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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

H et eerste VU-ID21-

'kennismaldngscongres' is een 

succes geworden. Dat viel reeds 

af te leiden uit de talrijke opkomst, zo'n 1000 

congresgangers vulden de Antwerpse 

Arenbergschouwburg tot de nok. 

Menigeen had lof voor de puike regie. 

Inleider, presentator en moderator Anja 

Daems, bekend van het TV-programma 

Herexamen, kweet zich behoorlijk van haar 

taak. Na het vertonen van een eerste video, 

die door middel van een gebalde en duidelijke 

tekst de 'genesis' van de aUiantie uit de 

doeken deed, werden de 'bekende 

vernieuwers' aan het publiek voorgesteld. 

Even voordien liep zangeres Margriet 

Hermans de zaal binnen en ontlokte daarmee 

een spontaan applaus. Hermans werd door 

meerdere partijen, vooral de CVP, 

aangesproken. 

Door het vertrek \an}ohan Van Hecke 

bleef de vernieuwing van de CVP dode letter. 

Hermans opteerde dan ook voor de alliantie 

VU-ID21, de enige politieke groepering die 

op initiatief van Bert Anciaux de 

noodzakelijke politieke verandering gestalte 

geeft. Dat besefte ook Flor Van Noppen, 

medeoprichter van de vzw Dr. K. Van Noppen 

en van het waakzaamheidplatform Breek de 

Stilte. Ook Van Noppen werd op een warm 

applaus onthaald en vertelde nadien aan de 

redactie de tweede plaats op de Kamerlijst in 

het arrondissement Mechelen-Turnhout na te 

streven. Verder werden huisarts Chris 

Goossens, voormalig bondsdokter bij de 

Wielerbond en felle bestrijder van het 

dopinggebruik, en Frank Dingenen, acteur en 

tekstschrijver aan het pubHek voorgesteld. 

Daarop werden telkens via originele, 

humoristische, maar daarom niet minder 

duidelijke video's meerdere onderwerpen 

zoals radicale democratie en integraal 

federalisme aangesneden. Over deze thema's 

maakten VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven 

en ID21-voorman Vincent Van Quickenbome 

hun opvallend gelijklopende standpunten 

bekend. In het comfortabele rode fluweel 

voelde Van Quickenbome zich duidelijk thuis 

en ontpopte hij zich als een doordachte 

politicus die het publiek op zijn hand kreeg. 

Na de bevlogen toespraak van 

alliantievoorzitter Bert Anciaux, kreeg het 

'triumviraat' Anciaux, Vankrunkelsven en Van 

Quickenbome een staande ovatie. De 

Europese hymne klonk door de luidsprekers, 

nadien werd de Vlaamse Leeuw gezongen. De 

Bekende Vernieuwers zongen mee. 
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Een witte piet?. 

D e Volksunie heeft op zondag 29 no
vember 1998 een belangrijke stap 

gezet. Of liet een stap in goede rlclitlng is, 
zal de toekomst uitwijzen en die begint op 
zondag 15 juni van volgend jaar. In ge-
sprekken met VU'ers - en ze waren met 
zeer velen te Antwerpen - klonk bezorgd
heid, maar ook blijde verwachting. Want 
ditzgn Alliantiemoment \ü\üt (misschien) 
een nieuw tijdperk in. Politieke allianties 
zijn in het politieke leven van België eerder 
uitzonderlijke formules, in an
dere landen (zoals Frankrijk, Ita
lië en Spanje) behoren ze tot de 
gewone gebruiken. Elke groep 
behoudt haar eigen structu
ren, vult op eigen wijze de be-
stuursmandaten in, legt haar 
eigen politieke klemtonen. Bij 
verkiezingen gaat de alliantie echter als 
één formatie naar de kiezer Bij de da
gelijkse werkzaamheden in de parlemen
ten treden de verkozenen als één fractie 
op. 

Zondag werd de Alliantie voor Vernieuwing 
aan,,de twee publieken" voorgesteld, zeg 
maar de bezegeling met wederzijdse toe
stemming En daaruit bleek dat beide 
partijen inderdaad hetzelfde nastreven, 
daarom willen de democratische natio
nalisten van de VU een brug slaan naar de 
radicale democraten van ID21 En om
gekeerd, want de liefde kan ook in deze 

niet van één kant komen. Waar staat deze 
alliantie voor? Op de eerste plaats wil zij 
een alternatief zijn voor de huidige 
machtspolitiek zoals die door gewelde-
naarsa\s Dehaene, Tobback, Busquin, May-
stadt en de kopstukken van andere be-
houdsgezinde partijen (van de liberale fa
milies) wordt gevoerd. Op de tweede 
plaats wil de alliantie een antwoord bieden 
op de antipolitiek, de mentaliteit die zegt 
dat „de politiek" per definitie rot, ver-

Meer dan 
een moment 

dacht en corrupt is En dat de demo
cratische bestuursvorm maar best aan 
banden wordt gelegd Deze nefaste men
taliteit moet worden bestreden omdat zij 
mensen via eenvoudige slogans naar par
tijen van extreem rechts en extreem links 
lokt 
Reeds biJ de verkiezingen van 24 novem
ber 1991 kon worden vastgesteld dat de 
kiezer protestsignalen had uitgezonden 
Alternatieve partijen, zoals Rossem, kon
den van enig succes gemeten, ook het 
Vlaams Blok brak massaal door De ziekte 
kreeg een naam kloof met de burger 

Zelfs de tot VLD omgeknutselde PW kon 
blJ de verkiezingen van mei 1995 het tij 
niet keren. De geestelijke vader van de 
liberale vernieuwing werd zelfs een tijdje in 
de woestijn gestuurd, door zijn eigen par
tijgenoten nota bene. 
Toen dan in 1996 de zaak-Dutroux en 
meerdere schandalen van frauduleuze 
aard de politieke wereld nog meer do
delijke slagen toebrachten, werd Ijverig op 
zoek gegaan naar een remedie En ook 
deze kreeg een naam: Nieuwe Politieke 
Cultuur Maar het middel werd geen suc
ces Ofwel Is de zieke té ziek, ofwel is het 
geneesmiddel met krachtig genoeg. Maar 
verder dan wat doekjes tegen het bloeden 
kwam de Wetstraat niet 
Wie zich de moeite getroost om de be
leidsverklaring van de Alliantie.met de 
nodige zorg te lezen, zal vele waardevolle 
Ideeën ontdekken. De sleutelwoorden 
daarbij zijn. radicale democratie, integraal 
federalisme, recht op zelfbeschikking van 
alle volkeren. Een kwaliteitsvolle samen
leving door een rechtvaardig, werkzaam 
bestuur en door een economie op men
senmaat Dit alles met de bedoeling de 
bevolking een maatschappij te verzekeren 
waar rechtvaardigheid en verdraagzaam
heid heersen, waar iedereen gelijke kansen 
krijgt en in vrijheid en solidanteit kan 
leven 
De alliantie van VU en ID wil deze opgave in 

Vlaanderen verwezenlijken, voor dit Vlaan
deren ziet zij een eigen plaats én een eigen 
stem in de Europese Ministerraad. Naast 
Wallonië en andere regio's van de Eu
ropese Unie met wie Vlaanderen op de
zelfde solidaire voet wil samenleven. 
Deze verlangens klinken Vlaams-nationa
listen vertrouwd in de oren, wie de teksten 
van de alliantie leest zal zich inderdaad 
dichtbij huis voelen. Iets moeilijker blijft de 
nieuwe vorm waarin de party, dit ver
trouwde nest, naar de toekomst gaat en 
hoe de alliantie de deuren openzet voor 
vreemde vogels. Van velen van hen is de 
Vlaams-nationale gedachte, zoals wij deze 
koesteren, niet de zorg, maar zeker is dat 
zij samen met ons het beste willen voor het 
volk waartoe wij allen behoren. Wat hun 
inbreng betreft kijken wij belangstellend 
uit, en met ons velen in Vlaanderen. 
Wie zondag bij het aanwezige VU-kader de 
oren te luisteren heeft gelegd, heeft vele 
meningen gehoord Gaande van zorg voor 
de toekomst van het Vlaams-nationalisme, 
over vragen naar de werkzaamheid van het 
alliantie-Instrument, tot trots over de 
voortrekkersrol die de partij in de politieke 
vernieuwing speelt 

Allen hopen echter vung dat de alliantie 
VU&ID21 meer wordt dan een momenten 
dat ze snel en in heel Vlaanderen bur
gerrecht verwerft 

Maurlts van Lledekerke 



Kontendraaiers! 
Even leek het erop dat de SP-fractie in de 

Senaat België alsnog de soepelste 

tabaksreclamewet van Europa wilde 

toebedelen. De kont van de SP-senatoren 

maakte een draai van 180° en boorde 

vorige week woensdag de wet van SP-

kamerfractievoorzitter Vanvelthoven de 

grond in. 2 SP-senatoren onthielden zich 

immers op de stemming. SP-senator Guy 

Moens (Tongeren) deed dat volgens De 

Standaard „uit sympathie voor monsieur 

Happart". Die laatste werkt aan een 

nieuw voorstel. Eén dag later kwam SP-

voorzitter Erdman de meubelen redden. 

Er zou geen enkele toegeving gedaan 

worden aan de wet en meer nog: de SP 

had dat nooit gewild. Benieuwd wat de 

PS in ruil voor Francorchamps zal vragen. 

Strategie 
„De Franstaligen hebben een uitgekiende strategie en de SP 
en Agaiev een idiote, die inet Biol< ten goede l<omt. De 
Franstaligen mobiliseren hun aanhang met een Vlaams 
vijandbeeld, dat hun falen in Wallonlé moet verdoezelen. Het 
past in hun kraam, maar ze stellen zich intellectueel oneerlijk 
op. (...) We mogen niet in de Franstalige val trappen die de 
Vlaming met een schuldbesef van egoïsme wil opzadelen en 
waardoor hij aarzelt in zijn streven naar meer zelfbestuur." 

Paul Van Grembergen in De Standaard van zaterdag 28 
november 1998. 
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Het proces tegen Mare Du
troux gaat door in 2000. 

Omdat De Post zo stilaan be
gint te beseffen wat het inhoudt 'au
tonoom overheidsbedrijf' te zijn, is er 
dit jaar geen verlaagd tarief voor het 
versturen van kerstkaarten. 

Zo'n vier op tien landgenoten 
heeft last van hevige, chronische pUn. 
Eén op vijf jonge kinderen is dan weer 
allergisch. Adolescenten met een bui-
tenhuiswerkende moeder, tot slot, zijn 
niet minder gelukkig dan hun leef
tijdsgenoten met een thuiswerkende 
moeder 

De gummipop van Albert II 
staat op één in de Vlaamse hitparade. 
Gelukkig maar dat Paola net Neder
lands geleerd heeft! 

y De VLD-Jongeren ondergingen 
weer maar eens een opsplitsing, le
dereen is daar nu voorzitter, penning
meester en lijstduwer tegelijk. 

De Vlaamse regering heeft 70 
miljoen veil voor een Vlaams-Neder
landse satellietzender. 

_ De interimsector bood op een 
kleine 9 maanden werk aan bijna 850 
kansarme werklozen. De VDAB werkte 
niet mee aan het project. 

Twee meerderjarige jongeda
mes worden ervan verdacht de ALF-
aanslagen op hamburgerrestaurants 
op hun geweten te hebben. 

Goed 500 leden en sympathi
santen woonden het eerste Vlvant-
congres bij. 

Om erachter te komen hoe de 
Hongaarse dominee Pandy zich van de 
lijken van zijn (vermoedelijke) slacht
offers ontdeed, heeft het gerecht een 
lijk opgelost in ontstopper. Er bleef 
haast niets meer van over 

Als de milleniumbom geen 
stokken in de wielen steekt wordt 2000 
een heilig jaar Dan kan de katholiek 
ook een aflaat verdienen. Een dag niet 
roken of drinken en het boterbriefje is 
binnen! 

VERWARRING 
Er heerst op het moment van dit schrijven 
- dinsdag 1 december - in de Kamer Van 
Volksvertegenwoordigers een nogal pijn
lijke verwarring omtrent de wetsvoor
stellen om politieke partijen die zich schul
dig maken aan racisme een deel van hun 
overheidsdotatie te ontnemen. 
De verwarring zal de kiezer niet ontgaan, 
deze zal zich afvragen wat de demo
cratische politieke wereld in feite voor 
ogen heeft. Alles begon met het wets
voorstel van PS-kamerlid Claude Eerde

kens. Dat voorstel bepaalt dat „indien een 

politieke partij, een component, een lijst, 

een kandidaat of een gekozene een daad 

stelt of financiert die een overtreding in

houdt van art. 14 van het Europees Verdrag 

van de Rechten van de Mens (EVBM) of van 

de antiracismewet, de overheidsdotatie van 

de betrokken partij kan worden ingetrok

ken voor een periode niet korter dan drie 

jaar en niet langer dan 1 jaar." 

In een advies maakte de Raad van State 
(RvS) het wetsvoorstel met de grond gelijk. 
Het kon niet, zo oordeelde het rechts
college, dat een politiek orgaan, met name 
de Controlecommissie betreffende de ver

kiezingsuitgaven en de boekhouding van 

politieke partijen, zou oordelen over een 
eventuele bestraffing. Politieke partijen 
kunnen niet tegelijk rechter en partij zijn. 
Op een moment dat het vertrouwen in de 
politieke mstellingen zoek is, zou een 
dergelijke procedure bovendien tot een 
averechts effect kunnen leiden. 

SPOEDADVIES 
Na het advies van de RvS stoomden de 
Franstalige partijen 'in blok' een nieuw 

wetsvoorstel klaar. Deze keer zouden de 
voorzitters van het Hof van Cassatie, het 
Arbitragehof en de Raad van State zich 
over een eventuele bestraffing uitspreken 
en zou daarna het parlement tot de daad 
overgaan. VU, CVP en VLD waren het 
daar niet mee eens. De voorzitters van de 
vernoemde colleges zijn ambtenaren en 
politiek benoemd. En uiteindelijk zou het 
parlement de beslissing nemen. Het oor
deel over een eventuele bestraffing, zo 
meenden de drie partijen, moet een rech
ter en dus een onafhankelijke instantie 
toekomen. Overigens interpreteerden de 
Franstalige partijen het EVRM zo ruim dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens een eventuele bestraffing van een 
extreme rechtse partij zou teniet doen. 
Vooral de CVP bleek als de dood voor de 
'beroepsmogelijkheid' van het Blok. Dat 
zou de partij geen windeieren opleveren. 
Na aanvraag van spoedadvies bij de RvS 
oordeelde dit rechtscollege opvallend 
mild. CVP, VLD en VU bleven niettemin 
op hun standpunten. Het kwam er nu op 
aan om ook de Vlaamse socialisten over de 
brug te krijgen. Na intens overleg tussen de 
Vlaamse meerderheidsfracties onderling 
en de meerderheidspartijen en de Vlaamse 
oppositie, kwam SP-kamerlid Louis Van

velthoven met een nieuw wetsvoorstel 
voor de dag. Deze keer lag het initiatief bij 
de Vlaamse partijen. 

KAST 
In feite haalde Vanvelthoven een eerder 
voorstel van de CVP uit de kast. Dat 
stipuleert dat een financiële bestraffing van 
partijen enkel toegepast kan worden na 
veroordeling door een rechter. Deze zou 
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dan zijn uitspraak toetsen aan de reeds 
bestaande wet ter beteugeling van racisme 
en xenofobie. Deze wet kwam in 1981 tot 
stand na een voorstel van toenmalig PS-
kamerlid Philippe Moureaux. 

Tot nu toe werd de antiracismewet nau
welijks toegepast. De wet laat niet toe 
politieke partijen te vervolgen. Bovendien 
houdt ze in dat een Hof van Assisen, 
bevoegd voor persdelicten, zich over de 
zaak buigt. De omslachtige procedure die 
daarmee gepaard gaat én ook de schrik 
voor het 'volksoordeel' deden de par
ketten een 'terughoudend' beleid voeren. 
Juist daarom stelden de Vlaamse meer
derheidspartijen voor om op basis van een 
eerder voorstel van huidig SP-voorzitter 
Fred Erdman, racistische persdelicten te 
'correctionaliseren' en dus niet meer voor 
het Hof van Assisen te laten verschijnen. 
Overigens hield de CVP zich aan een 
beroepsmogelijkheid. 

IN WIEK GESCHOTEN 
Verleden week vrijdag trok Vanvelthoven, 
na instemming van o.m. de VU, naar de 
Franstalige partijen. Vooral Eerdekens 
bleek in zijn wiek geschoten: 'zijn' voorstel 
zou eraan geloven. Stel u voor, het wets
voorstel zou goedgekeurd worden op ini
tiatief van Vlaamse partijen. En dus werd 
premier Dehaene erbij gehaald om de 
plooien glad te strijken. 
Er kwam weliswaar een 'weekendcom-
promis' uit de bus, maar dat bevredigt niet 
alle partijen. Het oordeel van de sanctie 
zou bij de voorzitter van het Arbitragehof 
komen te liggen en bij twee door hem 
aangewezen leden. Racistische persdelic
ten zouden worden gecorrectionaliseerd, 
zonder dat er sprake is van een beroeps
mogelijkheid. 

Niet enkel Franstalige en Nederlandstalige 
partijen blijven van mening verschillen, de 
meerderheidspartijen onderling zijn het in 
feite ook niet eens. De VU blijft op het 
verleden week door Vanvelthoven inge
diend voorstel steunen. 

ANDER INITIATIEF 
Wat er deze dagen ook uit de bus mag 
komen, de hele heisa en de onmoge
lijkheid om het wetsvoorstel, dat meer 
wordt gewijzigd dan wat anders, aan de 
kiezer uit te leggen, is vlak voor ver
kiezingen een bijzonder nefast gegeven. 
Overigens komt het enkel en alleen de 
rechter toe om over racistische daden, 
uitspraken en geschriften te oordelen. 
Deze is best geplaatst om de nodige ju
ridische en inhoudelijke argumentatie aan 
de bevolking voor te leggen. Het is ook de 
enige waarborg tot een onafhankelijke 
uitspraak. 

Intussen zit het Brussels middenveld niet 
stil. Verleden week woensdag werd het 
initiatief Extreem Rechts, Nee Bedankt, 
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waarde Heer Lannoo. 
laaaër 
(Kopie aan Vriend De Liedekerken) 

Het is mij aangeboden het een genoegen te vinden dat u een 
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging hebt in elkaar 
gestoken. Maar, hooggeachte, u heeft er wel voor gezorgd dat de 
Bruine Maesen mij in 'De Meter', ten ogenschouw van alle andere 
stamboomgasten, voor de rest van de eeuwigheid belachelijk 
heeft gemaakt. Gij zijt immers vergeten mijn lemming erin te 
steken en dat terwijl wij - meen ik - nochtans zeer goede 
contactmatigheden hadden verworven. 

Ik had nog maar net mijn tweede Rodenbach - ge ziet, mijnheer 
Lannoo, ik leef tenminste als een échte Vlaming - aan de lippen 
gezet toen de Bruine Maesen kwam zwaaien met een artikel van 
ene Reine-Bo, een flauwe klauwer, die uwen drieling in de Knack-
kijker zette. Ik draag voor: „Wie zeker niét meer in de NEVB 
voorkomt, is Jan Willem Friso Piebenga, een arts uit het Noord-
Hollandse Nederkapsel, die in de jaren dertig per fiets de idealen 
verkondigde van een 'Werkgemeenschap voor Dietsche, Friesche 
en Nederduitsche Volksverbondenheid', maar vervolgens in de 
ban kwam van een nieuwe hartstocht, de West-Friese boerderij. 
Piebenga en zijn werkgemeenschap kregen een lemma in de EVB 
- maar ze hebben nooit bestaan. (...) Misschien staat er nu weer zo 
iemand in, wie weet?" Einde voordracht. 

„Ehwel, Geeraerts, waar staat ge dan?" riep de Bruine Maesen, 
beige van triomfantelijkheid. Het dient gezegd. Heer Godfried 
van Tielt, dat ik, die 'De Meter' al een gratis vat én een bezoek van 
'Afrit 9' had beloofd, het tot in Friesland hoorde donderen. Gij 
hebt uw ridderwoord gebroken en mij - in tegenstelling tot tal van 
salonflaminganten - niet in uw werk opgenomen. Daar dampt mij 
de koekoek! 
Uw vergeten. 

De Gele Geeraerts 

PS. Als ge het mij fatsoenlijk vraagt, wil ik misschien wel in uw 

tweede druk. 

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

Actie voor een Leefbaar Brussel boven de 
doopvont gehouden. Het Brussels mid
denveld, waaronder heel wat gemeen
schapscentra, vakbondorganisaties én 
VOS-Brussel, stelt dat ,mtgerekend in Brus

sel de situatie inzake extreem-rechts als 

uitermate ernstig wordt aangevoeld." Met 
het initiatief worden aan de aangesloten en 
andere organisaties 'spijkerharde engage
menten' gevraagd om ,^een middelen, 

tijd, noch ruimte toe te staan aan extreem

rechtse partijen en groeperingen." 

Toch wil men „de thematiek bespreekbaar 

maken." Het gaat er vooral om „die 

mensen te bereiken die gevoelig kunnen 

zijn voor extreem-rechtse recepten." De 
manier waarop het Brussels middenveld 
de bevolking wil bereiken is tegelijk een
voudig en origineel. ,)iet is onproductief 

om nog sterk te investeren in die thema's 

die - jammer genoeg - volledig door ex

treem-rechts zijn gemonopoliseerd." Daar
mee doelt men op onderwerpen als vei
ligheid en migranten. Hoewel de demo
cratische partijen zich ook daarover moe
ten uitspreken is het inderdaad aange
wezen „om ook andere facetten van de 

uiterst rechtse ideologie te ontsluieren. We 
hebben het meer bepaald over hun stand

punten i.v.m. de rol van de vrouw, van de 

vakbonden en de democratie." 

EEN BEETJE... 
Een bijzonder gevaarlijke strategie van 
extreem-rechts, dat heeft het verleden 
ongetwijfeld aangetoond, is om steeds 
weer te liegen en te blijven liegen tot de 
bevolking het gelooft. 
In 't Pallieterke, vrij en vrank, het weekblad 
dat de jongste jaren zowat een partijblad 
van het Vlaams Blok is geworden, worden 
feiten verdraaid dat het niet meer schoon 
is, laat staan dat enig teken van ob
jectiviteit wordt vertoond. Dat het Vlaams 
Blok het niet kan verteren dat Vlaams-
nationale stemmen hoofdzakelijk naar de 
VU gaan, kunnen we begrijpen. Dat de 
extreem-rechtse partij in haar eigen par
tijblad stemmen wil winnen, is haar 
recht. 

De vraag rijst waarom daartoe zo nodig 't 
Pallieterke moet worden ingeschakeld. En 
hoe? 

