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U-voorzitter Patnk Vankrunkelsven,
de VU-fractieleiders Paul Van
Grembergen, Annemte Van de
Casteele mjan Looms, kamerlid Geert
Bourgeois en de voorzitter van de commissie
Staatshervorming van het Vlaams parlement
Johan Sauwens stelden tijdens een
persconferentie voor om nog tijdens deze
legislatuur liefst 53 van de 198
grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te
verklaren. Op die manier kunnen de
grondwetsartikelen via een tweederde
meerderheid en/of een meerderheid in elke
taalgroep tijdens de volgende legislatuur
gewijzigd worden.

de plaats daarvan moet gestreefd worden naar
een „redelijke, doorzichtige en objectieve
solidariteit." Bovendien stuurt de VU op
coherente bevoegdheden aan: „Te veel Vlaamse
maatregelen blijven zonder gevolg omdat de
Belgische overheid belangrijke delen van de
oplossing in handen heeft." De partij staat er
tevens op dat de (deel)staten voor eens en altijd
volwaardig erkend worden. ,flet gaat hier over
het principe van de niet-inmenging in eikaars
bevoegdheden en territorium, de (deel)staten
moeten de volle bevoegdheid krijgen inzake kiesen andere institutionele wetgeving en inzake de
internationale vertegenwoordiging."
Laatst, maar daarom met minder
belangrijk, blijven de Vlamingen in Brussel
ondervertegenwoordigd. „Tegenover de
waarborgen die de meerderheid van 60%
Vlamingen op het federale niveau aan de
minderheid van 40% Franstaligen bieden, staan
te weinig waarborgen voor de Vlamingen in de
hoofdstad."

Met het voorstel van verklaring tot
herziening van de grondwet wil de VU het
huidig federaal model omvormen tot een
confederatie. ,JDe VU best voor een
onafhankelijk, ongebonden, niet bevoogd
Vlaanderen. Het Belgisch of confederaat niveau
kan slechts het voorwerp zijn van een bilateraal
akkoord tussen de twee (deel)staten die
Uitdrukkelijk koppelt de VU het
volwaardig aan het federale Europa van volkeren confederale model aan een radicale
en regio's deelnemen."
democradsenng van de (Vlaamse) instellingen.
Daarbij staan een toegankelijke, eerlijke en
Meerdere bekommernissen liggen aan de
democratische administratie, een economie voor
basis van de VU-visie op de institutionele
de mens, een rechtvaardig gerecht en een
ontwikkehngen. Zo kan de Vlaamse overheid
doorzichtige politiek centraal.
slechts 9% van de middelen uit eigen inkomsten
verwerven. Er moet bovendien komaf gemaakt
worden met de ongerechtvaardigde transfers. In

et nog zo'n kleine zes maanden voor
de boeg zitten de politieke partijen
M
reeds volop in de verkiezingscampagne
Niet dat de grote programma's al op tafel
liggen of de pamfletten in de bnevenbus,
vandaag worden campagnes via de media
gevoerd in de hoop dat zo'n werkwijze
infotainment, een mengeling van informatie en entertainment, oplevert spelen
vertrouwde mediagezichten graag mee
Uit dit soortement show leert de burger
doorgaans weinig
omdat spektakel
nu eenmaal vluchtig en oppervlakkig IS Ook de anders weinig in politiek
geïnteresseerde TV-magazines en vrouwenbladen - de zogenaamde
,,boekskes" - missen hun politieke vraaggesprekken met Het aantreden van Bekende Vlamingen is daar met vreemd aan
Sportlui, zangers, journalisten, e a worden gevraagd of bieden zich aan Het valt
echter op dat met iedereen de BV's graag
ziet komen, ze worden als indnngers beschouwd Ook mensen die om andere
redenen in beeld kwamen, willen de politieke arena in Een ambtenaar die on
kreukbaarheid uitspeelt, een opzijgezette
politiechef die orde en tucht belichaamt,
een bedrijfsleider die na gemaakt fortuin
de boel wat vivanter wil, een vader die

(lees ook blz. 3)

vanuit zijn groot verdnet de wereld gaat
verbeteren Het moet allemaal kunnen en
het kan ook allemaal
Het gevaar is echter groot dat al deze
goed bedoelde pogingen een te smal
draagvlak hebben om lang te leven Aan
politiek doen vergt een brede visie op het
hele maatschappelijke gebeuren, is vandaag werken, denkend aan morgen Te
vaak wordt in dit land enkel volgens de
agenda gewerkt Het onbetwiste voor-

Het gratis scheren
is begonnen
beeld daarbij is Jean-Luc Dehaene zelf De
federale eerste minister gaat er prat op
dat hij de problemen pas oplost wanneer
ze zich stellen Een werkwijze die het
grootste misprijzen voor de maatschappij
verraadt en de politicus tot klusjesman
(een loodgieter^) degradeert
Voor zover na te trekken werd dit land
nooit eerder op zo'n eigengereide, haast
ambachtelijke wijze geregeerd De premier IS als een monoliet een rots die geen
knmp geeft Gevoelens worden achter
een zekere brutaliteit verborgen, hartelijkheid wordt met populisme verward
Het cynisme van de premier straalt af op

(evdc)
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Mogelijk heeft u hier een boodschap aan'
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Een kaart van de wereld

9

VU-Limburg in congres

10

Gisteren nog in de actualiteit,
vandaag in De Morgen

Een terugblik op Europa.

zijn partij en heeft reeds Mare Van Peel
aangestoken De CVP-voorzitter spreekt
met gepaste afstandelijkheid ,,de stem
van zijn meester" Deze onderkoelde
stoerheid lijkt de politieke wereld te gaan
beheersen
Natuurlijk zorgt de westerse manier van
leven dat ook het politieke bedrijf op een
snelle hap gaat lijken Hoeveel politici
hebben nog tijd om zich te documenteren, te lezen, te verwerken, te schrijven,
na te denken? Vaak kauwen scharen universitaire medewerkers ze alles voor terwijl het zelf bedenken van oplossingen
toch waardevoller is Was het met intnest
te vernemen hoe Guy Verhofstadt tot het
lezen van een boek is gekomen ? Pas nadat
hij alle toppen van het politieke leven had
bereikt'
Ideaal zou zijn mocht het politieke bedrijf
werkelijk deel uitmaken van de levende
maatschappij Meer dan ooit is de Wetstraat een wereld op zich, met af een toe
een opendeurdag In deze wereld heersen
eigen wetten en regels, en een eigen vaak
met te vatten taalgebruik Daarboven
staat een stolp van waaruit nauwelijks
draden naar de buitenwereld lopen en
omgekeerd Is het daarom dat vele politici
wantrouwig staan tegenover de komst
van onbevoegden die, naar zij vrezen, de
regels van het spel met kennen
Potsenmakers, noemde Mark Eyskens ze
Goed om er mee voor het oog van de
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camera te komen vond de premier en stal
mét Helmut Lotti de show, dat is minder
gevaarlijk dan een politiek debat op de
buis Zo IS iedereen op weg naar de stembusgang van 13 juni 1999 Stilaan raakt
ookiedereen op vertrouwd terrein
De Volksunie doet haar reputatie van
staatshervormer eer aan en somt de
grondwetsartikelen op die voor bespreking in aanmerking komen De VLD probeert het nog eens met belastingverlaging, de SP wil dat werklozen bejaarden
naar de gratis bus brengen, de groenen
(aan beide zijden van de taalgrens) houden zich koest in de hoop dat ze mogen
meeregeren Het Blok profiteert van de
onhandigheid van de anderen en van het
gebrek aan een deugdelijk integratiebeleid
Of de verre aanloop naar verkiezingen een
goede zaak is moet nog blijken, zeker is
dat het de regenngen zal aanzetten om
nog weinig te realiseren en veel op de
lange baan te schuiven Hij zal de partijen
toelaten de gemakkelijkheidsoplossing
van het-veel-beloven, heruit te vinden
Een beetje gratis openbaar vervoer hier,
wat minder belastingen daar, wat pensioenkruimels ginds en afslag bij de huisarts
Kortom, de tijd van de gratis scheerbeurt
IS aangebrokenI
Maurits van Liedekerke

vrede OP aarde voor alle
mensen van goede wil
Onder meer de Hoge Raad voor
^Oorlogsslachtoffers heeft vorige week bij
het Arbitragehof de vernietiging gevraagd
van het zgn. decreet Suykerbuyk. Dat
voorziet een kleine tegemoetkoming voor
mensen die zich ten gevolge van
oorlogsomstandigheden, repressie en
epuratie in een bestaansonzekere toestand
bevinden. Enkel repressieslachtoffers mét

eerherstel komen in aanmerking. De Hoge
Raad spreekt van een verdoken vorm van
amnestie voor 'de handlangers van het
nazi-regime'. Bovendien, zo meldt de Raad
(BvL, 16 dec. jl.) „bestonden er vroeger,
en nog meer tijdens de oorlog, alleen
Belgen en zijn Vlamingen, Walen en
Brusselaars uitgevonden na de oorlog."
Waarvan akte.

^ DOORDEWEEKS

i In de categorie 'In de aanloop
naar de verkiezingen is het goed zaken
doen': 60-plu$sers en kinderen jonger
dan 12 kunnen gratis met De Lijn als
hun gemeente daarvoor wil betalen.
60-plussers kunnen ook goedkoper
naar de huisarts als die een dossier
bijhoudt. Ambtenaren van de Vlaamse
gemeenschap mogen een jaar lang
gratis met het openbaar vervoer

Bijna 165.000 landgenoten tekenden een petitie tegen de productiemethode van fole gras.

Ter voorbereiding op wat komen gaat is alvast een dynastiemuseum geopend.

De provincie Limburg heft de
hoogste belastingen van de vijf
Vlaamse provincies.

Er was iets met een Securitasproces... Maar dat kan wachten!

Jan De Clerck heeft zijn achterstallige belastingen betaald. Nu
nog een eerlijk proces!

1998 is het warmste jaar sinds
de aanvang van de metingen.

In Wl] van 17 december jl. vermeldden we
dat VU-senator ]an Loones premier Dehaene dankte omdat hij door het onvoorwaardelijk EU-stemrecht en de versoepelde en verkorte naturalisatieprocedure het Belgisch federaal bestel op de
helling zet. „De separatisten onder ons,
mijnheer Dehaene, zullen u en uw partij
dankbaar zijn."
We voegden daaraan toe dat deze zin niet
in het Beknopt Verslag van de Senaat werd
opgenomen. Dat is een vergissing, waarvoor onze verontschuldigingen.

dan ook te belangrijk om afhankelijk te zijn
van wisselende wetswijzigingen, genomen
door wisselende parlementaire meerderheden, al dan niet onder druk van een
veranderende publieke opinie of van uit-

De door het leger voor 2,5 miljard fr aangekochte onbemande vliegtuigjes werden door de VSA afgekeurd
wegens te onbetrouwbaar.
PWA'ers 1
gratis!
Dankzij de
socialisten,
dat wensen

2
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zonderlijke omstandigheden. Zowel in
Duitsland als in Nederland werd het verbod om de doodstraf uit te spreken grondwettelijk verankerd. Dat zou ook hier moeten gebeuren."

ONDERZOEKSCOMMISSIES

TABAKSREL
Verleden week woensdag heeft het Waals
parlement een voorstel van decreet gestemd dat regelrecht ingaat tegen de fe-

derale anti-tabakwet. De federale wet verbiedt reclame voor tabak en sponsoring
door tabaksproducenten. Daardoor komt
het voorbestaan van de Grote Prijs van
België op het circuit van Francorchamps
op de helling te staan.
Van meet af aan gingen de meeste Franstalige partijen fel tegen de nieuwe federale
wet tekeer. Er werden overigens nog allerlei, al dan niet serieuze, pogingen ondernomen om de plooien glad te strijken
en aldus de federale loyauteit te verzekeren. Dat lukte vooralsnog niet, zodat
het Waals parlement het hefi: in eigen
handen nam. Daar werd beslist dat sponsoring van manifestaties die plaatsvinden
in inrichtingen die eigendom zijn van het
Waals gewest of erdoor gesubsidieerd worden, zonder beperking is toegelaten. Het
gaat er daarbij om tabaksproducten te
laten aanprijzen tijdens de grote prijs van
Francorchamps.
Wie de Walen naar de keel grijpt, zal het
geweten hebben en daar kan zelf een
overmoedige premier - denk aan zijn
weddenschap met het Blok - weinig aan
verhelpen. Het Waals parlement schept
met haar initiatief andermaal een precedent. Voorbeelden in Vlaanderen van
een dergelijk voornemen zijn niet te vinden. Het repressiedecreet, aangevochten
door het Arbitragehof, verving geen federale wet. Het Vlaamse successiedecreet,
aangevochten door de Franstaligen in de
federale regering, werd niet door het Arbitragehof verworpen.
Minister van Volksgezondheid Marcel
Colla zal bij het Arbitragehof beroep tegen
het 'Francorchaps-decreet' aantekenen.
Het Hof zal moeten uitmaken of het
decreet, dan wel de federale wet in overeenstemming is met de grondwet. Hoe dan
ook zal het antwoord op deze vraag en
zeker een eventuele schorsing lang op zich
laten wachten. De Waalse regering is zo
slim om de publicatie van het decreet in
het Staatsblad zo lang mogelijk uit te
stellen. Op die manier kan ook de procedure voor het Arbitragehof naar een
latere datum verwezen worden en zou de
Formule 1 wedstrijd in Francorchamps
toch kunnen doorgaan.

BIC BROTHER
Bij ledere 2

Tot slot: de Teletubbies schaden het spreekvermogen niet. Plnlcywinky-tlpsy!

Gelezen op de regionale bladzijde van Kerken Leven, 16
december 1998.

Soms weigert de regering onomwonden
om de noodzakelijke informatie aan het
parlement door te spelen. Dat doet zich
bijv. in het Vlaams parlement voor naar
aanleiding van de dubieuze scheepskredieten die de Vlaamse regering verleende.
De Vlaamse meerderheid laat ook niet toe
dat daarover een onderzoekscommissie
DOODSTRAF
wordt opgericht. Eertijds weigerde de feOnlangs werd in het parlement met veel
derale regering om van de Rwanda-coraluister, maar ook onder protest, de 50ste
verjaardag van het Verdrag van de Rechten missie een echte onderzoekscommissie te
maken, slechts onder druk van de publieke
van de Mens (EVRM) gevierd. Naar aanopinie, sommige partijen en de weduwen
leiding daarvan riep de VU-kamerfractie
van de slachtoffers werd daartoe overop om het verbod op het uitspreken van de
gegaan.
doodstraf in de grondwet op te nemen.
Niettemin is het parlementair recht van
Een regeringsinitiatief daartoe bleef al te
onderzoek grondwettelijk geregeld. De
lang achterwege, reeds in 1996 diende de
vaststelling dat de oppositie geen parVU ter zake een wetsontwerp in. Ten
lementair onderzoek kan afdwingen,
langen leste heeft de Kamer van Volkshoudt een democratisch deficit in. De VU
vertegenwoordigers een wetsontwerp
eist dat, naar Duits voorbeeld, de oppositie
over de afschaffing van de doodstraf goedde oprichting van parlementaire ondergekeurd.
zoekscommissies kan aanvragen. VU-kaVandaag wil de VU-fractie verder gaan en
merlid Geert Bourgeois diende daartoe een
de afschaffing van de doodstraf in de
wetsvoorstel
in. ,fién derde van de pargrondwet opnemen. „De overheid moet
lementairen
zou
het recht moeten krijgen
het recht ontzegd worden om over het
om
een
parlementair
onderzoek af te dwinmenselijk leven te beschikken. Bovendien is
gen.
Bovendien
moet
het Arbitragehof verduidelijk dat de doodstraf geen afschrikhinderen
dat
de
meerderheid
(de werking
wekkend effect heeft. En deze straf is
onherstelbaar indien sprake is van ge- van) de minderheidsenquête zou blokkerechtelijke dwaling. Deze aangelegenheid is ren."

