
T oen in 1974, tijdens 

onderhandelingen in liet kasteel van 

Steenokkerzeel, het FDF 'volgens 

de wijzer van de klok' de aanhechting van 

meerdere randgemeenten - tot in Vilvoorde -

bij Brussel eiste, wierp toenmalig PW-

voorzitter en Antwerpenaar Frans Grootjans als 

boutade op „straks zitten de Franstaligen in 

mijn achtertuin." 

Bijna 25 jaar later stelt FDF-voorzitter 

Olivier Maingain (foto) voor om liefst 17 

Vlaams-Brabantse gemeenten aan Brussel te 

hechten. Deze kééfiftlTèf FDF in de achtertuin 

van de door haar gewraakte en in Kapelle-op-

den-bos wonende Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters 

(SP). Voor Maingain is het voldoende dat één 

Franstalige mandataris ergens als een eenzaat in 

de gemeenteraad van een Vlaams-Brabantse 

gemeente zetelt, opdat deze plek tot Brussel 

zou behoren. Het voorstel is niet enkel 

lachwekkend, maar ook bijzonder pretentieus. 

Alsof één Franstalige mandataris belangrijker is 

dan al de overige Nederlandstalige 

mandatarissen samen. Maingain doet denken 

aan sommige FranstaHge Brusselaars die in de 

jaren 1970 over de tennisvelden aan de kust 

slenterden, met vier raketten in de hand, 

zonder te kunnen tennissen, terwijl ze uiteraard 

iedereen in het Frans aanspraken en eisten dat 

ze op elk uur van de dag 'hun veld' kregen 

toegewezen. Sommigen reserveerden daarbij 

liefst twee en waarom geen drie velden tegelijk, 

kwestie van toch ergens de bal juist te slaan. 

Toen, net als nu, waren er Vlamingen die 

vanuit een soort schaamtegevoel aan de 

onmogelijke wensen van sommige Franstaligen 

tegemoet kwamen. Niet zonder reden beweert 

Maingain dat de aanhechting van de 17 

Vlaamse gemeenten tot een hogere 

vertegenwoordiging van het aantal 

Nederlandstaligen in het Brussels 

hoofdstedelijk gewest zou leiden. Deze 

argumentatie heeft hij van de Vlaams-Belgische 

filosoof Dieter Lesage gepikt. We kunnen nog 

aannemen dat Lesage van zichzelf denkt dat 

zijn voorstel doordacht en 'goed bedoeld' is, bij 

Maingain ligt dat anders. Hij stelt een 

wanhoopsdaad omdat tot nu toe alle federale 

én internationale instanties en rechtscolleges 

het territorialiteitsprincipe bevestigden. 

Uiteraard speelt de imperialistische droom 

mee, net zoals de drang van het FDF om zich 

binnen de federatie met PRL en MCC te doen 

gelden. 

Het voorstel van Maingain is hoe dan 

ook een geschenk uit de hemel. Het is zo 

overtrokken dat alle Vlaamse partijvoorzitters 

en politici van zowel het federale als Vlaamse 

niveau het FDF met de 'grond' gelijk maakten. 

Ook in Franstalige kringen wordt meewarig 

gereageerd. 

(evdc) 
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H et schrappen uit het Palestijnse hand
vest door de Palestijnse Nationale 

Raad van ,,de vernietiging van de staat 
Israël" zal de Palestljnen niet tegenhou
den om verder te streven naar een on
afhankelijke staat. Deze is, zoals In het 
akkoord van Oslo overeengekomen, voor
zien voor 4 mei 1999. De schrapping doet 
een beetje denken aan de uitspraak van 
prof. Matthias Storme op de nationale 
meeting van 15 november Ji. Daar ver
klaarde de OVV-voorzltter 
dat het niet meer nodig is 
,,België barst!" te roepen, 
omdat België reeds gebar
sten is. Over dat laatste 
kan de lezer een andere 
mening hebben, zoals 
over het feit dat verge
lijkingen meestal mank lopen. Maar in 
beide,,schrappingen" ligt veel wijsheid te 
rapen. Yasser Arafat zal zijn volk niet eer
der een eigen staat kunnen aanbieden 
door eerst Israël te vernietigen. Ook de 
PLO-lelder heeft geleerd dat terreur en 
oorlog niet baten, enkel de langzame weg 
van moeilijke onderhandelingen leidt naar 
het beoogde doel. Dit is de ervahng van 
alle leiders die hun volk veilig en wel naar 

• het beloofde land willen brengen. Door 
jarenlange moorddadige acties haalde het 
Palestijnse vraagstuk misschien vlugger 
de internationale agenda, maar wegen 
duizenden doden, tranen, opgekropte 

haat en vele verwoestingen daar tegen 
op? Men moet de vraag durven stellen. 
Hetzelfde geldt de vele andere volke-
renoorlogjes die nog steeds om een af
doende oplossing smeken. Omdat zij vaak 
,,omkleed zijn met redenen" van reli
gieuze, culturele en/of sociale aard ont
staat gauw een kluwen dat uiteindelijk 
slechts via onderhandelingen kan ont
rafeld worden. Gelukkig verschoven in het 
voorbije jaar weer enkele hopeloze ge-

Schrappen wat 
(niet) past 

vallen van de straat naar het groene ta-
feltapijt. En dat is - na een eeuw van 
oorlogen, groot en klein - helemaal niette 
vroeg I 
Met enige overdrijving kan men de vraag 
stellen of België eerst moet verdwijnen, 
willen Vlaanderen en Wallonië tot een 
volwaardige zelfontplooiing komen? Dit 
lijkt toch ook door de wetgever bedoeld 
wanneer hij de unitaire grondwet heeft 
herschreven en de gemeenschappen van 
dit land de bevoegdheden gaf om zelf 
hun eigen beleid te organiseren. Door 
deze daad heeft de politieke wereld, be
wust of onbewust, aanvaard dat het me

chanisme in gang werd gezet om de staat 
België (verder) te ontmantelen. Ook al 
beweerden velen, geschrokken als ze wa
ren van hun eigen daden, dat de laatste 
staatshea/orming wei degelijk de laatste 
was geweest. Vandaag moeten ze inzien 
dat een opgestart mechanisme zichzelf 
voedt en nauwelijks in staat is zichzelf af te 
remmen. Of de tegenbeweging van Bei-
gischgezinden, die zich vooral met de pen 
manifesteert, resultaat boekt is nog niet 
duidelijk. Zeker is, wanneer wij haar vele 
drukwerken naast elkaar leggen, dat zij 
weinig nieuwe argumenten aanbrengt en 
aardig wat financiële steun geniet. 
Ook al is het niet (helemaal) waar, toch 
blijven Belgischgezinden stellen dat 
Vlaamse nationalisten de vernietiging van 
België als enig einddoel hebben. De lezer 
weet beter. De vu heeft steeds de fe
derale staatsvorm betracht en deze langs 
democratische weg ook bekomen, zij 
heeft mee de nieuwe spelregels opge
steld. Dat het andere lid van de B-Unie het 
niet nauw neemt met deze regels, maakt 
de hele opbouw wankel. Maar heeft de 
Franse gemeenschap daar wei oren 
naar? 

Reeds vele jaren houden Franstalige po
litici vol dat hun gemeenschap bevoegd is 
voor mensen in Vlaanderen die zich tot de 
Franstalige gemeenschap bekennen. Ja
renlang steken zij veel geld in Vlaams-
onvriendelijke drukwerken die de sfeer in 

de Vlaamse gemeenten rond Brussel ver
pesten. Zal deze agressie ophouden nu 
twee grondwetspeciallsten, de Vlaming 
Alen en de Franstalige Ergec, duidelijk 
hebben aangetoond dat de Franse ge
meenschap geen enkele bevoegdheid 
heeft over de Franstaligen in Vlaande
ren? 
De aanspraken die Olivier Maingain op 17 
Vlaams-Brabantse gemeenten maakt, is 
de zoveelste uiting van onversneden 
Francofoon imperialisme. De FDFvoor-
zitter moet duidelijk gemaakt worden, 
ook door de Franstalige partijen, dat hij 
met dergelijke eisen het evenwicht van de 
staatshervorming op de helling zet en het 
mechanisme van de splitsing verder aan
scherpt Voor ons niet gelaten, maar dat 
men dan ophoudt de Vlamingen te ver
wijten dat zij de fundamenten onder Bel
gië aantasten. 
Er zijn nog meerdere afbrekers aan de 
slag Wat gebeurt er in de financiële we
reld, deze bij uitstek Franstalige beau 
monden Een na een worden Belgische 
kroonjuwelen (banken, holdings, enz...) 
op de buitenlandse markt aangeboden. 
Als een voorbode van 's Lands ontman
teling? 
Het komt ons voor dat België zichzelf aan 
het schrappen is, in een wei haastig 
tempo. 

Maurlts van Liedekerke 



Moslims 
in net stemhokje 
Afgelopen weekeinde gingen 

tienduizenden moslims stemmen voor een 

islamitische raad. Ofschoon de islam al 

sinds 1974 erkend wordt als godsdienst, 

was er nog altijd geen orgaan met een 

officieel karakter. De moslims gingen 

stemmen voor een raad van 68 leden, 

onder wie 17 gecoöpteerden. De raad zal 

een 17-koppige executieve - waaronder 

zeven Marokkanen en vier Turken -

aanstellen die o.a. subsidies zal verdelen, 

islamleraars zal benoemen en het 

offerfeest begeleiden. 263 moslims stelden 

zich verkiesbaar, onder hen 17 vrouwen. 

Aan de kandidaten werden eisen gesteld 

i.v.m. diploma's en talenkennis. De 

volgende verkiezingen zullen in 2008 

gehouden worden. 

Aanwezig! 
„Van de zes fracties scoren de Volksunie en Agaiev tiet best 
inzai<e de aanwezigineid in de commissievergaderingen 
Cemiddeid zijn er zeifs meer van Inun parlementsleden 
aanwezig dan zij commissieleden hebben. Vlaams Blol< en 
CVP halen een aanwezigheid van 86 resp. 85 procent Het 
absenteïsme is het grootst bij de SP (gemiddelde aan
wezigheid 78 procent) en de VLD (67 procent)," 

Gelezen in De Financieel-Economische Tijd van vrijdag 11 
december 1998. 

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

Ofschoon kardinaal Danneels 
een graag gezien man Is, vindt een 
meerderheid van de Vlamingen de 
Kerk maar een oubollige organisatie. 

Fraudeurs aller landen houdt 
uw hart vast: het Belgisch leger heeft 
voor 2,5 miljard fr. onbemande vlieg
tuigen besteld bij Israël. 

Sneller of dronken r|]den - of 
een combinatie van beiden - wordt 
zwaarder beboet. 80 in de bebouwde 
kom is voldoende om het rijbewijs te 
verliezen. Bijvoorbeeld. 

Waarschijnlijk omdat de stress 
van haar werk haar te veel werd, 
gooide een moeder zich met haar twee 
dochtertjes voor de trein. 

In de rubriek 'In de aanloop 
naar de verkiezingen is het goed zaken 
doen': kleuterleiders en onderwijzers 
zullen tegen 2.005 evenveel verdie
nen als regenten. 

Het fonds van de Nobelprijzen 
wordt gespijsd met o.a. inkomsten uit 
de wapenindustrie. 

Drie minderjarigen vermoor
den een 86-jarige dame en slaan met 
6.000 fr. op de vlucht. 

Het gerecht kan de georga
niseerde misdaad niet aan. Dat blijkt 
uit de besluiten van een speciaal daar
toe opgerichte onderzoekscommissie. 

Het extreem-rechtse Front Na
tional gaat in Frankrijk ten onder aan 
grote ambities van kleine mensen. 

De ombudsman wordt bedol
ven onder klachten over bouwover-
tradingen. Mensen nemen uitgebreid 
de tijd om hun buren te flikken. 

In Londen is een kind geboren 
middels het ingevroren zaad van zijn 
drie jaar geleden overieden vader De 
bevruchting werd uitgevoerd aan de 
VUB. 

Tot slot: in 1999 zal in Fran-
corchamps een CP F1 doorgaan. Be
nieuwd of er wél of geen tabaksre
clame op de wagens zal staan ... 

1 

LOONES DANKT 
DEHAENE 
Verleden week stemde, nadat de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers zijn goed
keuring verleende, ook in de Senaat een 
tweederde meerderheid met de nagenoeg 
onvoorwaardelijke toekenning van het ge
meentelijk EU-stemrecht in. De VU-se-
natoren Bert Anciaux en Jan Looms en 
gemeenschapssenator Chris Vandenbroeke 

stemden tegen. 
Jan Loones zei dat de VU wel degelijk 
stemrecht voor EU-burgers wil, maar dat 
daaraan voorwaarden verbonden zijn. ,JDe 

regering besliste daar anders over en dit 

tegen talrijke moties, de stem van de 

Vlaamse pers en vooral de wil van het 

Vlaams parlement in. Zonder tweederde 

meerderheid aan Vlaamse kant, drukt de 

premier de voorstellen van het Vlaams-

hatende FDF door. 

Dit is niet enkel een nederlaag voor Vlaan

deren, maar ook voor het federale model. 

Overigens verloochenen de gemeenschaps

senatoren van CVP en SP hun grond

wettelijke opdracht en hun eigen ja-stem in 

het Vlaams parlement. Deze meerderheid 

werkt vandaag mee aan de mislukking van 

de institutionele hervorming van Brussel. 

De implosie van het Brussels model en 

daarmee van het federale bestel wordt 

onvermijdelijk. 

De separatisten onder ons, mijnheer De-

haene, zullen u en uw partij dankbaar 

zijn." 

Deze laatste, maar daarom niet minder 
belangrijke zin, werd niet in het Beknopt 

Verslag van de Senaat opgenomen. 

BRIEF AAN DEHAENE 
In de hoedanigheid van collegelid van 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscom

missie van Brussel (GGC), stuurde Hervé 

Hasquin (PRL) op 30 september jl. een 
brief en vragenlijst naar de geneesheren 
van de Brusselse regio én de Vlaamse 
faciliteitengemeenten. 
Met het gevoerde beleid, zo klaagt Brussels 
VU-raadslid Sven Gatz aan, heeft de brief 
niets vandoen. „Het gaat hier duidelijk om 

een partijpolitiek initiatief Zo veroor

loofde Hasquin zich om zonder duidelijke 

aanleiding zijn mening over de defede-

ralisering van de gezondheidzorgen en de 

kinderbijslagen te verkondigen. Het 'ver

kiezingsdrukwerk' werd aangevuld met een 

vragenlijst die de toets van een verant

woorde enquête zeker niet doorstaat." 

Bovendien werden de brief en de vra
genlijst enkel in het Frans opgesteld. Er
gens op de derde bladzijde staat een klein 
zinnetje dat er op wijst dat er ook een 
Nederlandstalige tekst kon aangevraagd 
worden. Dit is een inbreuk op de taalwet, 
niet in het minst omdat de brief ook naar 
geneesheren in de Vlaamse gemeenten met 
faciliteiten en zelfs naar artsen in Vlaan
deren werd verstuurd. Terecht heeft het 
Vlaams Geneesherenverbond hiertegen 
klacht ingediend bij de Vaste Commissie 

voor Taaltoezicht (VCT). 
Sven Gatz achtte het tevens noodzakelijk 
om een brief naar premier Dehaene te 
schrijven. ,Jn dit dossier trad Hervé Has

quin enkele fundamentele regels met de 

voeten. Met gemeenschapsgelden voerde 

hij een politieke campagne, niet voor de 

eerste keer overtrad hij de taalwetten en 

bovendien lichtte hij de Hoofdstedelijke 

raad verkeerd in. Vindt u ook niet dat hi] 

hiermee de federale loyauteit overtreedt?" 

COALITIE IN MAAK 
De VU vreest voor de voortzetting van het 
'Belgisch non-beleid'. Zo staat het voor de 
partij nagenoeg vast dat Agaiev met CVP 

Eiiane 

Liekendael -

de 

veruiterlijking 

van de 

wereld

vreemdheid -

gaat met 

pensioen. 

en SP in de boot wil. Volgens VU-frac-
tieleider in het Vlaams parlement Paul Van 

Grembergen bekennen de Vlaamse groe
nen in hun verkiezingsprogramma dui
delijk 'kleur'. Deze partij streeft niet enkel 
naar een voortzetting van een rooms-rode 
meerderheid met een dun 'Agalev-randje', 
de strategie van de Vlaamse groenen staat 
ook in schril contrast met de opstelling van 
VU en VLD om het Belgisch immobilisme 
te doorbreken. 

Van Grembergen vermoedt dat er aan 
beide zijden van de taalgrens een stil
zwijgend akkoord is tussen christen-de
mocraten, sociaal-democraten en groe
nen. „Het ontbreken van een staatkundig 

luik in het programma van Agaiev en het 

groene profiel van SP wijzen alleszins in 

deze richting. Op deze manier worden de 

hervorming van de Sociale Zekerheid, de 

verlaging van de loonlasten en de uitbouw 

van Vlaamse zelfstandigheid op de lange 

baan geschoven. Dat biedt geen uitzicht op 

een fundamenteel ander beleid." 

Van Grembergen kijkt uit naar de houding 
van de CVP ,fieze partij moet kiezen 

tussen de voortzetting van het Belgisch 

non-beleid en de nood aan een toekomst

gericht Vlaams project. Een beter en de

mocratischer Vlaanderen kan enkel tot 

stand komen wanneer de institutionele 

patstelling doorbroken wordt. Wegens de al 

te nauwe band met hun Waalse twee

lingzusters lijken SP, noch Agaiev daartoe 

bereid." 

DEFEDÉRALISERINC 
JUSTITIE 
Op vraag van minister-president Luc Van 

den Brande (CVP) onderzochten de pro
fessoren Karel Rimanque, Paul Van Ors-

hoven en ]an Velaers of Justitie een ge-
meenschapsbevoegdheid kan worden. Het 
antwoord is genuanceerd, de professoren 
achten een gedeeltelijke defederalisering 
van Justitie zinvol. De deelstaten kunnen 
immers op dat vlak verantwoordelijkheid 
nemen. Veel hangt bovendien af van de 
'politieke wil'. 
Alleszins stellen de professoren voor om 
het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde te splitsen in een Ne
derlandstalig arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde en een Franstalig arron
dissement Brussel. De deelstaten kunnen 
bovendien verantwoordelijkheid opne
men voor de bestuurlijke organisatie van 
de rechtsbedeling. Anderzijds, zo wordt 
gesteld, zouden deelstaten geen admini
stratieve rechtscolleges kunnen oprichten 
en moet de eenheid in rechtspraak over het 
federale recht gewaarborgd worden. 
In de commissie Staatshervorming, voor
gezeten door Johan Sauwens (VU), kwam 
Van denfcrande vertellen dat de gemeen-
schappéT bevoegd kunnen worden voor 
de bestuurlijke organisatie van de rechts-

17 december 1998 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu is dien 
onnozelen Frans van het FDF van plan om Brussel bijna zo groot 
te maken als Vlaams-Brabant. Zelfs de Bruine Maesen, de 
jongsten tijd nochtans bijzonder bij de pinken als het over Brussel 
en zijn moUenpijpen gaat, begreep het niet meer. 
Ik stel u dan ook niet zonder enige trots mijn eigen Brussel
strategie voor. Vanaf 1 januari voegen we heel Vlaanderen bij 
Brussel. Daarmee zijt ge ineens van alles af: belastingen voor de 
pendelaars, computerschermen en dies meer worden allemaal 

afgevoerd. Gezien er waarschijnlijk ook meer Nederlands- dan 
Franstaligen zullen wonen in het nieuwe Brussel zijn de moei
lijkheden met gewaarborgde vertegenwoordiging opgelost. De 
overblijvende Franstaligen mogen kiezen: naar Parijs, waar 
Wallonië tegen die tijd zeker deel van zal uitmaken, of integreren. 
Ik besef dat de cirkel nog niet rond is, maar het idee verdient zeker 
een kans. 