In het jongste nummer (2 december) lezen 
we dat de VU in Brussel met tweetalige 
lijsten zal uitpakken. Niets is minder waar. 
Dat er op de lijst mensen staan die de twee 
talen beheersen, is niet verwonderlijk, laat 
staan verwerpelijk. Wel kan men zich 
ernstige vragen stellen bij de Brusselse lijst 
van het Vlaams Blok waarop een voor
malig lid van het Front National zijn kans 
mag wagen. 

De koppositie van deze lijst wordt dan nog 
eens ingenomen door een voormalig lid 
van het Front de lajeunesse. En het Vlaams 
Blok pakt in Brussel uit met een tweetalige 

publicatie. Daarover zwijgt 't Pallieterke in 
alle talen... 

...DOOF? 
In het artikel staat ook vermeld dat tijdens 
het alliantiemoment van VU-ID21, zondag 
jl. in de Arenbergschouwburg, geen 
'Vlaamse leeuw' te zien was. Dat is ma
nifest onjuist. De Vlaamse leeuw hing er 
naast de Europese vlag. Vlaanderen staat 
in Europa, weet je wel... 
Volgens 't Pallieterke zou alliantievoor
zitter Bert Anciaux ook vergeten zijn om 
een Vlaamse boodschap uit te dragen. 
Nochtans zei Anciaux: „Vlaanderen en 

Europa worden ons huis en ons dorp 

waarop we fier kunnen zijn, zonder het 

ondemocratisch kluwen van België verder 

te moeten meesleuren." 

Blijkbaar zijn sommige medewerkers van 't 
Pallieterke aan die kant een beetje doof. 

20 Jaar 

De Morgen: 

bent U nog 

mee? 

A lliantievoorzitter Bert Anciaux neemt de eerste plaats 
van de Europese lijst in, VU-voorzitter Patrik 

Vankrunkelsven trekt de Senaatslijst. Dat heeft het 
kiescollege van de vu beslist. 

Een perfect team 
Het vu-kiescollege besliste maandag jl. 
over de eerste plaatsen op de Europese 
lijst en de Senaatslijst, Het college, be
staande uit het partijbestuur en een ver
tegenwoordiger van ieder arrondisse
ment, verleent advies aan de partijraad 
Over het algemeen wordt het advies van 
het college gevolgd Toch hebben eerdere 
beslissingen van de partijraad uitgewezen 
dat dit met vanzelfsprekend is 
Hoe dan ook, alliantievoorzitter Bert An
ciaux zou de Europese lijst trekken. In
houdelijke, strategische en persoonlijke 
overwegingen liggen daaraan ten grond
slag. Voor de huidige VU-senator slaagt de 
Hoge Vergadering er niet in om haar rol als 
reflexlekamer waar te maken. En over de 
thema's of beleidsdomeinen waarin An
ciaux in het bijzonder is geïnteresseerd, zo 
blijkt, worden in de Senaat geenszins be
langrijke beslissingen genomen Boven
dien wenst Anciaux een nieuwe uitdaging 
aan te gaan. Volgens de alliantievoorzitter 
ligt de toekomst in Vlaanderen en in Eu
ropa en daarom horen de politieke zwaar
gewichten daar thuis, „ * voel me ge
roepen om de communicatie vanuit Eu
ropa naar de bevolking te herstellen. Ik 
wens ook de belangen van Vlaanderen in 
Europa te verdedigen." 
Strategisch kan Anciaux zijn populariteit 
op de Europese lijst uitspelen, want ook 
de Europarlementsleden worden in heel 

Vlaanderen verkozen Tot slot wenst An
ciaux het na een hectische periode wat 
kalmer aan te doen Hoewel, Indien de VU 
in de Vlaamse regering verantwoordelijk 
opneemt, sluit Anciaux een ministerpost 
niet uit. De alliantievoorzitter wenst geen 
functie op te nemen in de Brusselse, noch 
de federale regenng De beslissing om de 
Europese lijst te trekken is niet enkel een 
persoonlijk Initiatief, maar werd in overleg 
genomen met VU-voorzitter Patnk Van
krunkelsven. De VU-voorzitter liet uitdruk
kelijk weten de eerste plaats op de Senaat 
te willen innemen, in het arrondissement 
Turnhout-Mechelen is de koppositie voor 
het Vlaams parlement reeds ingenomen 
door Kris Van Dijk Als Kempenaar kwam 
Vankrunkelsven niet in aanmerking om de 
kamerlijst te trekken, want deze plaats is 
voorbehouden aan een Mechelaar, Ove
rigens past een zetel in de Hoge Ver-
gaden ng eerder bij het profiel en de 
Interesses van Vankrunkelsven dan bij 
deze van Anciaux, Zo wordt in de Senaat 
wel terdege beslist over constitutionele 
aangelegenheden of de staatshervor
ming, een dossier dat de vu-voorzitter 
beheerst. Dat geldt tevens voor de ethi
sche kwesties en de hervorming van ge
recht en politie, „Op die manier", aldus 
Anciaux,,, vormen Patrik en ik een perfect 
team, eik met een eigen inbreng, aan
sluitend bij bekwaamheden, profiel en 

Interesses, wat ook de VU ais groep en de 
alliantie ten goede komt." 
Huidig Europees parlementslid Nelly Maes 
zou de tweede plaats op de Europese lijst 
innemen Mede omdat Anciaux deze lijst 
trekt, wordt voorzien dat de VU deze keer 
wel twee Europese zetels kan veroveren 
Zoniet, keert Maes terug naar het Vlaams 
parlement In het arrondissement Den-
dermonde-Slnt-NIklaas trekt ze de lijst van 
het Vlaams parlement. De derde plaats op 
de Europese lijst is voorbehouden voor de 
beweging ID21 die daarover nog een be
sluit moet nemen, Bart Staes staat als 
eerste opvolger van de Europese lijst ge
rangschikt, 
ID21-woordvoerder Vincent Van Quicken-
borne zal als tweede op de Senaatslijst 
staan. Deze beslissing moet echter nog 
bevestigd worden door de beweging, die 
daarover zelf beslist. De derde plaats op 
de Senaatslijst is voorbehouden aan een 
'VU-vrouw' Gewezen VU-voorzitter Si
gurd Vangenmeersch stelt zich kandidaat 
als eerste opvolger op de Senaatslijst, 
Volgens Bert Anciaux is de VU perfect in 
staat om voor de Senaat drie zetels - en 
dus een winst van één zetel - te behalen. 
Huldig VU-senator Jan Loones zou voor 
het arrondissement Oostende-Veurne-
Diksmulde de lijst van het Vlaams par
lement trekken Daar is de eerste plaats op 
de Kamerlijst voor de Oostendse schepen 
Geert Lambert voorzien Wat de overige 
plaatsen voor het Vlaams parlement en de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers be
treft, moeten nog cruciale beslissingen 
genomen worden. Al doet het gerucht de 
ronde dat prof Danny Pieters de ka
merlijst In Leuven zou trekken, In Gent zou 
prof, en VU-ondervoorzitter Eric Defoort 
deze lijst duwen, 
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f n de commissie Staatshervorming van het Vlaams 

parlement keurde een meerderheid van 9 stemmen 

bij 2 onthoudingen de krachtlijnen goed over fiscale 

autonomie en de plaats van Brussel in de verdere 

staatshervorming. De VLD viel op door haar 

afwezigheid. 

4 WETSTRAAT > 

Johan 
Sauwens, 

voorzitter van 
de commissie 

Staats
hervorming, 

kreeg CVP en 
SP over 

meerdere 
bruggen. 

]ohan Sauwens, voorzitter van de com
missie Staatshervorming van het Vlaams 
parlement diende op eieren te lopen om 
een meerderheid achter de Brussel-nota 

(zie kader) en de nota over fiscale au
tonomie te krijgen. Vooral m.b.t. de fis
cale autonomie was de oorspronkelijke 
nota van Sauwens radicaler dan de uit
eindelijke tekst die naar de plenaire ver
gadering van het Vlaams parlement 
wordt verstuurd. Daar heeft elke partij de 
kans om amendementen in te dienen en 
de krachtlijnen aan te passen. 

AFWE21G ' ^ ^ ^ ^ 

De VLD maakte nu reeds bekend daarvan 
gebruik te maken. Deze partij wil een 
overheveling van de vennootschapsbe
lasting naar de gewesten. Dat staat niet 
met zoveel woorden in de tekst van de 
commissie Staatshervorming. Wel wordt 

aangegeven dat „de opbrengst van de 

vennootschapsbelasting geheel of gedeel

telijk aan de gewesten wordt geristor

neerd. De bepaling van een zinvolle ver

deelsleutel is dan een belangrijke, maar 

voeren. De opbrengst daarvan gaat dan 

naar de gewesten." 

Opvallend is dat daaraan wordt toe
gevoegd dat „er geen redelijke en een

voudige scenario's van een vennoot

schapsbelasting op gemeenschapsniveau 

bekend zijn." Nochtans kunnen gemeen
schappen autonoom belastingtarieven, 
ook t.a.v. de vennootschapsbelasting, be
palen en bovendien een oplossing uit
werken voor Brussel. Het is daarom be
treurenswaardig dat op het cruciale mo
ment, tijdens de finale onderhandelingen 
verleden week woensdag, de VLD verstek 
liet gaan. Navraag leerde dat de afwe-

veel is 
nog mogelijk 

geen eenvoudige opdracht. Een variante 

zou er in kunnen bestaan de belastbare 

basis federaal te laten vaststellen om deze 

over de gewesten en op basis van een nader 

te preciseren verdeelsleutel te verdelen, 

leder gewest zou dan, binnen zekere gren

zen, een eigen tarief kunnen opleggen en 

belastingverminderingen kunnen door-

zigheid van de Vlaamse liberalen op een 
'misverstand' en 'onvoldoende overleg' 
tussen VU en VLD berustte. 
„Ook wij willen maximaal splitsen", zo 
benadrukt VU-voorzitter Patrik Van-
krunkelsven. „Veel zal ook afhangen van 

het symposium van 4 en S december 

handelend over fiscale autonomie en ge-

Tweeledigheid troef 
De democratische nationalisten kwamen 
als eerste met een aangepast model voor 
Brussel op de proppen. Nadien legde de 
Vlaamse minister-president Luc Van den 
Brande (CVP) een Brussel-nota voor Na
dat de VU het peloton had getrokken, 
leidde ze ook de spurt In, want begin 
oktober stelde Brussels VU-raadslld Sven 
Gatz in naam van de partij een nieuw en 
vereenvoudigd Brussels model aan de 
pers voor (zie WIJ, 15 oktober 1998). 
De krachtlijnen zijn het resultaat van een 
CVP-VU-vergelIjk De Vlaamse socialisten 
kwamen er bij de onderhandelingen over 
Brussel wel aan te pas, maar hielden zich 
gedeisd. In feite gaat de SP niet akkoord 
met het door VU en CVP voorgehouden 
confederaal model. Beide partijen leggen 
sterk, tot zeer sterk de nadruk op de 
tweeledigheid van Brussel én de beslis
singsmacht van de gemeenschappen - en 
niet van de federale overheid - om het 
Brussels model gestalte te geven. 
Zonder, en dat Is een breuk met eerder 
Ingenomen standpunten, van cijfers te 
wagen, moet ,,Brussel op voet van ge
lijkheid door Vlamingen en Franstaligen 
worden bestuurd en dient er een ge
waarborgde vertegenwoordiging voor 
belde gemeenschappen In de raden en 
uitvoerende organen van zowel het 

hoofdstedelijk niveau al van de lokale 
beleidsniveau's te komen." In de nota 
wordt de Franstaligen duidelijk gemaakt 
dat het dossier Brussel niet kan gekoppeld 
worden aan een discussie over de Vlaamse 
faciliteitengemeenten. Wel wordt de ult-
tekening van een nieuw Brussels model 
aan de verdere defederallserlng, zoals 
deze van het gezondheid- en welzijns
beleid, verbonden. Bovendien, aldus de 
nota, overstijgt het Brussels niveau het 
stedelijk niveau ,,/n domeinen zoals we
tenschappelijk onderzoek Buitenlandse 
Handel en landbouw, waar een beleid op 
Brussels niveau met functioneel Is, wordt 
geopteerd voor samenwerkingsverban
den waarbinnen de twee deelstaten ba-
sisverantwoordelijkheld opnemen." On
omwonden wordt gesteld dat het Brussels 
hoofdstedelijk gewest,,onvoldoende uit
gerust Is om, ook financieel, het hoofd te 
bieden aan grote problemen zoals mo
biliteit en waterzuivering." Niet Brussel 
alleen, maar de hoofdstad én het Vlaams 
parlement moeten bovendien instaan 
voor de Brusselse hulsvesting en tewerk
stelling. Overigens wordt opvallend sterk 
de nadruk gelegd op de tot nu toe matige 
Inbreng van de Vlaamse gemeenschap 
t.a.v. Internationale rol van Brussel. Vlaan
deren moet met andere woorden vol

waardig deelnemen aan de Internationale 
opdracht van Brussel. ,,ln dat kader kan de 
Vlaamse overheid financiële middelen ter 
beschikking stellen." Meer middelen 
heeft Vlaanderen ook veil voor de Brussel 
bi-culturele - en welzijnssectoren. Maar, 
dan moet ook W/allonIë daarvoor gelden 
vrijmaken en worden deze sectoren door 
belde gemeenschappen beheerd. 
De greep van de Vlaamse overheid op 
Brussel moet ook de Institutionele band 
tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad ver
sterken. Zo horen, een kenmerkende CVF 
els, de Brusselse mandatarissen van het 
Vlaams parlement rechtstreeks te worden 
verkozen. Dat betekent dat deze man
datarissen niet meer vanuit het Brussels 
parlement naar het Vlaams parlement 
worden afgevaardigd. 
In de nota wordt ook gepleit voor bin
nengemeentelijke decentralisatie en 
,,voor een herschikking van de Brusselse 
gemeenten tot een kleiner aantal." Tot 
slot mag niet langer de - weinig afdoende 
-tweetaligheid van de Brusselse diensten 
gelden, maar moet de tweetaligheid van 
de ambtenaar voorop staan. De taalwet
ten op lokaal niveau kunnen slechts na
geleefd worden Indien de voogdijregeling 
wordt veranderd. 

(evdc) 

organiseerd door Vlaams minister Wivina 

De Meester (CVP). Als daar blijkt dat nog 

verdere stappen worden gezet, dan ligt een 

aanpassing van de huidige nota in de 

plenaire vergadering voor de hand." 

VRAAG 

Of de CVP in de openbare vergadering 
van het Vlaams parlement bereid zal 
gevonden worden om te 'radicaliseren', is 
zeer de vraag. Aan de door VU, SP en CVP 
goedgekeurde krachtlijnen van de com
missie Staatshervorming, ging niet enkel 
een door Sauwens behendig rondje 'pen
deldiplomatie', maar ook intens overleg 
tussen SP en CVP vooraf. Overigens gin
gen de CVP-tenoren van de Vlaamse 
regering te rade bij de 'hoogste regionen'. 
Zodat mag worden verwacht dat zowel 
CVP-voorzitter Mare Van Peel als premier 
Jean-Luc Dehaene hun 'zegen' gaven. 
Bovendien staat het zo goed als vast dat • 
de meer overtuigden van de CVP en de 
gematigden van SP een onderling voor
akkoord over het luik fiscale autonomie 
sloten. In die zin moet de 'volledige of 
gedeeltelijke' overheveling van de per
sonenbelasting aan de deelstaten begre
pen worden. Ook met deze passus kan het 
nog alle kanten uit. 

Toch vraagt menig waarnemer zich af of 
er tegenover de tegemoetkoming van 
CVP aan SP 'een bepaalde belofte staat'. 
Daarbij wordt aan een verderzetting van 
de roomsrode coalitie gedacht. Ook de 
onthouding van de groenen, niet bepaald 
voorstanders van fiscale autonomie, 
spreekt in dat verband boekdelen. 

VASTPINNEN 

Misschien is de weigering om zich vast te 
pinnen op klaar omlijnde standpunten 
ook een voordeel. Want de Franstaligen 
laten vooralsnog niet in hun kaarten 
kijken. En Johan Sauwens kon hoe dan 
ook CVP en vooral SP over meerdere 
bruggen krijgen. Zelfs al wordt de per
sonenbelasting gedeeltelijk naar de ge
meenschappen overgeheveld, dan zou 
Vlaanderen over 60 a 70% eigen fiscale 
inkomsten beschikken. In de nota staat 
ook vermeld dat de fiscale verantwoor
delijkheid gepaard gaat met de over
dracht van zoveel mogelijk bevoegdhe
den. Bovendien wordt de volledige over
heveling van de bestaande gewestelijke 
belastingen voorzien. De SP stemde ook 
in met een „omkeerbare, doorzichtige en 

objectieve solidariteit." 

Worden de krachtlijnen van de commissie 
Staatshervorming in de praktijk omgezet, 
dan betekent dit een revolutionaire wen
ding. In afwachting van een Europese 
regelgeving, zou de federale overheid nog 
slechts volledig instaan voor de inning 
van de indirecte belasting. 
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H et staat praktisch vast dat de EU-burgers ook 

bij ons gemeentelijk stemrecht zullen krijgen; 

en dit zonder enige tegemoetkoming aan de 

verliezers van deze operatie, de Vlamingen. 

Weliswaar moet het door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers aangenomen wetsontwerp 

nog door twee derden, d.i. 47 van de 71 senatoren 

Van de Waalse senatoren weten we dat ze 
allen vierkant achter het gemeentelijk 
stemrecht voor EU-burgers staan. Van de 
elke nationale reflex ontbrekende Agalev 
weten we dit eveneens. De Vlaamse se
natoren uit de meerderheidspartijen ver
denken wij er van, dat ze niet onaf
hankelijker willen of durven optreden 
dan hun Kamercollega's. 
De Vlaamse oppositie telt niet méér dan 
19 senatoren: 10 VLD 4- 6 VB -I- 3 VU, 
d.i. 5 te kort. 

Met veel goede wil kunnen wij bij de CVP 
een paar mogelijke dwarsliggers ontwa
ren, bij de SP geen enkele. 
De enige Duitse senator is op een Waalse 
lijst verkozen. Duits-Belgische politiekers 
hebben in Belgisch verband trouwens 
altijd de Waalse kaart getrokken. 

BRUSSELSE CIJFERS 
Inmiddels houden CVP-kopstukken als 
Paul Tant en Simone Creyf niet op, ons te 
sussen met betrekking tot de kwade ge
volgen die de operatie voor de Brabantse 
Vlamingen dreigt te hebben. Zij staan niet 
alleen. Sommige journalisten en profes
soren springen hen bij. 
Ervan uitgaande dat het Vlaamse kie
zerscorps te Brussel ongeveer 15% be
draagt, stellen zij dat er niets aan de hand 
is zodra 15% van de vreemde EU-burgers 
op een Vlaamse lijst hun stem uitbrengen. 
Meer nog, aangezien het om 19 ge
meenten gaat met zeer schommelende 
Vlaamse aanwezigheid, zullen zij in bv. 
Ukkel reeds met 2% de Vlaamse politieke 
macht ongestoord laten. 
Bij ons weten is op dit argument nog niet 
ingegaan van Vlaams-pessimistische 
zijde. Wij willen het proberen. 
De redenering op zich is juist. De voor
spelling is het iets minder. Het mag 
bereikbaar heten dat in Eisene, waar in 
1994 5% van de stemmen op Vlaamse 
lijsten uitgebracht werden, 5% van de 
EU-vreemdelingen eveneens voor 
Vlaamse lijsten stemmen. Daar staan ge
meenten als Evere en Sint-Agatha-Ber-
chem tegenover, waar ze dit voor meer 
dan 15% zouden moeten doen. Wat veel 
minder waarschijnlijk is. 

GERMANEN 
Hoe gegrond onze twijfel is, moge blijken 
uit de samenstelling van die vreemde EU-
groep. Wij waren enigszins verbaasd, ons 
van allesbehalve Germaansbewuste zijde 
te horen voorrekenen hoevelen van die 
EU-burgers Germanen zijn. Dat de Vla
mingen bij deze groep horen is weliswaar 
allang bekend, maar wordt meestal zedig 
verzwegen. 

Hoe zwaar weegt echter het argument 
van de Germaanse verwantschap, als het 
er op aan komt, een stem uit te brengen 

voor het verkiezen van een gemeente
raad? 

Al zouden we het graag zien, wij kunnen 
moeilijk geloven dat de Germaanse eu-
rokraten vanuit hun taal- en etnische 
verwantschap een gunstig vooroordeel 
zouden voeden voor Vlaamse lijsten. 
Belangrijker zal zijn, of zij in staat zijn, de 
standpunten van de Vlamingen te ver
nemen, niet alleen tijdens de verkiezings
periode maar het hele jaar door. Om deze 
standpunten te kunnen vernemen moeten 
zij Nederlands kennen. Hierover maken 
wij ons geen begoochelingen. 

derdanige, in geen geval flamingante, 
Vlamingen en dus een allesbehalve even
wichtige verzoenende politiek voeren. 
In de randgemeenten - ook die zonder 
faciliteiten - zal deze voorkeur zeker tot 
Vlaams verlies leiden. Tweetaligheid be
tekent altijd en overal een - soms wel
iswaar langdurige - overgang van de ene 
eentaligheid naar de andere. 

Onnodige zorgen 
om EU-$temrecht? 

Hoevele Zweden, Denen, Duitsers (dus 
ook Oostenrijkers en Luxemburgers) en 
Engelsen kunnen een Vlaamse krant le
zen? Vaak zal hun vreemde-talen-kennis 
beperkt zijn tot het Engels; soms hoort 
ook Frans erbij. 

Alleen de Nederlanders komen in aan
merking. Wat geenszins betekent dat zij 
allen de Vlaamse standpunten steunen. 
Velen van hen pronken graag met een 
mondje Frans en zijn allergisch aan ons 
„voorbijgestreefd nationalisme". Wat 
hiervan ook zij, meer dan 10.500 Ne
derlanders wonen er in het Brusselse niet. 
Dit komt overeen met 7% van de in en 
rond Brussel gevestigde EU-burgers. En, 
zoals gezegd, daar moeten we er nog een 
aantal van aftrekken. Meer dan de helft 
ervan wonen dan nog buiten de ag
glomeratie (5.388 in 1996). Hun aantal 
zal dus zeker niet volstaan om te beletten 
dat het aandeel van de Vlaamse ver-
kozenen in de Brusselse gemeenteraden 
inkrimpt. 