Slachtoffers van de wateroverlast mogen nog tot 31 januari een
schadedossler indienen.

En dat terwijl 'Windkracht 10'
voor een toestroom van kandidaatpiloten zorgt!

„Aanstaande zondag 20 december wordt de eucharistieviering van 10.30 uur versclnoven naar 10 u.! Deze
viering zal reclntstreel<s worden uitgezonden via de VRTRadio 1. Zij zai opgeluisterd worden door Inet l<oor Jubilate.
Mogen wij vragen deze viering talrijl< bij te wonen. Want al
ziet Vlaanderen niet de lege stoelen, de l<lanl< zal de leegte
van de l<erl<toch verraden ..."

•

EXCUUS
Een minderjarige die een betonblok van 25 i<g. van een brug afwierp en daarmee een treinbestuurder
doodde moet waarsclnijnlijl< versclniinen voor assisen.

Klein bericht,
grote boodschap

wij te
benadrukken.

Uit een parlementaire vraag van 24 november jl. van VU-kamerlid Fons Borginon
aan minister van Buitenlandse Zaken Eric
Derycke (SP), blijkt hoezeer de Amerikanen en de Britten eigenzinnig en lang op
voorhand een aanval op Irak voorbereidden. Eind november zei Derycke in de
Kamer: „Gelukkig is het deze keer niet tot
bombardementen gekomen, maar het heeft
niet veel gescheeld. ..België werd niet op de
hoogte gesteld van de aanvalsplannen opgesteld door de Verenigde Staten en GrootBrittannië. "

Waarde Heer
Hoofdrecia"cfeur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik lees dat
in deze kerstperiode nog steeds tal van mensen eenzaam zi)n en
daarom zetten Ludwina, Adam en ikzelf - die ook nooit van de
partij mogen zi|n - op kerstavond een groots feest op het getouw
Verkleed als Jezeke zal Adam eens met den ezel uithangen - daar
hebben wij de Bruine Maesen voor gevraagd - maar zingen als een
nachtegaalt|e. Ludwina zal de pannen van het dak koken en ikzelf
zal ervoor zorgen dat de tap van 'De Meter' - alwaar de
festiviteiten doorgang zullen vinden - open blijft staan.

Ik doorloop met u het lijstje van de uitverkoren genodigden.
1) Paul Marchal, die er in Het Laatste Nieuws over klaagt dat de
media hem niet meer zien staan.
2) Jan De Clerck, Martine en Anthonyke, die dit jaar geen geld
hebben om pakjes te kopen en ook al met bij hun 'toffe' familie
op bezoek mogen.
3) Prins Laurent, die met alleen geen koning mag worden, maar
zich ook met in eender welk Hofke mag begeven.
4) Jan Goorden, die ombudsman had moeten blijven, maar heeft
moeten leren dat ijdele mensen alleen gestreeld willen worden
5) Filip Dewilde, die er door het jaar al zoveel om zijn oren krijgt
dat hij nu eens eindelijk wil rusten

6) Mark Uytterhoeven, die met zijne Woestijnvos nu echt te ver
gegaan is.
7) Eliane Liekendael, wiens populariteit m de lift zat en daar ook
is blijven steken.
8) Dirk Sterckx, die een tijdje kleurenblind is geweest en daarom
nu de ster mag volgen.
9) Willy Claes (zie ook 'Filip Dewilde').
10) XI, om met teveel stille momenten te hebben
Als gij de mol kunt vinden, laat het mij weten, vriend De
Liedekerken'
Uw goed omringde.
De Gele Geeraerts

4 DOORDEWEEKS
En toch. In een telefoongesprek met premier Dehaene op 12 november jl. legde
president Clinton er de nadruk op dat „de
geloofwaardigheid van de Verenigde Naties
met alle middelen, inclusief de dreiging met
militair geweld en desnoods met inzetting
ervan, moest gevrijwaard worden." Dehaene vroeg de president eerst alle mogelijke diplomatieke en andere middelen
aan te wenden vooraleer militair in te
grijpen. Fons Borginon leidde daaruit af
dat de regering zich m zekere zin verbond
„om een eventuele militaire operatie te
steunen, zonder kennis te hebben van de
draagwijdte ervan "
Reeds op 24 november bekritiseerde Fons
Borginon „dat ons land verondersteld
wordt te denken wat 'Big Brother' heeft
voorgedacht. Ik kan bovendien met aanvaarden dat het parlement niet grondig
wordt ingelicht zodat het onmogelijk is om
te oordelen of Irak het internationaal recht
heeft geschonden en een mogelijke bedreiging voor de wereldvrede vormt."
Borgmon voorspelde tevens dat de Amerikanen de beslissingen van de Veiligheidsraad niet zouden uitvoeren of de deze
raad met zouden betrekken bij een eventuele militaire operatie. Achteraf is inderdaad gebleken dat de Amerikanen en
Britten zonder de toestemming van de VN
hebben gehandeld. Dat hadden weinigen
voorzien. ,J)e bekommernis van de heer
Borginon", zo zei de minister van Bui
tenlandse Zaken, „is terecht.
Indien de Amerikanen zelf beslissingen
nemen, rijst er inderdaad een probleem.
Zover zijn we nog met..."

EUROPA?
Nog op 24 november jl. vroeg Borginon
zich af waarom de VS zo nodig via militaire middelen Saddam Hoessein en zijn
regime ten val willen brengen. ,Jk betwijfel of deze gevoerde politiek efficient is.
Het alternatief voor het regime van Saddam IS waarschijnlijk een islamitisch-fundamentalistisch regime. Ik vraag mij af of
WIJ de pest met door de cholera vervangen." De minister erkende dat er
„enige waarheid zit in wat de heer Borginon naar voren heeft gebracht." Hij
deelde mee dat de Amerikanen ook om
economische redenen sterk aanwezig willen zijn m de Golf. ,fin als de zaak Saddam
Hoessein wordt opgelost zou dit hun positie bij de andere Arabische landen verbeteren. Bovendien zou dit hen toelaten het
globale probleem van het integrisme gemakkelijker te benaderen. We moeten verschrikkelijk opletten wat onze houding
tegenover de Amerikanen tn de toekomst
betreft." Met Borginon moest Derycke
toegeven dat „Europa steeds minder zijn
verantwoordelijkheid opneemt. De VS
heeft steeds meer de neiging alleen of met
de NAVO de zaken te regelen."

^

JOJO
Bijna drie weken na de verklaringen in de
Kamer, toen de VS en de Britten inderdaad
de militaire operatie inzetten, klonk de
kritiek van Derycke op de houding van de
VS heel wat milder.
Overigens kunnen meerdere kanttekeningen worden gemaakt bij het nut van de
aanval.
spierbalrollen
Fons Borginon ,Jk kan mij met van de
In het
indruk ontdoen dat dictators een spelletje
MiddenJOJO met de internationale gemeenschap
Oosten.
spelen. Nu eens komen ze aan de eisen van
deze gemeenschap tegemoet, dan weer nemen ze een strakke positie in. De gelijkenis
tussen de houding van Hoessein en deze
van Milosevic is treffend."

,e VU wil de 6 miljoen Vlamingen de volle
verantwoordelijkheid geven voor de
uitbouw van een sociaal-rechtvaardige, welvarende en
democratische staat. Daartoe zijn een confederaal model,
met een grondwet voor Vlaanderen en Franstalige België,
en democratische hervormingen noodzakelijk.

D

Het Vlaanderen
van morgen
Tot nu toe heeft niemand concreet weergegeven welke grondwetsartikelen voor
een aanpassing van de staatsstructuren
gewijzigd moeten worden De VU neemt
als eerste deze stap De party bevestigt
daarmee haar voortrekkersrol inzake communautaire hervormingen Ovengens is
het voorstel van verklaring tot herziening
van de grondwet zoweljundisch als politiek
noodzakelijk Als tijdens deze legislatuur
het federale parlement nalaat de voor
herziening vatbare grondwetsartikelen aan
te wijzen en nadien in het Staatsblad te
publiceren, kan er tijdens de volgende
legislatuur geen sprake zijn van een doortastende staatshervorming
Tijdens het bewind van Dehaene II werd
overduidelijk aangetoond dat de huidige
federale Belgische staat met langer leefbaar Is Dat heeft zonder meer geleid tot
een evolutie in het denken over de verhouding tussen de gemeenschappen Op
Inltitiatief van Maurtis Coppieters, stonden
velen voor het op dat moment beloftevolle
'unionistisch federalisme' Daarbij werd
verwezen naar de noodzakelijke 'eenheid
in verscheidenheid' Vandaag durft nagenoeg niemand deze uitspraak nog in de
mond nemen de verscheidenheid is toegenomen, de eenheid is ver te zoeken In

die zin kan men gerust spreken van een
remmend België Het huidig staatsbestel
beantwoordt, zoals de VU stelt, met aan de
noden van de burgers En omdat het
federaliseringsproces, ondanks de aanzet
van meerdere VU-tenoren, nauwelijks filosofisch ondersteund werd, vertoont het
huidige federale model meerdere democratische tekorten Zo blijven de federale
wetgevende instellingen ook na de SintMichielsakkoorden van 1995, aan invloed
en macht inboeten Ovengens moet men
vaststellen dat het huidige federale model
onaangepast en vooral onevenwichtig is
Vlaanderen staat voor 70% van de Belgische export in, maar de federale regenng
laat na de Vlaamse buitenlandse belangen
terdege te behartigen Vlaanderen had de
belangrijkste inbreng bij het behalen van
de Maastnchtnorm, maar de federale regenng weigerde om waarborgen aan het
Eü-stemrechtte koppelen En dan hebben
we het met eens over het onevenwichtige'
Brussel en de weigenng van sommige
Franstaligen om de taalgrens, m feite een
politieke grens, te erkennen
Natuurlijk heeft het probleem Brussel en
de Rand veel vandoen met de poging om
de tweeledige gemeenschapsvomning
met de dneledige gewestvorming te ver-

zoenen Deze ingewikkelde constructie
heeft eerder tot een verscherping van
conflicten geleid Aan beide zijden van de
taalgrens speelt men de 2-i-1 -strategie uit
De Franstaligen jennen de Vlamingen met
het 'culturele' verbond tussen Brussel en
Wallonië, de Vlamingen plagen de Franstaligen met de 'economische verstrengeling' tussen Vlaanderen en Brussel Een
dergelijke conflictueuze situatie is onhoudbaar een confederaal model gebaseerd op
tweeledige gemeenschapsvorming, vrijwillige samenwerking en doorzichtige solidariteit wordt onvermijdelijk Uiteraard
moet, zoals de VU aanstipt, het statuut van
Brussel berusten op een gezamenlijk en
gelijkwaardig bestuur door Vlaanderen en
Wallonië Er moeten ook nieuwe maatregelen genomen worden die de taal en
cultuur van de Duitstaligen beschermen
Naast fiscale autonomie en de overdracht
van meerdere bevoegdheden zoals de
regels inzake taalgebruik, de gemeenten
en provincies Justitie en internationale
bevoegdheden, eist de VU ook een herziening van de bepalingen inzake Landsverdediging Niet om deze bevoegdheid
naarde gemeenschappen over te hevelen,
wel om werk te maken van een Europees
vredes- en verdedigingsbeleid'
Het confederalisme wordt zowel gekoppeld aan een vereenvoudiging als aan een
democratisenng van de instellingen Zo
pleit de VU voor een confederaal eenkamerstelsel en moet de staatkundige nol
van de monarchie en de adel afgeschaft
worden De Vlaamse regenng moet rechtstreeks verkozen worden er is nood aan
een Vlaams-nationale kiesknng De VU legt
tot slot sterk de nadruk op de rechten van
het kind, het gemeentelijk migrantenstemrecht gekoppeld aan een Vlaams burgerschap, het niet-discnminatiebeginsel
en een redelijke verhouding tussen mannen en vrouwen in de besluitvorming Dit
alles moet deel uitmaken van het Vlaanderen van morgen
(evdc)
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stof tot spreken
Eind mei ligt half Vlaanderen weer voor
de buis voor de Europese hoogmis van het
lichte lied. Het songfestivalreglement laat
dit jaar voor het eerst toe dat deelnemers
de taal gebruiken die zij willen. Het is dus
niet ondenkbaar dat het in Europa
bepaald exotisch klinkende Nederlands de
baan moet ruimen. Vlaams

volksvertegenwoordiger Etienne Van
Vaerenbergh vroeg aan Vlaams
mediaminister Van Rompuy of de VRT
een Nederlandstalig liedje naar Eurosong

zal sturen. De minister liet weten dat TVl
het gebruik van het Nederlands sterk
aanbeveelt. Gebruikt hij een andere taal
op Eurosong, dan zal er in Vlaanderen
toch een Nederlandstalige versie van het
nummer in de rekken liggen. Nogal wat
zingende BV's willen overigens niet aan
Eurosong deelnemen als het lied per
definitie in het Nederlands moet.

< WETSTRAAT <

owel in het Vlaams parlement als In de federale
Kamer van Volksvertegenwoordigers werd de
begroting 1999 besproken en door de meerderheid
goedgekeurd. Veel animo wekte dat niet op.