Mag ik u trouwens een bericht uit zeer betrouwbare bron laten 
geworden: óf Koen Crucke óf de burgemeester van Samson zal 
zeer binnenkort deel uitmaken van de 21 ID-mensen bij u in de 
geburen. Dit uiterst geheim project wordt middels codetaal 
uitgehangen aan de voordeur van de 'Als-ge-een-beter-idee-hebt-
dan-zijt-ge-welkom'-vernieuwers. 'Bel defect. Kloppen' hmg er 

vorige week. Het hoeft geen verder betoog dat dit bericht juist is 

en als een 'bomba-de-manipulatión' zal inslaan op de Bar-

rikaden. 

Rest mij nog mijn verontschuldigingen over te maken aan Jaak 

Vandemeulebroucke omdat ik vorige week donderdag zijn feest 

niet heb kunnen opfleuren met een tussenkomst. Als mede

tekstschrijver voor de 'Walter-gaat-het-zeggen'-eindejaarsshow 

had ik op die dag immers andere verplichtingen. Met goed 

gevolg! 

Uw geruïneerde. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

bedeling. Hij vindt dat Vlaanderen extra 
personeel kan inzetten om de gerechtelijke 
achterstand in Vlaanderen weg te werken. 
Vlaanderen, aldus Van den Brande, zou 
ook mee kunnen beslissen over de ter
ritoriale spreiding van de rechtbanken, het 
personeel en de hergroepering van de 
rechtbanken in eerste aanleg. Tot slot 
zouden de gemeenschappen ook kunnen 
instaan voor de strafuitvoermg en be
trokken worden bij het vervolgingsbe
leid. 

Uit een discussie tussen de partijen bleek 
dat SP, noch VLD voor de defederalisering 
van Justitie gewonnen zijn. Voor de VU is 
de tijd rijp om daarover te praten. 

SUCCESIERECHTEN 
Op 20 december 1996 besliste het Vlaams 
parlement om het stelsel van de suc
cessierechten te vereenvoudigen, de ta
rieven voor erfenissen in rechte lijn te 
verlagen en familiale bedrijven onder be
paalde voorwaarden te laten genieten van 
een voorkeursbehandeling. Zes maanden 
later werden ook de successietarieven voor 
samenwonenden verminderd. 
Op vraag van minister van Financiën Phi

lippe Maystadt (PSC) diende de federale 
regering daartegen een vernietigingsbe
roep in bij het Arbitragehof. De federale 
regering vond dat de Vlaamse overheid 
niet enkel lagere tarieven had toegekend, 
maar ook de regelgeving had gewijzigd, 
wat, zo werd aangehaald, een federale 
bevoegdheid is. Verleden week woensdag 
heeft het Arbitragehof de klacht van de 
federale regering verworpen en aldus de 
argumentatie van deze overheid tegen
gesproken. Volgens het Hof heeft de 
Vlaamse overheid enkel maatregelen ge
nomen die met de tarifiëring verband 
houden. 

ONRECHTVAARDIG 
Zowel de successierechten als het kijk- en 
luistergeld horen tot de bevoegdheid van 
de deelstaten. Niettemin heeft de finan
cieringswet fiscale beperkingen inge
bouwd. Zo komt het bepalen van de 
heffingsgrondslag voor de successierech
ten de federale overheid toe. Inzake het 
kijk- en luistergeld is de federale overheid 
bevoegd voor de aanslagvoet, de hef
fingsgrondslag en de vrijstellingen. Als het 
van de meeste Vlaamse partijen afhangt, 
moet daar verandering in komen. Zo werd 
in de commissie Staatshervorming beslist 
om de deelstaten bevoegd te maken voor 
alle aspecten van de gewest- en gemeen-
schapsbelastingen 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
dienden de VU-kamerleden Geert Bour

geois en Hugo Olaerts alvast een wets
voorstel in om het kijk- en luistergeld bij 
het overlijden van de belastingplichtige 
gedeeltelijk terug te betalen. Dat zou de 

erfgenamen moeten toelaten om het be
drag terug te vorderen van iemand die bijv. 
in mei heeft betaald, maar in juli sterft. 
Het sociaal-geïnspireerde wetsvoorstel 
werd reeds goedgekeurd in de Kamer
commissie Financiën en Begroting. Voor
aleer het voorstel te behandelen in de 
plenaire vergadering, moeten de drie ge
meenschapsregeringen hun instemming 
met het voorstel betuigen. 
Wat blijkt? Zonder enige motivatie gaat 
Vlaamse minister van Financiën Wivina 

Demeester (CVP) niet akkoord met het 
wetsvoorstel. Vlaams VU-volksvertegen-
woordiger/o/7ö« Sauwens is daar niet over 
te spreken en interpelleerde Demeester, 
die een ontwijkend antwoord gaf. In het 
Vlaams parlement zal de VU een motie 
indienen om de Vlaamse regering onder 
druk te zetten. 

Klooster van 
Opgrimble 

geniet 

koninklijke 
bescherming. 

Hugo Olaerts 

protesteert 
(zie biz. 5). 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurden VU-
fractieleider Annemie Van de Casteele en kannerlid 

Karel Van Hoorebeke de nieuwe antiracismewet goed. De 
VU-kamerleden Geert Bourgeois, Fons Borginon en Hugo 

Olaerts onthielden zich. Een uitleg. 

Moeilijke beslissing 
Aan de goedkeuring van de racismewet 
ging een uiterst warrig en communautair 
geladen debat vooraf. In de plenaire ver
gadering werd bovendien een ware 
scheldtlrade gevoerd. Aanleiding was de 
uitval van het Vlaams Blok naar de PS, die 
ervan werd beschuldigd de antiracismewet 
te ondersteunen, maar tegelijk een 'cor
rupte' partij te zijn Blok-kamerlid Filip De 
Man bediende zich van de welgekende 
strategie: liegen, veralgemenen, mensen 
uitlachen en grijnzend anderen de gor
dijnen injagen. In wezen had PS-kamerlid 
Alberto Borin gelijk toen hij zei dat de 
Ideologie van het Blok gebaseerd Is op haat 
tegenover alles en iedereen Spijtig ge
noeg was dat nagenoeg het enige ver
standige antwoord dat door de PS-ka-
merleden werd geboden In het parlement 
zijn het brengen van de Hitlergroet en 
uitspraken als ,,ta geulle" niet gepast. Het 
betaamt evenmin om met het Blok op 
arrogante wijze een 'weddenschap' voor 
een 'bak' Duvel over de tabakswet af te 
sluiten. Daartoe voelde de eerste minister 
zich geroepen. En het is dan nog niet eens 
zeker of de premier het gelijk aan zijn kant 
heeft. 
De beelden over een getergde SR een 
triomferend Bloken de 'populaire' premier 
staan in het geheugen gegrift. Hoe de 
antiracismewet juridisch In elkaar zit en wat 

daarvan de gevolgen zijn, Is voor de be
volking minder duidelijk Binnen sommige 
partijen, zoals de VU, konden de juridische 
violen met worden gelijkgestemd Op aan
geven van VU-voorzltter Patril< Vanl<run-
l<elsven raadde het partijbestuur de VU-
kamerleden aan zich te onthouden Het 
was voor de mandatanssen niet makkelijk 
om daarover te beslissen, juist omdat elk 
van de verschillende argumenten zowel 
ondersteund als verworpen kan worden 
De Kamerleden Annemie Van de Casteeie 
en Karei Van Wooreüeteachten het positief 
dat de Raad van State (RvS), als een ad
ministratief rechtscollege met een vrij 
groot gezag, uiteindelijk op een neutrale 
wijze kan beslissen of een partij of een 
component van een partij zich schuldig 
heeft gemaakt aan racistische uitlatingen 
of geschriften. Op aanvraag van vijf leden 
van de Controiecommissie betreffende de 
verldezingsuitgaven en de boei<houding 
van politieke partijen onderzoekt de RvS op 
basis van meermallge feiten of van 'dui
delijk en met elkaar overeenstemmende 
tekenen' of de overheidsdotatie van een 
partij wordt Ingetrokken. Belangrijk, aldus 
de beide VU-kamerleden, Is dat de RvS 
daarover beslist en dit met behulp van een 
gemotiveerd of een 'behoorlijk met re
denen omkleed arrest', zodat de bevolking 
weet waarom de overheidsdotatie ai dan 

niet wordt Ingetrokken. Eerdere wetsvoor
stellen, zoals deze van SP-kamerlld Louis 
Vanveitiioven, legden de uiteindelijke be
slissing bij een politiek orgaan Want zelfs 
wanneer de con-ectionele rechtbank zich 
zou uitspreken op basis van de antira
cismewet van 1981, dan toch zou een 
politiek orgaan na de correctionele ver
oordeling de dotatie terugschroeven. Bo
vendien, zo stippen Van Hoorebeke en Van 
den Casteele aan, kan een correctionele 
rechtbank zich enkel baseren op éénmalige 
feiten gepleegd door individuen. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois \s ervan over
tuigd dat de goedgekeurde wet nooit de 
toets van het Europees Hof van de Rectiten 
van de Mens za\ doorstaan Er zou Immers 
een wet zijn goedgekeurd zonder te weten 
of de rechten van de verdediging ge
waarborgd zijn- ,,alles wordt aan de re
gering overgelaten " Bourgeois vraagt zich 
ook af wat wordt bedoeld met de In de wet 
vervatte bepaling ,, vijandig staan tegen
over rechten en vrijheden." Het VU-ka-
merlld vindt het met opportuun dat de RvS 
als een uitzonderingsrechtbank met een 
nieuwe taak wordt belast. Volgens hem 
straffen de politieke partijen wel en dat zou 
ongrondwettelijk zijn En aangezien slechts 
5 leden van de controlecommissie klacht 
kunnen indienen, is met elke partij daartoe 
bevoegd Bourgeois pleit voor een regeling 
naar Duits model waarbij het Grondwet
telijk Hof over de toelaatbaarheid van een 
politieke partij oordeelt. 
Tot slot dit de VLD stemde tegen de wet. 
Zeer eigenaardig Is wel dat deze partij 
eertijds een amendement Indiende om de 
RvS uiteindelijk te laten beslissen op voor
dracht van weliswaar VA van de leden van 
de controlecommissie. Achter het stem
gedrag van de VLD worden 'demagogi
sche' redenen vermoed. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Gezien Albert het kind niet met het 
badwater heeft willen weggooien, spreekt 
de vorstin nu een mondje Nederlands. We 
stellen de koningin voor ook een cursus 
staatkunde te volgen. Bij een bezoek van 
het vorstenpaar aan Oudenaarde moest 
immers een aantal leeuwenvlaggen 
worden verwijderd. De staatsveiligheid -
jawel, ze bestaat nog - maande een fiere 

Vlaming zelfs aan zijn vlag weg te doen 
omdat het niet de officiële was (met rode 
tong), maar de originele. Vlaams 

parlementslid Etienne Van Vaerenbergh 
trok het laken naar zich toe en 
protesteerde bij federaal minister van 
Binnenlandse Zaken Luc Van Den Bossche 
„met klem tegen deze verwerpelijke 
intimidatiepogingen die een aanfluiting 
zijn van de democratie en de vrije 
meningsuiting en in generlei mate 
rekening houden met de Vlaamse 
realiteit." 

4 

# WETSTRAAT # 

Net als de Duitse socialisten en de Europese 
groenen, weigert VU-Europarlementslid 

Nelly Maes de Europese Commissie kwijting te 
geven voor de begroting 1996. Aanleiding vormt 
het sterk vermoeden van het plegen van fraude. 

Het is genoeg 
geweest 

Het verlenen of het weigeren van kwij
ting is de belangriji<ste vorm van po-
litielce controle die het Europees Par
lement op de uitvoering van de Europese 
begroting uitoefent. Door het verlenen 
van kwijting aan de Europese Commissie 
(EC) waarborgt het Europees Parlement 
(EP) de EU-burgers dat hun geld zo 
zuinig en efficiënt mogelijk wordt be
steed. Bovendien vormt de kwijting het 
bewijs dat de Europese instellingen alles 
in het werk stellen om een zo goed 
mogelijke bescherming tegen fraude, 
corruptie en georganiseerde criminali
teit te bieden. 

Daaraan, aldus VU-Europees parle
mentslid Nelly Maes, is niet voldaan. De 
politica wijst erop dat de bevolking nu 
reeds weinig vertrouwen heeft in de 
Europese instellingen. „Deze worden 

overdreven bemoei- en verspikucht ver

weten. Bovendien is er een gebrek aan 

optreden op terreinen waar actie wel 

dringend nodig is, zoals deze van de 

werkloosheid, het migratiebeleid of het 

veiligheidsbeleid." 

NIET NIEUW 

De kritiek van (een deel van) het EP op 
de werking van de EC is niet nieuw en 
neemt bovendien het karakter van een 
diepgewortelde vertrouwenscrisis aan. 
Temeer, daar niet weinigen, zoals Nelly 
Maes, menen dat de geloofwaardigheid 
van het EP op het spel staat indien de 
democratisch verkozen instelling haar 
gezag niet laat gelden. 
Nelly Maes: „Het is genoeg geweest. Er 

is de aanhoudende berichtgeving van ne

potisme en belangenvermenging van le

den van de EC, met name de com

missarissen Cresson en Liikaanen. Er is 

de vaststelling dat de Commissie Be

grotingscontrole in het EP niet op een 

behoorlijke manier door de EC wordt 

ingelicht. Bovendien weigert de EC om 

op een systematische wijze vermoedelijke 

gevallen van interne fraude en corruptie 

aan het gerecht over te maken. Overigens 

vertikt de EC het om aan het EP een lijst 

van alle (fraude)zaken waarnaar een in

tern onderzoek loopt, te bezorgen. Tot 

slot diende de EC ontoereikende voor

stellen in om een onafhankelijke anti-

fraude-eenheid op te richten. Onder deze 

omstandigheden verdient deze Europese 

Commissie niet langer het vertrouwen 

van het Europees Parlement." 

Reeds op 31 maart 1996 nam het EP een 
resolutie aan waarin meerdere redenen 
werden opgesomd waarom de kwijting 
voor het begrotingsjaar 1996 werd uit
gesteld. Daartoe hoorden o.m. de niet-
uitvoering van de aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie Transit-Fraude. Er 
werd bovendien gewezen op het gemis 
aan democratische verantwoording op 
het gebied van fraudebestrijding. En er 
werden serieuze vragen gesteld bij het 
financieel beheer. Tegen 15 september 
1998 moest de EC het EP van antwoord 
dienen, maar het bleef wachten tot begin 
december vooraleer commissievoorzit
ter Jacques Santer voor de plenaire ver
gadering een verklaring aflegde. Tegen
over enkele punten van kritiek legde de 
Europese Commissie een oplossing 
voor. Afdoende uitleg over de laakbare 
praktijken bleef echter uit. 

GEEN VERANTWOORDING 

Zo kan en wil de EC geen verant
woording afleggen over de bestrijding 
van fraude. Meerdere fraudedossiers 
kwamen immers aan de oppervlakte. Er 
is sprake van wanbeheer, fraude en cor
ruptie binnen de eenheid Toerisme. In
zake het M£D-dossier (Middelandse 
Zeeprogramma's) werd de Europese 
Unie voor een bedrag van minstens 100 
miljoen fr. en allicht voor 400 miljoen fr. 
benadeeld. Het ECHO-dossier spreekt 
het meest tot de verbeelding. Niet in het 
minst omdat het sterk vermoeden van 
fraude hier verband houdt met het EU-
programma betreffende 'humanitaire 
zaken'. Daarbij zouden in voormalig 
Joegoslavië en in het gebied van de 
Afrikaanse Grote Meren 4 valse con
tracten ten bedrage van 98 miljoen fr. 
afgesloten zijn. Over al deze zaken, 
waarnaar een intern onderzoek loopt. 

Er dreigt een ernstige 
vertrouwenscrisis te ontstaan tussen 

het Europees Parlement en de 
Europese Commissie. VU-Europees 

pariementslid Nelly Maes roept haar 
collega 's op om de Europese 

Commissie geen kwijting te verlenen. 

weigert de Europese Commissie het EP 
behoorlijk in te lichten. Er zijn bo
vendien maatregelen nodig die ervoor 
zorgen dat de gerechtelijke overheden 
onverwijld en zonder uitzondering van 
elke aantijging van fraude en corruptie 
op de hoogte worden gesteld. Dit alles 
werd zonder gevolg in het op 30 no
vember 1998 ingediende ontwerp-ver-
slag Elles van het EP aangeklaagd. 
Daarin stond ook te lezen dat het mis
bruik van procedures voor de benoe
ming van Europese ambtenaren onver
minderd doorgaat. 

HOOG SPEL 

Voor Nelly Maes blijft het EP verstoken 
van essentiële informatie. De politica is 
lid van de Commissie Begrotingscon
trole en merkt op dat deze commissie 
„een permanent gevecht moet leveren 

om over de nodige documenten te be

schikken. Dit is onaanvaardbaar en in 

strijd met art. 206 van het Verdrag van de 

Commissie. Overigens ben ik er niet over 

te spreken dat het EP inzake de ECHO-

zaak een zwaar gecensureerd en daardoor 

onbegrijpelijk verslag heeft gekregen." 

Dat in deze zaak vuil en bovendien hoog 
spel wordt gespeeld, moge uit meerdere 
feiten blijken. Zo berichtte De Morgen (7 
december) dat aanklagers van EU-fraude 
brutaal geïntimideerd worden. De Bel
gische zakenman André Hardy, die de 
valse contracten in verband met de 
ECHO-zaak eerst en zonder gevolgen 
aan de EC overmaakte en nadien in de 
openbaarheid bracht, werd naar eigen 
zeggen door een vertrouwensman van 
Edith Cresson en een Franse ambtenaar 

bedreigd. Alleszins werd met een honk
balknuppel de helft van het gebit uit zijn 
mond geslagen. Bovendien werd zijn 
wagen op 27 november jl. door een 
vrachtwagen zonder nummerplaat ge
ramd. Ook de uitgever van de krant La 

MeusejLanterne, waarin over meerdere 
EU-schandalen werd bericht, is het 
slachtoffer van een brutale aanslag ge
worden. 

IN EER EN GEWETEN 

Allicht begint de hele zaak ook aan het 
geweten van commissievoorzitter Santer 
te knagen. Zo reageerde hij opvallend 
afstandelijk op vragen over de aantij
gingen tegen Cresson. Ook binnen de 
EC leidt dit tot spanningen, want Cres
son is daarmee niet opgezet en schuift de 
schuld door naar een 'gefrustreerde' 
ambtenaar. Wil Santer niet de hand bo
ven het hoofd van Cresson houden, dan 
wordt niettemin alles in het werk gesteld 
om een crisis binnen de Europese in
stellingen te vermijden. Nelly Maes 
meldt dat tijdens de debatten in de 
Commissie Begrotingscontrole een aan
tal collega's kwam aandraven met een 
reeks 'politieke redenen' om de EC toch 
kwijting te verlenen. Daarbij had men 
het over het feit dat anders de EC ontslag 
zou moeten nemen, zoniet zou het EP 
een motie van wantrouwen indienen. 
Net op het ogenblik dat de Euro van 
kracht wordt, zou een crisis niet gewenst 
zijn, zo denken sommigen. Anderen wij
zen erop dat het EP er nooit zal in slagen 
een voldoende meerderheid te vinden 
om de 'Europese regering' naar huis te 
sturen. 

„Op dat moment, aldus Maes, ridicu

liseren we onszelf Hoe dan ook slaagt de 

EC er niet in om op behoorlijke wijze met 

het Europees Parlement te communi

ceren. En ik krijg niet de indruk dat de 

Commissie op adequate wijze interne 

gevallen van mogelijke fraude en cor

ruptie aanpakt. Ik erken dat een wei

gering van kwijting onaangenaam is. 