TWEETALIGE LIJSTEN 
Het aantal vreemde EU-burgers (dat door 
de uitbreiding van de EU ook weer zal 
toenemen) is één ding, hun mentaliteit is 
een andere. Bijna allen behoren tot een 
staatdragend volk, wat hun begrip voor 
etnisch-culturele tegenstellingen niet ten 
goede komt. Bovendien zijn zij, ook al 
beroepshalve, geneigd, nationaliteiten
vraagstukken als achterhaald om niet te 
zeggen „fout", te beschouwen. Wij horen 
immers naar een nieuwe, Europese „na
tionaliteit" te streven. 
Vandaar hun - in enquêtes tot uiting 
gekomen - voorkeur voor tweetalige lijs
ten. Zij beseffen niet (of wensen niet te 
doorgronden) dat zulke lijsten bij ons 
samengesteld zijn uit militante Frans-
taligen en „gematigde", zeg maar on-

En van de tweetalige lijsten in Vlaams-
Brabant staat vast dat zij bewust op 
verfransing aansturen. Reeds nu bezetten 
zij, samen met eentalig Franse raadsleden, 
een niet te onderschatten aantal machts
posities; 14,9% van de stemmen in Za-
ventem, 9% in Vilvoorde, 31,7% in 
Overijse, 13,8% in Grimbergen, 16,2% 
in Dilbeek. Om niet te spreken van de 
faciliteitengemeenten, waar ze vaak de 
meerderheid uitmaken. 
Passen wij op zulke gemeenten het ar
gument van CVP-er Tant en consoorten 
toe, dan blijkt overduidelijk dat de 
vreemde EU-burgers nooit voor 70,80 of 
90% Vlaamse lijsten zullen steunen. Hun 
stemmen zullen grotendeels die van de 
tweetalige lijsten ten goede komen. In een 
aantal gemeenten, waar Walen en fran
skiljons niet veel tekort kwamen voor een 
(volgende) zetel, zullen ze op rozen zit
ten. 

BRAVIGHEID ALS REMEDIE 
De dames en heren die ons in slaap willen 
zingen hebben, zo goed als wij, gedacht 
aan de mogelijkheid dat hun vlieger niet 
zou opgaan. Daarom hebben ze er da
delijk aan toegevoegd: als ons reken
sommetje niet klopt, dan is het de fout 
van de Vlamingen zelf, vooral van de 
wantrouwige flaminganten. Die moeten 
maar „offensiever" optreden i.p.v. de
fensief, ze moeten maar vriendelijker zijn 
tegenover de vreemdelingen i.p.v. be
perkende voorwaarden te eisen. Zo halen 
ze dus altijd gelijk. 

Ook op dit punt willen wij even ingaan. 
Van Vlaamse onvriendelijkheid tegenover 
die EU-burgers is geen sprake. De voor
waarden die het Vlaams parlement stelde, 
waren niet gericht tot de Europeanen, ze 
waren gericht tot de Belgische regering. 
Inmiddels is er zelfs geen sprake meer 

van. De enige verzuchting geldt nog 
slechts „een betere beveiliging van de 
Vlaamse rechtsposities in Brussel". Zelfs 
deze stoot op een dove regeringsmin
derheid. De hele boosheid rond deze 
kwestie komt voort uit een conflict tussen 
burgers die begaan zijn met de reeds 
bedreigde toestand van de Vlaamse Bra
banders en een regering die daar geen 
oren naar heeft. Dit is wat anders dan een 
conflict met vreemdelingen! Wij zien 
trouwens niet in, hoe dezen gehinderd 
zouden kunnen zijn door bijkomende 
waarborgen die de Vlamingen in de ag
glomeratie Brussel zouden bekomen bin
nen het Belgische bestel. 

VERZWARENDE VOORWAARDE 
Er is nog een laatste tegenargument tegen 
de slaapverwekkende geruststellingen die 
wij in de toekomst allicht nog vaker 
zullen horen. De toekenning van het 
gemeentelijke stemrecht aan EU-burgers 
is er alleen kunnen komen door een 
monsterverbond van de regering met 
PRL-FDF, die als voorwaarde gesteld 
heeft: een nogmaals vergemakkelijkte en 
versnelde toekenning van het Belgische 
staatsburgerschap aan vreemdelingen van 
buiten de EU. In Brussel leven bijzonder 
veel zulke vreemdelingen: 147.000 tot 
nader order. De overgrote meerderheid 
bevindt zich op weg naar verfransing. Een 
aantal van hen is zelfs reeds anti-Vlaams. 
De sedert 1994 Belg geworden buiten-
Europese inwijkelingen zullen, meer dan 
de vreemde EU-burgers nog, een door
slaggevend gewicht in de schaal leggen. 
Sven Gatz heeft berekend dat er voor de 
periode 1995-2000 60.000 dergelijke 
kiezers zullen bijkomen. Men bedenke 
dat er in 1995 nog 57.00 Vlaamse kiezers 
voorkwamen in Brussel! 
In plaats van de Vlamingen enigszins te 
vergoeden voor de schade die zij als 
enigen door dat EU-stemrecht zullen on
dervinden, verzwaart de regering hun 
schade. 

Deze Waalse voorwaarde had voor de 
Vlaamse meerderheidspartijen het wets
ontwerp onaanvaardbaar moeten maken. 
Te meer daar de Vlaamse voorwaarden 
(die, in tegenstelling tot de Waalse, nie
mand schaadden) niet eens in overweging 
genomen werden. 

CVP, SP en Agalev hebben, uit partij-
tactische overwegingen verkozen hun 
Brabants voervolk in de steek te laten. 
Geen flamingant zal het hen vergeven. 

Karel Jansegers 

Men zal de vu 
niet het 
verwijt 
Icunnen 
maicen dat zij 
niet 
voldoende 
heeft 
gewaarschuwd 
tegen de 
gevaren van 
hetEU-
stemrecht. 
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W e moeten zeker één vrouw naar de Senaat en 

misschien één naar Europa sturen. En zowel in 

Kamer als in het Vlaams parlement horen drie 

vrouwen van onze lijst thuis." Dat zei VU-voorzitter 

Patrik Vankrunkelsven tijdens het 'alliantiemoment', 

zondag jl. in de Antwerpse Arenbergschouwburg. 

4 ALLIANTIE 4 

Beide heren 
legden bU 

presentatrice 
AnJa Daems 
hun eerste 

'Alliantie-
examen' a f 

voorlopig nog 
geen 

'Herexamen'I 

Dirk Bianchart 

zorgde voor 
een streepje 

muziek. 

Tijdens het alliantietnoment verwoordden 
VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven en 
ID21-woordvoerder Vmcent Van Quic-

kenbome gedurende ruim een uur hun 
standpunten over radicale democratie, in

tegraal federalisme, rechtvaardig en ef

ficiënt bestuur, economie op mensenmaat 

en kwaliteitsvolle samenleving. Het pu
bliek waardeerde de inhoudehjke uiteen
zetting, congressen zijn niet enkel shows 

OOK IN PARTIJ 

Voor Van Quickenborne moet de directe 
democratie ook binnen partijen of be
wegingen zoals ID21 gelden. VU-voor
zitter Vankrunkelsven ging dieper in op de 
alliantie-eis om bindende referenda mo
gelijk te maken. „Referenda behoeven een 

debat vooraf In dit land bestaat dit klimaat 

nog niet. Het is één van de redenen waarom 

de gehouden referenda mislukten. Ze wor

den bovendien al te vaak aangewend ter 

wille van politieke spelletjes. We moeten 

het instrument nog verfijnen." 

Moderator AK/Ö Daems wierp de in de sofa 
gezetenen voor de voeten of directe de
mocratie ook een gelijke vertegenwoor
diging van mannen en vrouwen bete
kende. Van Quickenborne voelde zich 
geroepen om naar de 'man-vrouwen' Miet 

Smet en Sabine de Bétbune, beiden CVP, 
uit te halen. Een, overigens niet al te 
fijnzinnige, 'Margriet-Hermans-grap' kon 
niet uitblijven. Van Quickenborne zei dat 

in de Antwerpse cafés reeds wordt ge
sproken over ' ID l i r . Waarop de VU-
voorzitter de gemoedelijke babbel op con
crete sporen zette. Voor hem horen acht 
vrouwen van de alliantielijst een zitje te 
veroveren in de verschillende parlemen
ten. Een vaak relativerende en doordachte 
Vankrunkelsven verwittigde tegelijk om 

van het aantal vrouwelijke politieke ver
tegenwoordigers geen 'fetisjen' te maken. 
„Overigens zullen er steeds culturele ver

schillen tussen mannen en vrouwen blijven 

bestaan. Het heeft geen zin deze te ont

kennen." 

LAKMOESPROEF 

Toen het thema integraal federalisme werd 
aangesneden, doorstond Van Quicken
borne de confrontatie met het VU-publiek 
met brio. Al gaf de VU-voorzitter de toon 
aan. In vergelijking met de periode-f ra«s 
Van der Eist, zo sprak Vankrunkelsven 

Vlaamse stem 
in Europa 

vu-voorzitter Patrik Van Krunkelsven: 
"Het vijandbeeld ta.v. de Franstaligen 

is verdwenen. " 

ID21-woordvoerder Vincent Van 
Quickenborne doorstond met brio de 

confrontatie met het VU-publiek. 

Foto's: P. Janssens 

De Alirantie-f ilm op TV 

Op maandag 14 december kan 
heel TV-kijkend Vlaanderen kennis 
maken met het verhaal achter de 
Alliantie VU & ID21 Dan zendt TV1 
immers de TV-première van de 
Alliantie-film uit. Acteurs van Klein 
Barnum brengen in kritische po

litieke sketches een kijk op de po
litieke actualiteit en hoe de alliantie 
er een antwoord op heeft. 

c» Afspraak op maandagavond 14 
december op TVl, net na het 
laatavondnieuws (23u.20). 

'zijn' publiek toe, wordt het Belgisch kader 
steeds onbelangrijker. ,J« Vlaanderen is 

bovendien het frustratiegevoel weggedeem-

sterd, ook het vijandbeeld ten aanzien van 

de Franstaligen is verdwenen. We willen 

wel uit het huidige moeras stappen. Op 

korte termijn pleiten we alleszins voor een 

eigen fiscaliteit, de defederalisering van de 

gezondheidszorgen, de kinderbijslagen en 

Justitie. Laatst, maar niet in het minst eisen 

we een eigen Vlaamse stem in Europa 

op." 

ID21-woordvoerder Van Quickenborne 
kreeg de handen op elkaar toe hij on
derstreepte de vijf punten van het OW-
programma te ondersteunen. „Ook wij 

willen naar een Vlaamse staat in Europa 

evolueren, maar brengen dit verlangen 

minder emotioneel geladen aan. Hoe dan 

ook stellen we vast dat de dynamische 

ontwikkeling van Vlaanderen door België 

wordt tegengehouden." 

TORPEDEREN 

Van Quickenborne toonde ook aan bij het 
non-conformistisch profiel van de VU aan 
te sluiten toen de monarchie ter sprake 
kwam. Hij haalde de boutade van Hugo 

Schiltz aan. ,JAachtsuitoefening door va

ginaal toeval is ondemocratisch." Van 
Quickenborne die erkende een republi
kein te zijn, zei dat de invloed van het 
koningshuis moet teruggedrongen wor
den. „Dat kan via meerdere maatregelen 

zoals de rechtstreekse verkiezing van de 

burgemeesters. Op die manier hoeft de 

koning de burgervaders niet langer te be

noemen." 

De VU-voorzitter wierp de ID21-woord-
voerder bloemetjes voor de voeten. ,je 

kent je leermeesters zeer goed." Beiden 
zaten op dezelfde lijn. Ook voor de re
publikeinse VU-voorzitter is de afschaffing 
van de monarchie geen onmiddellijke pri
oriteit. „De geloofwaardigheid van het 

koningshuis gaat er vanzelf op achteruit. 

Denken we maar aan Laurent Van Wanten. 

Bovendien staan we geenszins voor een 

Belgische republiek. Laat Albert maar als 

laatste kapitein op het schip Belgica blijven. 

Het zal toch worden getorpedeerd." 

Is de afschaffing van de monarchie niet 
dringend, dan zi]n de oprichting van een 
gemeentelijk sociaal huis, een gecoördi
neerde thuiszorg en de bestrijding van de 
verzuiling dat wel. Sociaal-economisch be
vindt de alliantie zich in het centrum. Van 
Quickenborne pleitte wel voor een 'paars' 
profiel. Zo legde hij sterk de klemtoon op 
de hervorming van het fiscaal stelsel door 
het voorstaan van o.a. een milieubelasting. 
De alliantie zal ook sterk de nadruk leggen 
op de strenge beteugeling van verkeers
agressie, al mag deze problematiek, zoals 
de CVP wenst, niet enkel repressief wor
den aangepakt. 

(evdc) 
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Alliantievoorzitter 
nam geen blad 
voor de mond 

Een trotse Bert Anctaux, de moedige 
inspirator van het ID21-project, legde in 
zijn slottoespraak uit hoe moeilijk de 
bevalling wel was. ,^et was soms ronduit 

moeilijk en ontgoochelend. Met vallen en 

opstaan, met steun en tegenstand, maar 

steeds boeiend en leerrijk. Met een groei

end geloof dat deze opdracht verdergaat 

dan het naïef streven van enkele we

reldverbeteraars, met een groeiende ze

kerheid dat de opdracht op de steun van de 

zwijgende meerderheid kan rekenen." 

De VU-senator oogstte applaus toen hij 
een blik op de verdere toekomst wierp. 
,fieze vernieuwing is niet meer tegen te 

houden, partijoverschrijdende verande

ring is onomkeerbaar. Indien onze al

liantie VU-ID21 de politieke vernieuwing 

ernstig neemt, dan moet ze verder ver

nieuwen, openbreken en openstaan." An-
ciaux gaf daarmee aan dat voor hem het 
'grote verhaal' niet af is. Dat bracht hij in 
verband met het doorbreken van het 
huidig beleid. ,fieze op zichzelf gerichte 

machtspolitiek kan geen inspirerend pro

ject voor de bevolking zijn. Het moet 

anders en beter." Anciaux rekent daarbij 
op de medewerking van de 'democra
tische oppositie'. Deze oppositie, zo ver
telde hij, „heeft een verbond gesloten om 

deze meerderheid niet te depanneren. Ze 

zullen eerst pogen met elkaar een nieuw 

beleid uit te tekenen. Dit is een goede 

strategie. We zullen ons woord houden." 

Bert Anciaux beseft niettemin dat er 
kapers op de kust zijn. „We mogen niet 

naïef zijn. De eerlijke wil om echt te 

breken met het politieke eigenbelang is 

niet overal even sterk aanwezig. Het ge

tuigt niet van kwade wil enige voor

zichtigheid aan de dag te leggen. Daarom 

moet de alliantie haar eigen weggaan, zich 

niet laten vastketenen, vrank en vrij moe

ten we ons eigen pad volgen." 

Dat kan maar, aldus Anciaux, indien elke 
partner zijn eigenheid behoudt en de 
alliantie tegelijk door iedereen ten volle 
wordt ondersteund. ,fie alliantie kan en 

mag de overtuiging van VU én ID21 niet 

fnuiken. Zij die erop uit zijn, vanuit VU 

naarlDZl en andersom, voortdurend een 

sfeer van wantrouwen tussen de partners 

te creëren, moeten beseffen dat ze met dit 

machtsspel meer bezig zijn met zichzelf 

dan met het herstel van de democratie. De 

uitdaging is te belangrijk om persoonlijk 

machtsvertoon te gedogen. Dit experi

ment van partijoverschrijdende samen

werking draagt zelfde kiem in zich van het 

zoeken naar wat ons allen bindt, veleer 

dan het zoeken naar wat ons scheidt." 

(evdc) 

Alliantie
voorzitter 
Bert Anciaux: 
"Iedereen 
moetvu-lD2l-
prolect onder
steunen." 

Vrouwen blijkbaar ook! 
Betrapt: Vlaams-nationalistisch Republikein in nabijheid van De Koninck... 

Hij wilde er wel twee! 1 
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Om dit 
gebouw, het 

Gravin 
Adelahuls te 
Mesen, is het 

aliemaai te 
doen. 

Sinds meer dan 5 jaar wordt de VW West-
Vlaamse Bergen door Toerisme Vlaanderen 
in alle uitgaven doodgezwegen. Brieven 
hierover worden niet beantwoord. Het 
Gravin Adelahuis in Mesen, waarvoor de 
Raad van Bestuur van Toerisme Vlaan
deren in 1992 13.000.000 frank goed
keurde, kon alleen geopend worden dank 
zij het doonettingsvermogen van de VW-
ploeg. Deze bladzijde geeft - van jaar tot 
jaar - een schets van de aanpak. (Zie ook 
WIJ, 26 nov. jl.) 

1990 
28 december. De eerste stap: de gemeen
teraad van Mesen keurt eenparig 50.000 
fr. goed voor het Gravin Adelahuis. 

1991 
18 maart. Het Europees Fonds voor Re
gionale Ontwikkeling (EFRO) keurt een 
subsidie goed van 11.000.000 frank, op 
voorwaarde dat de Vlaamse overheid (het 
Vlaams Commissariaat-Generaal voor 
Toerisme - VCGT, nu Toerisme Vlaan
deren) binnen zes maand een even hoog 
bedrag goedkeurt. Deze inbreng geldt 
voor werken vóór 31 december 1993. 
15 juli. Het VCGT schrijft dat geen sub
sidie mogelijk is. 
5 september. Drie VCGT-bestuurders pro
testeren schriftelijk tegen deze „beslis
sing", kennelijk genomen buiten de Raad 
van Bestuur. 
18 oktober. EFRO handhaaft zijn aanbod, 
verminderd tot 9.100.000 frank; dit be
drag staat in een interne VCGT-nota als 
hoogstmogelijke subsidie vermeld. 
Einde 1991. Nog steeds geen klaarheid. 
EFRO handhaaft zijn subsidie, nu echter 
op voorwaarde dat het werk uiterlijk op 31 
maart 1992 begint. 

1992 
Februari. Brief van het VCGT: het dossier 
staat op de agenda voor 25 maart a.s. 
11 maart. GOM-West-Vlaanderen brengt 
VW en VCGT samen: VCGT-argumen-
ten worden weerlegd. 
25 maart. Raad van Bestuur van het 
VCGT keurt een subsidie goed van 
13.000.000 frank, rekening houdend met 
de verminderde EFRO-inbreng. Zo wordt 
aan de VW meegedeeld. 
31 maart. Start van het werk. VW en 
gemeente hadden alles voorbereid: bouw
vergunning, afspraak aankoopakte, aan
besteding eerste beperkt onderdeel. 
3 juni. VW krijgt bezoek vanuit Re
kenhof Er blijken twee verschillende brie
ven te zijn over de VCGT-beslissing van 25 
maart. Goedgekeurd „op voorwaarde dat 
het Rekenhof vooraf zijn toestemming 
geeft". Dit is de enige juiste versie, aldus de 

Y'\ p 26 juni jl. keurde het Vlaams parlement een 

\<y decreet goed waarbij Toerisme Vlaanderen een 

nieuw statuut krijgt. Een doorlichting door Ernst & 

Young had namelijk ernstige vragen opgeroepen. „ 't 

Draait daar vierkant!" was te horen bij leden van de 

bevoegde parlementscommissie. De VW West-

Vlaamse Bergen weet er van mee te spreken. 

• ACTUEEL ^ 

afvaardiging van het Rekenhof 
22 juni. EFRO betaalt 3.640.000 frank uit 
(40%). 
15 december. Toestemming van het Re
kenhof 
24 december. VCGT betaalt 1.145.268 
frank, rechtstreeks aan aannemer en ar
chitect (A). 

1993 
EFRO-subsidie is beperkt in de tijd, na
melijk voor werk uitgevoerd vóór 31 
december 1993 (zie 18/3/91). De tijd 
dringt. Het VCGT kan geen subsidie uit
betalen boven 2.000.000 frank zonder 
hypotheekakte ter bescherming van de 

voor een brede werking: Opbouwwerk 
Heuvelland, dat aan de basis lag van 
samenlevingsopbouw en plattelandsont
wikkeling, de Elfnovembergroep die in 
1978-1979 met „Nooit brengt een Oorlog 
Vrede" op tournee trok door Vlaanderen 
(19 vooorstellingen, 16.000 toeschou
wers, zelfbedruipend), de grensoverschrij
dende Stichting Marguerite Yourcenar voor 
natuurbehoud en heel wat andere ini
tiatieven. De VW werd als model-VW 
voor het platteland geciteerd. 
De verkoop was het pijnlijke slot van 
geknoei rond „de Speelberg". Politici en 
VCGT-ambtenaren maakten hiermee een 

Alleen onkunde? 
bestemming. VW dringt dan ook ge
regeld aan bij VCGT om naar de notaris te 
gaan... VW moet aannemer aanmoe
digen om genoeg uitgevoerd te hebben 
voor het jaareinde, maar moet kunnen 

betalen. ;-^ léf-^^. 
7 september. Tweede VCGT-scnijf: 
923.361 frank (B). 
28 september. Eindelijk hypotheekakte! 
31 december. Resultaat van al dit ge
treuzel: er is onvoldoende werk klaar. De 
EFRO-subsidie wordt beperkt tot 
6.982.599 frank (verlies: 2.117.401 
frank). 

1994 
Er wordt met moed verder gewerkt.. 
18 januari. VCGT-schijf: 1.747.922 frank 
(C). 
21 april. VCGT-betaling: 4.622.182 frank 
(D). 
7 november. VCGT-betaling: 1.257.105 
frank (E). 

1995 
24 juni. VCGT-betaling: 2.112.385 frank 

(F). 
Urbain Claeys, commissaris-generaal voor 
Toerisme, deelt mee dat de VCGT-subsidie 
beperkt is tot 11.808.434 frank. Er is dan 
11.808.223 frank betaald (A-F), steeds 
rechtstreeks aan aannemer en architect. 
7 juli. Aangetekende brief van VW naar 
commissaris-generaal: er zit fout in 
VCGT-berekeningswijze (tot op vandaag 
is hierop geen antwoord gekomen). 
Begin bouwvakantie. Vemieuwbouwwer-
ken zo goed als af Er is nog een week 
werk. Er ontbreekt nog 1.191.777 frank 
van het VCGT en nog 3.342.599 frank van 
EFRO. Er is 2.117.401 fr. verloren 
(31/12/93). Na vakantie gaat werk niet 
voort. 
16 november. Aannemer legt bewarend 
beslag. 

1996 
26 januari. Streekhuis Malegijs in Kemmel 
wordt openbaar verkocht. Het huis was 
bezit van de in 1931 gestichte VW Ge
durende 30 jaar was het de werkplaats 

einde aan dit bloeiend tewerkstellings
project rond volksspelen. De VW verloor 
hierbij een groot bedrag. Dit leidde na 
jaren tot beslag en openbare verkoop. 
Goede afspraken maakten dat een deel van 
de opbrengst bij de aannemer van het 
Gravin Adelahuis terechtkwam. 
Begin juni. VW-voorzitster telefoneert 
rechtstreeks met commissaris-generaal en 
vraagt onderhoud. Antwoord: „'k Zal 
Mouling zenden". „Mouhng" blijkt de 
heer Alphonse Mouling te zijn, adjunct
commissaris-generaal. Tot op vandaag 
heeft niemand van het VW-bestuur de 
heer Mouling gezien. 
September. Voorbereiding start van eerste 
tentoonstelling in het Gravin Adelahuis 
voor zomer 1997: Kleden voor Kunst / 
Habiller l'Art: kostuumontwerpen voor 
film en theater in meervoudig Vlaan
deren. 