Z

Ich bin ein Wurst
De goedkeuring van de begroting behoort - normaliter - tot de belangrijkste
bevoegdheid van het parlement. Op die
manier kan het een algemene controle
uitoefenen op de inkomsten en uitgaven
van de regering. Zoals VU-volksvertegenwoordiger jean-Marie Bogaert het
treffend uitdrukte in het Vlaams parlement, kan men uit de begrotingsopmaak afleiden „welke tendensen de regering wenst te versterken en welke te
verzwakken."

steeds meer dan 200.000 werklozen,
waartoe liefst 100.000 hogeschoolden
behoren. Bogaert merkte ook op „dat
Vlaanderen één van de grootste spaarquota heeft. "We beschikken bovendien
over een patrimonium aan mogelijkheden
die onbenut blijven. We hebben behoefte
aan een Vlaamse regering die zich - in
weerwil van het partijbelang - niet door
de arrogantie van een federale regeringsleider belachelijk laat maken en zich niet
door de federale overheid naar vierde
provinciale laat degraderen."
Wat de oppositie in het Vlaams parlement
ook over de begroting beweert, heeft, zo
meent de meerderheid, weinig zin. Geen
enkel amendement van de oppositie werd
door de meerderheid aanvaard. Vlaams
volksvertegenwoordiger Chris Vandenbroeke had niettemin fundamentele kritiek op het onderwijsbeleid. „10 jaar
geleden werd 5,1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan onderwijs
besteed, vandaag is dat aandeel tot 4,7%
geslonken, waardoor niet eens meer het
OESO-gemiddelde wordt gehaald."

lessen geïndividualiseerd moeten worden,
men moet de probleemgevallen op voorhand herkennen en begeleiden"
De VU is bovendien niet te spreken over
de vermindering van kwaliteit in het
onderwijs. Almaar nadrukkelijk staat
men op de noodzakelijke vaardigheden
van het onderwijzend personeel, zonder
te oordelen over de nodige bagage, de
persoonlijkheid, de liefde voor het vak en
de leerlingen.
VOLMACHl

VU-volksvertegenwoordiger
Vierman
Lauwers nam het Ruimtelijk Ordeningsbeleid van de nieuwe minister Steve Stevaert (SP) onder de loep. Hij had de
cijfers over Ruimtelijke Ordening goed
VU- volksvertegen woordiger Jeangelezen,
•
maar raakte er niet steeds wegMarie Bogaert vreest dat de Vlaamse
regering zich door de federale wijs uit. „De begroting is onleesbaar geregering laat degraderen naar vierdeworden, investeringskredieten worden
provinciale.
voor onderhoud gebruikt, middelen voor
1988 worden naar 1999 overgeheveld. Als
Voor Vandenbroeke behoeft het onderGOOCHELAARS
we
deze chaotische begroting goedkeuren,
wijs niet enkel meer geld, maar ook een
lijkt het er op alsof we de minister een
Een eerste voorwaarde daartoe is dat de
herschikking van de middelen. ,^et 50%
regering de maatschappelijke en econovan het aantal 18-jarigen, zijn we we- volmacht verlenen."
mische evoluties realistisch inschat en
reldrecordhouders wat het aantal hoge- Uiteraard werd fel gedabatteerd over het
correct weergeeft. Dat kan men, aldus
schoolstudenten betreft. Met 30% 18- openbaar vervoer. Lauwers merkte op dat
Bogaert, niet van de Vlaamse regering
jarigen zonder diploma breken we evende initiatieven tot het verlenen van gratis
beweren. Sommige ministers weigeren de
eens een wereldrecord. In tegenstelling tot openbaar vervoer voor bepaalde bevolnodige documenten aan de parlementsde Vlaamse regering wil de VU preventief kingscategorieën weinig zoden aan de
leden te bezorgen en er wordt niet zelden
te werk gaan. In feite zouden er geen
dijk brengen zolang rollend materieel niet
gegoocheld met cijfers. In Vlaanderen
laaggeschoolden meer mogen bestaan.
wordt vernieuwd of nieuw materieel
neemt niet zozeer het aantal werklozen
Dat vereist niet zozeer vorming achteraf
wordt aangekocht. Daar heeft de
af, maar stijgt het aantal niet-werkende
maar eerder een herziening van het se- Vlaamse regering blijkbaar nauwelijks
(
werkzoekenden. Daardoor zijn er nog
cundair onderwijsbeleid. Daar zouden de aan gedacht. Opvallend is dat Lauwers
alles behalve een lans brak voor meer
gemeentelijke autonomie. Dat leidt hij af
uit de recente discussie i.v.m. de afbraak
van weekend- en andere huizen. „Sommige burgemeesters en gemeentebesturen
staan te dicht bij de kiezers om een
uit de vorige eeuw. De mensen mogen
Naar aanleiding van het begrotingsdebat
autonoom handhaving- en vergunningennochtans aanspraak maken op een eiin de Kamer van Volksvertegenwoordibeleid te voeren."
gentijds en humaan recht. De vraag naar
gers, haalden zowel VU-fractleleider AnNestor en VU-fractieleider Paul Van
de defederalisering van Justitie is onnemie Van de Casteele als kamerlid Geert
Grembergen loofde minister-president
omkeerbaar en deze coalitie moet verBourgeois zwaar uit naar het beleid van de
Luc
Van den Brande omwille van zijn
dwijnen en vervangen worden door poregering Dehaene II. Belden wezen op de
Vlaams
buitenlands beleid. Toch kan de
litici met een gedurfde visie."
Interne verdeeldheid binnen deze regeminister-president
op dat vlak niet veel
,,Ondanks haar belofte", zo stipte Anring en op de toenemende kloof tussen
nemle Van de Casteele aan, heeft de
Nederlandstallgen en Franstallgen.
ondernemen. De federale regering trekt
regering nagelaten de Sociale Zekerheid veel, zoniet alles naar zich toe. „Toen
Voorde rooms-rode regering, aldus Geert
te moderniseren en voor de toekomst te
Bourgeois, Is Justitie nimmer een prioriteit
president Kennedy Berlijn bezocht zei hij
beveiligen. Ze verborg zich bovendien
geweest. De hervorming van Justitie werd
'ich bin ein Berliner'. Mocht de premier
achter de Maastricht-alibi om besparinde regering opgedrongen, vooral door de
Berlijn bezoeken, dan zou hij, afgaande op
gen in de S-Z door te voeren. Ik denk
ontsnapping van Dutroux en h ^ was pas
het onderzoek dat professor Coolsaet heeft
daarbij aan de kinderbijslagen, het remvla de medewerking van de oppositie dat
gevoerd,
zeggen: 'ich bin ein bratkartoffel'
VU-fractielelder Annemle Van de Casteele:
geld en de pensioenen voor vrouwen. Met
de hervorming op de rails werd gezet.
„De regering heeft nagelaten de Sociale
of 'ich bin ein wurst'. Het Vlaams buiToch blijven nog heel wat noodzakelijke
Zekerheid te moderniseren en voor de enkele electorale geschenken probeert
tenlands beleid, aldus Van Grembergen,
toekomst te beveiligen." men nu de scherpste kantjes van de bestappen achterwege. De Vlamingen opmag niet bepaald worden door de besparingen af te ronden.''
teren voor een modern, efficiënt, rechtlangen van Alcatel, Tractebel of gebaseerd
blemen. ,,Zelfs Dutroux zal maar eind
In de sector van de gezondheidszorg, zo
vaardig en humaan recht. Terwijl de Franszijn op de uitvoer van varkenspoten. Nee,
2000 berecht kunnen worden. Door de
hekelt de politica, trekken de ziekenhuitallgen aan ideologische vooroordelen en
lange voorhechtenis zullen zijn advocaten zen het laken naar zich toe. En bij beconservatieve reflexen vastgeketend zijn.
een Vlaams buitenlands beleid moet door
de schending van het Europees Verdrag sprekingen binnen de ^/z/V-organen
Als het erop aankomt zijn ze bovendien
ideeën ondersteund worden. De defevan de Rechten van de Mens Inroepen. (Rijksinstituut voor ziekteverzekering)
gebiologeerd door de rechten van de
deralisering van OntwikkelingssamenIntussen dateren het straf recht, het straf- worden de patiënten niet betrokken.
dader. Overigens blijft de gerechtelijke
werking zou daartoe een mogelijkheid
procesrecht en het gevangeniswezen nog
achterstand één van de grootste pro(evtlc)
bieden.

Coalitie moet verdwijnen

(evdc)
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Is socio-culturele organisatie werkt het
Koerdisch Instituut in Brussel reeds 20
jaar aan integratiegerichte activiteiten en verspreidt
het informatie over de Koerden zowel in Koerdistan
als in de diaspora. Het is een pluralistische,
democratische en onafhankelijke vereniging waarvan
talrijke personaliteiten, journalisten, schrijvers,
academici, parlementsleden, NGO-medewerkers uit
België en Koerdistan lid zijn.

Op 10 oktober 1998 organiseerde het
Koerdisch Instituut samen met het departement Sociologie van de KU-Leuven
en de Coördinatie Stop de oorlog tegen
het Koerdische volk een conferentie over
de Koerdische problematiek. Deze conferentie ging door in het Maria-Theresiacollege van de KUL en talrijke personaliteiten namen aan deze dag deel.
Onder hen mevr. Danielle Mitterand,
prof. Albert Martens, dr. Mahmud
Othman, Mehdi Zana, Dogan Özgüden
en nog vele anderen.
Vier van de vijf Vlaamse partijen, evenals
alle Koerdische (PDK-Irak had op het
laatste ogenblik afgezegd) politieke partijen, mensenrechtenorganisaties uit
Turkije en vertegenwoordigers van pers
en media hebben getuigenissen afgelegd.
Zo'n 350 mensen volgden de conferentie en konden daadwerkelijk zien dat
alle Koerdische politieke partijen en
mensenrechtenorganisaties geen ogenblik aarzelen om de wil voor vrede uit te
spreken. Alle deelnemende partijen zijn
voor de oplossing van het Koerdische
probleem via dialoog, zij verafschuwen
het geweld.

blematiek besproken. De leiders van de
Turkse staat beginnen met bedreigingen
tegen de Koerden. Talloze adressen van
Koerdische personaliteiten en instellingen worden aangeduid als doelwit. Verschillende ministers en partijvoorzitters
in Ankara doen mee met deze agressieve
parade. Op 16 november '98 riep de
toenmalige Turkse premier via kranten
en TV de Turkse gemeenschap op om
zowel in het binnenland als in het buitenland de Koerdische gemeenschap aan
te vallen. In sommige Turkse kranten,
b.v. Hürriyet en Milliyet, werd o.a. het

DOELWIT

WIT, ZWART ROOD...

De Turkse autoriteiten waren al van
begin september ongerust toen bekend
werd dat hier een conferentie zou plaats
vinden. De Turkse pers en de staatsambtenaren, diplomaten en hun talrijke
handlangers kwamen in actie. De Turkse
ambassadeur in Brussel, Güner Öztek,
schreef vele brieven aan Vlaamse vrienden met de vraag niet deel te nemen aan
de „conferentie van de terroristen". Hij
probeerde mensen te chanteren. Ook de
Turkse pers begon een lastercampagne
tegen de organisatoren. Vooral het Koerdisch Instituut te Brussel en haar voorzitter Derwich M. Ferho werden zwartgemaakt. Men kon duidelijk zien dat de
Turkse autoriteiten zeer ongerust waren
door het feit dat de conferentie succes
zou kennen. Ze gebruikten zeer vieze
woorden aan het adres van Danielle
Mitterand. Men kon merken dat er ook
openlijke bedreigingen waren. In de
Turkse pers werd het Koerdisch Instituut
als een doelwit aangeduid.
De PKK heeft al enkele maanden een
eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd.
Maar de Turkse staat beantwoordt dit
initiatief met militaire operaties, overal
in Koerdistan. Ook Iraaks Koerdistan
werd door het Turkse leger binnengevallen. Het leger stroomt massaal samen langs de grenzen met Syrië. Net in
die periode komt de leider van de PKK,
A. Öcalan, via Moskou in Italië aan. De
Turkse autoriteiten zi]n woedend. In
heel Europa wordt de Koerdische pro-

Reeds een dag later, op 17 november,
viel een 300-tal Turken de Koerdische
huizen, waarin het Koerdisch Instituut
en het Koerdistan Cultureel Centrum
gevestigd zijn, aan. Uit Turkse TV-beelden kon men heel duidelijk zien dat de
aanslag goed was voorbereid. Zo'n 13
Turkse organisaties die zeer goede banden hebben met de Turkse ambassade
staken, aangevoerd door de extreem
rechtse Grijze Wolven, de huizen van het
Koerdisch Instituut en dat van het Cultureel Centrum in brand. Ooggetuigen
verzekerden dat het om een goed georganiseerde aanslag ging.
In de daarop volgende dagen en nachten
werden de deuren van de Koerdische
gezinnen in het Brusselse met drie kleuren, wit, zwart en rood, aangeduid. Een
teken dat nog meer aanslagen op woningen van Koerden en op de personen
mogen verwacht worden. Uit voorzorg
verlieten de meeste Koerdische gezinnen
hun woning en namen bij landgenoten in
andere steden hun intrek.
De Koerden willen geen gewelddadige
confrontatie met de Turkse gemeenschap. Dat zou goed zijn voor de Turkse
autoriteiten. Voor de zoveelste keer is
het duidelijk geworden dat de Koerden
niet alleen door de veiligheidsdiensten,
maar ook door een deel van de Turkse
burgers op massale wijze het leven zuur
wordt gemaakt. Daarom ook de massale
vluchtelingenstroom van Koerdistan
naar het westen van Turkije en vandaar

naar de rest van de wereld. Want Koerden willen een veilig plek.
Ondertussen is de Turkse regering voor
de zoveelste keer omwille van haar bindingen met de maffia gevallen. De veiligheidsraad, die de werkelijke baas is in
Turkije, is in paniek.
Het leger is radeloos. Want de Koerden
willen geen oorlog. Dat kan een kostelijke zaak worden voor de Turkse

Koerdisch
Instituut doelwit
van TViricse staat
Koerdisch Instituut met naam en adres
aangeduid. En dit bleef helaas niet zonder gevolgen.

faal. Talrijke artisanale Koerdische tapijten en kilims, duize'nden boeken, muziekcassettes, CD's en andere documenten zijn tot as herleid. Duizenden publicaties werden door waterschade vernietigd. Meubilair en accommodatie
moesten aan de vlammenzee geloven.
Het anders zo levendige instituut staat er
nu koud en zwartgeblakerd bij, de deuren dichtgespijkerd; elektriciteit, verwarming en telefoon zijn afgesloten.
Ook de werknemers en de vele vrijwilligers staan op straat, technisch werkloos op een ogenblik dat hun activiteiten
van vitaal belang kunnen zijn nu de
Koerdische kwestie één van de grote
items is op vele politieke agenda's. Het
voortbestaan van het Koerdisch Instituut
wordt bedreigd omdat langdurige nonactiviteit erkenning en subsidiëring van
deze dienstverlenende socio-culturele
organisatie in het gedrang brengt.
Alle sympathisanten en vrienden van het
Koerdisch Instituut en de Coördinatie
Stop de oorlog tegen het Koerdische volk,
evenals de verdedigers van vrede en
mensenrechten worden gevraagd hun
solidariteit te betuigen. Financiële steun
en/of de organisatie van solidariteitsacties zijn van vitaal belang, als u er mee
wilt voor zorgen dat het Koerdisch Instituut en de Coördinatie Stop de oorlog
tegen het Koerdische volk in hun werking
niet worden geremd!

Het Koerdisch

instituut
werd bij een
goed
voorbereide
aanslag
volledig
verwoest.

Betuig uw
soldariteit

Vooral Derwich M. Ferho, voorzitter
van het Koerdisch Instituut te Brussel,
kreeg het zwaar te verduren.