Toch moeten we onze politieke verant

woordelijkheid nemen. Het is voor mij op 

dit ogenblik onmogelijk om in eer en 

geweten de Commissie kwijting te ver

lenen. Ik roep de andere Europese par

lementsleden op om dezelfde houding 

aan te nemen." 

(evdc) 
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H ugo Olaerts was de eerste die klacht neerlegde 

bij de Raad van state tegen de bouw van het 

klooster in Opgrimbie. Na jaar en dag palaveren, 

zucht het VU-kamerlid, is er nog steeds geen 

definitieve uitspraak, is er betwisting over de 

procedure en komt men niet tot de feitelijkheden. 

Olaerts legt uit waarom. 

Hoe meer elementen |e m het Opgrimbie-
dossier boven haalt, hoe meer bhjkt dat 
de bouwvergunning van de abdij er op 
onwettehjlce gronden haastig door is ge
sleurd en tegen de regels van goed open
baar bestuur en fatsoen in. 

CÉEN MÊR-RAPPORT 

Ondanks de betwiste bouwvergunning 
neemt de bouwheer het niet te ernstig met 
de bouwvoorschriften en met de correcte 
uitvoering van de „goedgekeurde" plan
nen. 

Artikel 48 van de wet op de Ruimtelijke 
Ordening, dat desomtrent niet van toe
passing is, werd aangegrepen, maar ver
der niet gevolgd (bijvoorbeeld geen ver
plicht en bindend advies gevraagd aan het 
lAP - Instituut Archeologisch Patrimo

nium), en toch werd de bouwvergunning 
van hogerhand (de Limburgse Dienst RO 
had bezwaren) doorgeduwd, zonder 
voorafgaandelijk zelfs te voldoen aan de 
normale criteria, vormvereisten en on
derzoeken. Trouwens, er is niet één ar
tikel in de wet op de Ruimtelijke Or
dening die dergelijke praktijken toe
staat. 

Bovendien gaat het hier niet om enkele 
onschuldige houten kluisjes. Het betreft 
een megaproject in een waardevol groen
gebied. Zodat een MilieuEffectRapport 

(MER) toch op zijn plaats zou zijn. 
Nader onderzoek geeft de zones van 

ontbossing aan: poortgebouw (1.280 
m^), multi-functionele schuur en gasten-
en familiehuis (3.088 m'), onthaalkloos-
ter (18.981 m )̂ en slotklooster (15.502 
m )̂ of samen 38.851 m-, de vele wegen 
doorheen het ganse domein niet eens 
inbegrepen. 

En dit allemaal zonder MER-rapport! 
Het gaat om de toegang tot het klooster, 
de inkom, hall, spreekkamers, toiletten, 
onthaal, kapel, kerk, sacristie, refter, ka
pittelzaal, bibliotheek, binnentuinen, se-

SNELLE KALENDER 
Er IS gehakketak binnen de Administratie 
voor Ruimtelijke Ordening, intern en met 
het lagere bestuur, maar uiteindelijk werd 
dit onverkwikkelijke dossier er in alle 

Hoe huizen plat 
gaan en Opgrimbie 

biijft bestaan 
cretariaat, kluis priores, apotheek, naai-
plaats, wasserij, afwaskeuken, koude keu
ken, warme keuken, economaat, voor
raad, droogplaats, stokeerplaats, verpak
king en verzending, decoratie, fayencerie, 
porcelein, werkplaatsen, boekbinderij, 
onderhoudswerkplaats, sassen, klooster
panden, circulatiegangen, kluizen met 
tuintje voor zusters (24), kluizen met 
tuintjes voor retraitanten (32), biblio
theek retraitanten en zelfbedingsingskeu-
ken retraitanten. 

stilte door uitgejaagd. In slechts drie 
dagen zoals blijkt uit deze kalender. 
- 12 dec. '94. Bestuur Ruimtelijke Or
dening aan de aangelangende gemeenten, 
„...verzoeken, gelet op het dringend en 
vertrouwelijk karakter uw advies zo spoe
dig mogelijk rechtstreeks aan het Hoofd

bestuur mee te delen". 
- 13 dec. '94. College van burgemeester 
en schepenen van Lanaken geeft advies. 
(Maasmechelen heeft geen advies gege
ven over de lopende bouwaanvraag). 
-14 dec. '94. De bouwvergunning wordt 
afgeleverd door de directeur-generaal. 
Waar is dit nog te vinden ? 
De betwiste bouwvergunning (artikel 4) 
verplicht de vergunninghouder om de 
overheid ten minste 8 dagen voor de 
aanvang van de werken te verwittigen, 
wat laattijdig gebeurt. 
De nieuwe elementen zullen toegevoegd 
worden aan de hangende klacht bij de 
Raad van State. 

De gebouwen waarvoor nog geen wet
telijke „opstand" is voorzien moeten on
derworpen worden aan een nieuwe 
bouwaanvraag volgens de regels. 

Hugo Olaerts, 
federaal kamerlid 

Sloop verdeelt 
Vlamingen 

Het Leuvense studiebureau MAS heeft in 
opdracht van de krant Het Laatste 

Nteuws geprobeerd uit te zoeken hoe 
Vlamingen denken over de sloop van 
illegaal gebouwde woningen. Verdeeld, is 
het minste wat men kan zeggen. Wat de 
krant doet titelen: „Overheid, los het 
maar zelf op." 

- Op de vraag of „u als burger een 
bouwovertreder zou verklikken", ant
woordde 4,5% van de ondervraagden ja. 
De hele rest (95,5%) neen. Uit nader 
onderzoek blijkt dat van de 200.000 
klikspanen het grootste aantal in Limburg 
huist, 2 op 10. Op de tweede plaats 
komen de Vlaams-Brabanders, 8 verklik
kers op 100... 

- Op zoek „wie het meest fout" zit i.v.m. 
het illegale bouwen (de burger of het 
gemeentebestuur?) antwoordde 77% van 
de ondervraagden dat de verantwoor
delijkheid bij het gemeentebestuur ligt 
dat een oogje heeft dichtgeknepen. 22% 
vindt de burger het meest fout. 

- Of „invloedrijke mensen toch aan de 

sloop zullen kunnen ontsnappen?" Ja, 
vindt 81% van de ondervraagden. Een 
zeer hoog cijfer, wat veel zegt over het 
wantrouwen van de burger in het gerecht. 
18% antwoordde neen. 

- De „beslissing van minister Stevaert" 
wordt door 55% van de ondervraagden 
goedgekeurd, 44% is het niet eens met 
het sloopgedrag van de minister. 

- Tot slot werd ook deze vraag voor
gelegd: „Als het klooster op het ko
ninklijk domein van Opgrimbie illegaal 
gebouwd is, moet het dan afgebroken 
worden?" 85% van de ondervraagden 
vindt dat het moet gesloopt worden, 
tegen 12% neen. 

En om het dossier van de illegale bouw
sels nog wat meer aan te dikken, pakt de 
krant op dezelfde bladzijde van de en
quête met het dossier-Melchior uit. Leon 
Melchior is de Nederlandse zakenman 
die het zeventig hectare grote domein 
Zangersheide in Lanaken zonder bouw
vergunning wist vol te bouwen. 
Op een boogscheut van Opgrimbie. 

In slechts 3 
dagen was 
het dossier 
Opgrimbie 
beklonken. 
Probeer het 
zelf eens! 
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„Koninklijk" getalm 
van Raad van state 

Johan Sauwens tijdens de eerste grote protestwandeling tegen het l<looster (12 mei 1996). 

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Sau
wens (VU) begrijpt niet waarom de Raad van 
State nog steeds geen definitieve uitspraak 
heeft gedaan In het ,,koninklijk bouwdossier 
van Opgrimbie. Op 27 mei '98 heeft de auditeur 
immers al meegedeeld dat de gemachtigde 
ambtenaar geen vergunning had mogen af
leveren voor de bouw van een slotklooster in 
groengebied. De vertraging bij de Raad van 
State Is volgens Sauwens dan ook te wijten aan 
de „royale overtuiging van de betrokken voor
zitter". 
In antwoord op een vroegere vraag van Sau
wens (12 februari '98) stelde de voormalige 
minister van Ruimtelijke Ordening, Eddy Bal-
dewijns (SP) reeds dat ,,de uitgevoerde bouw
werken (het klooster Opgrimbie) dienen te 
worden beschouwd als zijnde opgetrokken 
zonder geldige bouwvergunning indien de 

bouwvergunning wordt vernietigd door de 
Raad van State". In dat geval zou de minister z'n 
administratie de opdracht geven een proces
verbaal op te stellen. 
,,De werkelijke sanctionering behoort, zowel in 
het geval van de weekeindhuisjes als in dit 
geval, tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht," aldus nog de minister 
Eén van de opties Is dan de afbraak van het 
slotklooster Sauwens zou het alvast onge
hoord vinden Indien de flagrante bouwover
treding in Opgrimbie niet op dezelfde wijze 
wordt behandeld als de dossiers die de af
gelopen dagen in de belangstelling stonden. 
De hamvraag Is natuurlijk of de Vlaamse re
gering de politieke moed zal opbrengen om het 
klooster van Opgrimbie af te breken, in na
volging van de andere illegale bouwwerken in 
Vlaanderen. 

17 december 1998 



O nlangs verscheen een interessante bijdrage over 

het rasbegrip voor de Tweede Wereldoorlog. 

Uit de publicatie kunnen lessen getrokken worden. 

Jules Destrée 
kantte zich 
tegen ras-

vermenging. 
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De bijdragen in liet boek Rasechte we

tenschap, het rasbegrip tussen weten

schap en politiek voor de Tweede We

reldoorlog vormen de weerslag van een 
op 20 maart 1997 gehouden studiedag in 
Leuven. In het boek wordt nagegaan 
waar in België - en in mindere mate in 
Nederland - het rasbegrip vandaan 
komt, welke rol het wetenschappelijke 
argument hierbij speelde en hoe het in de 
publieke opinie geïntegreerd werd. Bo
vendien onderzoeken de wetenschap
pers of en in welke mate het rasbegrip tot 
de formulering van een politiek pro
gramma of bewustzijn heeft bijgedra
gen. 

In een overzichtelijke inleiding van de 
emdredacteuren Geert Vanpaemel en 
Marnix Beyen wordt gesteld dat in de 
studies ter zake „ al te gemakkelijk de 

band wordt gelegd naar de Duitse ras-

sentheoriën en hun invloed op het na-

tionaal-socialisme. Het rasdenken was 

een veel ruimer en genuanceerder ver

schijnsel in Europees verband." 

Deze stelling wordt onderbouwd in de 
boeiende bijdrage van Corinne Gode-

froid over 'het ras in de ogen van de 
Waalse beweging'. Reeds in 1890 tijdens 
het eerste in Brussel gehouden Waals 
congres twijfelden de deelnemers niet 
aan het bestaan van een Waals ras. Het 
werd evenwel (nog) niet opgehemeld. In 
feite keek men misprijzend neer op zo
wel het 'Waals' als het 'Vlaams'. De 
onderhuidse rattachistische overtuiging 
en de liefde voor de Franse taal lagen 
daaraan ten grondslag. Toch werd een 
staatkundig verbond met Frankrijk ver
worpen. Opvallend is dat de congres
deelnemers vreesden voor het voort
bestaan van België. Om „botsingen tus

sen het Vlaamse en Waalse ras onmogelijk 

te maken" pleitte Albert Mockel voor 
een federale staatsinrichting. Anderen 
kwamen op voor een tweetalig regime, 
zowel in Vlaanderen als in de Waalse 
provincies. 

Dat zou grondig veranderen naarmate 
het einde van de 19de eeuw naderde. In 
Le catéchisme du Wallon beweerde Al

bert de Bois dat de Walen Frans waren 
„door hun taal en door hun ras. De 

Vlamingen behoren tot het Germaanse 

ras. Tijdens het Waals congres van 1905 

lag het in de bedoeling te bewijzen dat er 
twee onderscheiden rassen m België zijn 
en dat het Waalse ras vooral op basis van 
"^psychologische' kenmerken superieur 
was tegenover het Vlaamse ras. De aan
wezige wetenschappers verwierpen deze 
stelling met klem, maar daar moesten de 
congresgangers niet van weten. Nicolas 

Lequarré meende dat „indien de Waalse 

schedels van de Vlaamse schedels ver

schillen, ook de Waalse ziel van de 

Vlaamse ziel moet verschillen. " Jules 

Destrée kantte zich tegen 'rasvermen-
ging'. Na WOI en zeker vanaf de Waalse > 
Concentratiecongressen van de jaren 
1930 werd de notie ras vervangen door 
de notie 'volk'. Op dat moment on
dervond de Waalse beweging de nood 

In de jaren 1920 en '30, zo leidt Van de 
Weyer uit onderzoek af, werden hoe 
langer hoe meer Vlaams-nationale mi-
itanten op basis van de idee van het 

Germaanse rasverwantschap dermate 
anti-Belgisch dat ze Duitsland als bond
genoot aanvaardden. „Dat betekende 

niet dat ze verkozen om in Duitsland op 

te gaan." Ook de Nederlandsspreken
den vormden een Germaanse stam met 
een rijk 'verleden. „Groot-Nederland 

bood een uitweg om aan het scherpe 

pangermanisme te ontsnappen." 

VERDINASO 

Voor historicus Marnix Beyen staat het 
vast dat de nationaal-socialistische 
machtsgreep in Duitsland een belang-

Het lag aan 
de schedel 

om afstand te nemen van de aan de 
overzijde van de Rijn ontwikkelde ras-
theorieën. 

DE SCHELDE 

Voor WOI- zo schrijft historicus Luc 

Vandeweyer - „had het rasdenken in 

Vlaanderen wel invloed, maar die was 

beperkt." Niettemin werd wegens de 
blijvende overheersing van het Frans in 
Vlaanderen en de ontoereikende taal
wetten binnen bepaalde kringen in de 
Vlaamse beweging naar de onverzoen
bare Germaans-Latijnse tegenstelling 
verwezen. Al in 1845 stak dr. Van de 

Weyer de lont aan het vuur. Volgens hem 
wilden de vreemdelingen, Belgen uit het 
Zuiden, de Germaan verdrijven „van de 

boorden van de Schelde." 

Luc Vandeweyer besteedt in zijn bijdrage 
heel wat aandacht aan de Germaanse 
gevoelens van de activisten, „die nauw 

aansloten bij het vooroorlogse denken op 

basis van taal- en rascriterium." In de 
staatkundige vertaling van dit denken 
ging de Gentse dominee jan Derk Do-

mela Nieuwenhuis het verst. De Ger
maanse stamverwantschap moest leiden 
tot een militair bondgenootschap tussen 
Vlamingen en Duitsers. Zonder expliciet 
het 'pangermanisme' aan te kleven, wa
ren activisten als OmerWattez en August 

Borms bijzonder gevoelig voor de ge
dachten van Domela. „De Germaanse 

gevoelens waren een motief om heel ver 

in de collaboratie met de bezetter te 

gaan." Natuurlijk vormde ook de afkeer 
van de Belgische staat een belangrijk 
motief. Voor de activisten was het et
nisch gemengde België een 'gevaar'. Het 
anti-belgicisme was geboren. 

rijke cesuur betekende in de geschie
denis van het tussenoorlogse rasbegrip 
in Vlaanderen. Beyen baseert zich op een 
uitgebreid onderzoek van tijdschriften 
en brochures, uitgevoerd door een groep 
studenten van de tweede kandidatuur 
geschiedenis aan de KU Leuven. Vanaf 
1933 riep „een zeer kleine groep in 

Vlaanderen het ras uit tot een onom

stotelijk, want wetenschappelijk onder

bouwd, fundament van een extreem-

nationalistisch en reactionair pro

gramma. Deze groep situeerde zich niet in 

de schoot van het VNV. Het was in meer 

'mtellectuele' randgroeperingen van het 

Vlaams-nationalisme dat de vertaling 

van raciale theorieën naar een politieke 

ideologie plaatsgreep. Met name het Ver

bond van Dietse Nationaalsolidaristen 

(Verdinaso) bood op dit vlak een meer 

beredeneerd ideeëngoed dan het VNV." 

Interessant is dat ook wordt nagegaan 
hoe langs katholieke zijde op de na
tionaal-socialistische ideologie werd ge
reageerd. Beyen meent dat „het ka

tholieke verzet tegen het racisme wel 

indrukwekkend was, maar niet altijd 

even coherent en overtuigend." Enkele 
uitzonderingen, zoals Verschaeve, niet 
nagelaten werd het biologisch-raciale 
volksbegrip meestal terzijde geschoven. 
In de plaats daarvan stond vooral het 
culturele volksbegrip centraal. Beyen 
onderzocht overigens het verband tus
sen het natiedenken en het thomistische 
natuurrechtsdenken. „Telkens weer wer

den de volkeren voorgesteld als 'natuur

lijke', rechtstreeks door God gegeven 

grootheden die daardoor vrijwel onaan

tastbaarwaren." 

Een dergelijke benadering, zo beklem

toont Beyen, liet ruimte voor een bi
ologische interpretatie, „waarbij voor-

afgegeven gelijk kwam te staan met aan

geboren." 

ANTI-MODERN 

Beyen en zijn groep studenten gingen 
niet enkel op zoek naar het verband 
tussen het natiedenken en het bij vele 
katholieke voormannen aangeprezen 
thomistisch denken. De auteur en zijn 
groep studenten gingen tevens de ide
ologische gelijkenissen tussen katholie
ken en Vlaams-nationalisten na. „De 
eensgezindheid tussen katholieken en 

Vlaams-nationalisten rond een essenti

alistisch volksbegrip was meer dan alleen 

een basisconsensus in verband met et

nische omschrijvingen. Ze betekende ook 

een anti-modern programma waarin een 

streven naar een voortijdelijke 'gezonde' 

zuiverheid en naar een 'herwording' van 

het oorspronkelijke, katholieke en/of 

Vlaamse 'wezen' vervat lag. Het begrip 

ras was voor de katholieken aanvaard

baar zolang het met dit voortijdige en 

zuivere geassocieerd werd." 
Volgens Beyen lijkt de hypothese aan
nemelijk dat „deze sterke anti-moderne 

tendens de Vlaamse intellectuelen heeft 

belet om afdoend tegen de racistische 

dreiging te reageren." 

Verwijzend naar Ward Hermans beweert 
Beyen dat laakbare uitspraken tijdens 
het interbellum aanvaardbaar werden 
voor een heel groot deel van de Vlaams-
gezinde intelligentsia, ook voor dat deel 
dat zich antiracistisch opstelde. 
Beyen: „Geruisloos en op het eerste 

gezicht onherkenbaar vermomd, waren 

aan het rasdenken verwante motieven 

langs onvermoede wegen tot diep in de 

Vlaamse beweging binnengedrongen. De 

versperringen die er op vele plaatsen 

tegen werden opgetrokken, hadden im

mers alleen oog voor het duidelijk her

kenbare racisme. Het Vlaams-nationa

lisme als dusdanig was dus zeker niet 

voorbestemd om de racistische ideologie 

van Nazi-Duitsland voetstoots over te 

nemen, maar wél om er bepaalde thema's 

in te herkennen en te waarderen, vooral 

dan het verzet tegen de moderniteit. 

Precies datzelfde verzet verhinderde dat 

deze quasi-raciale onderstroom zich tot 

een brede racistische beweging om

vormde." 

(evdc) 

c^ Rasechte Wetenschap^ Het rasbegrip 

tussen wetenschap en politiek voor 

de Tweede Wereldoorlog. Marnix 

Beyen en Geert Vanpaemel (red.). 