6 december. Gravin Adela Genootschap 
opgericht, waarin Belgen, Fransen, Ne
derlanders, Nederlands- en Franstaligen 
samen het huis voor meervoudig Vlaan
deren zullen beheren. 

1997 
29 april. Mr. Schuyesmans, advocaat van 
Toerisme Vlaanderen vordert 13.000.000 
frank, binnen de 10 dagen te storten op 
zijn rekening. Reden: „bestemming Ade
lahuis is niet gehandhaafd". Uit voor
zichtigheid wordt de opening van de eerste 
tentoonstelling verdaagd. VW schrijft 
brief naar advocaat: er is slechts 
11.808.223 frank ontvangen Op de aan
getekende brief van 7 juli 1995 is nog 
steeds geen antwoord gekomen. 
2 juni. Deurwaarder met dagvaarding 
voor 18 juni (Rechtbank van Eerste Aan
leg, leper). 

4 augustus. Eerste stukken van mr. Schuy
esmans. Daarin: nota van 13 mei 1996. 
Rekenhof vraagt aan Toerisme Vlaanderen 
„dat dringend dient onderzocht te worden 
of de vzw nog kan tegemoetkomen aan 
haar verplichtingen... het handhaven van 
de bestemming... Indien dit niet het geval 

is, dringt zijn college aan op de terug
vordering van de toelage, verzekerd door 
de hypothecaire inschrijving ten voordele 
van Toerisme Vlaanderen" (logische vraag 
na veiling van Streekhuis Malegijs). Daarin 
ook: verslag aan Raad van Bestuur (1996-
doc50) waarin meegedeeld wordt dat de 
heren Mouling en Gobbin „een onaan
gekondigd bezoek aan het Adelahuis 
brachten" op 20 juni 1996. „Men trof er 
een gesloten en gerestaureerd gebouw aan. 
Van enige toeristische bestemming... was 
geen sprake... Er wordt voorgesteld... 
over te gaan tot de terugvordering van de 
subsidie." 

1998 
Februari. Ter wille van de onduidelijke 
situatie over het „voorkomen van de zaak" 
wordt de tentoonstelling Kleden voor 
Kunst verschoven naar later en wordt een 
eenvoudiger project aangepakt voor deze 
zomer. 
2 april. Rechtbank beslist pleidooien te 
laten houden op 4 september. 
30 april. Mr. Cauwe, raadsman van de 
VW, legt eerste besluiten neer. 
12 mei. Eerste besluiten van mr. Schuy
esmans. Opvallend: „Bij materiële ver
gissing vermeldt de dagvaarding een 
hoofdsom ad 13.000.000 frank, daar waar 
er in totaal een subsidie werd uitbetaald ad 
11.808.223 frank." 
8 juni. Mr. Cauwe legt tweede besluiten 
neer. Geen besluiten meer van mr. Schuy
esmans. 
22 augustus. Feestelijke opening Gravin 
Adelahuis. Urbain Claeys, administrateur-
generaal van Toerisme Vlaanderen laat 
zich verontschuldigen. Tot 27 september 
loopt de boeiende tentoonstelling De Kle
ren maken de Man - LHabit ne fait pas Ie 
Moine. 
4 september. Pleidooien voor rechtbank in 
leper. 
11 november. Gravin Adelahuis ter be
schikking van het Mesense stadsbestuur: 
ontvangst van de Ierse presidente in aan
wezigheid van minister-president Van den 
Brande. 
26 november De Standaard citeert Urbain 
Claeys (administrateur-generaal Toerisme 
Vlaanderen) die zegt dat er van onheuse 
behandeling geen sprake is. „Het Re
kenhof verplicht ons na te gaan of de 
bestemming van het gebouw gerealiseerd 
was. Dat was bij de controle niet het geval. 
Dus moéten wij terugvorderen." (zie ook 
4/8/97). 
In het Vlaams parlement vraagt volks
vertegenwoordiger Jean-Marie Bogaert 
(VU) aan minister-president Van den 
Brande uitleg over aanpak Gravin Ade
lahuis. 
3 december VW en Gravin Adela Ge
nootschap wachten nog steeds met ver
trouwen op het vonnis. 

(gw) 
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„WIJ hebben niet de minste 

behoefte aan die zotheid." 

Dr. Paardekooper 
schrijft Fortis 

open brief 
Onze actie om de directie van Fortis te 
bewegen de Engelstalige onderlijn in haar 
logo aan de taalgebruiken van dit land aan 
te passen, heeft weerklank gekregen tot in 
Nederland. Ook daar gebuikt Fortis, o.m. 
in haar TV-reclame, dezelfde Engelstalige 
tekst. Inspelend op onze actie richt hoog
leraar Piet Paardekooper zich in een open 

brief tot Karel De Boeck, voorzitter van 
de ASLK Bank. 

Voor wie niet (meer) weet wie dr. Paar
dekooper is, dit mini-portretje. Piet Paar
dekooper ("Zoeterwoude, 1920) stu
deerde Nederlandse taal- en letterkunde 
in Leiden en Utrecht en promoveerde te 
Leuven in 1950. Na vele jaren leraar
schap Nederlands werd hij in 1970 hoog
leraar aan de Kulak, niet zonder groot 
tandengeknars o.m. in de toenmalige so
cialistische pers in Vlaanderen en in de 
Franstalige media. 

Paardekooper had naam en furore ge
maakt door een reeks van zes lezingen op 
radio Hilversum (februari - maart 1962). 
Daarin deed hij ten gerieven van zijn 
landgenoten de sociale en taaitoestanden 
in België uit de doeken, op een nogal 
ongezouten wijze. De causerieën lokten 
in België een enorme polemiek uit, zeker 
toen de teksten in de brochure „Er zijn 
geen Belgen" hier verkrijgbaar waren. 
Van de bundeling vonden 25.000 exem
plaren een lezer. Het gevolg was dat 
Paardekooper in België spreekverbod 
kreeg, o.m. tijdens de splitsingsstrijd van 
Leuven, maar dat werd meer dan eens 
succesvol omzeild. Later, toen hij in Kort
rijk ging doceren, werd het wat stiller 
rond hem, maar dat Paardekooper zijn 
strijdbaarheid nog niet heeft verloren 
bewijst hij met deze open brief. 
Zeer geachte Heer de Boeck, 
Sinds jaren ben ik een trouwe en tevreden 
klant van de ASLK, maar ik vrees dat daar 
verandering in gaat komen. Op uw 
nieuwe logo spreekt u mij en alle andere 
Nederlandstalige klanten aan met FOR

TIS Solid partners, flexible solutions 

(ASLK-huisje) J'S a part of the Fortis group. 

Maar ik wens niet dat een landgenoot me 
in een vreemde taal aanspreekt; dat is 
hoogst onbeleefd. U rechtvaardigt dat 
door te zeggen dat u met een uniform 
logo herkenbaar wil zijn „in heel Europa 
maar ook in andere delen van de wereld". 
Uw herkenbaarheid in Rusland - cy
rillisch schrift! - , in China of in Japan is 
onze zorg niet. Bovendien hebben we 
geen bezwaar tegen uw eigenlijke logo. 
Tenslotte; aangezien uw ASLK-huisje bui

ten België wel nergens beschikbaar zal 
zijn, is dit brokje Engels blijkbaar zelfs 
enkel voor Belgen bestemd. 
Uw „verstandelijke" motivering klopt 
dus aan geen kanten; uw handelwijze is 
emotioneel. Fortis is anglomaan; dat is 
alles. 

Verstandelijk erkennen we graag dat het 
Engels dé taal is voor mternationale con
gressen, ook van banken e.d. Maar daar
naast is er een emotionele drang om 
Engels te gebruiken waar het geen pas 
geeft. Vooral in West-Nederland is an-
glomanie een sterk verspreide volks
ziekte. Wij moeten ons daarmee niet laten 
besmetten. Deze brief is bedoeld als een 
schot voor de boeg; Fortis-ASLK is groot 
geworden door een knap verstandelijk 

beleid; verwijder daaruit uw emotionele 

(van de Nederlanders overgenomen ?) an-
glomanie. Wij hebben niet de minste 
behoefte aan die zotheid. 
Als u echt volhardt, dan haak ik als klant 
af. Niet met plezier, want ik heb zojuist 
een paar steekproeven genomen in uw 
Brusselse filialen die eerlijk en vlot twee
talig lijken te zijn. Als uit een groter 
onderzoek zou blijken, dat andere Brus
selse banken wél sympathiseren met de 
FDF-extremisten, dan zou ik uw bank 
zelfs graag aanbevelen. 

Met vriendelijke groeten. 
Piet Paardekooper 

De regionale vu-krant 

Het is niet zeker of dhr. De Boeck deze 
klant een antwoordje zal sturen, hij zal er 
wel een kluif aan hebben. Ondertussen 
vernemen we dat Fortis bij zijn kan
toorhouders een discrete enquête voert 
over het probleem. 

Verder is het goed om weten dat Fortis er 
een nieuwe solide partner bijheeft, met 
name de Banque Parisienne de Crédit 

(BPC), eigenlijk een dochteronderneming 
van de Generale Bank. En aangezien deze 
bank nu van Fortis is, is de BPC ook van 
Fortis. Het is maar dat u het weet. 

(mvl) 9 

PIcqué onderschrijft klacht 
Het Is genoegzaam bekend dat een aantal 
Brusselse gemeentebesturen blijft wei
geren de taalwet toe te passen, zo moe
ten de informatiebladen van de Brusselse 
gemeenten tweetalig zijn. De oprlciitlng 
van gemeentelijke vzw's bieel< een uit
verkoren 'achterpoortje' om de taalwet te 
schenden. 
Op aandringen van gewezen Brussels VU-
staatssecretaris VicAndauxwerö daarover 
met de Franstalige partijen onderhandeld. 
Anciaux eiste dat de taalwet zou worden 
toegepast en dus ook t a v de gemeen
telijke vzw's gold. Voor deze afdwinging 
van een nochtans wettelijke vereiste, be
taalden de Nederlandstalige partijen, via 
het hoffelijkheidakkoord, een prijs De 
Franstalige partijen wilden het geldende 
principe van 2/3 Franstallgen tegenover 
1/3 Nederlandstallgen in de Brusselse ad
ministratie en brandweer overboord 
gooien. Toen CVP en SP Instemden met de 
overschrijding van de magische 30%-
grens, stapte Anciaux uit de Brusselse 
regering Midden oktober 1998 l<wam de 
'Brusselse regering zonder Vlaamse meer
derheid' definitief en via een nieuw ak
koord aan de wensen van de Franstallgen 
tegemoet. 
Nu blijkt dat niet enkel de 30%-grens 

Charles Picqué 

overschreden wordt. Sommige Brusselse 
gemeentebesturen blijven ook de prin
cipes van het hoffelijkheidakkoord t.a v 
vzw's aan hun laars te lappen Zo ver
spreidde het Ukkeise gemeentelijke huis-
aan-huis-maandblad Wolvendael enkel 
Franstalige berichten, Het blad wordt uit
gegeven door de gemeentelijke vzw ['as
sociation cuiturelle et artlstique d' Uccle. 

Merkwaardig is dat het maandblad ook in 
de Vlaamse faciliteitengemeente Linke
beek wordt verspreid Wat nogmaals aan
toont dat de Franstallgen de Vlaamse 
randgemeenten als Fransééntalige ge
meenten beschouwen. 
Hoe dan ook, tegen de louter Franstalige 
berichten in het maandblad Wolvendael 
diende Eddy Favoreel uit Anderiecht 
klacht in bij het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest De Brusselse minister-president 
Charles PIcqué (PS) diende de man van 
antwoord. Picqué fluit het Ukkeise ge
meentebestuur terug. „Overeenkomstig 
de vaste rechtspraak van de Vaste Com
missie voor Taaltoezicht (VCT), valt een 
gemeentelijke vzw onder het toepas
singsgebied van de taalwetgeving In be
stuurszaken. Volgens uw informatie werd 
de taalwetgeving niet correct toegepast 
aangezien overeenkomstig art. 18 van de 
gecoördineerde wetten van 18 Juli 1966 
het principe van de tweetaligheid voor 
mededelingen aan het publiek wordt 
vooropgesteld Er werd dus een brief naar 
de gemeente Ukkel gericht, waarin be
paald werd dat de taalwetgeving moet 
nageleefd worden bij het verspreiden van 
Informatie uitgaande van de ge
meente." 
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't Zijn de kleine 
dingen die net doen 

Marleen 
Akkermans 

(midden) 
hielp het 

milieu een 
handje en 

kreeg 
daarvoor een 

prUs van de 
provincie 

Limburg en 
het WWF. 

5 april 1997 zal voor de meesten onder 
ons een dag als alle anderen geweest zijn. 
Voor het Wereldmtuurfonds (WWF) was 
dat niet het geval: het greep de 1000ste 
dag voor de eeuwwende aan om een 'Geef 
aan de aarde'-campagne op te starten. De 
algemene bedoeling was het milieu - lees: 
de aarde - te vrijwaren voor het volgend 
millemum. Het WWF wil dat doen door 
o.m. het beschermen van bedreigde dier
soorten en het beschermen van een aantal 
belangrijke ecoregio's. Die laatsten zi]n te 
vergelijken met een natuurreservaat en 
omwille van hun specifiek karakter erg 
belangrijk voor het bewaren van de bi

odiversiteit, zo'n beetje alles wat er leeft. 
„Bij wijze van voorbeeld: goed 200 van 
die ecoregio's zorgen wereldwijd voor 
45% van de biodiversiteit." besluit Luc 

Dries, directeur van het WWF. 
Omdat het WWF beseft dat het niet 

voldoende is om enkel deze of gene 
olifant te redden, maar dat een men
taliteitswijzing in de samenleving zeker zo 
belangrijk is, wil het ook een inspanning 
doen om de productie- en verbruikers
patronen te veranderen. En daar komt 
Marleen Alikermans uit Genk in het ver
haal een rol spelen. Zij is immers de 
winnares van een toerisme-cheque ter 
waarde van 4.000 fr. omdat ze middels 
een klein initiatief een bijdrage levert aan 
het vrijwaren van de natuur. Akkermans 
kreeg de cheque uit handen van Frieda 

Brepoeh, Limburgs gedeputeerde voor 
Leefmilieu. Brepoels speelde in op de 
actie van het WWF door een oproep te 
doen aan de bevolking. „Uiteraard niet 
op wereldvlak, want zover reikt mijn 
bevoegdheid niet. Maar op provinciaal 
niveau wilde ik mijn schouders onder de 
campagne zetten door kleinschalige ini-

Paola 
Terwijl een met representatief staal van 
Franstalige ULB-studenten de Nederlandse 
taal weerzinwekkend, afschuwelijk, afgrijse
lijk, ruw, onaangenaam, opgelegd, moeilijk 
om leren, belachelijk en regionaal vindt, be
sluit het Hof om koningin Paola een week 
naar Spa te sturen voor een snelcursus Ne
derlands 
Vertederde koningsgezinden juichen de 
voorgenomen inspanning van onze lieftallige 
migrante royaal toe Meer kritische repu
blikeinen vinden dit taaibad na 40 jaar veel te 
laat en wachten met argusoren op het re
sultaat van de nakende première. 
Een week zal misschien volstaan om de kerst
en nieuwjaarsboodschap minder stuntelig 

voor te lezen Om de taal van 60 procent 
oeaarde landgenoten treffelijk onder de Ca-
labrlsche knie te krijgen is heus méér nodig 
dan deze paniek forcing 
Een vreemde taal aanleren, daar ben je 
voortdurend intens mee bezig 
Ons koningspaar kan misschien zijn licht op
steken bij staatsminister Herman De Croo 
Daar wordt in de huisknng de ene week 
Nederlands en de andere week Frans ge
sproken met de aangepaste kranten, radio-
en TV-programma's Kunstmatig, zegt u ' 
MIsschlel wel, maar doeltreffend in een ar
tificieel landje met dne officiële talen 
Zolang België nog bestaat (20 jaar, zegt Luc 
Van den Brande, 4 jaar zegt VVB-voorzltter 
Yvan Mertens) zou het Hof vla de methode-
De Croo afwisselend Nederlands, Frans en 
Duits moeten spreken, lezen en schrijven 

Alleen wanneer Paola, haar kinderen en klem-
kinderen zeer behoorlijk de landstalen ken
nen zal Abert II met het nodige gezag een
talige ministerkandidaten kunnen wraken 
Figuren als daar zijn Yliëff, Dl Rupo, Daerden 
et les autres 
Een vreemde taal leer je echt goed spreken 
alsje ervan houdt 
In mijn jeugd heeft Georges Brassens de 
voorzet gegeven met Les sabots d'Hélène en 
zoveel andere pareltjes van het Franse luis-
terlied. 

Jan Caudron 

tiatieven die plaatselijk op het getouw 
werden gezet eventjes in de kijker te 
zetten." Vier keer per jaar wordt de 
gewone burger eventjes in het voedicht 
gezet als voorbeeld voor de anderen. 
Marleen Akkermans werd in de bloe
metjes gezet omdat ze in het appar-
tementsblok waar ze woont met het idee 
kwam om gezamenlijke abonnementen te 

nemen op (eerst) de krant en daarna de 
tijdschriften. De vier gezinnen die er 
wonen spraken af wanneer wie de krant 
zou lezen. Uitgelezen tijdschriften be
landen in één bak in de inkomhal. Of
schoon de uitgevers minder gelukkig zul
len zijn met het initiatief, bespaart het wel 
een hoop papier. In huize Akkermans 
worden kranten en tijdschriften nu ge-

OOST-VLAANDEREN 
\lr. 4 dec. ZOTTECEM: Praatcafé 

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

Za. 19 dec. NINOVE: Kerstfeest 
van wvc-l\linove. 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 
18u. in De Schuur, Populierenstraat 15. 
Org.; FVK-Rodenbachfonds Erpe-Mere. 

Zo. 20 dec. AAICEM: Vlaamse 
Kerstmarkt. Autentleke 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. Info: Patrick Verbestel, 
053/62.73.89. 

Vr. 29 jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om I9u. in 't Oud-Asper, Kapelle-
straat 21. Toespraak door Jaak Taghon. 
Omstreeks 20u.30: Kaas-, vlees- en vis-
buffet. (350 fr. p.p., -18]. 175 fr). inschrij
ven bij bestuursleden. Org.: VU-Cavere. 

WEST-VLAANDEREN 
zo. 6 dec. BRUGGE: 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-
verlestraat te 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. 

vr. 4dec. IZECEM: Bedrijfsbezoek 
aan de elektriciteitscentrale van Ruien. 
Vooraf aanmelden bij Josée Bogaert (tel. 
30.10.39) fo bij Bart Rommel (30.10.03). 
Samenkomst om 18u. in de st.-Jorlsstraat 
(tegenover zaal Iso) en vertrek met privé-
wagens. Org.: VSVK. 

Ma. 7 dec. ROESELARE: istambui, 
voordracht door dhr. Scharpé. Om I4u.30 
in het Parochiaal centrum, Kattenstraat. 
Org.: VWG-Roeselare. 

Dl. 8 dec. IZEGEM: 3de Senioren-
fletstocht. Vertrek om I4u. op de Koren
markt, bij het beeld .,Het Paar". Afstand: ± 
20 km., met halfweg een rustpauze. Info: 
30.26.70. Org.: VSVK. 

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

ZO. 13 dec. lEPER: Kerstfeest 
Vlaamse Vrouwen. Om 14u.30 in het CC De 
Meersen, hoek St.-Jans- en St.-Niklaas-
straat. Met o.m. visput, koffietafel, pop
pentheater komst van de Kerstman. Deel
name: 100 fr., kinderen 80 fr. Inschrijven 
vóór 7/12 op tel. 057/20.24.68). 

Dl. 15 dec. ROESELARE: Marc Pla-
tel over ,,Het altaar van de politiek". Om 
20u. in 't Laat Plafond te Roeselare. Org.: 
Rodenbachrking Roeselare i.s.m. VCLD. 

Di. 15 dec. IZEGEM: Statutaire 
jaarvergadering met tombola voor alle 
VVVC-leden. Om 14u.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org.: WVC. 

DO. 17 dec. BRUGGE: Evrard Ras
kin over zijn boek,,Prinses Lilian, de vrouw 
die Leopold lil ten val bracht". Om I5u. in 
De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: In-
formativa vzw. 

Za. 19 dec. IZEGEM: Jaariijkse Hut-
sepotteling. Om I7u.30 start van de wan
deling aan het Vlaams Huis. Om 20u. aan 
tafel. Vooraf inschrijven (ten laatste op 
13/12) bij Wilfried Lagae, Victor Steelant of 
Joris verbeke. Org.: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

WO. 23 dec. BRUGGE: Kerstviering 
van VWG-Brugge-Zuid. Met diavoorstelling 
van Luc weivaert over ,,Bie doenkere do-
agen". Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Inschrijven voor het kerst
feest t/m 10 dec. bij Lena Gevaert 
(050/38.35.12). 

WO. 23 dec. POPERINGE: Kerst 
concert, .Verstilde nacht''. Om 20u. 15 in de 
Kapel der zusters Benedictinessen, Boe-
schepestraat. Met o.m. Christine Oevos 
(hobo), Ludo Celoen (orgel) en Andy Wae-
yaert (gitaar). Org.; DF-Poperinge. inkom: 
DF-leden 300 fr, niet-leden 350 fr. 

Dl. 19 Jan. KORTRIJK: Karet Van 
Miert over ,,Concurrentiebeleid en de 
grote Europese uitdagingen. Om 20u. in 
,,De Kortrijkse Verzekering", Lekkerbeet-
straat 5-7, Kortrijk. Org.: Hendrik Brugmans 
Kring Kortrijk. 

Dl. 19 Jan. lEPER: Met Wl naar 
Diksmuide. info en inschrijving bij Jano 
Braem (057/20.24.68) of Kristlen Devlieger 
(057/20.25.37). 
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deeld. Een goedkope manier om een zeer 
gevarieerd leespakket samen te stellen. 
Een gemeenschappelijke krantenbak be
vordert bovendien het sociale contact. 

Eens de krant is uitgelezen wordt ze 

volledig 'uitgekleed': iedereen vult er zijn 

knipselmappen mee aan. De restjes gaan 

netjes naar de papiercontainer. 

(gv) 

c» Limburgers die ook een goede manier 

hebben om het milieu op kleine schaal 

een handje te helpen en willen mee

dingen naar de volgende kwartaal-

prijs wenden zich voor 21 dec.'9S met 

een beknopte beschrijving van hun 

project tot: Provinciebestuur Lim

burg, 3de Directie Afdeling Milieu & 

Natuur, t.a.v. Diana Leuci, Univer

siteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 3 dec. AFFLICEM: „Hoe, wat 

en waaram van de Alliantie VU-ID21". Ce-
spreksavond met Patrik Vankrunkelsven en 
Vincent Van Qutckenbome. Om 20u. in de 
Parochiezaal van Hekelgem. Org.: VUJO-
Affligem. 

