagd" 
Net vandaag komen deze problemen in het Vlaams 
parlement ter sprake. Parlementslid Jean-Mane Bo-
gaert (VU) stelt daarover een vraag aan minister
president Van den Brande Samen met collega Chhs 
Vandenbroeke bezocht hij deze zomer de tentoon
stelling te Mesen. De minister-president was er op 11 
november. 
Wordt dus vervolgd 
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