Uitg. Acco, Leuven/Amersfoort, 

1998. 237 blz., 995 fr. 
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Tegen de toenemende 
verkeerschaos 

Reeds een paar weken houdt de VU van 
het arrondissement Halle-Vilvoorde actie 
voor een „een beter openbaar vervoer". 
Het heeft daarvoor de treinstations van 
Halle, Asse, Liedekerke en Zaventem 
uitgekozen, bij uitstek welbeklante pen
delstations rond Brussel. 
De reizigers ontvangen niet zomaar het 
zoveelste pamflet, maar het drukwerk dat 
hen wordt aangereikt legt ze bondig uit 
waarom de NMBS op het verkeerde 
spoor zit. 

WAAROM? 

Etienne Van Vaerenbergh: „De NMBS 

stelt zich vooralsnog te terughoudend op 

in het mobiliteitsdebat. Daarmee geeft de 

federale overheid een waardevol beleids

instrument uit handen. En dat terwijl 

iedereen om een alternatief schreeuwt 

voor de toenemende verkeerschaos." 

En dat de chaos toeneemt hoort men 
dagelijks als de verkeersredactie van de 
VRT het over de files heeft. Waar deze 
vroeger op de E40 richting Brussel ter 
hoogte van Groot-Bijgaarden begonnen, 
worden ze vandaag reeds vanaf Aalst en 
Erpe-Mere gesignaleerd! Dat blijkt ook 
uit de cijfers. De Vlamingen doen voor 68 
% van hun verplaatsingen beroep op de 
auto. Onder meer daardoor verdubbelde 
op 10 jaar tijd het verkeer naar Brussel, 
uit de richting van Gent tot 100.000 
auto's per dag en tot 106.000 auto's per 
dag uit de richting van Leuven. Het totaal 
aantal autopendelaars naar Brussel is tot 
boven het half miljoen gestegen. 
E. Van Vaerenbergh: „En alle prognoses 

voorzien nog een fikse groei van het 

personen- en goederenverkeer over de weg. 

De files zijn onderhand tot een nacht

merrie uitgegroeid. Vandaar dat wij vra

gen dat de NMBS een alternatief zou 

bieden om deze aanzwellende chaos af te 

bouwen." 

Maar de realiteit is dat de NMBS-leiding 
de snelle uitbouw van de HST boven de 
modernisering van binnenlandse net ver
kiest. Daardoor lukt ze er maar niet in de 
tremen klokvast te laten rijden. Gevolg is 

dat vele van haar reizigers op koude 
perrons moeten wachten, hun aansluiting 
met een andere trein, tram, bus of metro 
missen. Het ongenoegen wordt zo groot 
dat sommige reizigers hun woede op het 
treinpersoneel afreageren. Alsof dat per
soneel er wat tegen kan beginnen! De 
oorzaak ligt bij de NMBS-top. En de VU 
somt enkele mankementen op waardoor 
het spoor geen echt alternatief biedt. 
Zo: 

- wordt sporen met de NMBS almaar 
duurder; 

- investeert de NMBS tot het jaar 2005 
méér in de HST dan in het binnenlandse 
net; 

- ligt het kwaliteitsniveau van de dienst
verlening te laag; 

- rijden de treinen te weinig klokvast; 
- is er tijdens de piekuren een gebrek aan 
zitplaatsen; 

- zijn de fietsstallingen in de buurt van 
stations totaal ontoereikend. 

ALTERNATIEF 

Tegenover deze vaststellingen zet de VU 
van Halle-Vilvoorde o.m. volgende al
ternatieven: 

- De Volksunie wil dat er onmiddellijk 
werk wordt gemaakt van een dynamisch, 
efficiënt en klantvriendelijk spoorbeleid. 
Zolang het beleid van de NMBS in functie 
staat van de Belgische wafelijzerpolitiek 
onder het motto „1 wagon voor Vlaan
deren betekent automatisch 1 wagon 
voor Wallonië", zal het daar echter niet 
van komen. 

- De Volksunie wil dat het spoorbeleid 
geregionaliseerd wordt. Het oprichten 
van een Vlaamse spoorwegmaatschappij 
is geen absolute waarborg voor een beter 
spoorbeleid maar toch moet vastgesteld 
worden dat de regionalisering van het 
bus- en tramvervoer zijn vruchten heeft 
afgeworpen. De Lijn, de Belbus, de kust
tram, de nachtlijnen tot en met het gratis 
busvervoer in Hasselt: een dynamisch en 
Vlaams vervoersbeleid is mogelijk! 

- De Volksunie wil klokvaste treinen. 

- De Volksunie wil meer comfort voor de 

treinreizigers en meer investeringen in 

het binnenlandse net. 

OMBUDSMAN 

Om het de misnoegde treinreiziger ge
makkelijk te maken ontvangt deze ter 
plekke een voorgedrukte klachtenbrief 
gericht tot de ombudsman bij de NMBS. 
Met de aansporing dat slachtoffers van 
„de wantoestanden bi| het spoor" deze 
niet langer hoeven te pikken en prompt 
klacht moeten indienen. 
Naast het drukwerk heeft het bestuur van 
Halle-Vilvoorde ook een dossier samen
gesteld waarin de plaats van het openbaar 

De regionale VU-krant 

vervoer in de totale mobiliteit en de rol 
van het spoor daarin uit de doeken wordt 
gedaan. Ook het communautaire aspect 
van het falend spoorbeleid in België 
wordt niet uit de weggegaan. 
De acties aan de stations en de daarbij 
horende documentatie rond dit vraagstuk 
zijn puike staaltjes van ploegwerk en 
nuttige informatie! 

(mvl) 
c» NMBS op het verkeerde spoor. Of wat 

er verkeerd loopt met het spoor. Ve-

rant. Uitgever: E. Van Vaerenbergh, 

Ninoofsesteenweg 236, 1750 Lennik 

(054133 35 04). 1 

Fraude bU De Lijn in cijfers 
In 1996 liet De Lijn een grootscheeps fraude
onderzoek uitvoeren door een extern onder
zoeksbureau. Tijdens dit onderzoek werden een 
kleine 150.000 reizigers gecontroleerd op 
fraude. 
De bedoeling van dit onderzoek was een in
ventaris te maken van het totale fraudegedrag 
van de reizigers op het globale niveau van De 
Lijn, en anderzijds een methodologie te ont
wikkelen om op een eenvormige en statistisch 
verantwoorde manier de fraudecijfers te ver
zamelen en te ontleden. 
Bij de opbouw van dit onderzoek werd er re
kening gehouden met verschillende kenmerken 
die het fraudeniveau zouden kunnen beïnvloe
den, bv. piek- en dalritten, ritten tijdens de week 
en in het weekeinde, enz. 
Uit het onderzoek in 1996 bleek dat het frau
deniveau voor De Lijn op 1,7% ligt, m.a.w. 1,7% 

van de reizigers van De Lijn fraudeert. Dit cijfer is 
onderhevig aan bepaalde schommelingen, zo 
wordt er tijdens de piekuren meer gefraudeerd 
dan in de daluren. 
In het algemeen worden deze resultaten uit 
1996 bevestigd door de tussentijdse jaarlijkse 
controles die De Lijn uitvoert. En dat wou VU-
parlementslid Etienne Van Vaerenbergh weten 
voor de voorbije maanden van '98. 
In het antwoord lezen we dat aan de hand van de 
resultaten van het eerste grote fraude-onder
zoek, er jaarlijks gerichte controles uitgevoerd 
worden. Vooral op gekoppelde trams, tijdens de 
spits. De resultaten van deze tussentijdse con
troles zijn echter niet representatief voor het 
fraudeniveau van De Lijn, vermits deze controles 
zich op bepaalde soorten ritten toespitsen. 
De resultaten voor de voorbije periode van 1998 
zijn de volgende: 

Entiteit 

Antwerpen 

Oost-Vlaanderen 

Vlaams-Brabant 

Limburg 

West-Vlaanderen 

Totaal 

Aantal controles 

5.226 ritten 

of 94.293 reizigers 

113.000 reizigers 

3.432 reizigers 

1.200 ritten 

3.304 ritten 

Aantal vastgestelde 
ritten zonder geldig 
vervoerbewijs 

1.792 

1.246 

307 

262 

1.756 

5.363 

Geïnde toeslagen 

2.295.137 fr. 

1.571.674 fr. 

464.295 fr. 

371.250 fr. 

2.702.158 fr. 

7.404.414 fr. 
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Drie Frontstreken 
Dosfel-
winterverkenningen 

4 UIT DE REGIO ^ 

Op woensdag 
23 december 

a.s. kan u met 
Dosfel de 

voerstreek 
bezoeken. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel tijdens 
de kerstvakantie enkele daguitstappen. 
Ditmaal staan drie frontstreken centraal. 
En daarvoor trekken we gans Vlaanderen 
door. Eén historische frontstreek is In 

Flanders Fields, waar in '14-'18 de Grote 
Oorlog werd uitgevochten en Vlaamse 
eisen geformuleerd. De twee andere front
streken zijn conflictzones uit een veel 
recenter tijdperk: Voeren en de Vlaamse 
faciliteitengemeenten rond Brussel. 

DEZES 
Wat maakt deze streek zo aantrekkelijk 
voor anderstalige inwijkelingen ? Een 
unieke kans om het proefondervindelijk 
vast te stellen op een eerste winterver
kenning op zaterdag 19 december. We 
wandelen in Sint-Genesius-Rode, Linke
beek en Wezembeek-Oppem en verge
wissen ons zowel van de dorpsgeschie
denis als van de hedendaagse lokale 
(wan)toestanden. 

Plaats van vertrek vormt het kerkplein van 
Smt-Genesius-Rode. Van hieruit wandelen 
we via o.a. de prachtige Boesdaelhoeve en 
de stationsbuurt naar het Franstalig dorps

centrum. Vervolgens toogt het gezelschap 
naar het C.C. De Moelie in Linkebeek. Na 
een warm Brabants middagmaal verken
nen we de Linkebeekse natuur, om uit te 
komen bij het Herman Teirlinck-huis in 
Beersel. 

De dag ronden we af in het Vlaams 
cultureel centrum van Wezembeek-Op
pem. Richard Peeters verhaalt er over zijn 
wedervaren als Vlaming én gemeente
raadslid in een faciliteitengemeente. Als 
fractieleider in de Vlaams-Brabantse pro
vincieraad is hij tevens de geknipte per
soon om de bredere context van het 
verfransingsprobleem te schetsen. 
Vertrek om 9u. 45 in Taverne Binnenhof, 

kerkplein Sint-Genesius-Rode; einde om

streeks 18u. Prijs: 400 fr. (incl. warme 

maaltijd en museumbezoek) 

DE VOERSTREEK 
Tot eind jaren '80 was dit stukje Vlaan
deren bij het grote publiek alleen bekend 
omwille van de „wandelingen" van 
Vlaamse actievoerders die er de taal- en 
bestuursovertredingen aan de kaak stel
den. 
Sinds enige tijd wordt er opnieuw ge

wandeld in de Voerstreek. Deze keer niet 
om politieke redenen, wel om het mooiste 
stukje Vlaanderen te ontdekken. 
Deze daguitstap op woensdag 23 decem
ber begint met een videoprojectie Voeren, 

een symfonie in het Vlaams Cultureel 
Centrum in Moelingen. Nadien volgt een 
rondrit langs de zes Voerdorpen met uitleg 
over de huidige politieke toestand en 
bezienswaardigheden. Na het vrij mid
dagmaal hebben de deelnemers de keuze 
tussen een bronnen- en een panorama
wandeling. Voor de belangstellenden is er 
na de wandeling ook nog de mogelijkheid 
om in een of andere taverne "e Voer-
drupke" (Voerense jenever) te proeven. 
Afspraak om 9u. 45 in VCCV De Voer

poort, Moelingen; einde omstreeks 17u.30. 

Prijs: 100 fr. (drank en maaltijden niet 

inbegrepen) 

IN FLANDERS FIELDS 
Tachtig jaar na het einde van de Grote 
Oorlog blijft de Westhoek de littekens 
dragen van dit conflict dat de wereld 
veranderde. De vele militaire begraaf
plaatsen, monumenten, musea en mijn-
kraters nodigen ons uit om er even let
terlijk en figuurlijk bij stil te staan'. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Lieven Dehand-
schutter leidt er ons rond op zondag 27 
december. 
Voor de Frontstreekroute is er in de voor

middag keuze uit twee richtingen. De 
Vlaamse route leidt langs Alveringem (Ver-
schaeve), Oeren (Heldenhuldezerkjes) en 
Steenstraete (Gebr. Van Raemdonck). De 
internationale route loopt over Vladslo 
(beelden Treurend Ouderpaar van Kathe 
Kollwitz), Poelkapelle (monument oor
logspiloot Guynemer), de begraafplaatsen 
Houthulst (B) en St. Charles de Potyze (F) 
en de ondergrondse schuilplaats in Zon-
nebeke. 

Na het vrij middagmaal in leper volgt een 
literaire frontroute rond Edmund Blunden 
(Eng.), John McCrae (Can., gedicht In 

Flanders Fields), Francis Ledwige (Ier) en 
Hedd Wyn (Wales) met haltes op Tyne Cot 
Cemetery (grootste begraafplaats). Hoge 
(gebruik eerste vlammenwerpers) en Hill 
62 (loopgraven en museum). 
's Avonds wordt afgerond met de Last Post 

onder de Menenpoort in leper. 
Verzamelen om u. 30 in het Hof van 

Vlaanderen, Ijzerlaan, Diksmuide; einde 

om 20ul5 onder de leperse Menenpoort. 

Prijs: 100 fr. (toegangsgelden en maaltijden 

met inbegrepen) 

c» Voor meer informatie of inschrijving 
op deze daguitstappen, kunt u contact 
opnemen met het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. Telefonisch op het 
nummer 02/219.25.00, per fax 
02/217.35.10 of via e-post: vcld@ 
vu.be 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 17 dec. CENT: Palmer Ruys-

schaert stelt zijn historische studie over 
drie pioniers van de Vlaamse beweging 
voor. Om 14U.30 in de crypte van de Ui-
lenpiegel. Toegang 100 f r , leden FVK, v w c 
en Sneyssens 50fr Org.: Seniorenacademie 
Cent. 

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

za. 19 dec. AAICEM: Kerstkaffee 
met gratis optreden van Plansjet. Vanaf 
18u. in De Schuur Populierenstraat 15. 
Org.: FVK-Rodenbachfonds Erpe-Mere. 

Zo. 20 dec. AAICEM: Vlaamse 
Kerstmarkt. Autentieke openluchtkerst
markt in een landelijk kader Vanaf I3u. 
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. 

Do. 14 lan. AALST: Jan Caudron 
spreekt over ,,De nieuwe medische cul
tuur". Om 14U.30 in lokaal De Korenbloem, 
Grote Markt. Org.: vwc-Aalst. 

Zo. 17 Jan. CENTBRUCCE: Jaar 
lijkse nieuwjaarsreceptie en ledenfeest van 
VU-Gentbrugge-Ledeberg. Receptie van 11 
tot 12U.30. Om I3u. nteuwjaarsmaal. In de 
polyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat. Deelname maal-
tijd:400 frp.p., -12j. 200 fr Inschrijven bij 
Lieve Robert-Bogaert (09/231.19.31). 

Vr. 29 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fa
milie. Om 19u. in 't Oud-Asper Kapelle-
straat 21. Toespraak door Jaak Taghon. 
Omstreeks 20u.30: Kaas-, vlees- en vis-
buffet. (350 fr p.p., -18j. 175 fr). Inschrij
ven bij bestuursleden. Org.: vu-Gavere. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 17 dec. BRUCCE: Evrard Ras

kin over zijn boek,, Prinses Lilian, de vrouw 
die Leopold ill ten val bracht". Om 15u. in 
De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: In-
formativa vzw. 

Za. 19 dec. IZECEM: 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. 25 dec. BRUCCE: Kerstviering 
van VVVC-Brugge-Zuid. Met diavoorstelling 
van Luc Welvaert 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. POPERtNCE: Kerst 
concert,,Verstilde nacht". Om 20u.l5 in de 
Kapel der zusters Benedictinessen, Boe-
schepestraat. Met o.m. Christine Devos 
(hobo), Ludo Geloen (orgel) en Andy Wae-
yaert (gitaar). Org.: DF-Poperinge. Inkom: 
DF-leden 300 fr., niet-leden 350 fr 

vr. 8 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie. Om 19U.30 in 't Laag Plafond. 
Gastspreker: prof. Eric Defoort, VU-onder-
voorzitter Org.: vu-Roeselare, Orde van 't 
Dul Bertje, Rodenbachkring Roeselare en 
vuJO-Roeselare. 

ZO. 17 Jan. BtssECEM: Nieuwjars-
receptie van vu-arr Kortrijk-Roeselare-
Tielt. Vanaf 11 u. in ontmoetingscentrum De 
Neerbeek, Vlaswaagplein (station Bisse-
gem). Gastspreker: Chris Vandenbroeke. 
Alle leden en sympathisanten zijn wel
kom. 

Dr. 19 Jan. KORTRIJK: Karel 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 Kristien Devlieger 
(057/20.25.37). 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 17 dec. VILVOORDE: Ce-

spreksavond met Bert Anciaux. Om 20u. in 
de zaal Achtermet, CC, Bergstraat l (aan de 
Grote Markt). Org.: VU-Vilvoorde. 

LIMBURG 
Do. 17 dec. BOKRIJK: „Met Lim

burg naar een beter Vlaanderen".Najaars-
congres van Volksunie-Limburg. Om 
19U.30 in de bovenzalen van het Kasteel 
van Bokrijk. Deuren vanaf 19u. Om 22u. 
slottoespraak en receptie. 

ANTWERPEN 
Vr. 18 dec. LIER: Gespreksavond 

met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 
Van Dijck rond het thema ,,Vlaanderen 
anders bekeken" gaat niet door is ver
schoven naar latere datum. 

Vr. 18 dec. WOMMELCEM: Jaar
lijkse Kerstzangavond in rust- en verzor
gingstehuis St.-Jozef. Zingen van oude 
kerstliederen, begeleid door Pof van de 
voorde, met o.m. rusthuiskoor, zingende 
kerstman, heeriijke versnaperingen en het 
koor ,,Die Ghesellen". Org.: KK. Jan Pui-
mège. Info: ward Herbosch, 
03/353.68.94. 

ZO. 27 dec. WOMMELCEM: Ape-
ritlefconcert om 10u.45 in het Home St.-
Jozef, Kallement 1. Org.: KK Jan Puimège. 

za. 9 Jan. MERKSEM: Nieuwjaars
receptie van VU-Merksem. Tussen 15 en 
17u. in zaal Ons Genoegen, Frans Adri-
aenssensstraat. 

Zo. 31 Jan. EDECEM: Met FW-
Edegem naar ,,Karel Vingerhoets vertelt 
Timmermans". Om I5u. in Kasteel Stey-
teting, St.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf in
schrijven is noodzakelijk (03/449.14.51 -
03/457.89.32). Deelname 200 fr, -f3pas 
150 fr Org. Culturele Kring Edegem, die 
voor vervoer zorgt voor wie over geen 
wagen beschikt. 
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vu-OVDi maakt 
lijsttrekkers bekend 

De arrondissementele raad van Volksunie 
Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper heeft 
bi| stemming de aanduiding door het 
arrondissementeel kiescollege van de 
lijsttrekkers voor het Vlaams parlement 
en de federale Kamer goedgekeurd. 
Jan Loones, VU-senator en eerste sche
pen van Koksijde, wordt de lijsttrekker 

voor het Vlaams parlement. 
Geert Lambert, schepen van Oostende, 
wordt de lijsttrekker voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordiging. 
Ondertussen werd, met de samenstelling 
van de kiescolleges, de procedure voor de 
verdere samenstelling van de lijsten op
gestart. 

Geen uitbreiding 
van Brussel! 