U kunt op volgende manieren uw solidariteit
betuigen:
machthebbers die een onophoudelijke
onstabiliteit in het land willen hebben.
De jongste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Turkije en in het buitenland
hebben voor de zoveelste keer aangetoond dat zonder de fundamentele oplossing van de Koerdische problematiek
en de mensenrechtensituatie in Turkije
er geen vrede en socio-economische stabiliteit mogelijk is. Deze problematiek
gaat niet alleen Turkije aan, maar ook
Europa dat talrijke banden met dat land
blijft onderhouden.
Daarom moet de Europese Unie een
belangrijke en efficiënte rol spelen om
dit conflict op te lossen. Een onstabiel
Turkije is voor de EU niet interessant.
De gevolgen van de brandstichting zijn
voor het Koerdisch Instituut catastro-

Naam:
Adres:
O zal het Koerdisch Instituut steunen met een bijdrage van
fr. op het rekeningnummer
van het Koerdisch Instituut 001-2068530-83
O wil de platformtekst Coördinatie Stop de oorlog
tegen het Koerdiscti KO*ondertekenen.
O wil uitgenodigd worden op de vergaderingen van
de Coördinatie.
O wil l.s.m, het Koerdisch Instituut en/of de Coördinatie een solidariteitsactie organiseren
sturen naar Weekblad WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 i^
Brussel, dat bemiddelt met het Koerdisch Instituut.
^
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oveel mensen, zoveel wensen. Op deze en
volgende bladzijden werd een handvol
bedenkingen rond onderwerpen die mensen
bezighouden samengebracht. Uiteenlopend van aard,
niet altijd vrolijk of hoopgevend. Maar wél met een
en dezelfde bedoeling: het streven naar een betere
wereld voor iedereen, hier en ver van ons bed.
4 EINDEJAAR

Schaken

Geen spel of sport is terzelfdertijd zo
moorddadig en zo vreedzaam als het
schaakspel. De speler heeft slechts één
doel voor ogen, namelijk de tegenspeler
stuk voor stuk geruisloos uit te moorden
om als kroon op het werk de koning te
grazen te nemen door mat. Als republikein
speel ik sinds de val van Leopold III dit
royale spel van tactische zetten en strategische sluwheid.
Sommigen noemen deze hersengymnastiek asociaal in een wereld van hoofdzakelijk zwijgende mannen. Bi] ons zijn
ook de dames welkom en ik vraag mij af
waarom zij- hier nog minder meespelen
dan in de pohtiek. Misschien omdat po-

Sneeuw bedekt het puin van de kapotgeschoten en geplunderde huizen in
de buurt van Vukovar en een poging tot
kerstverlichting geeft aan het geheel iets
van licht en romantiek. Enkel de toestand van de teruggekeerden in OostSlavonië is allesbehalve rooskleurig en
romantisch.

i

De wederopbouw en de herstellingen
schieten op, maar het duurt allemaal
toch heel lang. Er zijn te veel huizen,
straten, dorpen, steden... die moeten
worden heropgebouwd en de hulp van
het buitenland, ontbreekt bijna helemaal. De meeste vluchtelingen moeten
lang wachten tot ze aan de rij komen en
worden ongeduldig: ze gaan hun negende jaar vluchtelingenbestaan in.
Maar ook zij die het geluk hadden bij de
eersten te zijn om een huisje te krijgen,
zijn ongelukkig en ontevreden. Het
troosteloze puin drukt een stempel op
hun ziel. Het onverwerkte trauma van de
oorlog - de moorden, de doden, de
gevechten, de begrafenissen en de verdrijving - zit nog diep in mannen, vrouwen en kinderen. Vele dorpen zitten nog
zonder licht, gas en waterleiding, de
straten zijn niet geteerd, te weinig mensen keerden terug. De stilte, de eenzaamheid en de troosteloosheid worden
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litiek een cynische bedoening is waar zoveel wordt opgeofferd op het schaakbord
van de macht en het geld.
Mijn vader heeft zijn kinderen leren schaken via zijn terugkeer uit het interneringskamp van Lokeren, in de repressietijd.
Om de tijd de verdrijven in deze donkere
periode hadden enkele medegevangen uit
planken en houten overschotten met gesmokkelde zakmessen schaakborden en
-stukken gebeeldhouwd.
Schaken houd je zo intens in de ban dat alle
zorgen tijdelijk opzij gezet worden.
In mijn schaakclub heerst een vriendschappelijke sfeer, waar solidariteit en
dienstbaarheid geen ijdele woorden zijn.
Zwakke spelers worden opgeleid. Partijen
worden ontleed, foute zetten opgezocht en
verbeterd. De overwinning schenkt grote
voldoening en kampioenschappen zijn opwindende gebeurtenissen.
In ons onderwijs zou het schaakspel als
facultatief vak meer armslag moeten krijgen. Het denkvermogen van onze jeugd
kan zich vanaf het eerste studiejaar op een
speelse wijze ontwikkelen met zijn positieve invloed op het leerproces in het
bijzonder en de opvoeding in het algemeen.
„Bezin eer je begint" is het parool waarmee wij het oude jaar afsluiten en het
nieuwe hoopvol tegemoet treden.
Jan Caudron

ondraaglijk. Er is geen geneesheer, geen
priester, geen kruidenier, geen bakker.
Het leven is hard, arm en eenzaam. En er
is bijna (nog) geen werk. De werkloosheid groeit over de 50% en meer,
omdat er geen fabrieken meer zijn en
landbouw nog onmogelijk is. Waarvan
leven? De internationale hulporganisatie Caritas geeft niets meer. De staat ook
niet, een loon krijgt men niet en wie van
de oudjes trekt een pensioentje? Op het
land, dat nog altijd vol mijnen ligt, kan
men niet werken, er is geen zaaigoed,
geen werktuigen, geen tractor, geen geld
of krediet, geen meststof.
Na een lange en bittere oorlog zit Kroatië in een afgronddiepe crisis, en er is
geen uitkomen aan. De armoede overspoelt het land als een stormvloed. De
meeste families willen wel aanpakken,
maar waar aanpakken?
De kinderen in de vroeger bezette gebieden in Oost-Slavonië lijden het meest
onder de toestand. Want hoe kan men
zonder zorgen spelen als men nog altijd
door een mijn kan worden gedood of
verminkt? Maar hoe aanpakken als men
honger heeft en moeder de huishuur niet
kan betalen, geen hout heeft en het zo
bar koud is? Voor een kerstboom en
lichtjes is er geen geld, op iets zoets

BIJ het begin van 1999, een jaar
zwanger van verkiezingskoorts, is
het vanzelfsprekend dat ik heel w/at
politieke wensen koester, vooreerst
zou Ik iedereen geluk willen toewensen in zijn/haar persoonlijk leven en daarvoor alle kansen om
liefde te geven en liefde te krijgen
1999 wordt voor ieder van ons ook
een politieke uitdaging. Wij hebben
nriet de Volksunie voor de vernieuwing gekozen. De bevolking
schreeuwt het al jaren uit, maar de
politieke klasse blijft hardhong. Met
de zoektocht naar nieuwe mensen
die zichzelf in ID21 kunnen bundelen, tonen wij aan dat het ons
menens is wij willen vernieuwing]
Politiek IS echter geen theoretische
bezigheid, er staan verkiezingen
voor de deur en als wij onze vernieuwlngsgedachten in tastbare resultaten willen omzetten, moeten
wij er voor zorgen dat wij de ver-

kiezingen winnen en dat de huidige
bestuurscoalttie naar huis wordt
gestuurd Want er is een nieuwe
meerderheid nodig om eerst de
staatshervorming verder af te werken.
Wij geloven namelijk niet dat zonder méér Vlaanderen er een vernieuwend beleid mogelijk is.
Wenst u samen met mij deze zelfstandige Vlaamse staat in een Europese samenhang waar er meer
democratie, meer levenskwaliteit
en voldoende sociale zekerheid is
voor iedereen?
Ik ben er van overtuigd dat u dat
ook verlangt. Daarom wens ik ons
allen de nodige energie, het doorzettingsvermogen en de positieve
samenwerking die noodzakelijk zijn
om daar in te slagen.
Een gelukkig vernleuwjaar^ Dat
wenst u
Patrik vankrunkelsven.
Algemeen vu-voorzltter

Brief uit Kroatië

Hoe kunnen kinderen zonder zorgen spelen als ze om de haverklap het
slachtoffer van een landmijn kunnen worden?
moeten ze niet hopen. Zelfs voor eten is
er niet genoeg.
Kerstdag zal hier weer niet echt Kerstdag
zijn. Bij velen van hen valt er geen
kerststalletje te herkennen. Want de os
en de ezel ontbreken, omdat er hier nog
geen vee is. Maar het Jezuskindje en de
engelen zijn hier zeker aanwezig.
Van hieruit dank ik allen, omdat u voor
deze kinderen een licht in het duister
wilt zijn. Omdat je hen een beetje geluk,

een beetje menselijke warmte wilt schenken, omdat u voor hen een beetje kerstkindje wilt worden.
Jo De Brant
(De auteur is een Vlaamse priester in
Vinkovci in de buurt van Vucovar, Kroatië. Met ingezameld geld o.m. via rek.
551-1073100-58 van Artesiabank- St.Niklaas, deelt hij aan hulpbehoevenden
brood- en melkbonnen uit.)

Alle mensen worden
vrij en gelijk
geboren...,
niet in België
^

EINDEJAAR

Terecht werd op 10 december jl. met veel
luister het 50-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens gevierd.
Artikel 1 van deze verklaring stelt dat alle
mensen vrij en gelijk in waardigheid en
rechten worden geboren.
Artikel 2 verbiedt elk onderscheid op basis
van ras, kleur, geslacht, taal, nationale
afkomst, enz.
Artikel 21, tweede lid, stelt dat iedereen
recht heeft op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten
van zijn land.
Het Verbond voor het Vlaams Overheidspersoneel (WO) stelt echter vast dat deze
bepalingen in ruime mate geschonden
worden door de Belgische Federatie, zoals
onlangs nog bleek uit het antwoord van
minister van Justitie Tony Van Parys op een
vraag van volksvertegenwoordiger Geert
Bourgeois over de onverantwoorde pa-

^

ritaire verdeling van de betrekkingen in
het Hof van Cassatie. De minister antwoordde dat zulke verdeling, die niet
voortspruit uit het aantal te behandelen
zaken, verantwoord is omdat de functies
van magistraat in zulke hoge rechtscolleges, met „nationale" uitstraling, zoals
het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en
de Raad van State, een nationale symboolfunctie hebben en dat de taaipariteit
voor deze rechtscolleges „kenmerkend"
is. Dat dit een kenmerk is voor deze
Belgische colleges is wel vanzelfsprekend.
Het W O veroordeelt deze pariteit daar ze
niet steunt op het objectieve werkvolume,
maar op een onderscheid in taal, zodat
Franstalige magistraten meer bevorderingskansen hebben dan Nederlandstalige
en waardoor de Nederlandstalige rechtzoekende ook gediscrimineerd wordt door
een minder vlugge afhandeling van zijn
zaak.

Nederlandstalige ambtenaren zijn bijzonder gevoelig wat betreft die werking van de
Raad van State. Zij moeten vaststellen dat
wegens de wettelijke vastgelegde pariteit
in dit rechtscollege de Nederlandstalige
ambtenaar die bij hem zijn recht zoekt
tegen een onwettige beslissing van zijn
overheid, - dikwijls genoeg een overtreding van de taalwet! - gemiddeld tweemaal zolang moet wachten op een arrest
als zijn Franstalige collega.
Het W O klaagt deze discriminaties op
basis van nationale afkomst en van taal aan
als zovele overtredingen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en
eist dat aan deze institutionele discriminaties een einde wordt gesteld.
Het W O vraagt daarom de schrapping

van alle wettelijke bepalingen die een
verdeling van de betrekkingen voorzien
die niet gebaseerd is op de objectieve
behoeften, wat globaal gezien moet leiden
tot een 60N/40F-verdeling van alle betrekkingen. Dat geldt niet alleen voor de
eigenlijke administratieve diensten, maar
ook voor de diplomatieke dienst, het leger
en de magistratuur.
Er kan trouwens worden vastgesteld dat in
een voorbeeldige federale staat als Zwitserland er hoegenaamd geen sprake is van
een paritaire verdeling der federale betrekkingen tussen Duits- en Franstaligen.
Paul Stoppie

Het verbond
voor het
Vlaams
overheidspersoneel
vraagt een
60/40 taaiverdeling
voor alle
administratieve
diensten.

(De auteur is algemeen voorzitter van het
WO)

Fabiola is anti-Vlaams
vreemde taal toegesproken en behandeld
werden. Van de artsen kent bijna 90%
geen Nederlands, van het verplegend
personeel ruim de helft. Er ontstaat dus
een soort diergeneeskunde: alleen aan
het gezicht van de patientjes kun je nog
zien waar ze pijn hebben en hoe erg die is.
Ook de ouders kunnen hun moedertaal
niet gebruiken in gesprekken met de
meeste artsen en verpleegsters. Een mensonwaardige en medisch totaal onverantwoorde toestand.

7

De omstreden NeerlandicusWas de koningin op de hoogte van die
Paardekooper kreeg geen antwoordgeestelijke mishandeling van zieke
van Fabiola.
Enkele tientallen jaren geleden werd er in
Brussel een kinderziekenhuis opgericht,
en omdat het bestuur ervan heel goed
wist, hoe actief koningin Fabiola al sinds
lang geweest was in de hulp aan arme,
hongerige en zieke kinderen over de hele
wereld, vroeg het haar verlof om haar
naam te mogen verbinden aan die instelling. Dat mocht: het Koningin-Fabiola-Ziekenhuis was er.
Het stond open voor Nederlands- en
Franstalige patientjes. Dus lag het voor de
hand dat de directie een spontane en
vlotte tweetaligheid als eis zou stellen bij
de benoeming van elk lid van het medische en verplegende personeel. Eerbied
voor de geest van de Belgische grondwet
die Brussel tot tweetalig gebied verklaart,
liefde voor zieke kinderen en eerbied
voor de naam van de koningin maakten
dat vanzelfsprekend.
Helaas bleek al vlug dat Nederlandstalige
kinderen in de meeste gevallen in een

Vlaamse landgenootjes? Dacht ze misschien in goed vertrouwen dat alles in
„haar" ziekenhuis in orde was? Ik bracht
haar in een aangetekende brief van 26
juni 1997 van die feiten op de hoogte, en
riep haar hulp in. Maar tot vandaag heb ik
geen antwoord gekregen, en - het belangrijkste: in het Fabiola-ziekenhuis zijn
de menselijke en medische toestanden
sindsdien niet verbeterd.
Natuurlijk heeft Fabiola geen enkele zeggenschap over de gang van zaken in het
ziekenhuis. Maar ze kan wél de directie
verbieden om haar naam nog langer te
gebruiken als dekmantel voor dit soort
wreedheden. Hij prijkt er nog altijd.
Daaruit valt maar één besluit te trekken:
koningin Fabiola is diep begaan met het
lot van alle ongelukkige, mishandelde en
zieke kinderen op de hele wereld, behalve
met dat van de Vlaamse in „haar" ziekenhuis. Koningin Fabiola is dus antiVlaams!
P.C. Paardekooper

voetgangersstad
Breek aan uw stadspoort
het hullen der motoren,
fnuik aan uw grenzen
de ongeur van de waanzin,
stel paal en perk
aan de mammons wellust
Maak van deze stad een eindeloos
wandelpad vol mens en hart en adem,
vrouwelijkheid, ruisend en manklank,
stoer en tussen de hinkstap van de
kinderen door, van de oudjes het
geschuifel, broos en tijdeloos
Laat de dichters op uw muren schrijven,
liefde etsen In uw vel en vlees,
koester de zangers van de straathoek en
de minnaars die namen kerven In uw bomen,
prijs uw lucht, uw aarde, steen en water
en de stapklank van de mensen op uw wegen.
Pierre Schaerlaeken

24 december 1998

straks
met pensioen
^

Meneer en
mevrouw
Niemand op
reis.