Vr. 4 dec. LENNIK: Geïllustreerde 
gespreksavond „Het grootste woorden
boek ter wereld is af!" door F.J. Heyvaert, 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie te 
Leiden. 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 18u. 
02/532.01.50. 

Za. 5 dec. UEDEKERKE: 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.-Ceciliazaal, Op-
pemstraat te Wolvertem (Meise). Org.: VU-
Meise-Wolvertem-Oppem. 

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

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

DO. 17 dec. VILVOORDE: Ge 
spreksavond met Bert Anciaux. Om 20u. in 
de zaal Achtermet, CC, Bergstraat 1 (aan de 
Grote Markt). Org.: VU-Vilvoorde. 

ANTWERPEN 
Vr. 4 dec. LIER: Verplaatst naar 18 

december. 
Vr. 4 dec. BRASSCHAAT: ,,De wie 

weet-wat-waar-kwis?". In PRI, Hemel-
hoeve. Gemeentepark Brasschaat. Om 20u. 
Ploegen van max. 6 pers., deelname 600 fr. 
per ploeg, inschrijven uiterlijk 1/12 bij Lut-
gart Desmet, Lage Kaart 146, 2930 Bras
schaat, tel & fax 03/653.27.12. Org.: VU-
Brasschaat. 

za. 5 dec. LIER: Herdenkingsmis 
voor Ernest van der Hallen en alle andere 
overleden Vlaams-nationalisten. Om 16u. 
in de Sint-Jacobskapel, Grote Markt. Ce
lebrant pater Ruffien Van Ouytsel, opge
luisterd door het Lierse 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 kritsich door. 
Om 20u. in het Dorpshuis van 's Graven-
wezel, Kerkstraat 24. Org.: VU-Schilde en 
Zoersel en VUJO arr. Antwerpen i.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 Aktle- en 
Kultuurgemeenschap. Kaarten aan 400 fr. 

op het secretariaat. Paleisstraat, tel. 
03/238.82.08 - 03/288.58.80). 

za. 12 dec. WOMMELGEM: Kerst
markt vanaf 14u. op het Kerkplein. De 
Kutturele Kring levert een belangrijke bij
drage en verzorgt er een geschenken-
kraam. Info: Ward Herbosch, 
03/353.68.94. 

WO. 16 dec. BERCHEM: Jaak Ge-
vaerts spreekt over Van Dijck. Toelichting 
over het leven en werk van Antoon Van 
Dijck n.a;v. het Van Dijckjaar in 1999. Met 
diamateriaal. Om 20u. in het CC te Ber-
chem. Org.: FW-Berchem. 

Ma. 14 dec. EDEGEM: Een uit
zonderlijke avond met sportredacteur Jan 
Wauters. Om 20u. in zaal De Schrans, Mo-
lenveldtaan 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.l5 in VNC, Ber-
larij. Toegang gratis. Info: Mare Hendrickx, 
015/27.22.01. Org. i.s.m. VCLD. 

Vr. 18 dec. WOMMELGEM: Jaar
lijkse Kerstzangavond in rust- en verzor
gingstehuis St-Jozef. Zingen van oude 
kerstliederen, begeleid door Pol van de 
voorde, met o.m. rusthuiskoor, zingende 
kerstman, heerlijke versnaperingen en het 
koor ,,Die Chesellen". Org.: KK. Jan Pui-
mège. info: Ward Herbosch, 
03/353.68.94. 

Zo. 27 dec. WOMMELGEM: Ape-
ritiefconcert om 10u.45 in het Home St-
Hozef, Kallement 1. Org.: KK Jan Puimège. 

Zo. 31 Jan. EDEGEM: Met FW-
Edegem naar „Karel Vingerhoets vertelt 
Timmermans". Om 15u. in Kasteel Stey-
teling, St.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf in
schrijven is noodzakelijk (03/449.14.51). 
Deelname 200 fr., +3pas 150 fr. 

LIMBURG 
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. iJzerbedevaartcomité 
Maaseik-Bree-Maasland. 

DL 8 dec. TONGEREN: Evrard Ras
kin over zijn boek,,Prinses Lilian, de vrouw 
die Leopold lil ten val bracht". Om 20u. in 
het Panoramacafé van het Callo-Romeins 
museum te Tongeren. Gratis Toegaing. 
Org.: Dosfelkring Tongeren. 

WO. 9 dec. TESSENDERLO: De 
Soep is Klaar. Causerie door Mare Corthals 
over de geschiedenis van de Europese keu
ken. Om 20u. in de Kriekel te Schoot. 
Deelname: 350 fr. (voor wijntje en mond-
vermaak). Org.: FW-Tessenderlo. 

DO. 17 dec. BOKRIJK: „Met Lim
burg naar een beter Vlaanderen'.Najaars-
congres van Volksunie-Umburg. Om 
19U.30 in de bovenzalen van het Kasteel 
van Bokrijk. 

Jaak Vandemeulebroucke's afscheid van 
het Europees parlement gaat niet on
gemerkt voorbij. Nadat hij eerder door 
een groep WIJ-lezers in Straatsburg was 
uitgewuifd, wordt Jaak nu door de VU 
uitgebreid in de bloemetjes gezet op een 
groots afscheidsfeest. 
Alle VU-leden worden daarom uitgeno
digd in het Casino Kursaal van Oostende 
op donderdag 10 december a.s. Het feest 
begint er om 20 uur en heeft heel wat in 
petto met o.a. toespraken door Schots 
Europarlementslid en EVA-voorzitster 

Winnie Ewing, SP-parlementslid Freddy 
Willockx, journalist Johan Cuppens en 
Alliantievoorzitter en VU-senator Bert 
Anciaux. 

De avond wordt aan elkaar gepraat door 
Martin Dejonghe (VRT-radio 2) en de 
Ardooise groep 'De Blikken Doze' zorgt 
voor stemmige muziek. 

c» Wie er bij wil zijn moet wel zijn 

komst vooraf melden: tel 02/284.51.87, 

fax 021284.99.93, e-mail: secretari-

aat@vu.be. 

Wilfried vandaele 
naar v-NCV 

Wilfried Vandaele (39), smds 1994 
woordvoerder van de Vlaamse Milieu
maatschappij (VMM), verlaat deze mi
lieu-instelling. Op verzoek van de 
Vlaamse regering wordt hij secretaris van 
het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag 

(V-NCV). 

De samenwerking tussen Vlaanderen en 
Nederland is voor Vandaele geen on
bekend terrein. Van 1984 tot 1994 was hij 
secretaris-generaal van de Stichting Al

gemeen-Nederlands Congres (ANC), een 
overleg-, studie- en documentatiecen
trum voor de Nederlands-Vlaamse sa
menwerking. Zo bracht hij met het ANC 
een brede juridische en politieke actie op 
gang om het gebruik van de landstalen in 
Europa verplicht te maken op etiketten 
van voedingswaren. Hiervoor kreeg hij 
van de Beweging voor de Verenigde Sta
ten van Europa in 1995 de titel van 
Europees Eresenator. In 1996 werd hij 
door de Nederlandse koningin benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje-Nas-

sau. 

FLOEPJE 

Ondertussen was Vandaele in dienst ge
treden van de Vlaamse Milieumaatschap
pij, een overheidsinstelling bevoegd voor 
de water- en luchtvervuiling. Hij was er 
communicatieverantwoordelijke en 

woordvoerder. Voor de scholen ontwik
kelde hij een succesvol milieu-educatief 
project. De hoofdfiguur, de „vliegende 
vis" Floepje, is geen onbekende bij de 
Vlaamse schoolgaande jeugd. 
Nu vraagt de Vlaamse regering dat Van
daele het secretariaat gaat leiden voor de 
uitvoering van het Vlams-Nederlands 
Cultureel Verdrag. Dat nieuwe verdrag 
komt in de plaats van het vroegere 6e/-
gisch-Nederlands Cultureel Verdrag. Het 

is meteen het eerste internationale ver
drag dat Vlaanderen rechtstreeks heeft 
gesloten. Vandaele was gedurende 10 jaar 
hd van de Belgisch-Nederlandse com
missie en werkte mee aan de voorbe
reiding van het verdrag dat de samen
werking tussen Vlaanderen en Nederland 
wil bevorderen op het gebied van on
derwijs, wetenschappelijk onderzoek, 
kunst, cultuur, sociaal-cultureel werk, 
theater en media. 

Het kantoor van de nieuwe commissie 
komt in Brussell, vlakbij het Vlaams Par
lement. Het onlangs gerestaureerde Er-

rera, de ambtswoning van de Vlaamse 
regering, wordt de vaste vergaderplaats. 11 
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HAAL MEER UIT 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 l<reeg 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 
drte jaar werking van deze rechtstreeks ver
kozen Vlaamse volksvertegenwoordiging mspkt 

» , - # -

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. 
hpt Vormingsceptrum Lodewijk DosW. 

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 WIJ. Barrilcaclenpiein 12,1000 Brussel. 

'een organisatie van het weekblad WIJ j.s.m. VCLD) 
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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 

SPECIAUST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

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

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROMANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
pagne, Gastromenu met kreeft. 5 800 fr p p. Extra nacht 2.400 fr p.p 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe komer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6.400 fr. p.p. 
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-mail Hotel De Stoken|®flanderscoast.be. 

Wil HAAL MEER UIT WIJ 

Tien lezers winnen Literaire Oorlog 
Een groot aantal lezers heeft meegedongen naar een exemplaar van de studie 
De literaire oorlog van Frederik Def lo. Dankzij de onschuldige hand konden tien 
WIJ-lezers worden aangeduid die ondertussen reeds een exemplaar mochten 
ontvangen. Hier hun namen: 
Johan van Celuwe, Waregem; Boydens-De Rycke, Oostende; Gerard Bakelants, 
Borgerhout; Erwin Duhain, Bree; Frank Bombeke, Cent; Hugo De Henau, 
Dilbeek; Jozef Bracke, Kalken; Pol Van Caeneghem, Gent; Dirk De Gryse, Wilrijk; 
Filip Dübruque, Loppem. 
De anderen wensen we een volgende keer meer geluk! 

ae^A/ /P/C 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

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

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag. 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 
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Kasteel Ter Ham onder de spots 
De kans bestaat dat tijdens de Open 
Monumentendag 2000 het kasteel Ter 
Ham in Steenokkerzeel opnieuw zijn 
deuren voor het publiek zal openstellen 
Dat was reeds voor een eerste maal het 
geval in 1997, toen de trotse water
burcht de grote massa lokte. Dit jaar was 
het kasteel niet toegankelijk. 
Het Hamkasteel bezit een unieke ver
maardheid doordat het eeuwenlang vor
sten, keizers, koningen en prinsen 
mocht verwelkomen. Keizer Karel was er 

ooit meermaals te gast, telkens als hij 
aan de jacht deelnam in het Saventerio, 
een voormalig bosrijk gebied. 
Toenmalig bewoner was Karel de Lannoy, 
groot-veldmaarschalk en diplomaat van 
de keizer, die hem tot onderkoning van 
Napeis benoemde. 
Vanaf 1929 tot 1940 vonden keizerin 
Zita van Oostenrijk en haar acht kin
deren, de aartshertogen van Habsburg, 
er een onderkomen, nadat ze door de 
Oostenrijkse regering verbannen waren. 

Alhoewel het slot tijdens de bezettings
jaren veel van zijn vroegere luister had 
verloren, kwam de kiezerin het na de 
oorlog nog regelmatig bezoeken. Haar 
oudste zoon, aartshertog Otto van Habs
burg, werd er op 5 februari j l . plechtig 
door de autoriteiten ontvangen Te
recht, want had hij als kroonprins moe
ten verzaken aan de troonopvolging, 
toch zetelt hij, ondanks zijn 85 jaar, nog 
steeds als Europees raadslid. 
Met het oog op de toekomst schreef 

historicus Jos Lauwers, In opdracht van 
de lokale heemkring, een Geschiedenis 
van tiet l<asteei Ter I-lam te Steenoi<-
kerzeel als praktische handleiding. De 
brochure telt 40 biz en 32 illustraties. Ze 
kost 100 fr. en is te koop bij voorzitter E. 
Schepens, Damlaan 48 te 1820 Steen
okkerzeel (tel, 02/759 80,72), 
Ook bij drukkerij Faber en Rudy's Book
shop, Verder in boekhandels Philbo, De 
Plukvogel, Standaard en Tij! te Vil
voorde, 
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In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers stemden CVP en SP, op verzoek 
van FDF-PRL de versoepeling van de 
naturalisatieprocedure om de Belgische 
nationaliteit te verwerven 
Deze versoepeling was een eis van het 
FDF-PRL-kartel dat als tegenprestatie 
ook het stemrecht van EU-onderdanen 
goedkeurde. 

DOOR DE STROT 

Tot op heden belichtte de Vlaamse be
weging vooral de nefaste gevolgen van 
deze koppeling voor de Brusselse Vla
mingen (geen gewaarborgde vertegen
woordiging van de Brusselse Vlamingen 
bij de aanstaande verkiezingen van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad waar
door er nog minder Vlaamse verkozenen 
zullen zijn...). 
De Volksunie van Halle-Vilvoorde be
schuldigt er CVP en SP daarenboven van 
ook de belangen van de Vlaamse in
woners van Halle-Vilvoorde ernstig te 
benadelen door zich door het FDF de 
koppeling van het EU-stemrecht en de 

ASSe: 
burgemeester 

laat politiek 
puin na 

De zogenaamde bestuursmeerderheid ge
vormd door de Gemeentelijke Volkspartij 
(CVP = CVP en Onafhankelijken en 
afgescheurde liberale Kartelleden - VLD) 
maken van de coalitie te Asse een on
ontwarbaar kluwen van overlopen, uit
stoten, bevoegdheden afnemen, enz... 

Het dictatoriaal beleid van Bert De Keers-
maeker (GVP), die de minderheid geen 
ruimte gaf en van de meerderheidsleden 
geen initiatief duldde, laat een puinhoop 
na. De man geeft er de brui aan! 

Van beleid is in deze omstandigheden 
nauwelijks sprake. 

Het Kartel (VU, SP, Onafh.) kan en zal de 
overloperij niet belonen door tekenen 
voor een schepenambt ten voordele van 
de VLD. Haar vroegtijdig bekend maken 
van een schepenzetel getuigde van po
litieke naïeviteit. 

De Volksunie is volop bezig het Kartel te 
versterken om aan de bevolking een al
ternatief te kunnen bieden voor het ge
klungel van het huidig bestuur. 

(ek) 

Ook in Halle-Vilvoorde 
verkwanselen cvp en 
SP Vlaamse belangen 

4' UIT DE REGIO ^ 

versoepeling van de naturalisatieproce
dure door de strot te laten duwen. 
Bij de aanstaande verkiezingen van 13 
juni 1999 voor de Kamer van Volks-
vertegenwoorders blijft Halle-Vilvoorde 
met Brussel één kiesomschrijving vor
men. 
Bij de verkiezing van 1995 van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers werden er 
in Brussel-Halle-Vilvoorde: 
- 331.675 stemmen uitgebracht op 
Vlaamse lijsten en 
- 389.903 stemmen uitgebracht op 
Franse lijsten. 
Dit resulteerde in de verkiezing van: 
- 11 Vlaamse kamerleden (waarvan 6 
door apparentering) 
-11 Franstalige verkozen kamerleden. 
Wij weten dat er in Brussel-19 alleen al 
193.294 inwoners van vreemde nati
onaliteit verblijven die meer dan 5 jaar in 
België wonen. 
Wij weten ook dat deze 193.294 Brus
selse inwoners van vreemde nationaliteit 
op basis van de versoepelde natura
lisatieprocedure snel de Belgische na

tionaliteit kunnen verwerven en dus al
len reeds potentiële kiezers zijn bij de 
parlementsverkiezingen van 13 juni 
1999. 
Daarenboven weten wij statistisch dat 
deze 193.294 inwoners van Brussel-19 
hun naturalisatieaanvraag voor 98,64% ^ 
in het Frans zullen indienen. <S 

AANKLACHT 

In de veronderstelling dat deze 193.294 
inwoners van vreemde nationaliteit in 
Brussel-19 allen de Belgische nationa
liteit aanvragen zullen er bij de ver
kiezingen van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers op 13 juni 1999: 
- ± 333.000 stemmen uitgebracht wor
den op Vlaamse lijsten en 
- ± 581.000 stemmen uitgebracht wor
den op Franstalige lijsten. 
Het gevolg zal zijn dat er in Brussel-
Halle-Vilvoorde beduidend minder 
Vlaamse kamerleden zullen verkozen 
worden. 
Het zou zelfs kunnen dat slechts 5 
Vlaamse kamerleden zullen verkozen ge

raken tegenover 17 franstaligen. De 
Vlaamse apparenteringszetels lopen in
derdaad groot gevaar naar Franstalige 
lijsten over te gaan ingevolge de niet 
splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde en de toepas
sing van het systeem D'Hondt. 
Het arrondissementeel bestuur Halle-
Vilvoorde van de Volksunie klaagt dan 
ook aan dat CVP en SP de Vlaamse 
belangen niet alleen in Brussel verkopen 
maar ook in Halle-Vilvoorde. 
Het bestuur roept alle Vlamingen op 
hiertegen in het verzet te komen. 

Etienne Van Vaerenbergh, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 

Etienne Van 
vaerenbergh: 
„Niet alleen In 
Brussel maar 
ook In Halle-
Vilvoorde 
verkopen CVP 
en SP de 
Vlaamse 
belangenl" 
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De 10 vu-aandachtspunten 
van Halle-Vilvoorde 

Van augustus tot november voerde de 
Volksunie van het arrondissement Halle-
Vilvoorde onder leiding van Vlaams voll<s-
vertegenwoordiger Etienne Van Vaeren
bergh actie op de jaarmarl<ten van Wem
mei, Merchtem, Overijse, Londerzeel, 
Grimbergen, Kampenhout, Affligem, Lie-
dekerke, Dilbeek, Dworp, Sint-Pieters-

Leeuw en Lennik Met een folder en een 
ballonnetjesactie trok de Volksunie de 
aandacht van de jaarmarktbezoekers. 
Er werden in totaal 6 000 folders en on
telbare ballonnen uitgedeeld 
De boodschap bevatte de 10 VU-aan-
dachtspunten voor het arr. Halle-Vil
voorde. We zetten ze even op een rij: 

1. Splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde, splitsing van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel; 
2. Afschaffen van de faciliteiten; 
5. Afdwingbaarheid van de taalwetten; 
4 Ambtshalve vernietiging van alle be
slissingen, strijdig met de taalwetten; 
5 Aanpassing van de wetgeving Inzake 
stemrecht voor Europese onderdanen; 
6. Betaalbare woongelegenheid In eigen 
streek; 
7. Vlot en veilig verkeer: beter openbaar 
vervoer, promoten van het samenrijden 
en veilige wegen; 
8 Een beter leefmilieu • bestrijding van de 
lawaaihinder, lucht- en waterverontrei
niging; 
9 Een actieve strijd tegen onveiligheid: 
kleine cnminaliteit, autodiefstallen; 
10. Aandacht voor de bejaarden, werk 
maken van een zorgeloze ,,oude" dag. 

Onze foto toont v.l.n.r. Ernest Vankele-
com (Lennik), Marcel Heremans (Lennik), 
Cuy Uyttersprot (Affligem), Jef Croon-
enberghs (Beersel) en Vlaams volksver
tegenwoordiger Etienne Van Vaeren
bergh In gesprek met Ring-TV 
Staan met op de foto maar werkten even
eens mee. Relnhllde Raspoet, Richard 
Peeters en Annemie Van de Casteele 

3 decenAcr 1998 
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De pelgrim 
naar het absolute 

• BOEKEN • 

„Ik zal er voor 

zorgen dat 

België me ook 

na mijn dood 

verafschuwe." 

14 

In 1935 schreef de essayist en oud-aal-
moezenier van het Ijzerfront, Karel Ele-
baers, een beknopte Verschaeve-studie 
met als ondertitel De pelgrim naar het 

absolute. De vita van Cyriel Verschaeve 
(1874-1949) was toen in het zenith van 
zijn roem. Hij was de absolute beli
chaming van de Rodenbach-romantiek. 
Het jaar voordien was hij 60 geworden: 
in Vlaanderen alom gevierd en te Aken 
beluisterd als geistige Führer Flanderns. 

Verschaeve gold als dichterlijk-visionair 
leider van het Vlaams-nationalisme ook 
voor een breder segment van katholiek 
Vlaanderen. In 1936 kreeg hij van de 

universiteit Hamburg de Rembrandtprijs, 
het jaar daarop een eredoctoraat van de 
Leuvense universiteit, in 1938 de staats
prijs voor toneelletterkunde. 

MENS EN MYTHE 

In 1935 was voor hem, die de eerste steen 
van de IJzertoren had gelegd, een ge
denkplaat onthuld in het monument. De 
plechtigheid was niet ontdaan van enige 
dubbelzinnigheid. Niet alleen insiders 
wisten dat Verschaeve overhoop lag met 
de traditie en het pacificisme van Diks-
muide. Het was bekend, alhoewel hij het 
loochende, dat hij de auteur was van een 
anti-Bedevaartspreekkoor dat verspreid 
werd door de Dinaso-militanten. Alhoe
wel rechtlijnig in zijn basisopvattingen, 
was de dagdagelijkse Verschaeve de man 
van een vaak bijna gelijktijdig ja en neen, 
van wisselende gevoelsimpulsen. Hij gaf 
doorgaans de voorkeur aan het gevoel 
boven het verstand. Zijn romantisch ge
voel was echter wispelturig, eigengereid, 
met de neiging om voortdurend van voor
keur te veranderen en dan doorgaans in 
de richting van het radikalere. 
Mutatis mutandis zou de ondertitel van 
Elebaers als motto kunnen staan boven 

het hele leven van Verschaeve: de „pel
grim" met als connotatie het eenzaam 
onderweg zijn, naar het „absolute"; vol
gens het woordenboek „het geheel op 
zichzelf zijnde, zonder betrekking op iets 
daarbuiten". 

In een omvangrijke, kritische en toch 
eerbiedige biografie heeft Verschaeve-
kenner Romain Vanlandschoot thans, 
vijftig jaar na diens dood, een geslaagde 
poging gedaan om bij de kapelaan de 
mens van de mythe te scheiden. Het is een 
omvangrijk en erudiet werk, dat steunt op 
een enorm bronnenmateriaal. Het schetst 
een genuanceerd beeld van Verschaeve's 
hele leven en streven: de dichter wiens 
werk nu gedateerd is, de niet-overtui-
gende beeldhouwer, de Vlaamse voor
man, de priester met de naïeve poging om 
zijn kerk en het nationaal-socialisme te 
verzoenen. Vanlandschoot laat er geen 
twijfel over bestaan dat Verschaeve het 
goed meende, ook met de toekomst zoals 
hij die zag voor Vlaanderen. Evenmin 
echter laat de biograaf twijfels bestaan 
over de aanvechtbare keuzes en de ver
gissingen van de kapelaan, alhoewel hij 
diens verdienste erkent in de lange strijd 
voor de Vlaamse ontwikkeling. 