Olivier Maingain (FDFvoorzitter) mag zijn im
perialistische ambities opbergen Er kan geen 
sprake zijn van een uitbreiding van Brussel 
Zaventem, Dilbeek, Cnmbergen, en alle 
andere Vlaams-Brabantse gemeenten zijn 
Vlaams en blijven Vlaams i 
PRL en nu ook MCC zouden zich beter be
zinnen over de verdere samenwerking met 
deze Vlaamshatende bende. Als we binnen 
enkele maanden ernstig willen spreken over 
een verdere staatshervorming kan er van 
zo'n capnolen geen sprake zijn 
De gewaarborgde vertegenwoordiging voor 
de Vlamingen in Brussel, moet geregeld wor
den binnen de huidige grenzen van het 
hoofdstedelijk gewest 

Vlamingen en Franstalige Brusselaars moe
ten samen werken aan de leefbaarheid van 
de stad voor al haar inwoners. Dat kan maar 
lukken als er voldoende eerbied is voor de 
beide gemeenschappen die Brussel bestu
ren Een gewaarborgde vertegenwoordiging 

voor de Vlamingen in de Brusselse raden en 
besturen is daarom noodzakelijk en niet meer 
dan billijk 
Maingain moet weten dat de Vlaamse ver
tegenwoordiging in Brussel geen wiskundig 
vraagstuk is dat kan opgelost worden door 
schaalvergroting De Vlamingen zouden de 
pariteit in de Belgische regenng volgens 
dezelfde numeneke logica ook wel eens op 
losse schroeven kunnen zetten Laat ons 
redelijk blijven i 
De Vlaamse partijen in Brussel moeten dui
delijk durven kiezen de Vlaamse kaart trek
ken of verder regeren met dit onverdraag
zame FDP Alle Vlaamse partyen moeten dui
delijk maken dat op zo'n basis Belgié regeren 
bijna onmogelijk wordt. De ironie wil dat het 
PDF zelf de fundamenten onder het Bel
gische bestel afbreekt. 
(Dit bericht werd verspreid na afloop 
van de partijraad van zaterdag 12 de
cember Jl.). 

Bedankt. Jaak! 
Niet minder dan 500 mensen zakten ver
leden week donderdag naar het Casino 
van Oostende af om er het 'afscheidsfeest' 
van gewezen Europees parlementslid Jaak 
Vandemeulebroeke bij te wonen. Dat Jaak 
op veel waardering binnen de partij kan 
rekenen, bewees de talrijke opkomst van 
VU-parlementsleden, andere mandataris
sen en vele kaderleden. Ook buiten de 
partij wordt Vandemeulebroeke omwille 
van zijn dossierkennis, doorzettingsver
mogen en bereidheid tot dialoog geprezen. 
Europees parlementslid Freddy Willockx 
noemde Vandemeulebroeke een 'chique 
typ'. Samen met heel wat andere aan
wezige vertegenwoordigers uit de meest 
diverse Europese regio's, prees de Schotse 

Winnie Ewing de Europese inzet van Van
demeulebroeke voor de belangen van de 
regio's. Ook journalist Johan Cuppens van 
Gazet Van Antwerpen voerde het woord en 
haalde daarbij heel wat ludieke, studen
tikoze en andere anekdotes aan. Allian-
tievoorzitter Bert Anciaux hoopte dat Van
demeulebroeke „eventjes, maar niet te 

lang zou rusten." Als een 'inspirator' en 
'wijze man' en bovendien verwijzend naar 
zijn haarsnit, werd Jaak Vandemeule
broeke door Koksijdenaar en VU-senator 
Jan Loones als de 'Daila Lama van Oos
tende' gekarakteriseerd. 

Van I. naar r.: Johan Cuppens, Freddy i 
Willockx, Winnie Ewing, Bert Anciaux, J 
Jaak Vandemeulebroeice, Vic Anciaux S 

en Jan Loones. ̂  

3cle Vlaamse kerstmarkt te Aaigem 
Na het succes van vorige jaren gaat de 
landelijke Vlaamse kerstmarkt door te 
Aaigem (Erpe-Mere) in en rond De 

Schuur, Populierenstraat 15. De kerst
markt is een organisatie van de plaat
selijke afdeling van het FVK-Rodenbach-
fonds. 

De Vlaamse kerstmarkt van Aaigem wil 
de gemoedelijkheid van vroeger uitstra
len en is daardoor reeds tot ver buiten de 
gemeentegrenzen bekend. Het is er ge
zellig toeven rond vuurkorven, opgesteld 
op de binnenkoer van de gerestaureerde 

On linC' 

V^olUHïriiC' 

www. volksunie. b« 

hoeve terwijl van verschillende streek-

specialiteiten kan genoten worden. 

ROND DE KERSTSTAL 
Proeven van de speciaal gebrouwen kerst
bieren is een aanrader terwijl anderen het 
houden bij een harteli|k glas glühwein (zie 
waardebon) of gloeiend appelsap met 
tussendoor een met te versmaden vers 
gebakken ovenkoek met warme beenhesp 
of breugelspek. 

Als toetje op al deze lekkernijen vergast 
Karel Redant de aanwezigen op gezang en 
muziek uit lang vervlogen tijden. 
Een zelf-ontworpen kerststal staat cen
traal waar de levensechte figuren de kin
deren en ouders aanzetten tot het ver
tellen van kerstverhalen. 
Aaigem is het meest landelijke dorpje in 
de streek rond Aalst, waar reeds vele 
kunstenaars een nieuwe thuis gevonden 
hebben en wat de inrichters een extra 
stimulans geeft om het artistieke kader 
met anderen te delen. 
Robuuste bronzen beelden van de hand 
van beeldhouwer Herman De Somer 
worden op de binnenkoer en voor de 
18de- eeuwse bakoven van de hoeve 
tentoongesteld, ondertussen werkt Mar

cel De Clippeleer ter plaatse zijn hout

sculpturen verder af. 

PROGRAMMA 
Op zaterdag 19 december gaan rond 18u. 
de deuren van het Kerstkaffee open met 
een optreden van het duo Plansjet. De 
twee brengen een voorstelling waarbi) 
zelfgemaakte poppen en traditionele 
volksmuziek centraal staan. Jong en oud 
kunnen genieten van het spektakel met 
St.-Antonius en zijn varken of van de 
Plansjetmarionet, ondertussen bespelen 
Mieke de draailier en Chris de doe
delzak. 

Op zondag 20 december tonen vanaf 
13u. verschillende plaatselijke- en andere 
standhouders hun artisanaal vervaar
digde Kerst- en eindejaarsartikelen. 
Unieke hebbedingetjes en andere zeld-
zaamheden zijn er te koop. Op zondag 
ontvangt niet alleen de Kerstman de aan
wezige kinderen maar ze krijgen ook een 
gratis schminkbeurt. 

Opnieuw nodigt WIJ zijn lezers uit op de 
kerstmarkt van Aaigem en om het i]s een 
beetje te breken ontvangt u met bijgaande 
waardebon 1 glas glühwein. Gezond
heid! 

Waardebon 

Deze bon (geen kopie) geeft recht op 

1 glas Glühwein 
tijdens de Vlaamse kerstmarkt te Aaigem 

19 en 20december1998 
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TAK vraagt eerherstel 
voor Vindevogel 

Woensdag 9 december hebben militanten van 
TAK te Cent actie gevoerd aan de hoofdingang 
van de Sint-Baafsl<athederaal en op het Koop
handelsplein aan het Justitiepaleis. 
TAK voerde deze actie in het kader van de 
grootscheepse herdenking van de vijftigste ver
jaardag van de goedkeuring van de Universele 
verklaring van öe Rechten van de Mens door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
te Parijs. Het Gentse stadsbestuur geeft deze 
verjaardag een extra accent door op zeven 
plaatsen in de stad reuzengrote spandoeken van 
ongeveer 14 meter hoog op te hangen met 
daarop de 30 artikelen van de universele ver
klaring afgedrukt. 
Het uitblijven van het opheffen van de 54 jaar 
oude hypotheek van de Belgische repressie- en 
epuratiewetgeving na WO II, en het uitblijven 
van ingrijpende amnestiewetten, het aberate 
afkeuren door bepaalde unitair Belgische en 
francofone middens van het door het Vlaamse 
parlement getemde repressiedecreet-Suyker-
buyk waren voor TAK een dubbele aanleiding om 
actie te voeren rond deze verjaring. 
De Belgische repressiewetgeving na WO II was 
en is een regelrechte aanfluiten van de 50 
artikelen vervat in de in 1948 gestemde uni
versele verklaring. 
Als concrete illustratie daarvoor verwijzen de 
TAK-actievoerders naar het dossier van de op 25 
september 1945 in de Gentse gevangenis De 
Nieuwe Wanöellng terechtgestelde katholieke 
volksvertegenwoordiger en oorlogsburgemees
ter van Ronse, Leo Vindevogel. Zo werd Vin-
devogels parlementaire onschendbaarheid 
nooit opgeheven, met andere woorden is Vin
devogel in de Belgische geschiedenis de enige 

volksvertegenwoordiger die in functie aan de 
executiepaal is gestorven. Zijn advocaten wer
den tijdens de debatten geïntimideerd en be
dreigd, de woning van één van hen, meester 
Claus, werd door een bomexplosie, uitgevoerd 
door verzetslui, vernietigd. Er werden mein-
edigen, ten laste van Vindevogel, opgeroe
pen... 
Kortom dit proces is één grote aanfluiting van de 
universele verklaring. Tragisch genoeg was het 
in die periode niet een unicum! 
TAK-militanten hebben aan de stelling, met een 
spandoek ter gelegenheid van de vijftigste ver
jaardag van de universele verklaring, naast de 
hoofdingang van de St.-Baafskathedraal én op 
de pui van het Gentse Justititiepaleid een span
doek hangen met volgende tekst: 
-1948-1998:50 jaar universele verklaring van de 
rechten van de mens én wat met 54 jaar Bel
gische repressiewetgeving na WO II? 
- Daarom postuum eerherstel voor volksver
tegenwoordiger Leo Vindevogel (tCent, 25 sept. 
•45) 
- Daarom Vlaamse Regering, maak werk van het 
repressiedecreet-Suykerbuyk. 
- Daarom minister Van Parys, doe wat aan het 
repressiedossier-Vindevogel. 
Aan de St.-Baafskathdraal werd een bord op
gehangen in verband met het waarom van deze 
actie en de actievoerders deelden pamfletten 
uit aan de voorbijgangers. Tevens vragen zij 
postuum eerherstel voor volksvertegenwoor
diger Leo Vindevogel en voor de concrete toe
passing van het decreet-Suykerbuyk en ten 
slotte ook voor verdere verregaande amnes
tiewetten op federaal niveau, want daar juist ligt 
het pijnpunt inzake deze materie. 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHILDER NEEMT NOG 
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350 FR. P/U + BTW. 

ENKEL ERNSTIG WERK OOST-VL 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE MENSEN VAN HET JAAR 
Mare Verwilghen m de rubriek België, 
John Hume en David Trimble in de 
rubriek Wereld, Jan Decleir in de 
rubriek Cultuur, Woestijnvis in de 

rubriek Media en Dominique Van Roost in de rubriek 
Sport werden door 6.889 lezers van Knack en kijkers 
van VTM-Nieuws verkozen tot Mensen van het Jaar. 
Interviews met en portretten van de laureaten: een bij
lage van 22 bladzijden. 

M A A T S C H A P P I J 

HUN NAAM IS X 
"Veel vrouwen komen bij een therapeut met klach
ten die niets van doen hebben met seksueel misbruik 
maar beginnen in de therapie verhalen te vertellen 
van satanisch misbruik." Over heksenverhalen in de 
Middeleeuwen, het doorschuiven van de schuld naar 
derden, ratten en herderinnetjes, de schade die een 
gewillig oor aanbrengt en België als het land van 
complotten en doofpotten: een gesprek met de 
Nederlandse professor Peter Van Koppen over de 
X-getuigen. 

G E Z O N D H E I D 

LIVEN MET DEMENTIE 
"Wie een dementerend familiehd opvangt, begeleidt 
de aftakeling van een geliefd persoon. Het is niet 
eenvoudig om zoiets te verwerken. Zo'n mensen 
moeten zelf psychologisch begeleid worden: ik 
noem deze moderne assepoesters mijn verborgen 
patiënten." Thuis opvangen of onderbrengen in een 
tehuis? Dementie plaatst mensen voor een hart
verscheurende keuze. 

WEEKEND KNACK. INTERVIEW BRAD PITT + STEP BOS + MENOPAUZETHERAPIEËN + CRUISE GAUGIN ACHTERNA 
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Ergens tussen de abstractie van Mondriaan 
en de installatie, zoals men er 's zomers in 
Watou een aantal kam bewonderen, be
vindt zich de Brusselaar Marcel Brood-
thaers (1924-1976). Het is met eenvoudig 
over zi|n werk te spreken, zonder de jaren 
zestig in herinnering te brengen. Iedereen 
denkt dan spontaan aan de linkse, pro
gressieve revolte van San Francisco tot 
Praag. Maar men kan die jaren niet her
leiden tot de manifestaties in Parijs van 
Mei '68, gewoon omdat die in feite nau
welijks meer waren dan de voleinding van 
een proces van ontvoogding. In feite tast 
de moderniteit al vanaf het einde van de 
negentiende eeuw op alle vlakken van het 
leven de gekende structuren aan en ont
staan speelse verminkingen De poëzie van 
Paul van Ostaijen, het werk van Van 
Toorop, Mondriaan, Dali en Miro, het zijn 
uitdrukkingen van een ontvoogde kunst, 
die zich met aan bestaande regels van 
schoonheid en voorstelling van de wereld 
wil storen. In de jaren zestig grijpt dit 
fenomeen de dagelijkse realiteit aan en 
vallen de klassieke taboes weg 

VERGANKELIJKE MATERIALEN 

Een van de mensen, een dichter in oor
sprong, die zich over de grenzen van het 
woord begaf was Broodthaers, die op die 
manier de ene muze voor de andere in
wisselt. Meer nog, die zich niet meer stoort 
aan de bekende verschillen tussen de kun
sten. Het IS verboden de muren tussen 
dichtkunst en beeldende kunst te laten 
staan. Echt nieuw is dat naar ons gevoel 
niet, maar anderzijds zet de man de stap zo 
grondig en openlijk, dat men er zich wel 
moet voor hoeden er met slechts een show 
in te zien. Het is show, het is spel, maar 
beide bezigheden zijn ernstig, of liever, 
eisen aandacht op. Op die manier laat 
Marcel Broodthaers zich toch weer aan 
regels binden, al zijn die voor de leek niet 
altijd te begrijpen, als ze al zichtbaar zijn 
Een van de kenmerken van de heden
daagse kunst IS het gebruik van vergan
kelijke, onedele materialen, zoals eier-
schelpen. Uiteraard zou je kunnen ver
onderstellen dat dit te maken heeft met de 
ontvoogding van de kunst en met het feit 
dat de kunstenaar de democratische toer is 
opgegaan. Waar Velasquez zich erop toe
legde de degeneratie van het Spaanse 
koningshuis anno 1700 op doek vast te 
leggen, Rodm de burgers van Calais in hun 
hemd zette, verbeeldt de hedendagse kun
stenaar zich dat een fietswiel wel iets 
anders kan doen dan in de voorvork rond 
te draaien, zoals Duchamp deed. 
De vraag is natuurlijk wat het betekent te 
zeggen dat het geen pijp is, nadat men een 
perfecte pijp heeft geschilderd. In een 
station enkele deernen voorstellen, al dan 
met gekleed, zoals Delvaux deed, schokt 
de burger, die hoogstens in een secreet 

De leegheid 
van het concrete 

^ B O E K E N ^ 

kabinet een naakte Maia wil bewonderen, 
maar toch liever godinnen verbeeld wil 
zien. Toch krijgt de democratisering van de 
kunst een redelijke aanhang. Meer nog, in 
plaats van dichter naar de ervaringen van 
het dagelijkste bestaan toe te groeien, heeft 
zich een kunst ontwikkeld die onmetelijk 
ver van de wereld staat Maar meestal, 
zoals Broodthaers, kan men maar beter 
bestaande dingen, vormen „als lege te
kens" m de kunst opnemen, zoals Anna 
Hakkens in haar inleiding tot de ten
toonstelling over Braadthaers het stelt. 

LEGE TEKENS 

De vraag is dan of we iets met die kunst 
kunnen aanvangen, of nog, of die kunst 
betekenis heeft Natuurlijk is de vraag m 
het kader van Marcel Broodthaers met 
echt, omdat het werk er nu eenmaal is. We 
bedoelen maar, men kan het werk gaan 
bekijken in Brugge, al is wordt er met alles 
getoond, is het getoonde wel represen
tatief. Er IS zelfs meer, de kunstenaar 
Broodthaers was met alleen dichter of 
plastisch beeldhouwer, maar ook film

maker. Men noemde hem een multtme-

diafiguur. Daar begon voor ons, jaren 
geleden de eerste kennismaking met Mar 
cel Broodthaers, toen in Oostende, op een 
regenachtige zondagochtend, een film ge
draaid werd, waaraan wij af en toe her-
innderd worden, zonder nog echt goed te 
weten waar het om ging. Samen met de 
kom mosselen en andere gebruiksvoor
werpen, die de man de wereld instuurde, 
vormt dat, of we het nu willen of met, de 
wereld zoals wij die kennen. 
In die zin is naar ons gevoel Broodthaers 
meer dan een interessante kunstenaar, 
meer dan een boeiende speelvogel, omdat 
hij ons confronteert met de leegheid van 
het concrete. Pas als je je kunt verbeelden 
dat een kom mosselen-met-fnet met alleen 
dient om te eten, maar een hoop con
notaties kan oproepen, is die kom mos
selen iets bijzonders Daarom ook achtten 
we het wenselijk een „moeilijk" kun
stenaar voor te stellen, met name omdat hij 
de wereld van zijn tijd, toch verbeeld heeft. 
Dat we het met direct vatten, kan geen 
beletsel vormen, omdat het vijfde pia

noconcerto van Ludwig van Beethoven 
voor een leek toch ook met direa te volgen 
valt. Niettemin kan men eraan verslaafd 
raken. 

Wie meer wil weten over Marcel Brood
thaers kan het boek doornemen, met een 
doordachte mleiding van Anne Hakkens, 
die een doctorale studie aan de kunstenaar 
wijdde. Verder vindt men in dit werk 
boeiende teksten waaruit de figuur Brood
thaers spreekt, zoals hij zichzelf wilde laten 
kennen, als romanticus en als speler met de 
dingen. 

Bart Haers 
c» Marcel Broodthaers aan het woord. 

Interviews en fictieve gesprekken. Sa

mengesteld door Anna Hakkens. Uttg. 

Ludton, Gent, 1998, 800 fr 

De tentoonstelling gaat door tn het 

Groentngemuseum te Brugge, nog tot 

17 januan 1999. 