Het leven eindigt niet wanneer men met
pensioen gaat. Het is de start van een
nieuwe levensfase met mogelijkheden tot
zelfstandig en vitaal handelen en bewegen. Het is belangrijk dat deze levensfase goed wordt voorbereid om te
vermijden dat men te snel of op een
verkeerde manier oud wordt: oud in de
zin van niet-geïnteresseerd te zijn, van
lethargie, van berusting.
Door de werkdruk, het hoge levensritme
had men in het verleden weinig oog voor
de diepere kwaliteit van het leven. Het
jachtige levensritme liet weinig ruimte
voor zichzelf en de anderen. Pensioentijd
geeft ruimte om die stresserende jacht te
laten wegvallen. Er komt een tijd vrij voor
bewuste, rustige zelfontplooiing, om ongekende talenten te ontwikkelen, om relationeel te kunnen samenzijn met anderen.
In haar ophefmakende boek New Passage,
noemt de Ameirkaanse auteur Gail Sheely
de pensioenleeftijd de langste levensfase
die nog 20 a 30 jaar kan duren en actief
beleefd kan worden. Zij schuift de tra-

ditionele drievoudige indeling in verschillende levensfasen opzij. Vandaag,
zegt zij, beleeft de jonge mens een soort
voorlopige volwassenheid tusstn 18 en 30
jaar om dan tussen 30 en 45 jaar de eerste
volwassenheid te bereiken. Daarop volgt
de grote overgang die leidt tot wat zi]
noemt de tweede volwassenheid of de
volwassen volwassenheid: een periode
gekenmerkt door een nieuwe kijk op het
leven, een periode van heelheid, van
integriteit.
In de realiteit is de plus vijftiger ontdaan
van zijn functies in het werkveld. Dit gaat
gepaard met statusverlies. Men wordt
mijnheer of mevrouw „niemand". Daarenboven is men ontheven van pedagogische functies in het gezin, de kinderen
zijn immers de deur uit. Men wordt
geconfronteerd met ontgoocheling en
verdriet, met'eindigheid, met oneindigheid. Maar daarnaast krijgt men de kans
om te bouwen aan de verinnerlijking van
de persoonlijkheid, aan het eigen welzijn.
Met een enorme bagage aan ontwikkeling

Is de gebeurtenissen van het voorbije jaar voor tal
van beclenl<ingen goed zijn dan moet ook
vastgesteld worden dat vele zetduivels de pret niet
konden bederven. Er was op saterdag trouwens nog
meer plezier te beleven! Te beginnen bij
de kluns van het jaar: BUI Clinton

A

1998:

elke dag saterdag

en levenservaring bestaat de opdracht
erin opnieuw iemand te worden, misschien helemaal anders dan vroeger. Het
gaat om een nieuwe rolvervulling, een
nieuwe tijdsindeling, een nieuwe zingeving en waardebeleving. Het moment is
gekomen om de sleutel om te draaien en
de lege doos te vullen met een nieuwe
inhoud. Dit is niet zo voor zichzelf sprekend. Het vraagt een nieuwe oriëntering,
een zoeken hoe ik kan bevestigd worden
en hoe mijn behoeften kunnen bevredigd
worden. Daarom moet men beschikken
over een bepaalde vitaliteit en dynamiek,
zowel fysisch als psychisch. Men moet er
iets „willen van maken".
Volgens dokter Diderik Tilkin hebben
vitale mensen een doel of projecten die zij
willen realiseren of waarvoor ze zich
willen inzetten. Deze menen beschikken
daarenboven over de nodige vaardigheden of kennis om die doelen te realiseren. Deze kennis en vaardigheden
stellen hen in staat om contact op te
nemen met medemensen en te communiceren, waardoor ze actief deel kunnen
uitmaken van het sociaal weefsel, zo
belangrijk voor mensen.
Weten te waarderen en gewaardeerd worden is een wisselwerking tusen zelfontplooiing en anderen bevruchten. De pensioenleeftijd, die lange levensperiode kan
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een heel mooie, intensief beleefde tijd
zijn, voor sommigen zelfs de meest zinvolle tijd van hun hele bestaan. Maar men
moet eraan werken en wat meer is, men
moet er de middelen en de kansen toe
krijgen.
Vandaar de noodzaak dat bedrijven waar
mensen zolang hebben gepresteerd, aandacht krijgen voor het fenomeen van een
zinvolle pensioentijd. Bedrijven zouden
moeten durven investeren in het voorbereiden van deze levensfase. De maatschappij heeft de verantwoordelijkheid
om de nodige middelen ter beschikking te
stellen opdat de mens zich geestelijk en
lichamelijk zou kunnen ontwikkelen.
Voor de plusser betekent dit op een
positieve en constructieve manier deel
hebben aan het breder maatschappelijk
leven.
In feite gaat het erom het lot in eigen
handen te nemen, de kansen die geboden
worden aan te grijpen of zelf initiatieven
te nemen. Niet te aarzelen, maar te
doen.
Vrijheid wordt nooit gegeven, maar genomen!
Joris Sleurs
(De auteur werkt mee aan het project Een
Brug naar Pensionering van het Dienstencentrum ten Have te Gent)
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' et is precies vierhonderd jaar geleden dat de
Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius
overleed. Een herdenkingstentoonstelling brengt een
overzicht van Ortelius' oeuvre en vooral van diens
nauwe betrekkingen met het Plantijnse huis.

H

<

CULTUUR

Abraham Ortelius (Antwerpen 15271598) werkte aanvankelijk als inkleurder
van kaarten. Als bereisd handelaar in kaarten door het toenmalige Europa verwierf
hij een grote kennis over het beschikbare
kaartmateriaal. Zo rijpte zijn plan om deze
kaarten op een vergelijkbaar formaat te
hersnijden, en ze, voorzien van commentaar, in een volume uit te geven. Zo werd
Ortelius de grondlegger van de moderne
atlas. Zi]n voor het eerst verschenen Tbeatrum orbis terrarum (Theater van de
wereld), was bijzonder succesvol en kende
talrijke herdrukken in diverse talen.

De Plantin-drukkeri)/uitgevenj speelde
een cruciale rol bij de productie en verspreiding van dit werk. Vanaf 1579 deed
Ortelius een beroep op zijn vrienden Christoffel Plantijn en Jan I Moretus voor het
het drukken van de tekstgedeelten in de
arias. Na de dood van Ortelius, in 1598,
werd het Tbeatrum uitgegeven door de
Antwerpse graveur-boekhandelaar Jan
Baptist Vrients. Na diens dood in 1612
werden de koperplaten van de kaarten
door Jan II en Balthasar I Moretus aangekocht. In 1624 gaf Balthasar I Moretus
de historische kaarten van de atlas, onder
de verzameltitel Parergon Theatn een laatste maal uit.
In de boekhouding van het Plantijnse huis
werd Abraham Ortelius aanvankelijk vermeld als „paintre des cartes", dus inkleurder van kaarten. Bovendien dreef hij
met deze kaarten en met allerlei antiquiteiten handel. Reeds kort nadat Plantin
met zijn bedrijf gestart was, begon hij
zaken te doen met Ortelius. Voor zijn
persoonlijke bibliotheek kocht Ortelius
zijn leven lang boeken bij de Plantijnse
boekhandel. Ortelius' bibliotheek was in
zijn tijd erg beroemd, wegens de omvang
ervan en de aanwezigheid van talloze
zeldzame en kostbare manuscripten. Sommige van zijn aankopen verkocht Ortelius
blijkbaar door aan vrienden en kennissen.
In de periode 1560-1570 geraakte hij
bekend als auteur van enkele wandkaarten. Zo verscheen in 1564 zijn eerste
wereldkaart. In de jaren 1566 en 1567
volgden dan kaarten van Egypte en Azië.
Kaarten van Spanje en het Romeinse Rijk
verschenen in 1571.
Het was via de Plantijnse drukkerij dat
deze kaarten ook verspreid werden. Voor
kaarten van andere cartografen, die bij
Plantijn gedrukt werden, trad Ortehus op
als tussenverkoper.

EUROPEES
In 1570 verscheen dus de eerste editie van
het Theatrum. Voor de verspreiding ervan
speelde het Plantijnse huis een cruciale rol.
Nochtans waren de inleidende en be-

geleidende teksten niet door Plantin zelf
gedrukt, maar wel bij een andere Antwerpse drukker, Gillis Coppens van
Diest.
Voor het drukken van werken, geïllustreerd met grafiek, werd in de 16de en
17de eeuw bijna steeds eerst de tekst
gedrukt en pas nadien de illustraties. De
tekst in Ortelius' arias werd gedrukt op een
hoogdrukpers, terwijl de koperplaten voor
de kaarten met een diepdrukpers dienden
gedrukt te worden. Dit kon dus met
samen.
Zodoende werd de eerste oplage van
veertig exemplaren van deze arias op 7 juni
1570 afgeleverd. Met een prijs van 6
gulden en 10 stuivers per exemplaar, behoorde dit werk meteen tot één van de

Deze Spaanse uitgave gebeurde helemaal
op kosten van Plantin.

HET EPITOME
Vanat 1577 werd ook een pocketeditie van
het Theatrum uitgegeven door de Antwerpse prentenuitgever Filips Galle. Ook
hiervoor verzorgde de Plantijnse drukkerij
het tekstgedeelte, terwijl Galle de platen
van de verkleinde kaarten drukte en uitgaf.
Deze verkleinde versie van de arias wordt
doorgaans het Epitome genoemd. Het

De eerste atlas
duurste boeken uit de Plantijnse boekhandel. Toch werden door Plantijn zo'n
159 exemplaren van dit kostbare boek
afgezet. Diverse nieuwe oplagen volgden
elkaar snel op.
De eerste uitgaven telden 53 dubbele
bladen met kaarten. In de volgende edities
(1573, 1574 en 1575) werden dit er
zeventig. Intussen verschenen er ook edities met de teksten in het Nederlands,
Frans en Duits. Weldra kan Ortelius een
nieuwe oplage van 160 exemplaren voor
verdere verkoop aan Plantin overmaken.
En zo ging het ook de volgende jaren, tot
1579, door. Dit alles kwam neer op een
omzet van zo'n 45 exemplaren per jaar.
Aan Plantin bezorgde Ortelius eigenlijk
alleen de Latijnse versie van zijn atlas. De
Franse en Duitse versies betrok Plangtijn
van boekhandelaar Arnold Wylius, alweer
een goede vriend van Ortelius. Vooral naar
Frankrijk werd nogal wat afgezet. Dit had
uiteraard ook veel te maken met Plantijns
filiaal in Parijs, geleid door zijn schoonzoon, Aegidius Beys. Andere afnemers
waren rijke particuliere klanten en boekhandelaren uit belangrijke Europese steden.
De nieuwe editie van 1579 telde 93 dubbele bladen met kaarten. De atlas werd
aangevuld met drie historische kaarten:
één met de tochten van de apostel Paulus,
één van het oude Romeinse Rijk en één van
het oude Griekenland. Het was de eerste
editie, waarvoor Plantin de teksten drukte.
Plantin zal dit blijven doen, tot aan de
dood van Ortelius.
Dankzij de secure boekhouding van het
Plantijnse huis bezitten we kostbare informatie over al deze uitgaven. Van de
Latijnse editie van 1579 werden 500
exemplaren gedrukt, van die van 1584 iets
minder dan 800 en van de Spaanse uitgave
van 1588 255 exemplaren.

Abraham Ortelius, de grondiegger
van de moderne atlas

verscheen eveneens in verschillende talen,
in het Nederlands onder detitelSpieghel
der werelt.
De teksten van de eerste Nederlandse
editie van 1577 werden in versvorm geschreven door de Antwerpse schoolmeester Peeter Heyns. De Franse editie werd
integraal door Plantin opgekocht en voor
de helft naar Parijs versast, waar hij zijn
filiaal had overgelaten aan Michel Sonnius.
Ook met Jan I Moretus, schoonzoon en
opvolger van Plantin, na diens dood in
1589, onderhield Abraham Ortelius een
even hartelijke relatie. Onder diens bestuur van de uitgeverij in de periode 15891610, werd Ortelius' atlas nog tweemaal
substantieel uitgebreid.
Zo kreeg de Latijnse editie van 1591 voor
het eerst de definitieve indeling van de
atlas in drie stukken: 1) de eigenlijke arias;
2) het Parergon of deel met de historische
kaarten; 3) de Nomenclator Ptolemaicus
of een lijst met plaatsnamen uit het werk
van Claudius Ptolemaeus. Deze nieuwe
editie bevatte 108 dubbele bladen met
kaarten in het Theatrum en 26 in het

Parergon. Dit betekende nog eens een
uitbreiding met 22 bladen met kaarten. In
de editie van 1595 werd dit nog eens
respectievelijk opgedreven tot 115 en 32.
De laatste Latijnse uitgave van Ortelius'
arias werd in 1601 door Jan I Moretus
uitgegeven. Het Theatrum-deel bevatte nu
117 dubbele bladen met kaarten en het
Parergon-deel 32. Intussen was Ortelius
zelf reeds op 28 juni 1598 overleden.

VEROUDERD
Na de dood van Jan I Moretus in 1610,
werd de zaak verdergezet door zijn zonen
Jan II en Balthasar I Moretus. Zij slaagden
erin om de koperplaten van de ariaskaarten, die bij drukker Jan Baptist Vrients
beland waren, terug in handen te krijgen,
samen met de restatenn van het Theatrum
en het Epitome. Zij brachten deze onverkochte exemplaren dadelijk weer in
omloop.
Het bijkomend indrukken van de kaarten
gebeurde nu op de diepdrukpersen van
Theodor Galle, zoon van Filips Galle, die
in 1598 gehuwd was met de dochter van
Jan I Moretus. Deze intense samenwerking werd nog bijna een ganse eeuw
verdergezet.
In 1624 verzorgde Balthasar I Moretus
nog een nieuwe uitgave, met een oplage
van 1000 exemplaren, van het Parergon.
In 1630 zag hij af van een herwerkte
uitgave van de arias, het Theatrum orbis
terrarum kon inderdaad op dat moment
als verouderd beschouwd worden.
Buiten de zakelijke relaties tussen Ortelius
en Plantin en de Moretussen, ontstond er
met de jaren ook een hechte vriendschapsband. Jammer genoeg bleven er
geen brieven tussen hen bewaard. Een
getuigenis van die vriendschap schuilt wel
in de opdrachten, die Ortelius neerpende
in enkele boeken, die hij aan Christoffel
Plantin en Jan I Moretus ten geschenke
gaf. Bovendien was Ortelius peter van één
van de dochters van Jan I Moretus.
Te noteren valt dat Plantin ter ere van
Ortelius een mooi gedicht schreef.
Dirk Stappaerts
c» De wereld in kaart: Abraham Ortelius
(1527-1598) en de eerste atlas. In het
Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22-23 te Antwerpen. Tot 24
januari 1999. Dagelijks van 10 tot
17u., gesloten op maandag, 25-26 december en 1-2 januari. Gratis voor
inwoners van Antwerpen; 50 fr. voor
groepen, -18j. en +3 pas; 100 fr. voor
alk anderen. (03/2333.02.94 of
031234.12.83)
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Het Theatrum
orbis
terrarum van
Ortelius
(Antwerpen,
1570)

orige week donderdag kwamen een 50-tal Linnburgse VU-leden sannen om
er te congresseren over een betere democratische besluitvorming. Meest
in het oog springend was het voornemen om de gouverneursfunctie grondig
te herzien.