S imon Carmlggelt blijft, ofsclioon al tien jaar dood, in de 
aandacht. Dat is mede dankzij de fraaie heruitgaven 

van zijn bundels bij de Arbeiderspers. Daar verscheen ook 
een korte biografie van Neerlands meest bekende schrijver 

van korte stukjes. 

Een leven vol kronkels 
Simon Carmlggelt heeft mij leren lezen 
Dat wil zeggen- nadat Ik de Beckmans, 
Terlouws en Dahls achter de rug had, 
ontdekte ik Carmlggelt, waarvan destijds 
geregeld een stukje in Humote lezen was. 
Enerzijds ben ik zeer tevreden over die 
ontdekking, ze heeft me onder meer ook 
naar Bomans - net Iets spitsvondiger en 
taalvaardiger, maar ook meer actualiteits-
gebonden - doen grijpen en met Car
mlggelt kon je wel eens lachen Bovendien 
waren zijn stukjes nooit langer dan 3 
bladzijden zodat ik de volgende avond 
nooit meer Iets hoefde op te halen van 
wat ik in de loop van de dag weer vergeten 
was Minder tevreden ben Ik juist over de 
lengte - of noem het 'korte' - van die 
stukjes, ze hebben ervoor gezorgd dat 
een boek van meer dan 200 biz me Is 
gaan afschrikken 

Wie Carmlggelt precies was, heeft me 
nooit beziggehouden, maar enige tijd ge
leden verscheen er een boekje over hem -
'Een levensverhaal' - dat precies op mijn 

maat gesneden leek- geen 200 biz., vlot 
geschreven en in korte, duidelijk te on

derscheiden hoofdstukken Het werd in 
elkaar gestoken door twee Nederlandse 
journalisten, Sylvia WItteman en Thomas 
van den Bergh, die voor hun werk nogal 
wat interviews met de meester onder de 
loep hebben genomen, ook wat veldwerk 
hebben gedaan en rijkelijk hebben geput 
uit Carmiggelts poëzie om één en ander 
nog wat lichter verteerbaar te maken 

WERELDBEROEMD IN NEDERLAND 
Want in tegenstelling tot Carmiggelts la
tere werk en Immer gefronste blik Is dit 
levensverhaal een zeer luchtige uitgave 
geworden, gelardeerd met tal van anek
dotes over een man van wie de bui
tenwacht eigenlijk bijzonder weinig wist. 
99% van de Nederlanders kon op Car-
miggelt een gezicht plakken, maar be
houdens zijn dagelijkse Kronkels in Het 
Parool, hield de auteur de deur naar zijn 
pnvéleven gesloten Zelfs in zijn interviews 
- die hij ovengens graag weggaf - deed hij 
standaardverhalen over zichzelf en de ma
nier waarop hij schreef 
De samenstellers van deze 'Carmiggelt-

schets' weten jammer genoeg ook niet 
verder door te dringen En ook al waar
schuwen ze daarvoor in de inleiding, toch 
is dat jammer want nu is dit levensverhaal 
met veel meer dan een korte opsomming 
van de al bekende Carmlggelt-feiten. Ce-
boren en opgegroeid In een socialistisch 
nest, tijdens de oorlog In de illegaliteit met 
Het Parool, later wereldberoemd in Ne
derland met zijn Kronkels. Na zijn uren 
vooral gekend omwille van de talloze 
avonden in 'de provincie' en omwille van 
een industrieel alcoholverbruik. Dat deze 
huisvader der hulsvaders wel eens een 
scheve schaats reed, wist het Nederlandse 
taalgebied inmiddels ten overvloede 
Waarom dan toch dit levensverhaal ter 
hand nemen? Omdat het lekker wegieest, 
zeker, maar ook omdat het het lezen van 
Carmiggelts gebundelde en heruitgege
ven Kronkels mogelijk wat plezieriger 
maakt Probeer het eens met zijn pniste 
werk, de delen lil en IV van de heruitgaven. 
'Vergeet het maar & Ping pong' en 'Ar
ticles de Paris & Vliegen vangen' liggen nu 
beiden, ongetwijfeld in de nabijheid van 
zijn levensverhaal, in de handel. 

(gv) 

o» s. Carmlggelt. Een levensverhaal. 
Sylvia WItteman & Thomas van den 
Bergh. uitg. De Arbeiderspers -
Amsterdam. 1998.151 biz.. 599 fr. 

o» Vergeet het maar & Ping pong / 
Articles de Paris & Vliegen vangen. 
SImon carmlggelt. uitg. De Arbei
derspers - Amsterdam. 1998. Resp. 
266 & 174 biz., resp. 799 & 699 fr. 

Dat Verschaeve door zijn geestelijke over
heid als het ware verbannen werd naar de 
perifere kapelanij te Alveringem, be
hoorde mede tot de mythe. In wer
kelijkheid had Verschaeve, met het oog 
op zijn literaire ambities, zélf gekozen 
voor „bachten de kupe, buiten 't gewoel 
van het moderne leven en de sociale 
bewegingen", zoals hijzelf formuleerde. 

GROTE TRAGIEK 

Het „gewoel van het moderne leven" - of 
beter: van de moderne dood - ach
terhaalde hem daar, onder de vorm van 
de Grote Oorlog. Het zou bepalend wor
den voor zijn verdere evolutie. De toe
standen aan het Ijzerfront maakten van 
de romantische nationalist een verbeten 
vechter voor Vlaamse zelfstandigheid en 
een visceraal anti-Belgicist, die al in 1925 
schreef: „Ik zal er voor zorgen dat België 
me ook na mijn dood verafschuwe". 
Vanlandschoot zegt het niet, maar het is 
niet vermetel om te stellen dat er, zonder 
het België van 1914-1918, wellicht geen 
Verschaeve van 1940-1945 zou geweest 
zijn. 

Zwaar ontgoocheld door het uitblijven 
van Vlaams rechtsherstel na 1918 evo
lueerde Verschaeve naar het ondemo
cratisch en anti-parlementair gedachte
goed. Gekoppeld aan zijn bewondering 
voor de Duitse romantiek dreef hem dat 
reeds vóór de tweede wereldoorlog in het 
propagandistisch vangnet van het na
tionaal-socialisme. In de collaboratie 
koos hi| voor de meest extreme richting 
van de DeVlag en de SS, wat culmineerde 
in zijn onderhoud met Himmler, bij wie 
hij aandrong op de politieke uitscha-^ 
kehng van VNV-leider Elias. (̂  

In een van zijn geschriften uit de 20-er 
jaren had hij een oud testamentische 
profeet getypeerd als „de man met één 
gedachte". Dat was toepasselijk op hem
zelf. Ook bij zijn omwegen bleef hij bij één 
gedachte: Vlaanderen. De biografie be
vestigt echter het beeld van een eigen
zinnig en soms ijdel karakter. Verschaeve 
ging hardnekkig een eigen weg, gedreven 
door het gevoel waarin hij „de stem van 
het bloed" hoorde, een steeds weer
kerend thema bij hem. Hij was de een
zame pelgrim naar het absolute, ontoe
gankelijk voor ieder nevenaspect. 
Mythe en mens in het spanningsveld 
tussen tragische grootheid en grote tra
giek: Vanlandschoot tracht objectief de 
ware betekenis van Verschaeve te ach
terhalen. 

Toon van Overstraeten 

c!j> Kapelaan Verschaeve. Biografie. Ro

main Vanlandschoot. Uitg. Lannoo, 

TieltlPerspectief, Antwerpen, 1998. 

Gebonden, 498 biz., 1.495 fr. 
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Septentrion herdenkt 
de Groote oorlog 

• CULTUUR • 

In de dichtbundel Noor een soldaat van 

de grote oorlog (Vredeshuis Aalst / Vos 
Brussel, 1989) schreef Maurits van Lie
dekerke de gedenkwaardige en nog altijd 
geldende versregels: „De cijfers van zijn 
naam vergelen // in amechtige arsenalen 
van een vals vaderland." Tachtig jaar na 
de wapenstilstand en het einde van de 
eerste wereldoorlog, die eigenlijk een 
Europese burgeroorlog was, herdenkt 
Septentrion in een bijzonder themanum
mer deze gruwelijke wereldbrand (denk 
maar even aan de oorsprong van het 
woord ypenet) die diepe en tot op heden 
onuitwisbare littekens heeft nagelaten. 

DE TIJD HEELT 
NIET ALLE WONDEN 

Het was een goed idee van hoofdre
dacteur Jozef Deleu om een aflevering 
van deze prestigieuze periodiek aan te 
bieden met als centraal en globaal thema 
de Grande Guerre. Een oorlog die zoveel 
verwoesting en verwarring (betekende 
deze oorlog niet het einde van de Belle 
Epoque en van alle illusies?) heeft aan
gericht. 

Een oorlog waarvan zelfs de herdenking 
ook onlangs nog (minister-president Luc 
Van den Brande werd wel in Mesen bij de 
herdenking van de Ierse slachtoffers 
maar niet in Menen uitgenodigd!) na al 
die jaren voor een gerechtvaardigd on
genoegen zorgde. En daar waar enige 
sereniteit zou moeten in acht genomen 
worden, was er dus opieuw de ver
nedering en ook een niet te onder
drukken gevoel van verontwaardiging. 
De redenen voor deze verontwaardiging 
zijn genoegzaam bekend: de soldaten en 
onderofficieren die aan Belgische zijde 
achter de IJzer (of in het West-Vlaams 
bachten de kupe, wat letterlijk betekent: 
achter de kuip) in de modder streden en 
sneuvelden waren voor het merendeel 
Vlamingen en geen deserteurs... De tijd 
heelt dus echt niet alle wonden. Het 
tragische avontuur van het activisme 
vindt er haar oorsprong en de belofte 
van koning Albert I bleek later een valse 
belofte te zijn, maar dit is dan weer een 
ander (typisch Belgisch) verhaal. 

DRIE DELEN 

In zijn inleiding valt Jozef Deleu niet in 
de valkuil van de clichés maar slaat hij dit 
keer een zeer persoonlijke toon aan die 
ook goed de tijdsgeest weergeeft. Met 
zijn Franse vader en zijn Vlaamse moe
der weet hij, deze citoyen de la fronttere, 

op een onderkoelde en toch ontroerende 
wijze te verwoorden hoe de herinnering 
aan deze oorlog voor zijn ouders een 
echt trauma is geweest: „hoewel zij er 

zelden over wilden spreken, ongetwijfeld 

vanuit de vrees om geen oude demonen 

wakker te maken". 

Dit bijzonder themanummer werd in
gedeeld in drie delen. In het eerste deel 
zijn er twee grote overzichtsartikelen, 
het eerste is van Piet Chielens en het 
tweede van Daniël Vanacker, die beiden 
voor de historische duiding en situering 
zorgen. Het tweede deel bevat dan een 
bloemlezing van aangrijpende fragmen
ten en flarden van teksten en werd 
ingeleid door de erudiete classicus Luc 
Devoldere, auteur van o.m. het onvol
prezen boek Grand Hotel Italia (Ka
pellen, 1994) die opnieuw bewijst dat 
eruditie niet noodzakelijk naar saaie tek
sten moet leiden. We weten niet of hij die 
teksten gekozen heeft, maar hier werd in 
elk geval een waaier van wereldauteurs 
bijeengebracht met o.m. de Frans-
Vlaamse Marguerite Yourcenar, de Fran
sen Louis-Ferdinand Celine en (de Pro-
vengaal) Jean Giono die beiden aan dit 
front waren maar later, om met een 
modieuze term te spreken, nu niet direct 
politiek correct waren, de Duitse auteur 
Ernst Jünger die begin dit jaar op hoog
bejaarde leeftijd overleed (deze eeuwige 
Duitse jonker was bij zijn dood 102 jaar 
oud!) en nota bene de twee wereld
oorlogen van deze eeuw in een Duits 
uniform heeft meegemaakt én overleefd 
en zelfs de zeer uitzonderlijk Franse 
militaire onderscheiding Pour Ie mérite 

mocht ontvangen. En tenslotte is er in dit 
tweede luik nog een tekst van de 
Vlaamse schrijver André Demedts waar
van niemand die merkwaardige titel zo 
direct zou verwachten: Waarom er in het 

Belgisch leger geen bordelen zijn. 

In het derde deel komen dan twee Ne
derlandse auteurs aan het woord. De 
eerste, de historicus M.C. Brands, is 
directeur van het Duitsland Instituut te 
Amsterdam en stelt dat Nederland, dat 
zoals bekend gespaard bleef van deze 
afgrondelijke oorlogservaringen, eigen
lijk voor een deel niet heeft deelge
nomen aan de Europese geschiedenis. 
De tweede is de letterkundige Pierre H. 
Dubois, die nagaat wat de literaire oogst 
was i.v.m. de oorlog in het buurland 
België voor de schrijvers in het toen-
dertijd neutrale Nederland. 

DETAILKRITIEK 

Al bij al vormt dit nummer van Sep

tentrion een belangrijk document dat 
voor een beter begrip kan zorgen voor 
het haast onbegrijpelijk fenomeen van 
de oorlog. Het laat zich lezen als een 
boek dat zowel de historische feiten als 
het puur literaire naast elkaar en soms in 
een mooie kruisbestuiving laat samen
vallen in een rijk gedocumenteerd en 
geïllustreerd document humain. 

Toch hebben we nog wat onvermijde
lijke detailkritiek. Het zou mooi geweest 
zijn en hoogst interessant als in dit 

nummer bij voorbeeld ook een paar 
fragmenten uit de oorlogsdagboeken 
van de adjudant en gedegradeerde on
derluitenant Joris (toen nog Georges) 

van Severen hadden gestaan die, zoals al 
gebleken is, verrassende notities bevat
ten over o.m. de Duitse marxist Karl 
Liebknecht... Notities van de jonge Van 
Severen uit zijn zogenaamde linkse pe
riode. En ook het boekje In Flanders 

Fields (Veurne, 1995) van Herwig Ver-
leyen - dat trouwens ook al in het Engels 
werd vertaald en reeds een derde druk 
heeft gekend - had wel even, al was het 

Een Duitse krijgsgevangene lielpt een 
Australische gewonde soldaat naar 

het veldhospitaal brengen. Ook dat Is 
wereldoorlog! 

maar in een voetnoot, vermeld mogen 
worden. 

Hendrik Carette 

c» Septentrion, nr. 3 1998,128 bh., ook 

als los nummer (350 fr.) te verkrijgen 

in de boekhandel. Uitg. Stichting Ons 

Erfeel, Murissonstraat 260 te 8930 

Rekkem, tel. 056/41.12.01. E-mail: 

erfdeel @pophost. eunet.be. 
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Fonds Andrles 
caluwaerts geopend 

Naam en bibliotheek van Dries Caluwaerts zullen voor altijd in het Vlaams parlement verankerd zijn. 

De zonen van de op 28 juli '98 overleden 
Dries Caluwaerts hebben de bibliotheek van 
hun vader, ere-ambtenaar van het Vlaams 
parlement, aan de Informatheek van het 
Vlaams parlement geschonken De schen
king bevat 3 000 boeken en wordt onder
bracht in het Fonds Andrles Caluwaerts Dnes 
had vanuit zijn diepe interesse voor de 
Vlaamse ontvoogdingsbeweging een 
enorme schat aan publicaties over nationale 
en sociale strijd verzameld. Dat deze rijkdom 
nu ter beschikking van het brede publiek 
wordt gesteld zal Dries zeker kunnen waar
deren 

Op vrijdag 11 december a s wordt het Fonds 
tijdens een korte plechtigheid opengesteld 

Naast ambtenaren zullen twee vrienden van 
Dnes, Joris Dedeunwaerder en Ene Defoort, 
het woord voeren. 
De Informatheek van het Vlaams parlement 
ligt aan de Regentlaan 43-44 in Brussel, meer 
bepaald op de Kleine Ring tussen het Ma-
douplein en het metrostation Kunst-Wet De 
bibliotheek, die nog een zeer jonge instelling 
IS, IS vooral bedoeld voor leden van het 
Vlaams parlement en hun medewerkers 
maar ook gen/onemensen kunnen er gebruik 
van maken Dit laatste enkel na afspraak met 
mevr Mija Symoens (02/552 90 05) of langs 
e-mail mlja.symoens@vlaamsparlement be 

(mvl) 

3 december 1998 
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Waarom zijn de doden belangrijker dan de 
levenden? Is het leven er dan niet om 
„geleefd" te worden? Dit is de prangende 
vraag die doorheen het leven van Stefanie 
steeds luider om een antwoord schreeuwt. 
Het antwoord is onbegrijpbaar duidelijk: 
Time is money. Stefanie's vader heeft 
alleen maar oog voor zijn zaak. En wat 
voor een zaak! Begrafenisondernemer is 
nu niet meteen wat men kan noemen een 
alledaags nine to five-heioep. 

Stefanie zet echter veel hoop op haar 
vakantie: eerst drie weken Duits leren in 
een Zwitsers instituut en daarna drie we
ken Griekenland met Jürgen, haar vriend. 
Bij Stefanie slaan alle stoppen door als 
bhjkt dat Jürgen nog een week langer dan 
gepland bij haar vader moet werken. Net 
wanneer ze het echt niet ziet zitten krijgt ze 
hulp en begrip uit een onverwachte 
hoek. 

Opnieuw bewijst Patrick Lagrou, met zijn 
negende boek In de klauwen van de duivel 

zijn opmerkelijk empatisch gevoel. Het 
ene verhaal, Stefanie's kennismaking met 
de „groep" vloeit geleidelijk over in een 
ander verhaal; Stefanie's ouders en Jürgen 
die kost wat kost alles proberen om Ste
fanie uit de sekte te bevrijden. Hierbij 
speelt Lagrou in op de actualiteit. 
c» In de klauwen van de duivel. Patrick 

Lagrou. Uitg. Clavis, Hasselt. 1997, 

208 blz., 695 fr. 

BLAUW IS BITTER 

Lina leidt een onschuldig maar zorgenvol 
leven in de Barrio, een krottenwijk net 
buiten Manilla. Haar ouders proberen de 
eindjes aan elkaar te knopen met het 
verkopen van zelfgemaakte mandjes, wer
ken op het veld, en verdienen met hun 
vechthaan. Him leven wordt grondig ver
stoord als op een dag een Mercedes halt 
houdt in de Barrio. Om de pacht te kunnen 
betalen wordt Lina door haar eigen vader 
verkocht aan Max. Het oorspronkelijke 
werk, afwassen en eten klaarmaken, leidt 
al vlug tot een ander soort werk; Lina 
moet zich gedwongen prostitueren. Nadat 
ze over de eerste schokken heen is, beseft 
ze dat ze nu haar eigen boontjes moet 
doppen. Ze spaart haar fooien, zodat ze 
zich kan vrijkopen. Dan leert ze Sergio 
kennen. Voor het eerst krijgt ze het gevoel 
de wind voor de zeilen te hebben, maar 
dan krijgt ze een afschuwelijk nieuws te 
horen... 

De naam van de auteur vraagt eigenlijk 
geen verdere uitleg meer. Blauw is bitter is 

«• 

Z ijn er naast Playstation, Action Man en Barbie 

nog andere ontspanningsmogelijkheden voor de 

jeugd f WIJ denkt het wel en durft ze bovendien van 

harte aanbevelen: boeken. En daarom luidt ons 

motto, enkele dagen voor de komst van de 

goedheilig man: 

•# BOEKEN • 

opnieuw een boek waarin Dirk Bracke 

gevoelige onderwerpen op uiterst delicate 
wijze beschrijft, mede door zijn grondig 
opzoekingswerk. Blauw is bitter vertelt 
een ontroerend verhaal, dat jammer ge
noeg voor sommigen werkelijkheid is. 
'^ Blauw is bitter. Dirk Bracke. Uitg. 

Davidsfonds/Infodok, Leuven. 142 

blz., 595 fr. 

met haar meegedragen heeft, moet stop
pen. In Ontsnapt worden twee verhalen 
door elkaar geweven. Het ene verhaal gaat 
over Magdalen zelf, het andere vertelt een 
sprookje dat Magdalen verzint om te 
verkaren wat er allemaal gebeurd is. Het 
boek handelt over een actueel onderwerp: 
incest. Magdalens vader is voor de bui
tenwereld een voornaam man. Slechts 
weinigen hebben een vaag vermoeden van 
wat er achter die wereld van schijn ge
beurt. Met de hulp van deze mensen en 
Greg slaagt Magdalen erin los te komen 
van haar verleden. Een onmogelijke 
droom voor veel incest-slachtoffers. 
c» Ontsnapt. June Oldham. Uitg. Clavis, 

Hasselt. 206 blz., 650 fr. 

Laat de jeugd 
weer lezen! 

FLARDEN HERINNERINGEN 
Zachery voelt zich het buitenbeentje van 
de familie. Zijn moeder en broer leven 
allebei in hun muziek-wereld, terwijl zijn 
grote passie schilderen is. Hij is in therapie, 
terwijl zijn moeder en broer nooit pro
blemen hebben... Op een dag leert Zach 
Clarissa kennen en is meteen aan haar 
verkocht. Hun probleemloze relatie krijgt 
echter heel wat deining te verwerken, als 
Zach's nachtmerries steeds meer vat op 
hem krijgen. Wanneer alle puzzelstukjes 
op hun plaats vallen, kent hij eindelijk de 
ware identiteit van zijn vader. Zijn vader is 
niet dood, zoals zijn moeder hem achttien 
jaar lang voorhield. 

De tijgerboomgaard is een jeugdroman die, 
als lezers het niet na twee bladzijden 
opgeven, het lezen waard is. Het vlot 
geschreven boek eindigt op een vreemde 
manier, wanneer Zach erin slaagt om 
zonder de hulp van zijn therapeute zijn 
probleem op te lossen. jfj j i ^ 

c» De Tijgerboomgaard. Joyce Sweeney, 

Uitg. J.H. Gottmer, Haarlem/Singel 

262, Antwerpen. 192 blz., 599 fr. 

REIS NAAR VERLEDEN 

Magdalen voltooit haar middelbare school 
met glans. Ze wil in een studentenhuis 
gaan wonen. Daar zal ze veilig zijn, ver 
weg van haar vader en hun verschrikkelijk 
geheim. Haar vader speelt echter al zijn 
troeven uit en dwarsboomt haar plannen. 
Magdalen ziet het nu echt niet meer zitten 
en poogt in een onbewaakt moment zelf
moord te plegen. Greg houdt haar tegen, 
samen vluchten ze naar zee. Dit is niet 
zomaar een reis, maar Magdalens reis naar 
haar verleden. Met Gregs hulp slaagt 
Magdalen erin alles op een rijtje te zetten 
en ze beseft dat het zo niet langer kan. 
Haar onzichtbaar leed, dat ze vijftien jaar 

EERSTE KUS 
Stoffel, vijftien jaar, heeft nog nooit een 
jongen echt gekust. Ze besluit daar ver
andering in te brengen en nog wel dit 
schooljaar. Snel ondervindt ze dat dit veel 
makkelijker gezegd is dan gedaan. Ze 
wordt dan ook verliefd op de meest on
mogelijke jongen, Elias. Ze heeft echter 
nog een probleem: Kobe, een vriend van 
haar overleden vader, blijft brieven schrij
ven. Zo komt Stoffel veel meer te weten 
over haar vader, want dit is het taboe
onderwerp van haar moeder. Samen met 
haar vrienden, Roel en Demian probeert 
ze haar vaders leven in elkaar te puz
zelen. 