Moulés 
rouges 

casseroles. M. 
Broodthaers, 
1965. 
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nis n6T ITI£l3ir l6KK6ir IS... 
fe//x/1/en voorstellen hoeft met meer Hij is 
één van de grote tenoren van de feestelijke 
keuken in België en kreeg bekendheid als 
TV kok in het VRT-programma Eén voor 
iedereen en zyn eerste feestelijke kook 
boek Koken met Felix Alen 
Welnu zyn tweede boek is klaar In dit 
prachtige kook- en kykboek bundelt de kok 
ongeveer 200 byzondere recepten die van 
elk feest een onvergetelijk festyn maken 
Het boek is ingedeeld zoals zyn vonge 
uitgave in thema onderwerpen Nu staat 
echter telkens een typisch streekproduct 
centraal De uitgave bevat ook een hoofd
stuk basisrecepten, keukentermen en 
meest gebruikte keukenkruiden De prach
tige foto s zijn opnieuw van Tony Le Due 
Dit kookboek is tevens een prachtig ca 
deauboek waar menige amateurkok heel 
gelukkig zou mee zyn 

o» Feestelijk koken. FeltxAlen. Fotografie van 
Tony Le Due. Uttg Lannoo, Ttelt, 1998 
223 bh, 1980 fr 

De nieuwste trend in de kookkunst zyn de 
fyne hapjes die als aperitief of tussen
doortje worden voorgeschoteld En het 
liefst iets wat men nog met geproefd, 
gezien of zelfs met verwacht heeft Kleine 
kunstwerkjes, liefelyke bordjes en fijne 
proevertjes 
Deze kun je nu zelf creeeren met de hulp 
van Arnold Hanbuckers, die in Exquise Hap
jes maar liefst zestig sublieme gerechtjes 
voorschotelt Eén voor één kunstwerkjes, 
schilderijtjes een lust voor het oog In 
eenvoudige taal legt de chef zyn kneepjes 
en vondsten uit, gelardeerd met weetjes 

rond de ingrediënten en hun bereiding De 
foto's zyn van Carl Lapeirre 
Deze uitgave is eveneens byzonder ge
schikt als geschenkboek En voor wie het 
nog steeds met beseft het oog wil ook 
wat 
c» Exquise Hapjes Arnold Hanbuckers Uttg 

Lannoo, Ttelt, 1998 144 bh, 149S fr. 
Cas Spijkers en zijn Swaen is een kookboek 
met geschiedenis De geschreven geschie
denis van De Swaen brengt ons terug tot in 
1389 toen de dochters van Aart Cleynaal 
op de grond van het huidige hotel in 
Oisterwijk hun erven hadden Het duurt 
nog 200 jaar voordat Peter Willem Hey-
mans hier een herberg begon De naam De 
Swaen komt echter van Cornels Antonis 
Hennks die in 1605 eigenaar van de grond 
werd maar slechts in 1628 zyn Swaene" 
bouwt Na vele eigenaren komt de Swaene 
in handen van Rozalia Roeloffzen, die direct 
met verbouwen begint Weschryven1891 
Zeven jaar later koopt ze een aanpalend 
huis en verbouvrt ze opnieuw In 1899 is De 
Swaen voltooid en is nu een hotel 
Vele eigenaars kwamen en gingen tot Cas 
Spykers kwam, in 1978 Hy verbouwde 
grondig en maakte van het vertrouwde 
huis tot een hotel-restaurant, een è la carte 
restaurant dat tot de besten van Europa 
behoort 

En van die kaart krygen wy de bereidings-
wyze Mooi ogend, lekker uitziend met 
wijntips en alles wat erbli hoort Zelfs de 
Franse benamingen van de gerechten Een 
voorbeeld Pêté d'anguille chaud aujeuge 
fennouil et pommes nouvelles nssolées 

Daaronder de vertaling Warme palingpaté 
met jonge venkel en nieuwe gebakken 
aardappelen Typisch Hollands 
Geef ons maar de Nederlandse benaming 
Anders bekeken een mooi kook- kyk- en 
leesboek Eveneens geschikt als geschenk 
boek 
c» Cas Spijkers en ztjn Swaen. Uttg. Ttrton, 

Baarn I Lannoo, Ttelt 1998, 174 bh, 
1780 fr 

Een afzakkertje na de maaltyd is mee
genomen Maar beseft men wel goed wat 
men dnnkt' Whisky liefhebbers kunnen 
zich gelukkig pryzen Bob Minnekeer en 
Stefaan Van Laere brachten hun kennis 
over Whisky samen in het gelyknamige 
boek Komt dit w/3ferof//feuit Schotland of 
Ierland' Wat is het verschil tussen whisky 
whiskey en bourbon' Tussen graan- en 
maltwhisky' Hoe heeft de Schotse whisky 
de wereld veroverd' Hoe juist degusteren 
en welke whisky op welk moment van de 
dag' Wat is een single malt een single 
single malt, een cask straight, een cast 
strength, een vintage' Rypt whisky nog 
verder in de f les' Deze en nog veel meer 
vragen krijgen een antwoord in deze uit
gave Het boek bevat bovendien enkele 
heerlyke whisky menu's, autenthieke whis-
kytralls en Interviews met whtskeykenners 
De fotografie is van Johan Martens Het 
resultaat mag er zijn, een njk geïllustreerde 
gids voor de leek Ook gevorderden zullen 
nog heel wat Informatie opsteken 

c» Whisky. Bob Minnekeer en Stefaan Van 
Laere. Uttg Lannoo, Tielt, 1998 96 
hlz,7S0fr. 
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Geen Kerstmis 
zonder 

muziek. Er 

zijn ai heei 

goede CD's te 

icrijgen voor 

zachte 
prUzen. 

Het platenmerk Naxos biedt CD's aan 
tegen 299 fr. Veel mensen betrouwen het 
zaak]e niet. Te goedkoop, denken ze. Ten 
onrechte. De uitvoerende musici komen 
vaak uit Oost-Europa, de stemmen uit 
Engeland. Maar violisten en hoboisten uit 
Boedapest en Praag zi]n technisch even 
begaafd als hun collega's uit het westen, 
en ik ken geen betere koren dan de 
Engelse. Bovendien worden ze in vak
tijdschriften vaak hoog gewaardeerd. 
We beginnen bi) Bach, de cantor uit 
Leipzig. Hl) schreef cantates voor elke 
zon- en feestdag. Een deel ging verloren. 
Wilhelm Friedemann, de kwistigste on
der zijn zoons had ze verkocht. Maar wat 
rest is devotie en deemoed. Dat horen we 
in Herz und Mund und Tat und Leben 

(BWV 147) met de zo tyisch koralen die 
door het volk werden meegezongen, en 
de kunstige fuga's. Etn feste Burg is unser 

Gott kennen we in zijn eenvoudige zet
ting van Luther. Bach maakte er kantwerk 
van. Mendelssohn die Bach herontdekte 
gebruikte het thema m zijn vijfde sym
fonie, bijgenaamd Reformation 

(8.550642). 

Jobstudenten gevraagd 
voor canada 

Reeds meer dan 30 jaar worden in de Canadese 
provincie Ontano elke zomer studenten ingezet in de 
tabaksoogst Vlaamse jongeren kunnen opnieuw ge
durende de zomer van 1999 deelnemen aan dit 
bijzonder avontuur tussen 25 juli en 50 september 
tewerkgesteld worden bij een Canadees landbou
wersgezin, veelal van Vlaamse herkomst 
Voorwaarden student zijn, minimum 18 jaar en zich 
kunnen vrijmaken voor de volledige duur van de 
oogstperiode, de Canadese authonteiten aanvaarden 
slechts mannelijke studenten 
«> Belangstellenden nemen zo vlug mogelijk schriftelijk 

contact op met het secretariaat van Vlamingen tn de 

Wereld, Tervuursesteenweg 115, 2800 Mechelen. Fax: 

015/42.26.96. E-mail: VIW@Pandora.be 

N iet iedereen waardeert de zoetigheid die 

Pavarotti en kompanen over de stille nacht, de 

kribbe en de herders strooien. Evenmin de tirannie 

van de boeken-top 10 die je in gezelschap met 

schaamte doet erkennen dat je daar staat zonder 

emotionele intelligentie. Hierbij een aantal 

vluchtwegen, met normen als authenticiteit en een 

goede prij si kwaliteit-verhouding. 

^ M U Z I E K V 

Bachs zes motetten vormen een hoog 
tepunt in de religieuze muziek. Ze zijn in 
de eerste plaats hoopvol. Bij het begin van 
de godsdienstoefening in de evangelisch-
lutherse kerk ten tijde van Bach was het 
gangbaar een eenvoudig motet te zingen. 
Bach behield de troost maar maakte de 
eenstemmigheid tot polyfonisch weefsel. 
Luister naar/es«, meme Freude. Je hoort 
tekens van herkenning. (8.553823) 
Geen instrument zingt weemoediger dan 
de cello. We vinden zijn klaagzang m het 
aangrijpende Schelomo van Ernest Bloch 
en Kol Nidrei van Max Bruch, beide met 
wortels in de Joodse traditie. We vinden 
zijn virtuositeit in Tsjaikovski's Rococo-
vanaties, ontstaan na een drinkgelag met 

een levende legende. Hij was ooit be
vriend met Toscanmi, maar hij is vooral 
bekend omdat hij het pijnlijk vond te 
worden betaald voor het voorrecht mu
ziek te mogen maken, om zijn loyaliteit en 
zijn onvoorwaardelijke trouw aan zijn 
vrienden. Bruckner was organist aan de 
abdij St.-Florian bij Linz. Giulini dirigeert 
zijn zevende symfonie, geboren uit de 
rijkdom van het orgel en met een sereen 
adagio, geschreven bij het vernemen van 
de dood van Wagner. (Masters 445 553-

2) 
Clara Haskil is een van de grote pianisten 
van de vorige generatie. Een gebogen, 
gerimpeld vrouwtje met handen die voor 
Mozarts muziek leken te zijn gemaakt. 

Een kerstboom 
vol melodie 

12 

zijn vriend, de cellist Finkenhagen. „Ik 
voel met opgewekt en een beetje rococo", 
zei Tsjaikovski. Vandaar. (8.550479) 
WIJ hebben zelden op TV een aangrij
pender beeld gezien dan dat van de 
hedendaagse Poolse toondichter Gorecki, 
toen hij tegen de achtergrond van een 
concentratiekamp het ontstaan van zijn 
derde symfonie schetste. Die symfonie is 
één langgerekte weeklacht tegen de zin
loosheid van haat, verdwazing en broe
dermoord. (8.550.822) 
Monteverdi is een van de zeven gemeen 
in de muziekgeschiedenis. Zijn Orfeo zou 
de eerste volwaardige opera zijn geweest. 
Daarom wordt hij beschouwd als de 
schepper van het genre. Toch verkiezen 
WIJ zijn Marmvespers, een heterogeen 
maar prachtig mengsel van gregoriaans 
ordinarium, psalm en hymne, soms één-
stemmig, soms polyfoon, maar altijd m 
functie van nederige devotie (2 CD's -
8.550662/63) 

Mozarts hoboconcert is pastoraal, zijn 
fagotconcert geestig, het adagio van zijn 
klarinetconcert een zwanenzang. Alhoe
wel zelf m de eerste plaats klaviervirtuoos 
- denken we aan de scène in de film 
Amadeus waarin hij Saliere improvise
rend wegspeelt -, kende geen mens zo 
goed de mogelijkheden van de hout
blazers als het wonderkind uit Salzburg. 
En zelden of nooit vind je drie zo mooie 
concern op één en dezelfde CD. 
(8.550345) 

BIJ de zogenaamd grote merken zochten 
WIJ naar waardevolle opnamen van rond 
de 500 fr. Zo heeft DGG twee reeksen 
lopen (Masters en The Originals) met 
beroemde werken onder de handen van 
beroemde solisten. Carlo Mario Giulini is 

Dit blijkt uit haar vertolking van twee van 
zijn concerti (19 en 27) en de sonate K.V 
280. Mozart eist een parelende aanslag, 
een vlekkeloze dialoog en weemoed tus
sen de noten. Die zijn hier, ongekunsteld. 
(The Originals, 449 722-2) 
Zo ingewikkeld van textuur Bach is, zo 
ongecompliceerd en melodieus is Haen-
del. Je hoort m zijn orgelconcerten vaak 
echo's van een opera of een oratorium. 
Maar dat was geen schande. Jezelf pla 
gieren was een soort huldebetoon. Die 
orgelconcerti zouden nu meezingers zijn. 
En een klanknabootsing werd al evenmin 
geschuwd. Luister maar naar de koekoek 
en de nachtegaal. (Masters 447 300-2) 
Beethovens pianosonates hebben veelal 
een bijnaam en zijn herkenbaar door de 
sfeer die door deze bijnaam wordt op
geroepen. Ik denk aan deMondscbem, de 
Appasionata en de Pastorale. Zijn laatste 
sonates lijken wel voorlopers van de 
twintigste eeuw. Het is alsof Beethoven 
zich laat gaan m gemijmer en daarbij de 
vaste regels van modulatie uit het oog 
verliest. Voor zo iets heb je een filosoof en 
een groot pianist nodig. Alfred Brendel is 
hier de geknipte man. (Philips 2 CD's 
voor de prijs van 1, 438 374-2) 
Ook bij Decca hebben wij enkele parels 
gevonden. Zo een aantal serenades van 
Mozart (waaronder de roemruchte Eme 

kleine Nachtmusik) o.l.v. de legendari
sche Willy Boskovsky die als met één met 
zijn viool de luisteraars wist mee te slepen 
tijdens het fameuze nieuwjaarsconcert uit 
Wenen. Zijn Mozart is pure vreugde, 
zonder pretentie en zonder schaduw (443 
458-2). 

Ieder kent Mozarts veertigste symfonie, 
vooral omdat ze zo vaak is verknoeid 

door een laag suilïer en zeem. Maar het 
mooist klinkt ze onder de vingers van de 
reeds genoemde Carlo Maria Diulini, 
doorzichtig en sprankelend. Op dezelfde 
CD staat ook zijn laatste symfonie n° 41, 
bijgenaamd Jupptter omdat ze in haar 
vorm en haar emotie de Olympos be
nadert (452 889-2). 

Vivaldi IS de man van de zeshonderd 
concertie die - zo zeggen de zeurkousen -
allemaal dezelfde zijn, zij het onder een 
andere naam. Maar wie Hogwood en zijn 
Academy of Ancient Music beluistert m 
Vivaldi's barokke krullen, verborgen in 
de blokfluir, de mandoline en de luit, zal 
daar anders over oordelen (2 CD's voor 
de prijs van 1.455 703-2). 
BIJ Hyperion vonden wij Haendels Vuur-

werkmuziek, feestelijke klanken bij de 
viering van de Vrede van Aken, een reeks 
van korte dansachtige stukken, hier in een 
oorspronkelijke zetting voor een blaas-
orkest van hoorns, trompetten, hobo's, 
fagotten en pauken. Op dezelfde CD 
staan ook de Coronation Antbems, tri
omfantelijke muziek bij de kroning van 
Engelse koningen, met herinneringen aan 
zijn voorloper Purcell, maar rijkelijker 
versierd, en aan zijn eigen oratorium 
Messiah. Haendel is melodie, zegt men 
vaak. Dit wordt hier duidelijk bewezen. 
(CDA 66350) 

Daarnaast ook een diep doorvoelde ver
tolking door de Duitser Matthias Goerne 
van Schuberts laatste liederencyclus Win-

terreise, geschreven in 1828, het jaar van 
zijn dood. De muziek is zo expressief dat 
je er de kilte van de winter en van de dood 
m voelt. Schubert was ziek en neer
slachtig. Op de vraag naar het waarom 
antwoordde hij zijn vrienden „Mijn lied 
zal het duidelijk maken" (CDJ 33030). 
Tenslotte nog even naar het kerstlied. Wij 
hoorden vorige week Jef Geeraerts op de 
radio zijn afschuw uitspreken over de 
zoeterige, artificiële benadering van men
sen als James Last en Pavarotti, en zijn 
bewondering voor de wel zeer eigen
zinnige visie op Stille Nacbt van de twin
tigste eeuwse componist Alfred 
Schnittke. Tussen het aanbod zocht en 
vonden wij vooral mooie bloemlezingen 
bij de Engelsen. Adeste, fideles, In dulci 

jubilo en de andere vertrouwde kerst-
hederen door het King's College Choir 
uit Cambridge (EMI CDM 566244 2), 
Medieval Carols met een wat minder 
bekende maar authentieke klank door de 
Oxford Camerata (Naxos 8.550751) en 
Merry Christmas, traditionals gebracht 
door een Duits knapenkoor zonder ef-
fectjagerij. (Naxos 8.550.188) 

(wdb) 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Groot kabaal in de Kamer", 

las Ahasverus 

Mensen zonder manieren 

West-Vlaamse vissers: 
„Gedaan met garn halen!" 

© 
Afbraakfirma stevaert er wel bij 

© 
Zetduivel: 

Wendy lanceert lustbil 

© 
Wontergem: „Zeg niet te gauw 

't was weer een vrouw!" 

© 
Vakbonden proberen een 

Levis je te vangen 

© 
Opgrimbie: ieder kluisje 
heeft zijn kruisje! 

© 
Morten Olsen tot Franky Van der Eist: 
„Deen z'n dood is d'ander z'n rood!" 

© 
1ste punt Maffiawet: 
„Geef maar petrol!" 

© 
Als het van de maffia afhangt: 
Diamant werpen... 

© 

^ CULTUUR ^ 

Nog tot 14 februari 1999 loopt in liet 'Beigiscli 
Centrum van liet Beeldverhaal' de 

tentoonstelling 'Alex: 50 jaar een klassieke thriller'. 
WIJ ging er een kijkje nemen. 

Alex in de kijker 
Moest binnen 50 jaar nog' iemand ge-
interesseerd zijn in onze 'jeugdherin
neringen', dan gullen wij hem of haar 
zeker vertellen over de grote strip-col-
lectie bij ons thuis in de kast. Jommeke, 

Nero (de heruitgave van de oude reeks), 
De Rode Ridder (nog van voor de blote 
damesbenen) en Paling & Ko (Spaanse 
humor) waren onze toenmalige helden. 
Later voegden ook Asterix en Alex zich 
bij dat kakelbonte gezelschap. Asterix 
zou - voor wie de stap kan maken -
daarbij kunnen doorgaan als de hu
moristische tegenhanger vari Alex. 
De aangedikte tekenstijl van het duo 
Uderzo & Gosciny staat daarbij in schril 
contrast met het realisme van Jacques 

Martin (°1921), de geestelijke vader van 
Alex. Een groot aantal van I^artins te
keningen is te bewonderen in het Bel

gisch Centrum van het Beeldverhaal in 
Brussel. Daar loopt nog tot 14 februari 
de tentoonstelling 'Alex: 50 jaar een 
klassieke thriller'. 

Het verhaal van deze stripheld zal u 
genoegzaam bekend zijn: de Gallische 
slaaf die middels adoptie het Romems 
burgerschap verwerft en die met zijn 
vriend Enak ten tijde van dê heerschap
pij van Julius Caesar tal van historische 
avonturen beleeft. In het Centrum voor 
het Beeldverhaal gaat het scenario met 
de meeste aandacht lopen. 
Het levensverhaal van de stripheld - met 
eventueel een situering van de' histo
rische personages en gebeurtenissen -
komt jammer genoeg niet aan bod. Daar
bij merken we op dat de interviews met 
Jacques Martin, te bekijken in de au
diovisuele ruimte, een klein tipje van de 
toga oplichten. 

Om ze te verstaan, beheers" je dan weer 
wel beter het Frans: een Nederlands
talige ondertiteling ontbreekt. Ander
zijds is het zo dat het gros van de te 
bezichtigen prenten, dan weer wel Ne
derlandstalige tekstballonnen draagt. 
Alex wordt in 1948 'geboren' in het 
weekblad Kuifje. Daarvoor had de uit 
Straatsburg afkomstige Martin zich on
der meer doen opmerken in de strip-
bladen Bravo en Wrill. Al in 1950 neemt 
de tekenaar twee assistenten in dienst. 
Die maken hem het werk voorafgaand 
aan elk Alex-album (o.a. historisch on

derzoek) wat lichter om dragen. Een van 
hen heet Roger Leloup, die later zelf 
stripgeschiedenis zal schrijven met de 
SF-strip Yoko Tsuno. Martin vindt enkele 
jaren later ook nog de tijd om met een 
tweede reeks van start te gaan. Ofschoon 
nooit zo populair als Alex wordt ook zijn 
journalistenfiguur Guy Lefranc een 'BS', 
een Bekende Stripfiguur. 
De avonturen van de jonge Alex spelen 
zich af in een wereld vol intriges, com
plotten en verwerpelijke manipulaties. 
„Elk avontuur van Alex kan gelezen 
worden als een strijd tussen onschuld en 
cynisme, tussen moraal en 'Realpoli-
tiek'. Die wereld, bevolkt door ver
raders, corrupte lui, lafaards, profiteurs, 
leugenaars, hypocrieten en moordenaars 
is in een ver verleden gesitueerd en toch 

zo dicht bij ons" lezen we in de pers
map. 