V
c£Ds^.
De regionale vu-krant

Nelly Maes weigert
Commissie kwijting
VU-Europarlementsltd Nelly Maes, lid van de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement, heeft tijdens de stemming over Inet verlenen van kwijting over l^et begrotingsjaar 1996
geweigerd de Europese Commissie (EO kwijting of
een attest van goed en efficient financieel beheer
te verlenen. Het VU-Europarlementslid heeft ook
tegen alle amendementen van de socialistische
fractie gestemd, amendementen die erop gericht
waren de harde resolutie van de begrotingscontrolecommissie af te zwakken.
Deze weigering houdt in dat de procedure van
overleg tussen de EC en EP nu moet worden verder
gezet In de commissie Begrotingscontrole
De Commissie verspreidde woensdagavond 16 december '98 een mededeling die mm noch meer
chantage van het EP inhield. Deze vorm van inmenging in de parlementaire werkzaamheden van
een rechtstreeks verkozen Instelling Is onaanvaardbaar en moet ten zeerste worden veroordeeld
De VU in het EP heeft het vertrouwen in de
Europese Commissie verloren én steunt dan ook
iedere motie van wantrouwen die aan de plenaire
vergadering zal worden voorgelegd. Nelly Maes
kondigt aan de ingediende motle(s) van wantrouwen te zullen goedkeuren, zij laakt de hypocriete houding van de socialistische fractie die
én een motie van wantrouwen indiende én aankondigde tegen deze motie te zullen stemmen. Dit
IS volksbedrog van de meest grove soort. Door deze
houding zetten de Europese socialisten het hele EP
voor schut
Nelly Maes zal als lid van de commissie Begrotingscontrole haar rol ten volle opnemen en consequent verder werken aan het opruimen van alle
vormen van wanbeheer, fraude en bedrog met het
geld van de Europese belastingbetaler. Zij dringt er
dan ook op aan dat de documentatie die de
Europese ambtenaar vorige week aan het EP overmaakte met betrekking tot gesjoemel tn de toerismesector, de Leonardo da Vinci- projecten, het
beveiligingscontract van de Europese Commissie,
de ECHO- en de Perry Lux Informatics-case door de
Begrotingscontrolecommissie volledig wordt uitgepluisd.
(bs)
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Met Limburg naar
een beter Vlaanderen
Nadat provinciaal VU-voorzitter en nationaal VU-secretaris Laurens Appeltans
de - eerder schaars opgekomen - aanwezigen had verwelkomd was het de
beurt aan Tongf naar Stijn Daniels om de
ontwerpresoluties voor dit Limburgse
VU-congres aan het publiek voor te stellen. Hamvraag daarbij was of de provincie als bestuurlijk niveau gehandhaafd
moet blijven. „Zijn zij niet te zeer overblijfsels van het naar Napoleontische inzichten opgebouwde 'Belgique de papa'?
Of moeten die provincies dringend geherwaardeerd worden en nieuwe bevoegdheden krijgen?" luidde het in de
inleidende tekst.
En verder: „De Volksunie heeft zich
nooit een groot pleitbezorger van 'het
provinciaal niveau' getoond. Op verschillende congressen werd de rol van de
provincies als 'intermediair bestuursniveau' betwist. (...) In plaats van de provincies wordt de 'streekraad' naar voor
geschoven als orgaan waarin de besluitvorming op intermediair niveau moet
gebeuren. De gebiedsomschrijving van
deze streekraden moet dan aangepast
worden aan de feitelijke toestand van een
aantal stadsgewesten. Daarbij wordt in
het midden gelaten of de gebiedsomschrijving van de 'streken' al dan met
dezelfde kan zijn dan die van (sommige)
provincies."
Bij de bespreking in werkgroepen bleek al
snel dat de provincies binnen de VU
inderdaad een heikel onderwerp zijn.
Want: indien je tussen de gemeente en
Vlaanderen een tussenniveau creëert,
waarom zou je dat dan niet ook doen
tussen Vlaanderen en Europa? Kan je,
met andere woorden, dan niet ook België
laten bestaan?
De congrescommissie vond de vrees voor
dat laatste te voorbarig. Bovendien is
Limburg een 'realiteit', voor een provincie als Antwerpen of Oost-Vlaanderen

is dat minder het geval. Daar zouden
nieuwe omschrijvingen als 'stadsgewesten' een tussenniveau kunnen vormen.
Die laatste visie haalde het en het congres
stemde dan ook voor.
CONTROLE
Datzelfde gebeurde ook met een stelling
waarin stond dat de functie van de gouverneur moest worden afgeschaft. De
huidige functie wordt opgeheven en de
bevoegdheden verdeeld over de voorzitter van de bestendige deputatie (gekozen uit en door een flink verkleinde
provincieraad) en een soort van commissaris van de Vlaamse regering. Nu is
de gouverneur al te vaak een postje als
dank voor bewezen diensten, waarop
haast geen enkele vorm van controle
bestaat.
'Controle' is overigens een woord dat wel
vaker viel, bijvoorbeeld bij een resolutie
over de structuren van de intercommunales. De Limburgse VU'ers vinden dat
die allemaal vervangen moeten worden
door 'provinciale vennootschappen'
waarvan de aandeelhouders uitsluitend
afkomstig mogen zijn uit de verschillende
overheden. Dit waarborgt een maximale
controle over de gelden waarmee gewerkt
wordt en de koers die moet worden
gevaren. Diverse vormen van 'publiekprivate samenwerking' moeten daarbij
evenwel mogelijk blijven.
Opvallend in dit debat was dat het voorstel om met de eventuele winsten van
deze provinciale vennootschappen te
voorzien in een gratis openbaar vervoer
werd afgeschoten. Jawel, een betere ontsluiting van Limburg is welkom, maar
voor de gebruiker hoeft dat daarom niet
gratis te zijn.
ACTUEEL
Aan het eind van de avond mochten
Limburgs gedeputeerde Frieda Brepoels

en Vlaams volksvertegenwoordiger/o^a«
Sauwens elk nog één actualiteitsresolutie
aan het congres voorleggen. Brepoels,
sinds jaar en dag in de weer met Ruimtelijke Ordening, stelde voor om in die
gebieden die ongeschikt blijken voor woningbouw een absoluut bouwverbod te
laten gelden. Dat voorkomt bij bv. waterschade een hoop menselijk leed en het
bespaart de overheid bovendien een
flinke duit voor het rampenfonds. Met
het uitgespaarde geld kunnen dan de
eigenaars van de grond vergoed worden
omdat hun perceel in waarde is gedaald.
Johan Sauwens hekelde het bouwvergunningsbeleid en verwees daarbij uitdrukkelijk naar het klooster van Opgrimbie, „dat model staat voor alles wat
de CVP de jongste 20-30 jaar op het vlak
van R.0. heeft laten scheefgroeien." VULimburg schaarde zich achter het handhavingsbeleid, maar veroordeelde wel de
politiek van twee maten en gewichten
inzake het bestraffen van bouwovertredingen.
Sauwens, in het Vlaams parlement ook
voorzitter van de commissie Staatshervorming, mocht overigens op applaus
rekenen toen hij - in een afsluitend
woordje - het Waals decreet op de tabaksreclame toejuichte. „Waarom zou
Wallonië opgezadeld moeten worden met
een federale wet die het niet ziet zitten?
Waarom krijgt het onbemande camera's
die het niet wil? Daarom stel ik voor om
aan Wallonië zelfbestuur te geven. En ook
aan Vlaanderen."
(gv)
c» Wie de volledige teksten van het VULitnburg-congres er nog eens op wil
naslaan geeft een seintje aan Anita
Pauly. Op maandag, woensdag en
vrijdag kan dat op het nr.
021219.49.30, op dinsdag en donderdag treft u haar aan op het nr.
089135.67.53.

Mon de Goeyse
overleden
Toen hij op 1 oktober 1997 de gezegende
leeftijd van 90 jaar had bereil<^t wijdde
Ons Leven, het maandblad van het
KVHV, een heel nummer aan de figuur
van Mon de Goeye. Dat mocht wel want
de man was sinds 1924 met het studentenleven bezig geweest.
Mon de Goeyse werd op loktober 1907
in Antwerpen geboren. Tussen 1921
en 1925 was hij leerling aan het Koninklijk Atheneum te Brussel er stichtte er
mee het Vlaamsch Studentenverbond van
Groot-Brussel, dat leerlingen uit het middelbaar en normaalonderwijs verenigde.
Vanaf 1925 en tot 1930 studeerde De
Goeyse aan de Katholieke Universiteit in
Leuven. Daar hield hij zich - bijna voltijds
lazen we ergens - bezig met het ge-
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organiseerde studentenleven. In 1929
werd het Leuvense Seniorenkonvent opgericht, tot 1931 zat De Goeyse het voor.
Ook in KVHV-Leuven was De Goeyse
actief, o.m. als redacteur van Ons Leven.
Met de titel van commilito honoris causa
vereerd kreeg hi| van het hoofdbestuur
van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond de opdracht tot „het ordenen van het gezelschapsleven en de
kentekenen der verschillende takken".

EERSTE VLAAMSE
RADIOJOURNALIST
Op 1 februari 1931 las Mon de Goeyse
voor de micro van het NIR het eerste
Gesproken dagblad voor. In 1933 promoveerde hij tot doctor in de Germaanse
filologie met een proefschrift over het
volkslied tijdens de Brabantse Omwenteling. Hij huwde met Mia Vos (-1-1986),
zus van auteur Herman Vos.
In 1934 was De Goeyse medestichter van
de Club der ex-Lovanienses te Brussel, die
later een afdeling werd van het Katholiek
Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond en
het Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond. In 1935 zag de Clubcodex
het licht en ook dat jaar werd hij praeses
van de oud-studentenbond van het
KVHV
Wegens zijn medewerking tijdens de bezetting aan Zender Brussel werd De Goe-

OOST-VLAANDEREN
00. 14 Jan. AALST: Jan Caudron
spreekt over ,,De nieuwe medische cultuur". Om 14U.30 in lokaal De Korenbloem,
Grote Markt. Org.: VWG-Aalst.
ZO. 17 Jan. GENTBRUCCE: Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en ledenf eest van
VU-Gentbrugge-Ledeberg. Receptie van 11
tot 12U.30. Om 13u. nieuwjaarsmaal. In de
polyvalente zaal van het Dienstencentrum,
Braemkasteelstraat.
Deelname maaltijd ;400 fr.p.p., -12j. 200 fr. Inschrijven bij
Lieve Robert-Bogaert (09/231.19.31).
vr. 29 jan. GAVERE : Nieuwjaars-

receptie voor alle leden, vrienden en familie. Om I9u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 21. Toespraak door Jaak Taghon.
Omstreeks 20u.30: Kaas-, vlees- en visbuffet (350 fr p.p., -I8j. 175 fr). Inschrijven bij bestuursleden. Org.: VU-Gavere.

WEST-VLAANDEREN
Ma. 4 Jan. ROESELARE: Nieuwjaarsviering van de VVVG-seniorenwerking

yse na de oorlog geschorst en tot 8 jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Hij zou echter maar korte tijd in de cel verblijven, van
mei tot oktober 1947.
In 1955 werd De Goeyse gecoöpteerd tot
lid van de Centrale Raad van het Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond, dat later uitgroeide tot het Verbond
der Vlaamse Academici. Hij bleef deze
functie uitoefenen tot 1966.
In 1958 werd Mon de Goeyse aangesteld
tot directeur public relations van de KUL.
Tot december 1980 was hij tevens redactiesecretaris van Onze Alma Mater, het
blad van de Vereniging Vlaamse Leergangen.
In 1971, hij was dan al met pensioen maar
niet met rust, werd De Goeyse eerste
voorzitter van het College van Voorlichtingsambtenaren bij het Nederlandstalig
Universitair Onderwijs. Bij de schenking
in 1978 van zijn persoonlijke verzameling
aan de KU-Leuven kon niemand anders
dan hij conservator worden van het Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven.
Ook bij de oprichting in 1979 van het
Oud-AKVS bleef De Goeyse niet afzijdig,
hij trad toe tot de stuurgroep. In datzelfde
jaar werd hij ook lid van de Raad van
Advies bij het Archief en Museum van het
Vlaams Leven te Brussel.
In de studentenwereld klonk en klinkt de

Roeselare. Om 14u.40 in het parochiaal
centrum, Kattenstraat 29.
Do. 7 jan. BRUGGE: Feestelijke
nieuwjaarsviering van VWG-Brugge. Om
IOu.30 eucharistieviering in de St.Trudoabdij. Na de mts aperitief en feestmaal in
restaurant Lodewijk van Male. Deelname
950 fr Inschrijving en info bij Joriska,
050/34.19.74, na 20u.
Vr. 8 jan. ROESELARE: Nieuwjaarsreceptie. Om 19U.30 in 't Laag Plafond.
Gastspreker: prof. Eric Defoort, vu-ondervoorzitter Org.: VU-Roeselare, Orde van 't
Dul Bertje, Rodenbachkring Roeselare en
VUJO-Roeselare.
Wo. 13 Jan. BRUGGE: Marc Boone
over ,,De natuur in onze streek in de vier
seizoenen". Om I5u. in de Magdalenazaal,
Violierstraat 7. Deuren vanaf I4u. Na de
activiteit is er koffietafel voor wie dit
wenst. Org. WVG-Brugge-Noord.
Zo. 17 Jan. BISSEGEM: Nieuwjarsreceptle van VU-arr Kortrijk-RoeselareTielt. Vanaf l l u . in ontmoetingscentrum De
Neerbeek, Vlaswaagplein (station Bissegem). Gastspreker; Chris Vandenbroeke.
Alle leden en sympathisanten zijn welkom.
Dl. 19 Jan. KORTRIJK: Karel Van
Miert over ,,Concurrentiebeleid en de
grote Europese uitdagingen. Om 20u. in
,,De Kortrijkse Verzekering ", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk. Org.: Hendrik Brugmans
Kring Kortrijk.
Dl. 19 jan. lEPER: Met W l naar
Diksmuide. Info en inschrijving bij Jano
Braem (057/20.24.68) of Kristien Devlieger
(057/20.25.37).
Do. 21 jan. LEDEGEM: ID21 een
meerwaarde voor de VU?, door Bert An-

naam De Goeyse als een klok, zijn inzet
tot op hoge leeftijd om het studentenleven stijlvol te houden, te ordenen en zin
te geven wordt door duizenden studenten
gewaardeerd. Maar ook velen in kringen
van naam- en heemkunde zullen zich
Mon de Goeyse herinneren als een gedegen wetenschapsman. Tot slot zal zijn
naam altijd verbonden blijven met de
pionierstijd van de Vlaamse radiojour-

Monde
Goeyse bij de
zoveelste
opening van
een
academiejaar

nalistiek.
** *
Met zijn zonen Karel en Wilfried, zijn
dochters Hilde, Greta en Marijke en hun
families delen wij mee in de rouw bij het
overlijden van een geliefde vader en
grootvader. Voor velen in Vlaanderen is
dit het afscheid van een merkwaardig en
verdienstelijk man.
De uitvaartplechtigheid heeft plaats vandaag donderdag 24 decemeber om l l u .
in de kerk van Sint-Kwinten, Naamsetraat te Leuven.
(mvl)

ciaux. Om 20u. in CC te Ledegem. Toegang
gratis. Org.: VU-Ledegem.
WO. 27 jan. BRUGGE: Magda De
Vos over ,,Onze spreektaal in het Vlaamse
dialectenlandschap". Om 15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren vanaf
14u. Na de activiteit is er koffietafel voor
wie dit wenst. Org. WVC-Brugge-Noord.
Dl. 2 feb. BRUGGE: Vlaams én
links? Gesprek met Antoon Roossens. Om
20u. in de Volkshogeschool, Baliestrat 58.
Deelname: 450 fr (voor 2 avonden, ook op
9/2, met Vic Anciaux). Leden Masereelfonds 350 fr. Org.: Volkshogeschool. Info:
050/33.01.12.
DO. 4 feb. TIELT: Jan Caudron over
,,Misbruiken in de geneeskunde"; Om 20u.
in keldertheater Malpertuis, Sint-Michielstraat 9. Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt.
Dl. 9 feb. BRUGGE: Vlaams én
links? Gesprek met Vic Anciaux. Om 20u. In
de Volkshogeschool, Baliestrat 58. Deelname: 450 fr (voor 2 avonden). Leden
Masereelfonds 350 fr. Org.: Volkshogeschool. Info: 050/33.01.12.
Do. 25 feb. KORTRIJK: Fr Schlómer over ,,Oost-Duitsland na de verkiezingen ". Om 20u. in ,,De Kortrijkse Verzekering", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk.
Org.: Hendrik Brugmans Kring Kortrijk.