Ik wil geen kikker kussen is een luchtig 
dagboek dat in het teken staat van de eerste 
kus. Naast de kenmerkende puberpro
blemen, komt ook de zoektocht naar haar 
vader uitgebreid aan bod. Het boek leest 
vlot en kent een verrassend einde, 
c» Ik wil geen kikker kussen. Els Gallin. 

Uitg. Clavis, Hasselt. 104 blz., 495 fr. 

LIEFDESINTRIGES 

Lange afstandsrelaties: Veel mensen ge
loven er niet in. Jeroen wel. Alsof zijn 
gebeden verhoord zijn komt Pauline, het 
meisje waar hij al zo lang veriiefd op is, 
terug in de stad wonen. 
Maar door haar lange afwezigheid is er een 
kloof ontstaan. Jeroen heeft het gevoel dat 
hij helemaal opnieuw moet beginnen. 
Liefde is na Kusjes, Zaenen, Strelen en 
Vrijen het vijfde boek over Pauline, Jeroen 
en de liefde. Het prachtig, maar jammer 
genoeg ook kort boekje, vertolkt op een 
schitterende manier de liefdesintriges bij 
jongeren. 
c» Liefde. Haye van der Heyden. Uitg. 

ElzengalSingel 262, Antwerpen. 103 

blz., 520 fr. 

LEERMEESTER VAN HITLER? 
Erik Jan Hanussen, echtgenoot en vader, 
maar vooral helderziende en astroloog, 
verdwijnt in verdachte omstandigheden. 
Zijn dochter Hannah gaat op zoek. Ze 
komt geleidelijk aan tot het besef dat ze 
eigenlijk op zoek is naar de man achter 
haar vader. 

Is hij werkelijk de leermeester van Hitler? 
Zit Hans, hun chauffeur, ergens voor iets 
tussen? Er volgt een spel van vertrouwen 
en wantrouwen... 

Dat Patrick Bernauw en Guy Didelez aan 
elkaar gewaagd zijn bewezen ze al eerder 
met hun boek Moord op Albert 1'. Beide 
hebben een voorliefde voor historische 
mysteries. 

Ook dit boek, dat voor een stuk fictie en 
voor een ander stuk non-fictie is, gaat over 
een historisch mysterie. Historici zijn er 
immers nog altijd niet uit welke rol Erik 
Jan Hanussen precies gespeeld heeft. Voor 
de een was hij een bedrieger, voor de ander 
was hij Hiriers leermeester. 
Lezers met veel verbeelding komen met dit 
boek ongetwijfeld aan hun trekken. Te
recht werd het in 1997 met de Prijs 

Knokke-Heist Beste Jeugdboek bekroond. 
c& In het teken van de ram. Guy Didelez 

en Patrick Berruiuw. Uitg. Davids

fonds/Infodok, Leuven. 139 blz., 495 

OVER MOED 

Omdat ze Joods is, mag Channah in het 
tweede oorlogsjaar niet meer naar de 
huishoudschool gaan. Hierdoor gaat ze op 
zestienjarige leeftijd in de crèche werken. 
In de kindertuin worden Joodse kinderen 
ondergebracht die op transport moeten. 
Channah heeft het hier ontzettend moei
lijk mee. 

Ze raakt goed bevriend met haar collega 
Esther. De meisjes kunnen elkaar alles 
kwijt, ze praten over angst en verdriet en 
dromen ook over hun toekomst. Via Es
ther ontdekt Channah dat er verzet wordt 
gepleegd. Veel kinderen worden wegge-
smokkeld en naar pleeggezinnen gebracht. 
Maar, de razzia's houden aan en ook 
Channah's familie wordt getransporteerd. 
Gelukkig is er nog de viool van Bennie. 
Ik zal voor je zingen is een ontroerend 
verhaal, gebaseerd op waargebeurde fei
ten. Het boek vertelt een prachtig verhaal 
over moed, hefde en verdriet. Suze Rot-

tenberg-Glaser, een van de toenmalige 
kinderverzorgsters, aan wie de schrijfster 
heel veel heeft gehad bij het schrijven van 
het boek, zegt het zo: „Als je te maken 
krijgt met onrecht, hoef je geen held te zijn 
om iets te ondernemen." 
c» Ik zal voor je zingen. Geertje Gort. 

Uitg. Leopold/Singel 262, Antwerpen. 

1998,111 blz., 499 fr. 

Sarah Matthijs 
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,^CV-voorzitter treedt af", 

las Ahasverus. 
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Het boeiende aan haar boek Van huis

vrouwen tot uitzendkrachten is dat me
vrouw Van Haegendoren zich niet te 
beroerd acht om een verhaal te brengen 
dat soms haar eigen, vroegere inzichten 
op de helling zet. 

We kennen haar als een gedreven fe
ministe en, als we ons niet vergissen, als 
sociaal-democrate, zodat we benieuwd 
waren te lezen wat deze dame te zeggen 
heeft over huisvrouwen en uitzend
krachten ten jare 1998. Dat het ge
vaarlijk is vanuit vooroordelen de lec
tuur van een boek aan te vatten, blijkt uit 
dit werk, omdat het zeker niet een een
zijdig en ronduit vrouwvijandig beeld 
schetst van de recente geschiedenis. 
Bedoeld wordt uiteraard dat de wereld 
die de auteur schetst zou druipen van de 
verwijten aan de venten, die er hoe dan 
ook een zootje van hebben gemaakt. 
Niets daarvan. De geschiedenis van de 
jongste vijftig jaar verdient volgens 
Mieke van Haegedoren een genuanceer
der kader en behandeling, waarvan zij 
dan ook meteen een proeve levert. 

50 JAAR WELVAART 

Opvallend is dat ze de ongemeen snelle 
evolutie ook schetst aan de hand van 
haar persoonlijke bevindingen en op die 
manier aantoont dat geschiedenis steeds 
een ervaring en een beleven is. Dat zij, als 
wetenschapster, die persoonlijke erva
ringen weet aan te wenden om tot een 
ruimer beeld te komen van de omgeving 
om ons heen, ligt minder voor de hand 
dan men zou denken. 
Veelal blijven die persoonlijke activi
teiten op de achtergrond maar brengen 
zij menig auteur ongewild tot soms een
zijdige benaderingen van onze wereld, 
zoals die is. Door haar persoonlijke 
aanvoelen van de recente geschiedenis 
ook in haar verhaal te betrekken, zelfs 
expliciet onder de aandacht te brengen, 
krijgen we de kans haar poging tot het 
begrijpen van het ruimere kader beter in 
te schatten. 

Hoeft de lezer nog meer lofprijzingen 
om dit boek ter hand te nemen, dan 
willen we er nog aan toevoegen dat het 
absoluut geen vrouwenhoek is, dat wil 
zeggen, geschreven vanuit een gender-

gevoelige invalshoek. Maar dat heeft de 
lezer zeker al door. 

We kunnen niet veel anders dan vast
stellen dat we sinds de tweede wereld
oorlog in een ongekende spiraal van 
groeiende welvaart verkeren. Daarmee 

is natuurlijk niet gezegd dat alle pro
blemen zijn opgelost, wel dat we hebben 
kunnen afrekenen met problemen van 
onze voorouders: armoede, uitsluiting 
van vrouwen uit intellectuele beroepen, 
gebrek aan mobiliteit, beperkte moge
lijkheden voor vrijetijdsbesteding en nog 
heel wat meer. Maar tegelijk heeft die 
heerlijke nieuwe wereld, aldus de auteur, 
nogal wat problemen meegebracht, 
waarvoor men geen recepten heeft, een
voudig omdat ze nieuw zijn. 
Het spreekt voor zich dat de auteur ons 
stap voor stap inleidt in de verande
ringen, die zich sinds de oorlog hebben 
voorgedaan, beginnend met de vervan
ging van de kolenkachel door de centrale 
verwarming, van de huismeid door de 
huishoudelektronica. De bedevaart naar 
Scherpenheuvel verloor definitief aan 
betekenis voor een verblijf aan de kust en 
sinds enkele jaren in het steeds verdere 
buitenland. De perspectieven om tegen 
de dingen aan te kijken verschuiven dus 
voortdurend. 

WINST-VERLIES 

Maar misschien de meest sprekende ver
anderingen deden zich in het persoon
lijke leven voor, want het oude be
schermde gezinsleven - al mogen we dat 
uiteraard niet overroepen - kwam ge
durende de jongste vijftig jaar meer dan 
ooit op de helling te staan. 
De auteur tracht te schetsen waar het 
probleem zich situeert en stipt daarbij 
onder meer aan dat de vrouwen zelf 
misschien wel wat te veeleisend zijn 
geweest. Anderzijds stelt ze ook dat 
mannen, uitzonderingen niet te na ge
sproken, zich niet echt aan de situatie 
van een tweeverdienersgezin hebben 
aangepast. 

/iVerder betreurt de auteur dat in geval 
van echtscheiding de vrouw al eens va
ker slachtoffer is gebleken, zodat we wel 
moeten vaststellen dat de vrijgevochten 
vrouw het met altijd onder de markt 
heeft. 

Dat alles brengt de auteur aan om aan te 
tonen hoe complex de loopbaan van 
eenieder van ons er uit kan zien en welke 
betekenis de sociale voorziening globaal, 
maar ook op het niveau van elk van ons 
kan hebben. We zouden hierover meer 
moeten zeggen, maar we raden de lezer 
liever het boek aan. 

De eerlijkheid van dit boek ligt dan ook 
in het feit dat de auteur aantoont dat 
eisen, of meer algemeen, strijdpunten 

van feministen en andere ontvoogdende 
bewegingen al eens aanleiding geven tot 
een verliespost in plaats van een succes. 
Zou het toch zo zijn dat het nastreven 
van doelstellingen, hoe nobel ook, in de 
realiteit niet onverkort kunnen bereikt 
worden, zonder schade te berokkenen 
aan de doelgroep ? 

HANDLEIDING 

Het gaat om de vraag hoe we in de 
toekomst de bereikte evenwichten tus
sen de geslachten kunnen behouden en 
tegelijk nadenken over de veroudering 
van de bevolking. Dat de vergrijzing in 
de vergrijzing nog grotere omvang zal 
nemen, spreekt voor zich. De demo
grafen, onder wie prof. Chris Vanden-
broeke, hebben dit afdoende aange
toond en zelfs als alle vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd nu hun bijdrage zou
den leveren in de voortzetting van de 
soort, dan nog zou dit op middellange 
termijn niet veel invloed uitoefenen op 
de problematiek van de explosie van de 
vergrijzing na 2010. 
De auteur stelt vast dat de ouderen 
vandaag er veel beter aan toe zijn dan 
hun voorgangers twintig jaar geleden, 
toen iemand van 65 er werkelijk ook oud 
uit kon zien. Vandaag behoort deze leef
tijdsgroep tot een uiterst actieve ge
neratie zelfs met een grote macht op de 
markt. 

Bovendien slaagde die generatie erin een 
aantal voordelen te verwerven zoals 
prijskortingen bij de spoorwegen en cul
turele manifestaties. Al is dit op zichzelf 
niet zo kwaad, toch moet men zich 
afvragen of dit in het algemeen wel zo 
een goede maatregel is. Feit blijft dat 

25 jaar geleden kregen de Brusselse 
trams een exotische tintje, toen trad 
de eerste vrouwelijke contróleuse in 

dienst. De mannelijke fotografen 
kwamen een kiekje nemen... 

deze groep op alle markten thuis is en 
daarom maar beter door de overheid kan 
ontzien woorden. 

Meer globaal heeft Mieke van Hae
gendoren het over de noodzaak van 
permanente vorming, van een grotere 
wisselwerking tussen werken en niet-
werken. Daarbij wijst zij er met nogal 
wat nadruk op dat dit niet zal kunnen 
zonder het instellen van voldoende so
ciale bescherming. ^ ?^. 

Bart Haers 

c» Van huisvrouwen tot uitzendkrach
ten. Arbeid in België sinds 1945. 
Mieke van Haegendoren. Uitg. Da-
vidsfonds, Leuven. 1998, 213 blz., 
695 fr. 
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OUT OF SIGHT 
Veel van de lezers van cultschrijver Elmore Leonard zeggen dat hij 

een der beste Amerikaanse auteurs van dit ogenblik is en on

dergetekende is het daar volledig mee eens. In 1991 kreeg hij de 

prijs van de International Association of Crime Writers en in 1992 

werd hij door de Mystery Writers of America bekroond met The 

Grand Master Award'. De verfilmingen van zijn romans zijn 

talloos. Reeds in 1967 werd zijn western 'Hombre' een succes voor 

Paul Newman - die geroemd wordt om zijn drie H-films: 

'Hombre', 'Harper' & 'Hud'. Begin jaren vijftig debuteerde 

Leonard met westerns, om in de jaren zeventig over te stappen 

naar de eigentijdse roman. Recente films naar zijn werk waren 'Get 

NIEUW IN DE BIOS 

shorty' met Danny Devito en 'Jackie Brown' van Quentin 

Tarantino. En nu pakte Steven Soderbergh ('Sex, lies and vi

deotape'), waarvan recent 'King of the hill' nog op televisie te zien 

was, een nieuwe Leonard aan: 'Out of sight'. 

Jack Foley (George Clooney) heeft zonder ooit gebruik te maken 

van een wapen, reeds meer dan 200 bankovervallen gepleegd. Op 

dit ogenblik zit hij vast in Glades, tussen de moerassen van 

Louisiana. Hij ontsnapt en wordt opgewacht door zijn kompaan 

Buddy (Ving Rhames) en, totaal onverwacht, ook Marshall Karen 

Sisco (Jennifer Lopez). Karen wordt gegijzeld. Foley raakt in haar 

ban en ook Karen vindt het maar niks dat hij een bankrover is, 

anders... Dan kan Karen ontsnappen en begint de jacht op de 

misdadiger die ze liefheeft. De plot is ingenieus opgebouwd, en niet 

geoefende kijkers kunnen wel eens last hebben van het niet 

chronologische verloop, maar de onvoorspelbaarheid, en vooral 

ook de humor, maken van deze prent een must voor de echte 

liefhebber van film (noir) en een goed uitgebalanceerd geheel. De 

acteurs geven de sterke karakters uitstekend vorm. Het grootste 

compliment dat je deze film kunt maken is dat hij erg lijkt op de 

beste van de beste zwartwitfilms. (***l/2) 

Willem Sneer 

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

Mei Gibson en 
Goidie Hawn in 
'Bird on a Wire'. 
Zat. 5 dec, Kanaai 
2 om 21U.20 

"&=# De mol Na afloop van de XII werken van 
Vanoudenhoven paktTVI zondag uit meteen nieuwe 
reeks avontuurlijke spelprogramma's. Tien mensen 
(vijf mannen en vijf vrouwen) vertrekken naar een 
onbekende buitenlandse bestemming en moeten 
een aantal opdrachten uitvoeren. Eén van hen is een 
verrader, de 'mol'. De groep wordt begeleid door 
presentator Michiel Devlieger. Zon. 6 dec, TV1 om 
19U.50 

^rJ' Kiss & Teil Amerikaanse psychologische thriller 
van Andy Wolk uit 1996. Het leven van de rijke, knappe 
Jean-McAvoy loopt over rozen, tot zij wordt aan
gesproken door een jonge vrouw die beweert dat 
Jeans echtgenoot een liefdesrelatie met haar heeft 
maar dat Jean hun geluk in de weg staat. Aanvankelijk 
gelooft Jean niets van hetvrehaal, maar toch heeft de 
vrouw iets in haar losgemaakt... Maan. 7 dec. Ned. 
2 om 20u. 

Arctic Blue Rutger Hauer speelt andermaal 
een amorele en brutale kerel in deze Amerikaanse 
actiefilm van Peter Masterson uit 1993. Hij komt in 
Alaska aan de kost als pelsjager en stroper en wordt 
van een drievoudige moord beschuldigd. Eric Sdes-
mond dan Walsh), een zachtaardige bloloog en na
tuurbeschermer, moet hem naar de bewoonde we
reld overbrengen. Dins. 8 dec, Ned. 3 om 20u.l9 

Look who's tallcing now Amerikaanse ko
medie van Tom Ropelewski uit 1995. James heefteen 
baantje gevonden als privé-piloot van de doortas
tende zakenvrouw Samantha. Die heeft een oogje op 
hem laten vallen en ze zorgt ervoor dat hij op 
kerstavond ver van zijn familie zit. Vrouwlief Mollie en 
de twee kinderen blijven niet bij de pakken zitten ... 
Woens. 9 dec via om 20u.50 

•^^^ Panorama: Brussel voor het Blok Blokkers 
trekken dezer dagen door de straten van de hoofd
stad om Franstalige pamfletten in brievenbussen te 
stoppen. Over de Vlaamse onafhankelijkheid wordt 
met geen woord gerept, wel over het veiligheids
gevoel en de harde 'Demol-aanpak'. Hoe zit het met 
die aanpak? Een reportage van Jos Van Hemelrijck. 
Dond. 10 dec. TV1 om 2iu.45 

ésJ immortal beloved Amerikaanse biografische 
film van Bernard Rose uit 1994. Na de dood van 
Beethoven in 1827 vindt zijn trouwe secretaris Anton 
Schindler een emotionele en cryptische brief die de 
componist tot zijn 'onsterfelijke geliefde' richtte. Als 
postume vriendendienst gaat Schindler op zoek naar 
die geheimzinnige vrouw. De Beethovenmuziek 
wordt uitgevoerd door het London Symphony Or
chestra o. I. v. SirGeorg Solti. VrU. 11 dec. Canvas om 
22U.50 

Radioplan 
gevraagd 

I Dirk Sterckx, boegbeeld van het VRT-
televisienieuws en Margriet Hermans, 

zangeres en BV, worden tot nader order 
van bet VRT-scherm geweerd. Beiden 
stappen in de politiek en de VRT trok 
daaruit bet logiscbe besluit dat het de-
ontologisch niet gepast zou zijn om bei
den een zetje te geven in hun campagne. 
Vanaf nu worden beiden als politici be
schouwd. 

fe- De Vlaamse Federatie van Lokale Ra

dio's is niet geheel ontevreden met het 
voorstel om het overleg i.v.m. de fre
quentieverdeling en het verminderen van 
het aantal uitzendvergunningen uit te 
stellen tot in 2001. „De huidige toestand 
met een nieuwe wetgeving en daaraan een 
frequentieplan gekoppeld dat maar niet 
in uitvoering werd gebracht, zorgde voor 
een onmogelijke situatie. Nog altijd wist 
niemand of hij na 1 januari nog wel zou 
bestaan. In een dergelijke sfeer werden 
investeringen uitgesteld, plannen onmo
gelijk gemaakt, werkzekerheid onbe

staande" luidt het in een mededeling aan 
de pers. Die laat ook weten dat de lokale 
radio's niet tevreden zijn met het uitstel 
op zich. Daarom vragen zij van de 
Vlaamse overheid 'bijkomende voorlo
pige en dringende maatregelen', o.a. met 
betrekking tot de antennetypes en uit
zendvermogens. Ze vraagt ook dat de 
Vlaamse overheid niet wacht tot 2001, 
maar nu al simulaties houdt voor een 
optimale frequentieverdeling. „We dur
ven hierbij nog de bemerking maken dat 
het belangrijk is dat de Vlaamse overheid 
deze stappen neemt opdat zij het initiatief 
in eigen handen zou kunnen houden. Wat 
immers gevraagd wordt is niet meer dan 
een invoering van een frequentiehuis
houding zoals deze in de ons omringende 
landen bestaat. Het lijkt dan ook waar
schijnlijk dat belangrijke buitenlandse 
groepen wel eens met juridische middelen 
dit gelijk zouden kunnen afdwingen. In 
het huidige commerciële radiolandschap 
zal aldus elk getalm ten nadele van de 

Laurette Onkelinx wil praten over de 
etherfrequenties, maar wil ze niet 

veranderen. 

eigen Vlaamse kleine en middelgrote ra
dio-ondernemingen zijn." besluit het be
richt. Laurette Onkelinx, minister-pre
sident van de Franse Gemeenschap zou 
inmiddels wel bereid zijn om een ron-
detafel aan te gaan met federaal minister 
Di Rupo en Vlaams minister Eric Van 

Rompuy. Haar frequentieplan herzien wil 
ze evenwel niet. Helemaal de geest van 
een rondetafel dus... 

De nieuwe TV-reeks met Chris Van 
den Durpels typetjes zit er weer op. 
Berten, de redder, en Ronny King, 
de mislukte charmezanger kunnen 
weer voor enige tijd de kast in en 
Sylvain Van Cenechten kan weer op 
zoek naar wat lucht voor de banden 
van zijn rolstoel. 'Chris & Co' was, 
ofschoon niet altijd even grappig, 
amusement van de betere soort en 
dat nota bene op een station waar 
niet gekeken wordt op een dode 
meer of minder. 
Wie zich afvraagt waar Van den 
Durpel de inspiratie voor zijn ty
petjes haalt heeft waarschijnlijk nog 
nooit gekeken naar 'Jambers' - Is 
Cuy De Spuiter als 'oude drugs
verslaafde' misschien een goed 
idee? - of naar 'Flanders Boule
vard', het VT4-programma dat onze 
bijzondere medemensen graag in 
het zonnetje wil zetten. Als daar zijn 
Ellen, Cindy en Kathleen, drie jonge 
fuifgangers - het thema van deze 
avond - die voor een weekje waren 
overgevlogen naar het eiland Ibiza, 
het Sodom en Gomorra voor de 
geheelonthouders, de natte droom 
van de jonge nachtbrakers. Gehuld 
in veelsuggererende glittertopjes in 
'frisse kleurekes' schuimden dejon-
gedames de talloze disco's af op 
zoek naar vertier. Talloze jongens 
mochten kijken, maar het aanko
men was maar voor weinigen weg
gelegd. 'Als jongere moet ge er 
geweest zijn' sprak één van de drie 

in een schitterend Vlaams aan
doend Nederlands. Zoveel reclame: 
dat kan niet goed gaan. 
Na kennis te hebben gemaakt met 
ene Tino die naar de jaarlijkse Ber-
lijnse Love Parade - een feest van 
een klein miljoen techno-liefheb-
bers-was geweest, werd Zotte Tom 
op ons losgelaten. Het minste wat 
je van hem kon zeggen was dat hij 
zijn naam niet gestolen had. Over
dag leefde hij tussen de kalveren, 
van wie hij bloedstalen nam. Soms 
tot enkele honderden per dag. Aan 
dat werk had hij ook zijn typische 
dansstijl te danken want 'de snelle 
bewegingen heb ik tussen de kal-

teren'. Iets later zagen we hem 
chamipagne drinken met een 
blonde dame - die overigens niet 
leek te voldoen aan de door Zotte 
Tom zo gewaardeerde vrouwelijke 
karakteristieken - In zijn dure Am
sterdamse hotelkamer. Tom hield er 
immers van om het ook eens in de 
vermaarde glitterdiscotheek It te 
doen. De manier waarop hij al grol
lend en met uitgestoken glibber-
tong afscheid nam in de camera 
doet veronderstellen dat Chris Van 
den Durpel al aan het oefenen is 
voor een volgende imitatie. Een 
naam hoeft het typetje al niet meer 
te krijgen. Doen, Chris! 