De samenstellers van de tentoonstelling 
zijn ervan overtuigd dat Martins werk 
terugplooit op de Italiaanse renaissance. 
Het is niet de Oudheid die de tekenaar 
heeft willen reproduceren, wel 'recep
ten' en 'handleidingen' die de wereld 
toen draaiende hielden. Ook zou hij een 
grote invloed ondergaan van - of er 
dezelfde theorieën op nahouden als -
Niccoló Machiavelh en dan met name de 
ideeën uit 'Il principe', het handboek 
voor heersers. 

Wie aan de zware theorieën geen bood
schap heeft kan de Alex-reeks (fraai 
uitgegeven bij Casterman) natuurlijk 
ook gewoon lezen omdat ze van uit
stekende kwaliteit is. Het is nu nog 
wachten op een vertaling van 'De Bar
baren' de jongste titel in de reeks. 

(gv) 

c» 'Alex: 50 jaar een klassieke thriller' 

is nog tot 14 februari 1999 te be

zichtigen in het Belgisch Centrum 

van het Beeldverhaal, Zandstraat 20, 

1000 Brussel. Tel. 02/219.19.80. 

Alle dagen van lOu. tot 18u. Maan

dag gesloten. 

Nee, dat mag met ^ We hebben zo
veel opgeofferd en /o vee f op het 
spe f gezet We zijn zó ver gevor
derd Dat mag toch ntet zo maar 
opgegeven worden > We moeten 
hpt _*._ o>'->^'">'j9fijf<.e proherB'^ ^ 

Alex zoals hij 

Is: doorgaan 

tot het 

uiterste. 13 

OPGAVE 124 

HORIZONTAAL 
5. Zorgvuldig bewaard voor 

later (8) 
6 Waar lieden vertoeven als 

de temperatuur aan de 
lage kant is (13) 

8. Heel in 't kort kun je in dit 
geval uit allerlei dingen kie
zen (1.1.) 

9. Houding van een liggende 
stijfkop (5) 

10. Een hoop kabaal buiten de 
deur (9) 

12 Deze vogel is wijs of dom 
(3) 

13. 't Is een heel eind om van 
de troon te stappen (7) 

14 Voertuig zonder wielen (4) 
15 Deze proef zul je moeten 

doorstaan (4) 
16 Hoe bestaat 't omsinge

ling van een snee brood' 
(13) 

19 Levensreddend zitmeubel 
(11) 

21 Watje in twee gelijke stuk
ken kunt verdelen, duurt 
maar kort (4) 

22 Schitterende kijkers, van 
de kou misschien' (10) 

VERTICAAL 

1. Misschien een apparaat om 
een bruut een café binnen 
te dragen? (7) 

2. Betrapt op je aanwezigheid 
(4) 

3 Datgene wat je bezorgd
heid wegneemt (14) 

4 Zo iemand verpest de 
stemming (13) 

5 Hiervan heeft een viool er 
een viertal (6) 

6 Alledaagse vloeistof en 
toch Iets bijzonders (7) 

7 Afschuwelijk (4) 
11 Pauze (4) 
16 Waar je langzaam moet rij

den (5) 
17 Achting en erkenning wor

den hier plechtig uitge
drukt (3) 

18 Ooit de man van de cul
turele revolutie (3) 

20 Hoort in de wereld der ato
men thuis (3) 

21 Goedzak (3) 

• • 
10 

OPLOSSING OPGAVE 123 

Horizontaal: 1. stallen; 5 ra
ceboten; 9 zwaan, 10 sigaar, 
11 brug, 12. oorbaar, 13. ver
bod, 14 dreven, 17 loos ge
baar; 18 sieraadje, 20 bewie
rookt 
Verticaal: 2 tweestrijd; 3 
loopgraven; 4 evenaar; 6. aan
houder; 7 IJzerbedevaart; 8. 
aangebrand, 15. rooster, 16. 
Astenx, 19 Joke. 

Herman Dillen aan het 
Kerkplein 5 bus 18 te 3620 
Lanaken wint deze week. 
HU krijgt binnenkort zijn 
prijs thuisbezorgd. 

De briefkaart met de op
lossing van opgave 124 ver
wachten wU ten laatste op 
maandag 4 Januari 1999 op 
onze redactie, Barrlkaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

17 december 1998 

MM 



THE PRINCE OF EGYPT 
Dreamworks is de filmmaatschappij waarin Steven Spielberg 

samenwerkt met twee andere filmavonturiers. Recent waren ze 

nog verantwoordelijk voor de erg succesvolle 'Antz', het ver

schrikkelijke, maar niettemin succesvolle 'Small Soldiers' en de 

kaskraker 'Saving private Ryan'. Hun enige wat minder geslaagde 

film aan de kassa was 'Amistad' en iedereen in de wereld vraagt 

zich af hoe het met The Prince of Egypt', een tekenfilm, zal 

verlopen. De film gaat bijna simultaan - tussen 16 en 26 december 

- op meer dan 7.500 schermen in 38 landen. 

Deze prins is weinig meer dan een hervertelling van het verhaal van 

Mozes, maar hij richt zich op een publiek dat ouder is dan 7, zodat 

NIEUW IN DE BIOS 

een groot deel van het potentieel reeds afvalt. Of niet? Want zoals 

het nu de gewoonte is geworden, heeft The Prince of Egypt' ook 

een prachtige liedjesscore en de nodige humor in woord en beeld. 

Maar wat nog meer verwondert is het feit dat er met deze film 

helemaal niet aan merchandising werd gedaan, geen poppetjes, 

lolly's of hoofdkussentjes die hij bijvoorbeeld Disney voor de 

meerwaarde voor de aandeelhouders zorgen. Heen, alleen maar 

het hoogst essentiële: boeken en CD's. 

Wel werd er doorheen het hele jaar aan journalisten informatie 

bezorgd over het wonder van de technische snufjes die werden 

gebruikt in het animatieproces, werden er regelmatig advertenties 

geplaatst en kon men op de diverse televisieschermen ter wereld 

aankondigingen zien. Eerst werd er gemikt op het avontuurlijke 

dat in het verhaal zit, met het openen van de wateren van de Rode 

Zee als climax. Recent echter werd een tweede trailer op het 

publiek losgelaten die de muziek als onderwerp heeft, en die zich 

vooral richt naar een vrouwelijk publiek. Dus wordt er niet alleen 

gemikt op kinderen, maar hoopt Dreamworks dat de film een 

familie-aangelegenheid zal worden. The Prince of Egypt' staat op 

het smalle koordje tussen 'heiligheid' en 'commercie' schreef het 

Amerkaanse filmvakblad Variety, en dat is inderdaad het geval. 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 

^fe=# The Searchers Amerikaanse western van 
John Ford uit 1956 met John Wayne, Nataiie Wood, 
Vera Mlies, Hendry Brandon e.a. Ethan Edwards gaat 
op zoele naar zijn nichtje, dat door een indianenstam 
werd ontvoerd. Hij l<rijgt steun van een half bloed, die 
door Ethans familie werd grootgebracht. De twee 
mannen leren elkaar pas écht kennen tijdens de barre, 
vijfjarige zoektocht... zat. 18 dec, VTM om Ou.50 

^=3' Hot DOC: MIR. een doodskist In de ruimte 
Johan Op de Beeck presenteert een Britse docu
mentaire over het ruimtestation MIR. De twee Russen 
en de Amerikaan die het station bemannen, kampen 
constant met technische mankementen en proble
men. Loont het eigenlijk allemaal wel de moeite...? 
Zon. 20 dec. Canvas om 20u.25 

Tevreden VRT 

lUlarion Brando is 
„The Godfather". 
lUlaan. 21 dec. deei 1 
en dins. 22 dec. deel 
2. Telkens op Kanaal 
2 om 20U.55 

'̂ fe=# Red Sonja Ergens in de duistere Middeleeu
wen. Sonja, een stoere boerendochter, zint op wraak 
nadat haar ouders door de soldaten van de hatelijke 
koningin Gudrun vermoord werden.In een visioen 
worden Sonja bovennatuurlijke krachten beloofd op 
voorwaarde dat ze zich niet door een man laat 
verleiden. Amerikaanse avonturenfilm van Richard 
Fleischer uit 1985 met Arnold Schwarzenegger en 
Brigitte Nielsen. Dins. 22 dec, VT4 om 2lu. 

>%=# Shallow Crave Schotse film uit 1994 van 
Danny Boyle met Christopher Eccleston, Kern/ Fox en 
Ewan McGregor. Via een advertentie zoeken David, 
Alex en Juliet, drie verwaande jongeren, een vierde 
huisgenoot. Als Hugo zich aanmeldt, denken zij de 
ideale huurder gevonden te hebben. De volgende 
ochtend treffen zij hem echter dood aan.Onder zijn 
bed vinden ze een koffer met veel geld. Genadeloze, 
kille Schotse thriller vol zwarte humor. Woens. 25 
dec. Canvas om 20u.55 

'̂ fe=# A Little Princess Amerikaanse kerstfilm van 
Alfonso Cuaron uit 1995, naar de roman van Fraces 
Hodgson Burnett. Met Eleanor Brown, Liam Cun
ningham e.a. Sara Crewe kent in India onbezorgde 
kinderjaren, waaraan bruusk een einde komt als haar 
vader naar het front moet. Kapitein Crewe stuurt zijn 
dochtertje naar een kostschool in New York, waar de 
strenge Miss Minchin met ijzeren hand regeert. Dond. 
24 dec, VTM om 22U.50 

%s^ Toon Hermans Ruim anderhalf uur genieten 
van kwinkslagen, woordgrapjes, gevoelige versjes, 
mooie liedjes en alledaagse dingen in de One Man 
Show 1997. Kortom, Toon Hermans op z'n best. Vrij. 
25 dec, Ned. 3 om 20u.i5 

^ IJdel als we zijn gaan we ervan 
uit dat u, beste lezer, een meerwaar
dezoeker bent. En volgens het markt-
studiebureau Censydiam behoort u dan 
naar Canvas te kijken, een kanaal dat u, 
als meerwaardezoeker, op het lijf ge
schreven wordt. Beschouwt u zichzelf als 
een 'actief ontdekker'? Geen probleem! 
Ook in dat geval kan u bij Canvas terecht. 
Om het de modale Vlaming helemaal 
naar de zin te maken voorzag Censydiam 
twee jaar geleden ook in een plan voor 
TVl. 'Spontane genieters' en 'gezinskij
kers' horen af te stemmen op het kanaal 
van Woestijnvis. 

Maar de kijker bakt de VRT en met name 
TVl, het verbredende net, een aprilvis. 
TVl doet het weliswaar opmerkelijk veel 
beter m.b.t. het marktaandeel - van goed 
25% twee jaar geleden tot ruim 30% nu -

maar dezelfde TV-kijkende Vlaming 
vindt het net niet gezellig genoeg. Of
schoon 'ernstig', 'kwaliteitsvol' en 'leer
rijk' (sic) acht hij het niet 'modern', 
'familiaal' en 'ontspannend'. En dat ter

wijl 'Het parlement' toch zo'n voltreffer 
was! 
Canvas, van zijn kant, doet het uitste
kend. De doelgroepen worden meer dan 
bereikt en de gemiddelde Vlaming - die 
ondertussen zeer onderlegd moet zijn in 
het beantwoorden van vragenlijsten -
geeft hem geregeld op als voorkeurzen
der. Omdat hij ernaar kijkt, of omdat hij 
geacht wordt 'van stand' te zijn. 

Nieuwbakken Vlaams parle
mentslid Lieven Dehandscbutter steunt 
de juridische strijd tegen de Franse Ge
meenschap wat betreft de frequentie
verdeling voor radiostations. „In een nor
maal land of in een goed werkende fe
derale staat waar de afspraken correct 
worden nageleefd en waar loyaal wordt 
samengewerkt, zou zulks niet nodig zijn. 
Ik stel evenwel vast dat het moeilijk is om 
afspraken te maken met de Franse ge
meenschap: niet alleen over taalgebon
den aangelegenheden, maar ook over 
andere zaken kan moeilijk gepraat wor
den." Dehandscbutter merkt nog op dat 

De eindejaarsshow van Walter 
Crootaers werd afgevoerd wegens te 

flauw. Ten voordele van het 
mediaversch/jnsel Crootaers kan 

gezegd worden dat zijn aandeel in het 
programma maar klein was. 

Ten nadele ook. 

de radionetten van de openbare omroep 
reclamevrij zouden moeten zijn, „terwijl 
de reclamegelden aan de privaatrech
telijke initiatieven worden toebedeeld." 

M 

VTM-hulskrant Het Laatste Nieuws 
trekt niet zelden een volledige blad
zijde uit om de gasten van Paul 
Jambers ten volle van hun vluch
tige roem te laten genieten. Zo ook 
weer vorige week. 'Jambers' had 
mensen te gast die het recht In 
eigen hand hadden genomen. 
Jambers gaf commentaar vooraf: 
,,0f ik in zo'n geval zou schieten? ik 
weet het niet. Waarschijnlijk zou Ik 
gewoon weglopen. Maar ik zou in 
de eerste plaats al nooit ruzie be
ginnen zoeken met twee dronken, 
potige kerels die tegen mijn poort 
staan te plassen Ik zeg niet dat 
Roland het uitgelokt heeft, maar 
bepaald slim Is het niet." 
Roland, een van Jambers' gasten, 
had zoveel geduld met en begrip 
voor de medemens niet kunnen 
opbrengen. Hij woont dan ook In 
een straat en een huis waar mensen 
wel eens halt willen houden om 
tegen een poort te plassen. Roland 
had de twee gevraagd niet tegen 
zijn poort te plassen, waarna beide 
zattekloten hem wel eens op an
dere gedachten wilden brengen en 
zijn voordeur begonnen in te trap
pen. Roland belt de politie en als die 
op zich laat wachten laadt hiJ een 
geweer, schiet één keer in de lucht 
en velt daarna zijn beide aanran
ders. Eén kan het niet meer na
vertellen, de andere is levenslang 
gehandicapt. Roland had, achteraf 
bekeken, geen wroeging of spijt, al 
had hij dat om de rechtbank ter 
wille te zijn, wel zo verteld. Hij werd 

vrijgesproken. Roland vertolkte 
perfect de frustratie die leeft bij 
duizenden mensen. Staat er ie
mand tegen je huls te zeiken, bel je 
de politie en die komt niet. En dan 
word je kwaad, natuurlijk! De goed 
bevllla-de Jambers komt dan even
tjes het vingertje opsteken' 'Géén 
ruzie maken met potige plassers', 
een categorie die - nadat eerst de 
plassende poten de revue zullen 
zijn gepasseerd - In 'Jambers' nog 
verdere uitdieping verdient. Dat is 
dus diezelfde fijne, ernstige en ge
duldige Jambers die geen instelling 
voor psychiatrische patiënten naast 

zelf werd aangeklaagd door het 
parket en kreeg 3 jaar met op
schorting. De volgende keer zou de 
zelfbenoemde terreurbestrijder 
niet meer aarzelen: schieten om te 
doden. 
Ook Cadot vond zichzelf een zegen 
voor de veiligheid. Meer wapens In 
huis zou de dieven afschrikken. Niet 
nodig eraan toe te voegen dat onze 
bewapende vriend zelf geweren 
verkocht. En met een geladen pis
tool naastzijn bedsliep.,,De buren" 
zo vertelde hij, ,,zijn tevreden dat ik 
hier ben komen wonen, want nu 
voelen ze zich veiliger." Ofschoon 

Potige plassers 
Jambers. donderdag 10 december 1998, VTiui 

zijn deur wil. Zo zal er natuurlijk 
nooit tegen zijn deur geplast wor
den! De raad van Paul. zijn ze potig, 
laat ze plassen. 
Wie wij alvast zouden laten plassen 
waren Frans en Cadot, twee wa-
penfreaks die als echte Tackle-
berry's (zie ook de diverse afle
veringen van Police Academy) het 
onrecht te lijf wilden gaan. Frans 
had natuurlijk een punt wanneer hij 
stelde dat dieven niet moesten in
breken. Nergens Nooit. Eén keer 
had hij er eentje opgewacht en 
hem een slag op het hoofd ge
geven. De dief, met 50 inbraken op 
zijn geweten, kwam ervan af met 
15 maanden voorwaardelijk. Frans 

ons dat onwaarschijnlijk lijkt- bij elk 
vals villa-alarm staat de man ge
wapend en wel op de plaats van de 
actie - hopen we toch een beetje 
dat hij dicht bij vriend Paul woont. 
Kwestie dat er niemand tegen zijn 
poort zou plassen. 
Frans en Lisette, tot slot, hadden 
respectievelijk hun agressieve va
der en echtgenoot gedood. Beiden 
hadden ervoor gezeten en spraken 
over de tijd In de gevangenis als de 
beste van hun leven. Frans woont 
nog steeds bij zijn moeder en on
derhoudt het graf van zijn vader, 't 
Leven kan vreemde wendingen ne
men. 

Krik 

17 december 1998 



pemaize 
is anti-Vlaams! 
Na de laatste boycotactie van de 
Vlaamse Volksbeweging tegen Delhaize 
zijn Bernard Daelemans en Guido Moons 
namens de actievoerders gaan praten 
met het bedrijf Delhaize heeft beloofd 
dat het in Brussel voortaan enkel twee
talig personeel zal aanwerven en daar 

ook uitsluitend tweetalige reclame zal 
maken We zijn heel blij met die eerste 
resultaten van de actie, maar vanzelf
sprekend is dat enkel nog maareen heel 
bescheiden begin We eisen immers vol
ledig en spontane tweetaligheid in èlle 
Brusselse filialen De Belgische Grond
wet noemt Brussel tweetalig, en in de 
geest daarvan dient ook het hele Brus
selse bedrijfsleven het Nederlands goed 

te hanteren Colruyt geeft sinds lang het 
goeie voorbeeld van volmaakt tweetalig 
personeel in al haar Brusselse filialen 
In de Rand eist onze wet volstrekte 
eentaligheid en het is onduldbaar dat 
Delhaize daar faciliteiten geeft Toen ik 
onlangs een filiaal in Kraainem belde, 
kreeg ik bonjour te horen, en in Al
semberg IS Delhaize z'n publiciteit twee
talig, Het IS ook heel normaal als het 

personeel van Delhaize je daar - midden 
in het Nederlandse taalgebied dus - in 
het Frans aanspreekt Er is dus nog altijd 
alle reden om de acties tegen het anti-
Vlaamse Delhaize met kracht voort te 
zetten, en om alle kerst- en oudejaars-
aankopen bij een ander bedrijf te doen 
Vlamingen moeten zich met als twee
derangsburgers laten behandelen' 

p. C. Paardekooper 

4 WEDERWOORD ^ 

Schijn 
Triomfalistisch en uitdagend laat het 
Vlaams Blok aan de Vlaamse gemeen 
schap weten dat zij commissaris De Mol 
m Brussel een verkiesbare plaats aan
biedt. BIJ deze parti) is het gezond ver
stand blijkbaar ve rdrongen door giftig 
racisme. 

Deze persoon heeft schoorvoetend toe
gegeven lid geweest te zijn van het ex
treem rechtse Front de la jeunesse. 
Dit lidmaatschap was zijn volstrekte 
recht. Doch een erg moedige houding 
heeft hl] in deze met aangenomen, door 
dit aanvankelijk te ontkennen onder eed. 
Het VB vergeet hierbij dat in de ze
ventiger jaren het Front de la jeunesse 
zich als een hevig Vlaamshatende groep 
gedroeg. Bij de Vlaamse betogingen om
trent de „lokettenkwestie" in Schaarbeek 
waren haar leden de hevigste tegenbe-
togers! De haat was toen gericht tegen de 
Vlamingen en hun rechtmatige eisen! 
Hoe was de houding van De Mol hier
bij? 