ANTWERPEN
za. 28 dec. EDECEM: Kerststallentocht door de Kempen. Bezoek aan stallen van Mortsel tot Gierie-Hemeldonck,
waar kerstspel van Timmermans wordt opgevoerd. In Postel wordt genoten van een
Kempische koffietafel. Org.: FW-Edegem.
zo. 27 dec. WOMMELGEM: Ape
ritiefconcert om 10u.45 in het Home St.-
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Jozef, Kallement 1. Org.: KK Jan Puimège.
Do. 7 jan. BORCERHOUT: Seniorennamiddag van de Kring voor Vlaamse
Volksontwikkeling.. Om I5u. in zaal Parosa,
Bachuslaan te Berchem. Deelname: 100 fr.
Info; Jan De Scheerder, 03/236.45.40.
Za. 9 jan. MERKSEM: Nieuwjaars-

receptie van VU-Merksem. Tussen 15 en
17u. in zaal Ons Genoegen, Frans Adriaenssensstraat Om 20u. in ,,De Kortrijkse
Verzekering", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk. Org.: Hendrik Brugmans Kring Kortrijk.
ZO. 10 jan. EDEGEM: Maandelijkse
wandeling van FW-Edegem. Vertrek aan
het Kerkplein te Elsdonk-Edegem om
13U.30.
Info:
Josée
Poppelaars,
449.79.01.
vr. 29 Jan. LIER: Gespreksavond
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris
Van Dijck over ,,Vlaanderen anders bekeken". Met nadien nieuwjaarsdrink. Om
20U.30 in VNC, Bertarij 80. Org.: VCLD, VNC
en VUJO-Mechelen-Turnhout. Info: Marc
Hendrickx (015/27.22.01).
vr. 29 jan. BORGERHOUT: VU Ie
denvergadering en worstenbroodavond.
Gastspreker: Luc Lemmens. Om 19u.30 in
zaal Reuzepoort. Deelname 250 fr Inschrijven bij Martha De Coninck-De Smet,
03/322.08.06.
ZO. 31 jan. EDEGEM: Met FWEdegem naar ,,Karel Vingerhoets vertelt
Timmermans". Om I5u. in Kasteel Steyteling, St.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (03/449.14.51 03/457.89.32). Deelname 200 fr, -h3pas
150 fr. Org. Culturele Kring Edegem, die
voor vervoer zorgt voor wie over geen
wagen beschikt.
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Hét eindejaarsgeschenk
De Vernieuwing
De film
U kon er op 29 november jl met bij zijn in de
Antwerpse Arenbergschouwburg'? En u
miste ook de VNOS-uitzending van 14 december Jl ? Geen nood De alliantie VU&ID
stelt zichzelf voor in een opmerkelijke videofilm van 12 minuten Politiek /nfota/nmentyan de betere soort
De film licht het programmaplatform van de
alliantie VU&ID toe aan de hand van verfrissend geschreven en gefilmde sketches
De scènes worden afgewisseld met sprekende actualiteitsbeelden en korte tussenkomsten van Bert Anciaux Patnk Vankrunkelsven en Vincent Van Quickenborne
De film - die loopt onder de titel De politiek
moet opnieuw van de mensen worden - is
het resultaat van een nauwe samenwerking
tussen de VNOS-redactie, het reclame-adviesbureau Morael, producer Mare Oost (77
mescapes), regisseur Indra Siera (HetDigitaal
Geweld) en de script-schrijvers Jeanne Pennings en Paul Carpentier (Klem Barnum)
c& Wil« de VNOS-ftlm rustig thuts bekijken, dan
belt u Greets Sels op het W-secretariaat
(021219.49.30) of u schrijft 250 fr. over op
rekeningnummer 435-0269081-83 van VNOS
vzw, met vermelding 'VU&ID'.

Vakantiehuis 'Aan de Bodrand'
Voeren (Teuven)
Prachtig gelegen
Vlakbij de abdij t<an Sinnu:!)
TemMen \>an een ongerept naluurkader
week I midweek I u eekend
Max 10 penionen
Zéér interessante prijzen
Inlahtingen en redervatu,):
Anna. Fruiten
041374.12.15
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Afhalen van palinggerechten mogelijk

OPNIEUW

Openingsuren van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 uur 18 uur tot 2130 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag
12 uur 21 30 uur
Verlofperiode de maand december
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Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

GEPENSIONEERDE
BINNENHUISSCHILDER NEEMT NOG
WERK AAN
350 FR P/U + BTW
ENKEL ERNSTIG WERK. OOST-VL
VOOR CONTACT REDACTIE WIJ

SPECIALIST
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e Morgen heeft het afgelopen jaar gezorgd
voor een van de meest spraakmakende dossiers
uit de recente geschiedenis. De vraag was niet:
'Doet-ie het of doet-ie niet?', maar 'Heeft XI het
meegemaakt of heeft ze het niet?'. WIJ zakte af
naar de Brogniezstraat en klonk er hoofdredacteur
Yves Desmet vast op de praatstoel.
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niet echt meer nodig, al zal hij waarschijnlijk mooi meegenomen zijn. Middels een mix van kwaliteitsverslaggeving
op mensenmaat en een karrenvracht gratis CD's, tafelleggers, boekjes en boeken,
posters en direct mails heeft de krant haar
oplage in een kleine vijf jaar bijna verdubbeld.

YvesDesmet
en De Morgen
richten zich
tot de
hoogopleide
tweeverdieners
met een mix
van Icwaliteitsberichtgeving
en marlceting.
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Op 1 december jl. werd De Morgen
twintig jaar jong. En ofschoon de icrant
haar eigen grote geschiedenis heeft, herinneren wij ons vooral de dag dat buurman Lowie ontdekte dat wij ook 'dat
roewt, onnuzel bleedje' lazen. En die keer
dat wij met het hele studentenhuis beslisten om dan maar De Morgen te kopen.
De communicatiewetenschappers in spe
wisten de anderen ervan te overtuigen dat
een krant met een deadline om halfacht
onze onvoorwaardelijke steun moest genieten.

11 JAAR DE MORGEN
Inmiddels heeft De Morgen onze steun

De redactionele winnaar van dienst is
Yves Desmet, in VU-middens ongetwij-

feld beter bekend als de man van het
beruchte Hwmo-interview met Jaak Gabriels (waarin deze laatste kond doet van
zijn liefde voor de PW). Desmet had
voor hij in 1991 naar Humo overstapte
zeven jaar lang het beste gegeven voor De
Morgen. Het was dezelfde Christian Van
Thillo die hem tot zijn onslag had doen
overgaan, die hem in 1994 terughaalde
naar de vertrouwde stal. Met het gekende
gevolg.

D

De Morgen
Is weer mee

24 december 1998

Ofschoon hij niet alleen mooie herinneringen heeft aan zijn 11 jaar bij De
Morgen helt Desmets balans over naar
het positieve. De drang om de titel op de
markt te houden vormt de rode draad in
zijn verhaal.
„Ik was overtuigd dat Vlaanderen nood
had aan een krant als De Morgen, dat zij
een maatschappelijk belang had. De Morgen biedt bovendien een soort journa-

20 jaar De Morgen

at De Morgen 20 kaarsen heeft mogen uitblazen mag
een klein wonder heten. Meer dan één keer werd de
krant meer dood dan levend vanonder het eigen puin
gehaald.

Als de SP alleen kiezers had kunnen
aantrekken middels haar dagbladpers,
dan was de partij nu niet veel groter
geweest dan de VU of Agalev. De socialistische pers kende In Vlaanderen i m mers meer ups öan downs. Uit een van
die crisismomenten Is ook De Morgen
ontstaan: de Gentse Vooruiten de Antwerpse l/o/tegazetkonden de zaak alleen
niet meer trekken en fusioneerden In
december 7 8 Alieen al de manier
waarop dat gebeurde, had kunnen doen
vermoeden dat het ook m e t De Morgen
ooit f o u t moest gaan. Ofschoon Vooruit
en Volksgazet de juiste diagnose hadden
gehoord - t e drammerig, t e partijgebonden - kon De Morgen het juiste
medicijn niet vinden. Rolden er die eerste december van 7 8 nog 45.000 exemplaren van de persen, 6 jaar later waren
er dat nog amper 50 000.
Veel meer dan een nieuwe voordeur had
het socialistisch dagblad dan ook niet
gekregen. Een t e klem startkapitaal
maakte dat geroeid moest worden m e t
de nemen die ook Vooruit en Volksgazet
al met vlot hadden gekregen. De Morgen
werd gedrukt o p de verouderde persen
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van Vooruit, 'marktstudie' was een vies
woord en dus geen prioriteit. Mede
daarom was er (te) weinig aandacht voor
o.a. regionaal nieuws en verloor de krant
in het Antwerpse, toch een socialistisch
bastion, honderden lezers.
Er was nog een ander element dat meespeelde In het faien van De Morgen: de
redactie mocht officieel dan wel genieten van redactionele autonomie,
t o c h was zij voor al haar Inkomsten
afhankelijk van de socialistische zuil. Het
behoeft geen verder betoog dat dit
meermaals t o t feile twisten tussen redactie en partij leidde. Zo kon het dat
Paul Goossens, wiens naam voor eeuwig
m e t De Morgen verbonden zal blijven,
eerst o p bedeitocht ging bij potentiële
geldschieters buiten de partij, o m dan
enkele maanden latertoch w e e r t e moeten aankloppen bij de mensen waar hij In
feite vanaf wilde.
Omdat ook 'marketing' een vies woord
was - Goossens onthaalde, in bijzijn van
de voltallige redactie, een gastspreker
over dat onderwerp eens m e t de woorden Welaan, edele
vertegenwoordiger
van de vrije markteconomie,
wat weet u

listiek dat bij andere kranten wel eens
vergeten wordt." Desmet heeft het daarbij, vanzelfsprekend, over de onderzoeksjournalistiek, maar ook over de meer
diepgaande, moeilijkere bijdragen zoals
in de zaterdagse 'Bijsluiter' en over
(foto)reportages. „Dat maakt ook" zegt
Desmet, „dat nogal wat journalisten die
De Morgen verlaten, met een warm hart
terugdenken aan de tijd dat ze hier gewerkt hebben."

VAN THILLO EN ANDERE
JUNIOREN
Desmet vertrok, zoals gezegd, uit onvrede met het beleid van Christian Van
Thillo, de zoon van Ludo, die De Morgen
in '89 onderdak bood in zijn mediagroep.
Het verhaal van Van Thillo juniors fax
naar vaders kantoor is er een dat nog
menig uitgelopen personeelsfeest zal opfleuren: „Lieve papa, doe het niet" reageerde Christian op vaders koopje. „Een
zieke neemt toch geen op sterven na dode
op." Gelukkig voor De Morgen was
vader nog de baas in huis en nadat de Van
Thillo's hun 'vlaggenschip' Het Laatste
Nieuws weer rendabel hadden gemaakt,
kwam er enige aandacht voor De Morgen. Dat was daarvoor wel even anders:
„Toen had hij weinig - en ik druk me licht
uit - aandacht voor De Morgen. Zelfs al
werkte je hier 24 uur per dag: zolang de
investeringen van de uitgever uitbleven
was dat vechten tegen de bierkaai. Dat
blijf je niet volhouden." zegt Desmet.
Voor de komst van Van Thillo was het

TE KOOP: 1 FRANK
0£ MORGEM IS DOOD. LEVE DE MORGEN >Wat volgt ligt velen nog vers in het
geheugen. De Morgen kwam m e t noodkranten en een 'De Morgen is nodlg'circus trok door Vlaanderen. Met het
verzamelde kapitaal werd een nieuwe NV
m, :m
uit de grond gestampt en grootse plannen spraken van 100.000 lezers tegen
eind 1992 De massale sympathie voor
de krant vertaalde zich evenwel (opnieuw) niet In een stijging van de verkoop. De Morgen werd een 'Duivelsverzen' avant-la-lettre. iedereen sprak
erover, niemand las hem.
In 1989 werd de krant voor 1 symbolische frank ondergebracht In het Van
777///o-kamp, nu De Persgroep, t o e n nog
de /Vl/Woste geheten. Opnieuw bedong
de (links-progressieve) redactie van De
Morgen een autonomie t.o.v. de (rechtsllberale) uitgever, opnieuw werden kruiwagens geld vergeefs naar de bank gebracht. Resultaat- eind 1991 verkocht
De Morgen dagelijks 26.600 exemplaren
dan wel van De Morgen?- ging het m e t
... Datzelfde jaar al was een moegede krant nog verder bergaf. Middenjaren
streden Goossens vertrokken: omwille
'80 kende De Morgen een kleine hervan 'Zwarte Zondag' volgens de enen,
opflakkering, maar ook die oplagestijmet dank voor de 'Gouden Handdruk'
ging kon het onafwendbare niet keren.
volgens
anderen. Als Van Thillo jr. een
Op dinsdag 28 oktober 1986 beslisten
jaar
later
besluit o m de deadline t e
Tobback, Vanden Bossche, Claes en Van
vervroegen
naar half acht, lijkt het nog
Miertüat het welletjes was geweest: de
wachten
op
Iemand die het licht wil
SP trok zich terug. Goed een half miljard
uitdoen.
Hoofdredacteur
PletPin/nsvevsocialistische steun had niet kunnen verlaat als eerste het zinkend schip, maar
hinderen dat de krant op 30 oktober '86
enkele gemotiveerde journalisten nefailliet werd verklaard. Hoewei m e t De
men de fakkel over. Meer n o g : ze weten
Morgen geen geld te verdienen viel,
hem brandende t e houden. Met de t e hebben de wrijvingen tussen redactie en
rugkomst van Yves Desmet en het Inpartij het faillissement ongetwijfeld bezetten
van de grove financiële- en marspoedigd. Spreekwoordelijke druppel
ketingmiddelen
lijkt het tij definitief gewas de rakettenkwestie, waarbij De Morkeerd.
De
Morgen
Is weer mee. Al weetje
gen de vloer aanveegde m e t de dubm e t deze krant maar n o o i t . . .
belzinnige SP-houding.

moord

overigens weinig beter. Ofschoon De
Morgen in eigendom van de SP een
autonome Icoers wilde varen, kon ze dat
niet. „Indien je economische onderbouw
totaal afhankelijk is van een partij, dan
kan dat niet anders dan wegen op je
bovenbouw, in dit geval op de krant die je
maakt." verklaart Desmet.
Desmets eerste betrachting was De Morgen te ontdoen van het linkse imago van
de krant die met de opgeheven vinger de
mensen een geweten wilde schoppen. De
Morgen was te zuur volgens Desmet en
dat pikte met name de jongere generatie
niet (meer). En net om die generatie is het
hem te doen: wie haar mist, wordt 'de
woestijn' ingestuurd. Niet alleen in de
politiek en in het verenigingsleven is men
op zoek naar de jeugd, ook in medialand.
Knack doet er alles aan om jonger te
worden, Kanaal 2 en VT4 vechten om de
gunst van de jonge kijkers die ze gedurende de komende 30 jaar aan hun
adverteerders kunnen verkopen. „Alle
titels die op een bepaald ogenblik een
succes werden hadden de jeugd mee"
doceert Desmet. „De Standaard pikte de
Vlaamse naoorlogse intellegentsia in,
Knack bouwde op een VU-publiek,
Humo nam de rock-'n-roll-generatie
voor zijn rekening."
Voor de jeugd van de jaren '90 was er, na
Joepie ontgroeid te zijn, weinig tot niets.
Het is bovendien de eerste generatie die is
opgegroeid zonder een leven-in-één-zuil
voor zich te hebben. Ze staat kritisch
tegenover de samenleving, zoekt alternatieven. De Morgen slaagde erin om
voor die groep de juiste toon te zetten. De
krant werd opengegooid, de grote waarheid in de kast gezet en de aandacht voor
de goede dingen des levens vergroot.
„Natuurlijk kan je niet voorbijgaan aan
de duizenden die jaarlijks de hongerdood
sterven. Maar mag je daarom niet berichten over een goed café bi] jou in de
straat?" vraagt de hoofdredacteur.