Zotte Tom & Co 
Chris & Co - Flanders Boulevard, woensdag 25 november 1998. VT4 

veren geleerd'. Ook over vrouwen 
had hij zo zijn theorie. Vooral 
blonde meisjes van rond de 50 kg. 
en met flinke borsten zag hij wel 
zitten. En in tegenstelling tot de 
kalveren, kon je de vrouwen wel wat 
harder aanpakken. 'Alle vrouwen 
zijn te versieren' deelde Zotte Tom 
Vlaanderen mee. 
En iedere Zotte Tom is uit te kleden, 
zo leerde datzelfde Vlaanderen. De 
vrijgezel gaf tijdens een wekelijks 
avondje uit tussen de 5.000 en de 
10.000 fr. uit. 'Want als ge ene 
cocktail drinkt, dan moet ge niet te 
gierig zijn om ook anderen te trak-

Dat het nachtleven ook werk biedt 
leerden we dan weer van Roberta, 
een 26-jarlge (paal)danseres. Ro
berta danst in discotheken en af-
terclubs, dans- en drlnkgelegen-
heden die pas opengaan wanneer 
de 'reguliere' disco's hun deuren 
sluiten. Roberta maakte ons vanuit 
haar kleine woning diets dat het 
uitgaansleven misschien wel veel 
glitter bevat, maar dat er ook veel 
klatergoud tussenzit. Gelukkig had 
ze van haar hobby, haar werk kun
nen maken. Zoveel te beter! 

Krik 

3 december 1998 



Naakstrand? 
Enkelen ijveren voor een naaktstrand 
aan onze Vlaamse kust, Nudlsten ko
men aandraven dat naaktstranden wel 
in het buitenland toegelaten zijn, maar 
vergeten dat deze landen meer dan 
honderden kilometers strand bezitten 
terwijl de afstand van onze kust slechts 

65 km bedraagt, bebouwing inbegre
pen. 
Moeten wij nu ook verder ijveren voor 
een strook strand paardrijden of draf-
koersen tussen de Franse grens en De 
Panne , opstijgen en landen van ULIVI-
vliegtuigen tussen St.-ldesbald en Kok-
sijde Bad, moutainbikers tussen Lom-
bardzijde en Westende, jetskiërs tussen 

Middelkerke en Raversijde, snelboten 
tussen Oostende en Bredene, ieder ge
meente zijn strook voor honden, volley
en voetbal? 
Gezien Nieuwpoort, Oostende en Blan
kenberge een yachthaven bezitten, 
waarom ook niet in De Panne en Kok-
sijde? 
Als het zo verder gaat is het gedaan met 

de Kneipp - en gezondheidswande-
lingen tussen De Panne en Nieuwpoort, 
Lombardzijde en Oostende. 
Willen ze nu werkelijk onze familiale 
badplaatsen verder verbrodden en het 
strand afsluiten met pinnekensdraad 
en er een soort concentratiekamp van 
maken? 

K.S.. KoksUde 

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

De Haan (1) 
De Opinie van gemeenteraadslid Wilfried 
Vandaele in WIJ (19 nov. jl.) is een 
politiek pareltje. Welke politicus durft in 
deze tijd zijn verstand boven het al
gemeen gevoel van onbehagen stellen? 
Op lokaal vlak moet dat nog moeilijker 
zijn. Er zijn er genoeg die pleiten voor 
edelmoedigheid... bij de buren, zoals hy
pocriet Vande Lanotte die Wilfried Van
daele in De Morgen van 21 nov. jl. dan 
nog met leugens de mantel durft uitvegen. 
De VU heeft een ziel en een geweten, daar 
is deze keer Wilfired Vandaele voor uit
gekomen. En ik ben nog maar eens blij dat 
de VU lééft! 

Herman Verheirstraeten 

De Haan (2) 
Wat zijn sterke argumenten om het pro
bleem van de asielzoekers op te lossen? 
(WIJ, 19 nov. jl. - Over asielcentrum géén 

debat mogelijk). Een paar vragen. Moeten 
we de 250 miljoen mensen in nood van de 
gehele wereld opvangen en helpen? 
Waarom de enen wel en de andere niet ? Is 
dat menselijk? Waarom geven we tegelijk 
honderden miljoenen uit om ze in hun 
land van oorsprong te helpen? Wat is er 
beter? Ze helpen waar ze zijn of ze hier 
bmnenlaten? 

Toch raar, al die grote roepers over hu
maniteit. Zo lang het niet op hun kosten 
is en zij er géén last van hebben. Er 
integendeel soms voordeel bij hebben. 
Kan men een klein beetje realist zijn. 
Miljoenen mensen hebben in hun land 
weinig of géén last van het regime, tenzij 
armoede. Anderen vluchten omdat ze 
hun mond niet kunnen houden.Wat wij 
wel moeten doen als we naar hun land 
gaan. Hier mag je ook niet alles doen 
en/of zeggen! Wie naar rijke landen trekt, 
doet dit hoofdzakelijk om economische 
redenen. Wat aanvaardbaar is, maar een
voudig niet onbeperkt kan. Daarmee zal 
iedereen akkoord zijn! 
Wij verwarren nogal snel menseli|kheid 
en doelmatig handelen, om ons gebrek 
aan afdoende en tijdige hulp in de landen 
van de asielzoekers te verdoezelen. 
Vluchten voor een oorlog is een argument 
dat niet opgaat. Waarom blijven de an
deren? Wat zouden we doen als er mil
joenen op de vlucht slaan? Het is de taak 
van de wereldgemeenschap om in te 
grijpen als ergens zo iets gebeurt. Wij zijn 
ook bevrijd geworden! 
Om van de besluiteloosheid te zwijgen 
van de overheid. Die de asielzoekers eerst 
toelaat en ze valse hoop geeft door lang
durige procedures vooraleer te weten wat 
ze wil. Is dat menselijkheid? ledere nor
male mens voeh zich best thuis en ge

lukkig onder soortgenoten in eigen land 
of streek. Wij ook! Daar een grondig 
debat over voeren en voor zorgen is de 
enige juiste oplossing. Paradoxaal blijft al 
de rest aanwakkering van racisme. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

vedettenparade 
Mensen die jaren werken en hun over
tuiging dagelijks in de praktijk proberen 
te brengen worden gepasseerd door ve
detten van radio en TV zoals: Tuur Van 
Wallendael, Paula Semer, Jean-Pierre Van 
Rossem, Paul Marchal, de SM-rechter, 
Herman Candries, Hugo Van Dienderen, 
Jan De Corte, Dirk Sterckx, Hugo Van-
heeswijck. Anke Vandermeersch, Joyce 
De Troch, Margriet Hermans, Flor Van 
Noppen, Luckas Van der Taelen, Patsy 
Sörensen, Kathy Lindekens, Johan De 
Mol, Waker Grootaers, Guido Belcanto, 
Werther Vandersarren, Frank Dingenen, 
Jean-Marie Dedecker en andere sport
lui... 

Tellen de partijprogramma's nog? 
Nieuwe Politieke Cultuur?'Nu nog Eddy 
Wally? Geweldig! 

Geert Dessein, 
Ledegem 

Grote Oorlog 
) van de Belgische gesneuvelden in de 

„grooten" oorlog waren Vlamingen. 
Achteraan op de veilige plaatsen waren 
uitsluitend de traditionele profiteurs: de 
Walen en hun collaborateurs, de fran
skiljons. 

Onze koninklijke hoogheid vond het niet 
nodig om de vertegenwoordigers van 
deze gesneuvelden uit te nodigen in leper, 
en dit zijn toch wel onze minister-pre
sident, zijn 9 ministers en, waarom niet, 
heel het Vlaams parlement. 
Sire, kom uit uw ivoren toren. U kunt 
onze regering niet langer negeren; lees 
ook eens een Vlaamse krant; dan weet u 
het ook. „La Belgique a papa" is voorbij. 
Het gaat nu heel snel. Vlaanderen is nu al 
een republiek. U kan geen enkele Vlaamse 
minister op het matje roepen. 

Cyriel Lombaert, 
Mortsel 

Fortis 
Sommige kantoren van de Generale Bank 
gelegen in Vlaams-Brabant stellen ook 
Franstalig personeel te werk. Het gaat om 
kantoorhouders, raadgevers en loketbe
dienden. Deze werknemers staan op de 

Franse rol. De plaatselijke bevolking be
hoort tot hun werfpotentieel. Past de 
bank deze strategie ook toe in Waals-
Brabant, dan in omgekeerde zin? 
Welke verklaring geeft de bank hieraan, 
wat doet de politieker, waar blijft de 
vakbondsafgevaardigde en de nieuwsga-
rende en informatieverstrekkende jour
nalist? Hebben ook andere financiële 
instellingen dit paard van Troje al ge
zadeld en op pad gestuurd ? Hoelang gaan 
de heren Verwilst en Lippens deze ko
loniale toestanden dekken en toedek
ken? 

De Generale Bank wordt beheerd door 
Fortis, zoals niet iedereen weet! 

Naam en adres bekend 
bij de redactie 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven 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. 
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OPGAVE 123 

HORIZONTAAL 
1. Neerzetten in verblijf

plaatsen voor dieren (7) 
5. Supersnelle schuiten (9) 
9 Sierlijke zwemvogel (5) 

10. Dat ben je ais je (in Hol
land !) tegen de lamp loopt 
(6) 

11 Verbinding tussen twee 
oevers (4) 

12. Dit ouderwetse woord be
tekende vroeger nuttig en 
voordelig (7) 

13 Omvat alles wat niet mag 
(6) 

14 Zulke lanen trof je vroeger 
in 't water aan (6) 

17.Zo'n wenk stelt totaal 
niets voor (4, 6) 

18. Klem juweel om mee te 
pronken (9) 

20. Bovenmatig geprezen 
(10) 

VERTICAAL 
2. Duel voor één persoon 

(9) 
S. Edellieden die in een oor

log op hoi slaan 7 (10) 

4. Deze denkbeeldige lijn 
omspant de ganse aarde 
(7) 

6. Hij IS de spreekwoordelijke 
winnaar (9) 

7. Jaarlijkse Vlaamse bezin
ningsbijeenkomst (15) 

8 Te sterk verhit (10) 
15 Raamwerk om overheen 

te lopen (7) 
16. Stnpheld uit de grijze oud

heid (7) 
19 Deze meisjesnaam zou je 

kunnen verlengen tot een 
troefkaart (4) 

OPLOSSING OPGAVE 122 

Horizontaal: 5 overloper, 7 
opvangcentrum, 9. liefheb
bers, 15. nietszeggend, 18. 
kruien, 20 kneedt, 21. hol 
vat, 22. paleis, 23. mode 

Verticaal: 1 tong, 2 tronie; 
3 koorts, 4 berm, 6 kalf; 8 
Pnmitieven, 10 hijst; 11 big, 
12. ree; 14 eenzaam; 15 
goeierd, 16. nota's, 17 
vroom; 19. noten 

A. Declercq uit de 
Turnhoutsebaan 51 te 
3271 Scherpenheuvei-zi-
chem wint deze week. 
HIJ/zIj krugt binnenkort 
zUn/haar prijs thuisbe
zorgd. 

De briefkaart met de op
lossing van opgave 123 
verwachten wij ten laatste 
op maandag 14 december 
a.s. op onze redactie, Bar-
rikadenpiein 12 te lOOO 
Brussel. 
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Nog net voor het feest van de grote 
kindervriend verscheen bij EPO het boei< 
'Sinterlilaasje, kom maar binnen zonder 
knecht'. Het is samengesteld door Lulu 

Helder en Scotty Gravenberch, twee Ne
derlandse jonge kleurlingen die respec
tievelijk Antropologie en Filosofie stu
deren aan de Utrechtse universiteit. Hun 
werk bestaat uit een pleidooi voor de 
afschaffing van Zwarte Piet. De uitgave 
bevat een 16-tal verschillende bijdragen 
van bijna evenveel verschillende au
teurs. 

STEREOTIEP 
In een inleidend hoofdstuk kijkt Gra
venberch terug naar een sinterklaasfeest 
in zijn kinderjaren. Ofschoon hij op zijn 
school was uitgeloot om 'Sinterklaas van 
het jaar' te worden, werd hij - omwille 
van zijn donkerdere huidskleur - Zwarte 
Piet en hij vond dat, althans op dat 
moment, niet eens vreemd. En met hem 
ongetwijfeld het gros van de sinter-
klaasvierders. De goedheilige man ken
nen we immers als een „oude witte man 
met een baard, een staf, en mijter en een 
schimmel; en Zwarte Piet is een zwarte 
man, jonger dan Sinterklaas, die ook 
door vrouwen gespeeld kan worden mits 
ze met een diepe stem praten, en een 
kleurig pak en een fraaie hoed met een 
veer dragen. (...) Een ander deel van de 
bevolking echter, onder meer de mensen 
die aan dit boek meewerken, vinden dat 
bovenstaande beschrijvingen van Piet en 
Sint niet uitputtend zijn: verstandig, 
vriendelijk, wijs, barmhartig en meester 
moeten nog toegevoegd worden aan de 
eigenschappen van Sinterklaas; lenig, 
ondeugend, dom, grappig en knecht aan 
die van Zwarte Piet. En hoewel het 
sinterklaasfeest wel degelijk een Neder-
landseA^laamse traditie is, wil dit niet 
zeggen dat het altijd in de huidige vorm 
gevierd werd, noch dat Zwarte Piet altijd 
de figuur is geweest zoals die nu ge
presenteerd wordt. Vanwege deze ei
genschappen vindt men dan ook dat het 
aangezicht van dit feest kan en moet 
veranderen." Kortweg komt Graven-
berchs betoog erop neer dat Piet best van 
het toneel kan verdwijnen: de Piet zoals 
wij die kennen is immers stereotiep en 
bevestigt vooroordelen over zwarte 
mensen. 

De auteur is daarbij nuchter genoeg om 
te beseffen dat hij met zijn mening nogal 
wat mensen tegen zich in het harnas 
jaagt. De vragen die wij ons alvast stel
den waren of hij niet van een mug een 
olifant maakt door er ook dadelijk het 
aspect 'racisme' bij te betrekken. Lachen 
wij met Piet omdat hij grappig is of 
omdat hij zwart is? 

Ook die vragen had Gravenberch voor
zien: „Men gelooft gewoon niet dat 

B
ehoort een sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet 

tot de mogelijkheden ? Meer nog: is dat 

wenselijke De samenstellers van 'Sinterklaasje, kom 

maar binnen zonder knecht' (EPO), menen van wel. 

^' UITSMIJTER 4-

afschuwelijke zaken als racisme, voor
oordelen en discriminatie bekend van de 
Centrum Partij, skinheads, het Vlaams 
Blok en het nazi-regime ten grondslag 
liggen aan hun wens om een traditie in 
ere te houden." Dat direct verband 
wordt ook niet aangetoond, maar het 
zelfbeeld van tolerantie staat een meer 
kritische visie wel in de weg. Bovendien 
is het volgens de auteur niet zo dat je, 
omdat je niet extreem-rechts stemt, ge
vrijwaard zou zijn van het hebben van 
alle mogelijke vooroordelen t.o.v. an
dere, in dit geval donkere, medemensen. 
„Met andere woorden, dat er maar een 

In wat volgt komen tal van auteurs aan 
het woord die elk een Zwarte Piet-aspect 
belichten. Een bijdrage verhaalt de 'his
torie van Zwarte Piet', nog een andere 
wil aantonen dat er gelijkenissen zijn 
tussen de minderwaardigheid van de 
zwarte slaven en die van Zwarte Piet,... 
Afsluitend zijn er interviews met zwarte 
mensen: zij vertellen hoe zij het sin
terklaasfeest, en vooral de rol van 
Zwarte Piet daarin, ervaren. 

MAGERTJES 
Twee bijdragen belichten we iets nader. 
Ze behandelen immers de identiteits-

Moet Zwarte Piet 
wit worden? 

laag percentage uitgesproken racisten 
onder de bevolking leeft, sluit niet uit dat 
er een structurele neiging bestaat om 
niet-witte of niet-West-Europese mensen 
op grond van vooroordelen, nadelig te 
behandelen." 

INLEVINGSVERMOGEN 
Die houding, samen met o.a. het gevoel 
dat tradities moeten behouden blijven, 
zorgt ervoor dat de zwarte knecht bij de 
witte meester blijft. „Maar kunnen blan
ken dan niet begrijpen dat Zwarte Piet 
een kwetsend figuur is voor kleurlin
gen?" vraagt Gravenberch zich af. Uit de 
vaststellingen dat Nederland tolerant is, 
dat op basis daarvan het racisme er niet 
kan bestaan en, tot slot, het sinter
klaasfeest een 'oer-Nederlands' feest is 
besluit hi) dat Zwarte Piet volgens de 
Nederlanders niets met racisme te ma
ken heeft. 

Natuurlijk, belangrijker dan de afschaf
fing van de knecht met de roe is het voor 
Gravenberch te zien dat mensen niet 
meer gediscrimineerd worden op basis 
van hun huidskleur. „Ik denk dat wan
neer men in Nederland zou kunnen 
leven in de overtuiging dat er inderdaad 
hoogste prioriteit gegeven werd aan het 
rechtzetten van deze misstanden, er heel 
wat minder geprotesteerd zou worden 
tegen de figuur van Zwarte Piet. Al is het 
nog maar de vraag of men in een land 
waar het bewustzijn leeft om zulke pri-
orteiten te stellen, een figuur als Zwarte 
Piet in ere houdt. Kortom, het blijft 
hopen dat men zich vroeg of laat het 
inlevingsvermogen eigen maakt om over 
etnische en culturele lijnen heen te kun
nen voorstellen hoe het is om de ander te 
zijn. De discussie over Zwarte Piet is in 
feite niet meer dan een marginale test
case ter toetsing van dit vermogen." 

beleving van de mensen die zich ver
zetten tegen een verandering van het 
feest. Aan de hand van de reacties die 
komen op de voorstellen tot afschaffing 
van Zwarte Piet, schetsen twee auteurs 
hun beeld van hen die zich verzetten. 
Als men ons zou vragen waarom wij 
Zwarte Piet zouden willen behouden 
dan zou het antwoord kinderlijk een
voudig zijn 'Omdat hij erbij hoort!'. En 
dat is nu juist wat niet lijkt te kunnen. 
Althans niet volgens Guno R. Jones: 

„Door Zwarte Piet zo te poneren, te 
beschouwen als een van de essentiële 
onderdelen van een 'Nederlandse tra
ditie' wordt een inhoudelijke beoor
deling van het sinterklaasfeest 'not 
done'. Wie het lef heeft dit toch te doen, 
'bedreigt de Nederlandse cultuur' en kan 
rekenen op een zeer afwijzende reactie." 
Aan de hand van een TV-debat tussen de 
voorzitter van het Nederlandse Sint Ni-

colaas Genootschap (SNG) en de woord
voerder van het comité Zwarte Piet is 

Zwart Verdriet meent hij te kunnen aan
tonen dat de Nederlanders het niet toe
laten dat allochtonen inspraak hebben in 
Nederlandse discussies. „Het Sint Ni-
colaas Genootschap stelt zich op als 
'hoeder' van de Nederlandse traditie en 
gebruikt de 'natuurlijk' geachte cate
gorisering autochtoon-allochtoon om 
iedere discussie te smoren" luidt het. We 
halen de bijdrage aan omdat ze in hoge 
mate ergerlijk is: niet omdat wat Jones te 
vertellen heeft, waardeloos is. Dat laat
ste kan dan, helaas, weer wel gezegd 
worden van de wetenschappelijkheid 
van zijn onderzoek. De voorzitter van 
het Nederlandse SNG zonder meer mo
del stellen voor de Nederlandse samen
leving: het is weer eens wat anders... 
Beter - ofschoon verre van 'goed' - is het 
gesteld met het summiere onderzoek dat 

Teun A. van Dijk gedaan heeft naar 
enkele lezersbrieven die verschenen zijn 
n.a.v. de acties rond de afschaffing van 
Zwarte Piet. Ook Van Dijk komt tot de 
vaststelling dat het sinterklaasfeest innig 
verweven is met een zekere vorm van 
racisme. Als vormt de Sint niet de kern 
ervan: „Het is nauwelijks meer dan een 
prominent symbool, ook al is het scha
delijk voor de vorming van kinderen in 
een multiculturele samenleving, waarin 
de witte kinderen de ene dag bang zijn 
voor Piet en de volgende dag vertrouwen 
moeten hebben in een zwarte school
meester of waarin zwarte kinderen wor
den geconfronteerd met een kwalijke of 
belachelijke imitatie van zichzelf." Van 
de 37 brieven die Van Dijk onder ogen 
nam, was er welgeteld één die het opnam 
voor de stelling dat Zwarte Piet het 
racisme kan bevorderen. De anderen 
vonden meer algemeen dat er niet ge
zeurd moest worden. 
Het resultaat - voor zover daarvan 
sprake - van het onderzoek naar de 
houding van de 'gemiddelde Nederlan
der' t.o.v. Zwarte Piet valt in beide 
gevallen bijzonder mager uit. Temeer 
daar het op geen enkele manier we
tenschappelijk onderbouwd is. Dat is te 
betreuren in twee opzichten: 

- vee! verder dan wat heen en weer 
geschrijf raak je daardoor niet in deze 
discussie; 

- een wetenschappelijke benadering, met 
een vooronderzoek, een staalname, een 
tegenproef, ... is nuttig omdat ze kan 
helpen bij het vellen van een oordeel. Als 
dat zou luiden dat Zwarte Piet en ra
cisme bewust hand in hand gaan, dan 
staan de actievoerders een heel stuk 
verder met hun niet onaannemelijke 
klacht. 

Tot nader order blijven wij niettemin 
geloven dat Piet zwart is geworden van 
dat gesjouw en geklim door vuile schoor
stenen. En is roet niet zwart? 

(gv) 

c» Sinterklaasje, kom maar binnen zon

der knecht. Lulu Helder & Scotty 

Gravenberch (red.). Uitg. EPO-Ber-

chem. 1998. 215 bh., 798 fr. 

Sommigen 
zouden 
Zwarte Plet 
liever willen 
bannen uit 
het 
sinterklaas-
gebeuren. 
•HU beeldt 
teveel zwarte 
stereotypen 
uit' luidt het 
argument. 

3 december 1998 