Of is het Vlaams imago dat het VB zich 
aanmatigt maar wat schijn? 

A. Meuleman, 
Lede 

KBC 
Na de actie tegen Fortis zou ik willen 
vragen om even consequent te reageren 
tegen een financiële dienstengroep die 
zichzelf uitgesproken Vlaams noemt, nl. 
KBC. De Kredietbank richt zich als 
Vlaamse bank in Brussel tweetalig tot de 
klant. Tot hier kan ik nog volgen. Maar 
wat ik met kan aanvaarden is dat Crédit 
General, een dochteronderneming van 
Kredietbank (en dus KBC), zich in Brussel 
uitsluitend in het Frans tot haar klanten 
richt. 

KBC moet consequent zijn- ofwel richt 
Kredietbank zich in Brussel uitsluitend in 
het Nederlands tot haar klanten en Crédit 
General m het Frans, ofwel doen beide 
het tweetalig. Maar het is onaanvaard
baar dat Kredietbank de taalregels res
pecteert en Crédit General niet! 

Naam en adres 
bi) de redactie bekend 

VU cent-Eekio 
OP internef 
Voor meer informatie Chris 
Genbrugge 
e-post gent eeklo@vu be 
imailto gent eeklo@vu be) 

Onveranderbaar 
Dat er een Universele verklaring voor de 

rechten van de mens moest komen is 
veeleer de erkenning dat de mens het 
gevaarlijkste beest is dat op aarde rond
loopt (WIJ, 10 dec. jl. - Rechten en 

krommen). 

Tweeledig. Vooreerst de kleinste groep, 
de leiders en vervolgens het grootste 
aantal, dat zich er door laat leiden zonder 
nadenken of verstand gebruiken. De laat-
sten door hun verregaande onverschil
ligheid en gelatenheid waardoor zij de 
basis scheppen dat de rechten van de 
mens geschonden worden. Want wie niets 
zegt, IS schuldig aan verzuim van hulp in 
nood. 

Ondanks alle vrome wensen dat de mens 
zou moeten veranderen en de eindeloze 
hoogdravende prat die men daar al eeu
wen over verkoopt en steeds herhaalt 
(WIJ - Er IS iets aan de hand) zal die 
opvatting nooit veranderen. Omdat zij 
deel uitmaakt van het primitief menselijk 
instinct. Niemand trekt zich aan wat met 
raakt. Egoïsme en eigen belang staan 
boven alles' Alleen als de angst voor 
zichzelf groeit, ontstaat protest. Meestal 
blijft het een minderheid, zodat het mets 
uithaalt. Daar profiteren de leiders ge
wiekst van. ZIJ kennen hun pappenhei
mers. 

Zo lang er de dwaze verheerlijking van 
leiders is, omdat men van hen klakkeloos 
alle heil verwacht, zonder zelf op te 
treden, blijft de sleur bestaan 
De enigen die verandering kunnen bren
gen, zijn bekwame leiders. Daar wringt 
het schoentje. Het volk heeft maar leiders 
dat het zelf kiest, wilt of waard is. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Naalcststrand 
Zonder hiervan een polemiek te willen 
maken, had ik graag gereageerd op de 
brief van K.S. uit Koksijde (WIJ, 3 dec. 
jl.). In feite ben ik verheugd met de 
argumentatie want de lezer geeft de voor
standers van naaktstranden gelijk. Voor 
rijdieren (zoals paarden) zijn er namelijk 
verschillende paden doorheen de kust-
gemeenten voorzien. Ook op het strand 
hebben zi] toelating. ULM-vliegtuigjes 
zijn reeds toegelaten aan onze Vlaamse 
kust. Er staan er zelfs enkele op de basis 
van Koksijde. Mountainbikers kunnen, 
mits toelating van de burgemeester, rijden 
waar ze willen. In Groot-Koksijde telt de 
club zelfs meer dan 90 leden, dus ze 
moeten toch wel ergens kunnen/mogen 
rijden' Jetskiers hebben geen eigen zone 
maar ze worden wel gedoogd. Snelboten 

mogen op voorwaarde dat ze geregi
streerd zijn en iedere gemeente heeft zijn 
stroken voor honden, volley- of voetbal. 
Dus als dat allemaal mag, kan of wordt 
gedoogd, waarom dart geen naaktstrand 
of een gecontroleerd gedoogbeleid? 
Zelfs op geografisch gebied geeft de lezer 
de voorstanders gelijk. Nieuwpoort 
(westkust), Oostende (middenkust) en 
Blankenberge (oostkust) bezitten een 
jachthaven, volgens de schrijver. Uiter
aard zijn er geen méér nodig en mogelijk. 
Maar een naaktstrand aan de west- en 
middenkust is wél nog perfect mogelijk 
(de oostkust heeft Nederland). 
Tot slot wil ik reageren op de misin
terpretatie van het uitzicht van een naakt
strand. Het IS geenszins de bedoeling dit 
hermetisch af te sluiten. Via een open 
structuur wordt de zone (van minimum 
300 meter) afgebakend met bijvoorbeeld 
twee rijen geschrankte houten paaltjes. 
Wandelaars zullen nog steeds hun 
Kneipp- en gezondheidswandelingen 
kunnen voortzetten gezien er steeds een 
strook vrije ruimte wordt voorzien tussen 
de duinengordel en het strand (en/of via 
de waterlijn zelf). 

Wim Leerman, 
Oostdumkerke 

Francorchamps 
Als volksnationalist is 't mijn persoonlijke 
overtuiging dat de VU als partij verkeerd 
doet door zich aan te sluiten bij de andere 
Vlaamse partijen tegen de wens van een 
buurvolk dat tijdelijk de tabaksreclame 
op 't circuit van Francorchamps wil be
houden. 

Wallonië wenst om concurrentiele re
denen dezelfde reclamemogelijkheden in 
Francorchamps als voor de andere Eu
ropese circuits. 

Een Vlaams-nationale partij zou de eerste 
moeten zijn om dat te begrijpen. 

LR, 
Tongeren 

36 faciliteiten 
Tijdens het radionieuws van zaterdag H 
h begon ik aan mijn soep te lepelen Plots 
schrok ik hevig op met de melding over 
het jongste FDF-telraampje- van de 19 
naar 36 ...; en door de schok morste ik 
soep op m'n hemd. Zo'n bericht zou beter 
passen op 1 april, dan stond het EDE 
helemaal in z'n hemd... 
Diezelfde namiddag moest ik (met 'n 
ander hemd) en echtgenote in Ukkel gaan 
winkelen. Op vele hoeken van de Ukkelse 
straten werd de zoveelste Marche de Noel 

aangekondigd, ingericht door de Cercle 

Werlcaanbieding 
Vlanajo (Vlaanderen-Natuur-
Jongeren is een landelijk er
kende jeugdvereniging) zoekt 
gedetacheerde leerkracht 
Inlichtingen Vlanajo, Terrijst 
2, 1760 Pepingen Tel 
02/396 18 39 (vragen naar me
vrouw Sonja Vrijsen) 

Ucclois de Franctté...! Weerom een prach
tig bewijs hoe de Brusselse Vlamingen, 
die nog de moed hebben om in "de 19" te 
blijven wonen, zelfs met onrechtstreekse 
hulp van de lokale kommercie, gepest 
worden. 

Beseffen onze Vlaamse mensen in Vlaan
deren dat wel eens' 

Ik heb er niets op tegen dat er hier een 
Cercle xxx de Francité werkzaam is, maar 
dan met opgedrongen aan de hele lokale 
bevolking, en dat in een periode waar de 
boodschap van "peis en vree" in vele talen 
gezongen wordt.. 

Hermann A.O. Wdms, 
Vorst - Brussel 

Over de drempel 
van de angst 

Met bijzondere belangstelling heb ik de 
bespreking van het boek van Manu Ruys 
gelezen (WIJ, 10 december jl.). Daaruit 
citeer ik "Manu Ruys, die naar eigen 
zeggen als journalist de Belgische staat 
nooit heeft afgeschreven, is vandaag een 
andere mening toegedaan. Hij maakt Bel
gië met de grond gelijk." Het deed mij 
besluiten dat ik zelden een boek heb 
gekend, waarvan de titel beter gekozen 
was. Jarenlang heeft Ruys ingezien dat het 
met België met langer kon. Dat Walen en 
Vlamingen dermate veel verschillen dat 
een boedelscheiding een betere oplossing 
was dan het creëren van 10 000 miljard 
fr. staatsschuld. Ruys - als kleine, bange 
burger? - stapt nu over de drempel van 
zijn angst om te zeggen waar het op staat. 
Beter laat dan helemaal nooit natuurlijk. 

W.B., 
Wetteren 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken ' 
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D e middeleeuwers gaan nog steeds door voor 

onverfijnde lieden. Dat is niet waar, 

beweert prof. Geschiedenis Raymond van Uytven. 

Aan de hand van de vijf zintuigen staaft hij zijn 

stelling en tovert, uit een rijk gevulde korf met 

historische bronnen, een bijzonder kleurrijke en 

zinnelijke wereld. Een voorproefje. 

^ UITSMIJTER ^ 

Wijn drinken was in de Middeleeuwen 
algemeen verspreid, maar werd niet 
steeds onversneden gedegusteerd, vaak 
aangelengd met water, honig, suiker of 
kruiden. Wijn werd gedronken tegen de 
dorst of om het eten door te spoelen en 
niet zo zeer als fijnproeverij. 

WIJNTJE... 
In een laat-middeleeuws gedicht uit 
Vlaanderen klonk het zo: „Den besten 

dranc die ik kinne I Dat's wijn, dien drinct 

te maten / 'T herte verhoecht hi ende 

scarpt die sinne. I Ghewonde lede bringt hi 

te saten." Een 14de-eeuwse schoolmees
ter uit Brugge leerde: „Watre drinken de 

beesten I ende men wascht er mede de 

cleedre." 

In hoofse milieus was wijn onontbeerlijk, 
de gezeten poorter dronk zijn wijn in de 
taveernen. Bier was de drank van de 
volksmens. 

Door de grote behoefte aan wijn, werd de 
wijnbouw uitgebreid tot gebieden die 
hiervoor eigenlijk niet zo geschikt waren. 
Bij ons kenden de Maasvallei en het 
Hageland een wijnteelt van enige be
tekenis. 

Tot de doorbaak van het hopbier in de 
late 14de eeuw bleef wijn, zeker voor de 
betere kringen, een dagelijkse drank. 
De Nederlanden kenden rond 1550 een 
invoer van ± 38.000 ton per jaar d.i. ca. 
25 liter per hoofd. 60% daarvan kwam 
uit Frankrijk. Vlaanderen betrok wijnen 
uit Poitou, Ile-de-France en het Seine- en 
Marnedal. In mindere mate uit Gas-
cogne; Brabant uit de streek van Rijn, 
Moezel en Elzas. Vanaf de late mid
deleeuwen kwamen de Bourgognewijnen 
met de Bourgondische hertogen naar 
onze gewesten. De duurste wijnen kwa
men, vanwege de hoge vervoerskosten, 
uit Middellandse Zeestreken. 
Met zijn zomerdagloon kon een meester
metselaar in de 15de eeuw zich ongeveer 
VA liter Rijnwijn kopen of het dubbele 
aan landwijn. Voor vaklui en dagloners 
betekende wijn een uitzonderlijke luxe
drank. 

...EN TRIJNTJE 
Voor de doorsnee middeleeuwer was de 
vrouw een lust voor de zinnen! Laten we 
hierover Jacob van Maerlant (13de eeuw) 
aan het woord: „Vrouwen zijn van nature 

goed I zij gelijken de wijn en de gloed / die 

de wereld verblijden." 

Deze veelvuldige metaforen zetten ook 
aan tot vermaningen, zoals die van Waker 
van Coincy (-1-1236): „Sterke wijn en een 

mooi wijf I Doden het lijf, verdoemen de 

ziel I en maken de wijsten seniel." of in 
navolging van kerkvader Gregorius 
(-1-604): „De buik, verhit door de wijn, 

bruist I snel van onkuisheid". 

De robotfoto van het schoonheidstype uit 

de 12de-13de eeuw zou ons een vrouw 
tonen met lang goudblond haar, breed 
voorhoofd, grijsblauwe ogen, lichtrode 
wangen, een wit keurig gebit, rode lip
pen, smalle mond en schouders, blanke 
stevige hoog ingeplante borstjes, fijne 
handen, gewelfde lenden, smalle taille en 
lange benen. 

Deze middeleeuwse schoonheidscanon 
voor vrouwen werd ongetwijfeld geput 
uit de beschrijving in het bijbels Hooglied. 

Anderzijds stonden ook de klassieke He
lena en de Olympische godinnen model. 

spande om haar lijf I Ze was een wel

geschapen wijf." 

Menigvuldig zijn de kerkelijke verma
ningen tegen „te enge en te korte" kle
ding voor zowel vrouwen als mannen. 
Vooral tegen te diepe decolletés werd 
vaak gebliksemd! 

Erg sexy kon in de middeleeuwen ook de 
mannelijke braquette of lidbuidel zijn, d.i. 
de broeksluiting met klep ter hoogte van 
het geslachtsdeel! Ook bij harnassen was 
dit deel vaak sterk geprononceerd. De 
middeleeuwse kledij beklemtoonde dui-

Middeleeuwer 
sliep naaict 

met slaapmuts 
Eigenlijk gaat het middeleeuwse ideaal 
terug op laat-antieke voorbeelden. Ro
meinse vrouwen verfden hun haren soms 
met saffraan om er als een Gallische of 
Germaanse schone uit te zien! De kerk
vaders fulmineerden tegen deze mo
dieuze trends! 

Waardering voor het uiterlijke stoelde op 
de gedachten dat een mooi uiterlijk de 
afschijn van een edele mborst is. De ronde 
vorm, zo typisch voor de vrouw, verwees 
naar volmaaktheid. 

In de 16de eeuw zijn de brunettes in 
opmars. Zij werden als sensueler en toe

gankelijker voor het minnespel aange
zien! Met de Renaissance ontstaat er een 
grotere belangstelling voor het robuus
tere, zelfs mollige vrouwentype. We we
ten hoe dit bij onze 17de-eeuwse ba-
rokmeesters zal uitmonden in overdadige 
vleesvolumes. 

De middeleeuwse wereld was gefixeerd 
op drie kleuren wit, zwart en rood, soms 
nog vermeerderd met groen. Wit en rood 
verwezen naar de seksuele lichaamstaal 
en de algemene zinnelijkheid van de 
middeleeuwse mens. 

SLAAPMUTS 
Voor de middeleeuwer was kleding niet 
enkel een beschutting tegen natuurele
menten, verwondingen of indringende 
blikken; kledij weerspiegelde ook de so
ciale status. Onderkleding bestond pas 
vanaf de late middeleeuwen. Naaktheid 
kon totale onschuld oproepen of een 
teken van nederigheid zijn, maar stond 
ook voor wellust en onkuisheid. Vrou
welijk naakt gold als de ultieme ver
zoeking voor heilige kluizenaars. Ver
fijnde en hoofse kledij was niet nood
zakelijk zedig, zoals Hendrik van Veldeke 
ons ca. 1179/84 leert: „Haar hemd was 

klein I Wit, welgenaaid en fijn. I Het 

delijk het sekse- en leeftijdsverschil. De 
kinderkleding evolueerde van de aan
vankelijk inbusseling met linnen doeken 
en linten, over een lang groen of rood 
kleed, tot vanaf 14 jaar de volwasse-
nenkledij. 

Ouderen droegen vanaf de 14de eeuw bij 
voorkeur lange, vooraan openende kle
ren. Fluweel, zijde en bont waren voor
behouden aan de rijken. Gevaarlijke 
groepen en oneerbare beroepen (hoeren, 
pooiers, joden, ketters, lepralijders, 
zwakzinnigen) waren aan hun kledij, een 
bepaalde kleur of bijzondere tekens dui
delijk herkenbaar. Geel stond voor maat
schappelijke uitsluiting. 
Gediversifieerde werkkledij was in de 
middeleeuwen niet gebruikelijk. Het nar-
renpak met zotskap en de kledij van 
minstrelen en muzikanten waren hierop 
een uitzondering. 

Slapen deed men naakt, weliswaar met 
een slaapmuts. Alleen voorname dames 
droegen een hemd en van geestelijken 
verwachtte men dat ze hun „onderbroek" 
aanhielden! 

Bijzonder waren de braies, een soort 
witlinnen onderbroek; de surcot, een 
meestal mouwloos bovenkleed voor man
nen en vrouwen; de hozen, lange kousen 
in wol of zijde en eventueel een kaproen, 

een soort schoudermanteltje met kap. 
Typisch voor de 2de helft van de 15de 
eeuw was de hennin, een stevige, al of niet 
afgeknotte kegelhoed, tot 50 cm lengte en 
vaak uitmondend in een tot op de heupen 
afhangende sluier. 

Ook handschoenen waren veel in ge
bruik, met vaak een bijgedachte aan gezag 
en ridderlijkheid. 

Ook de voeding vertelt veel over de 
middeleeuwse mens. De verschillen in 
tafelgewoonten tussen de standen wer
den zowel door financiële redenen, als 

door juridische bepalingen voor jacht- en 
visrechten bepaald. De spijzen voor de 
hogere klassen waren zeer verscheiden, 
sterk gekruid met tal van inheemse en 
exotische specerijen en overgoten met 
een grote variëteit aan sauzen. 
In de middeleeuwen verschenen trou
wens tal van kookboeken. Niet zelden 
kregen groenten en fruit ook wegens hun 
vorm een seksuele bijbetekenis. 

LEEFMILIEU 
Tijdens de middeleeuwen waren de 
klachten over geurhinder legio. Door de 
stedelijke autoriteiten werden maatre
gelen genomen tegen de vervuiling van 
straten, stadsgrachten en waterlopen, ze
ker in de binnenstad. Stallen en loslopend 
vee werden er grotendeels geweerd. 
Sommige ambachten waren echte ver
vuilers: de huidenvetters met hun looi-
putten, de volders die urine als grondstof 
gebruikten, kaarsengieters, zeepzieders, 
ververs, slachters, barbiers enz. Afval en 
vuilnis werden op straat gekieperd en 
gewoon achtergelaten! Niet alle huizen 
hadden latrines en vele toiletten hadden 
hun afloop in een open waterloop of in 
zelden geruimde beerputten. Stedelijke 
reinigingsdiensten waren nog uiterst em
bryonaal en rudimentair uitgerust. Over
dekte rioleringen waren in de 15de eeuw 
nog uitzonderlijk. 

In de huizen zelf zorgden de open haar
den voor veel rookoverlast. Bovendien 
rook de goedkopere turfbrandstof ook al 
niet te best. Tegen al die stank trachtte de 
middeleeuwer zich te verdedigen met 
geurige kruiden, bloemen, reukwaters en 
reukballen. 

In de middeleeuwse stad was er ook heel 
wat geluidsoverlast door karrenverkeer, 
wachtronden, dierenlawaai, straatven
ters, het beroepsleven en het regelmatige 
klokkengelui. 

Als contrast daartegen wist de middel
eeuwse mens het aangename geluid van 
vogelgezang en fijnzinnige muziek (cf. de 
Vlaamse polyfone muziek) zeer te waar
deren. De middeleeuwse maatschappij is 
dan ook een bloeiperiode voor een ge
varieerd muzikaal instrumentarium. 

Dirk Stappaerts 
c» De zinnelijke Middeleeuwen. Ray

mond van Uytven. Uitg. Davidsfonds, 

Leuven. 1998, 208 blz., garenge-

naaid, 895 fr. 

Voor de 
middeleeuwer 
behoorden 
stevige, hoog 
Ingeplante 
borstjes 
tot het 
vrouwelijk 
schoonheids
ideaal, zelfs 
de martelares 
Lucretia werd 
er door de 
Meester van 
het Heilig 
Bloed mee 
bedacht 
(± 1500). 
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