De Morgen richt zich sinds enige tijd op
de jonge, kritische, hoogopgeleide, tweeverdienende levensgenieter. En opdat die
te weten zou komen dat er een krant op
hem of haar lag te wachten, moest het
imago van de krant drastisch veranderen:
De Morgen was geen Volksgazet meer.
En ook dat project lukte. Toen Desmet
hoofdredacteur werd, schommelde de
verkochte oplage van De Morgen rond de
22.500 exemplaren. Nu is dat gemiddeld
45.000. Het geld komt voor het eerst niet
meer van een politieke partij, maar van
adverteerders en (zowaar) lezers. In dit
succesverhaal valt regelmatig de naam
van Koen Clement, enkele weken geleden
in De Morgen nog bedankt met een halve
bladzijde fehcitaties. Clement is het mar-

ketingbrein achter de krant. Aan Desmet
de vraag of hij, nu hij geen rekening meer
hoeft te houden met de wensen van de
socialisten, plotsklaps de slaaf van adverteerder en marketeer is geworden? „Je
maakt een krant met z'n tweeën. De
redactie is daarbij het alfa en omega;
zonder lukt het niet." luidt het. „Maar
met dat goed product moest iemand de
boer op gaan en de marketing-trukendoos openen. Dat was het werk van
Clement."
Die laatste had dan ook een dankbaar
product. De Morgen had - doorheen haar
woelige geschiedenis - het imago 'rebels'
te zijn. En daar lust de jonge doelgroep
wel pap van. De Morgen werd een 'Amerk', iets waar het goed mee uitpakken
is bij adverteerders. Armani en andere
dure merken, haast niet te slijten aan een
Het Laatste Me^ws-publiek, vonden zo
hun weg naar De Morgen. De jonge,
kritische, hoogopgeleide, tweeverdienende levensgenieter als doelwit voor
reclame? „Wat is daar op tegen?" pareert
Desmet. „Wereldwijd hebben kranten
twee klanten: de lezer en de adverteerder.
Natuurlijk heb ik graag dat mensen adverteren: zij zorgen voor middelen die
geïnvesteerd kunnen worden in de uitbouw van de krant. Het zou pas een
probleem zijn wanneer De Morgen gemaakt zou worden voor de adverteerders.
De inhoud wordt nog altijd bepaald door
de lezers. Ik laat mij niet in met het
advertentiebeleid. In ruil daarvoor vraag
ik dat de commerciëlen zich niet inlaten
met de inhoud van de krant. Op het
moment dat de lezers de indruk zouden
krijgen dat De Morgen wordt geschreven
door reclamemensen, dan kiezen ze voor
een andere krant. De uitgever weet dat:
onze lezers willen een onafhankelijke De
Morgen."
ONAFHANKELIJK
Waarmee ook het O-woord gevallen is.
De Morgen is sinds enige jaren niet meer
'progressief', maar 'onafhankelijk'. Het
deed Faul Goossens de vraag stellen 'of
het woord 'progressief' eigenlijk nog wel
bestaat?'. Voor hem illustreerde het immers dat de krant een maatschappelijk
project was. Desmet beweerde nochtans
hetzelfde. „Een krant is voor mij niet in
eerste instantie een maatschappelijk project." verduidelijkt Desmet. „Voor Goossens was de krant een middel tot emancipatie, ontvoogding, ... Ik wil in de
eerste plaats een goede krant maken.
Draagt ze bij tot ontvoogding: zoveel te
beter."
Het verklaart evenwel niet waarom 'progressief' de baan moest ruimen. In Vlaanderen is het woord niet waardenvrij, het
wordt als snel geassocieerd met de sociaal-democratie en de 'nieuwe' politieke

en sociale bewegingen. Het woord behouden in de kop van De Morgen betekende dat die associatie zou blijven
bestaan. En daar was Desmet niet zo voor
te vinden: „In sommige aspecten is de
traditionele sociaal-democratie veel conservatiever geworden dan wat men gemeenzaam als het conservatieve kamp
beschouwt." De Morgen kon, wilde zij de
brede markt veroveren, van geen enkele
politieke partij of stroming het huisblad
zijn, blijven of worden en daarom werd
het 'onafhankelijk'. „We proberen onbevangen te kijken waar mensen en
ideeën zitten die kunnen bijdragen tot de
emancipatie van Vlaanderen."
En die zitten, blijkens de verslaggeving,
duidelijk niet in het Vlaams Blok. Hoe
onafhankelijk ben je nog wanneer je zo'n
partij nadrukkelijk minder ruimte geeft?
„Dat is voor mij de grens." aldus Desmet.

„De Morgen bericht kritisch en afstandelijk over het Vlaams Blok, we kaderen
haar bezigheden wel eens, maar daar
houdt het mee op."
Dat De Morgen alvast haar 'onafhankelijkheidsstrijd' heeft gewonnen moge
blijken uit het feit dat haar hoofdredacteur al door vier Vlaamse politieke
partijen is gepolst of hij - vroeg of laat geen politieke ambities had. Tenzij het
Vlaams Blok heel naïef is, valt die partij al
uit te sluiten. En laat Van Miert en Claes
grauw worden en aan het schuimbekken
slaan wanneer ze aan De Morgen denken

"De uitdaging
is om ooic
emotionele
onderwerpen
aan te pakken
met de
normen van
de kwailteitsJournailstiek."

EMOTIE
Wie de korte geschiedenis van De Morgen overloopt stoot regelmatig op een
'ophefmakend' - om welke reden dan
ook - dossier of een spraakmakende
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Een kwaliteitsoorlog?
Na o.a Rinus MIchels (voetbal) heeft ook
Christian Van Thillo zijn 'gevleugelde ooriogsultspraak'- 'Kranten maken is oorlogsvoering'. Het afgelopen jaar wees uit dat Inij
niet helemaal ongelijk had Begin dit jaar
pakte De Morgen uit met 'De geheime dossiers van Neufchateau', het dossier over de
X'en. In het Radio 7-programma 'De wandelgangen' beet Yves Desmet de spits af,
daags erop lag het eerste X-dossier in de
dagbladhandel. Het was vooral het getuigenis van X1 - over paardrijdende blanke
mannen die met kruisbogen jacht maakten
op al even blanke kinderen -dat Belgié op zijn
achterste poten deed staan Over de inhoud
van het dossier hebben we het niet. Desmet
zegt dat hij het - moest een soortgelijk geval
zich voordoen - opnieuw zou brengen.
De uitspraken van X1 leidden evenwel ook tot
een ongeziene polemiek binnen de Vlaamse
pers. Met name de WW-kranten, De Standaard op kop, deden er alles aan om de
beweringen in De Morgen zoniet te weerleggen, dan wel aan te dikken met nog
sensationeler materiaal Twee weken lang
kon je geen Vlaamse krant lezen zonder dat
er iemand in werd opgevoerd die kwam
vertellen dat het allemaal 'waar' was, om een
bladzijde verder een stem te horen die, op
basis van dezelfde argumenten, het tegendeel beweerde.

had het jaar voordien in het maandblad Teek
al het vuur aan de lont gestoken door te
stellen dat De Standaard een 'droogkloterig
notarisproduct' is Hij blijft daar ook nu nog
achter staan, maar vindt het geenszins getuigen van 'moddergooien', ,,Het is gewoon
een nuchtere vaststelling Wat is pejoratief
aan 'een notansproduct'? Een akte van een
notans blinkt uit in degelijkheid, objectiviteit,
waarheidsgetrouwheid: dat zijn goede dingen Alleen leest het zeer moeilijk Dat is mijn
appreciatie van De Standaard- het is goed
gemaakt, maar erg saai en verstoken van
iedere vorm van emotie "
IHugo De Ridder ex-De Standaard en auteur
van een inleidend artikel in '20 Jaar De Morgen', merkt op dat Desmet een 'spottende
blik' in de ogen heeft, wanneer hij de nieuwe
- voor De Morgen uitstekende - leescijfers
hoort, ,,lk amuseer mij met De Standaard
omdat ze zo vastgeroest zit in haar eigen
grote gelijk 'Wij zijn de enigen die een krant
kunnen maken', weetje wel?" verantwoordt
Desmet, ,,Dat ze toch eens ophouden met
die pretentie van te denken- 'Wij zijn De
Standaard, dus kijk maar naar ons op en
kopieer ons maar De Morgen heeft geprobeerd een ander concept van 'kwaliteitskrant' te brengen Niet beter, maar 'anders'. Wanneer men daarover denigrerend
doet, dan speel ik het spel wel mee, natuurlijk "

Ofschoon van echt 'moddergooien' zelden
geen sprake was, werd de 'oorlog' tussen de
De lezer én Desmet weten zonder twijfel dat
VUM (Leysen) en De Persgroep (Van Thillo) in inmiddels ook bij De Standaard kleur op de
de eerste plaats uitgevochten m respecvoorpagina staat en dat er video's en CD's in
tievelijk De Standaard en De Morgen, Desmet
voorraad zijn.

24 december 1998

getrokken. Maar ik wil ook het verhaal
horen van de man of vrouw die met zo'n
minimum moet rondkomen."

GEEN COMMENTAAR?

"Ik denk dat
De Morgen
een
federalistische
krant Is. Niet
vanuit een
voiksnationallstische visie,
wei vanuit
een^emocratische."

lé

primeur. Agusta en XI behoeven in deze
geen verdere toelichting. Ook dat moet
hebben bijgedragen tot een aanzienHjke
meerverkoop. „Haast niet." verrast Desmet. „Primeurs zijn goed voor het ego van
de journahst, maar de meerverkoop van
zo'n nummer is te verwaarlozen. Hetzelfde geldt voor ongecontroleerde berichtgeving die achteraf onjuist blijkt:
daarmee verlies je lezers! Er zijn makkelijker methoden om commercieel te
scoren dan een reeks als die over Neufchateau." Geloof verzet in deze bergen
Een laatste element dat ongetwijfeld heeft
bijgedragen aan de wederopstanding van
De Morgen is de emotionele aanpak.
Bijdragen over grote problemen worden
geschreven vanuit concrete gebeurtenissen bij kleine mensen. Hoe ver kan je je als

kwaliteitskrant laten meedrijven op de
golven van emotie ? Voor je het weet zit er
iemand in je krant te plassen ... „Nee. Ik
begrijp de tweedeling niet waarbij men
beweert dat populisme emotie is en elitarisme ratio. Ook intelligente mensen
zijn gevoelig. Maar verval alstublieft niet
in platte sentimentaliteit. Iemand die bij
Goedele komt vertellen dat hij graag zijn
behoefte doet op iemand anders is geen
emotie. Dat is sensatie. Daar doen we niet
aan! De uitdaging is wel om ook emotionele onderwerpen aan te pakken met
de normen van de kwaliteitsjournalistiek.
De krant zou armer zijn wanneer ze alleen
vanuit politieke, maatschappelijke en
economische belangen naar de realiteit
zou kijken. Het is journalistiek waardevol
om te vermelden dat pakweg de bestaansminima met vijf procent zijn,op-

n haar berichtgeving geniet De Morgen niet bepaaid de
faam een overdreven Vlaamse refiexte Inebben. Toch is
het ooi< weer geen 'belgicistische' l<rant.

De laatste Vlaming
in Brussel
Ruim 6 jaar geleden hield dit weekblad
een enduête onder zijn lezers. Daaruit
bleek onder meer dat zij naast WIJ ook
De Standaard lazen. Eén op drie WIJlezers las haar dagelijks. De Morgen gaf
een heel ander beeld: slechts één op
twintig WIJ-lezers las de krant dagelijks.
Het regionale Het Belang van Limburg
scoorde verhoudingsgewijs vijf keer beter. De oorzaken voor de onverschilligheid t.o.v. De Morgen worden best
niet te ver gezocht Louis Festinger en
AVV-VVK. De eerste toonde aan dat
mensen bij voorkeur die informatie tot
zich nemen die aanleunt bij hun wereldbeeld. Gezien De Standaard het 'Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor
Kristus'-motto voert kon het met anders of WIJ-lezers lazen ook De Standaard.
Het laat weinig twijfel dat WIJ-lezers
nog steeds De Standaard lezen, maar
het zou ons evenmin verwonderen
moest De Morgen inmiddels op meer
sympathie kunnen rekenen. Het maatschappijbeeld dat De Morgen voorstaat
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komt in grote trekken overeen met het
programma van o.a. de VU. Alleen op
het vlak van staatsvorming zijn de verschillen groot. 'De Morgen heeft geen
aandacht voor Vlaanderen in het algemeen, de Vlaamsgezindheid in het
bijzonder' is nog steeds een veel gehoorde jammerklacht in Vlaams-nationale kringen. In Mare Cramnnens'Journaal lazen we bijvoorbeeld dit. ,,Deze
obsessie met (en neerkomend op een
ideologische diktatuur van) het 'korrekte politieke denken' zoals dat geIndoktrineerd wordt in de enge kringetjes (VRT, Beursschouwburg, het uitgeverswezen, enz.) die de redakteuren
van De Morgen frekwenteren, zorgt in
het blad voor een stelselmatige, dus
zowel opzettelijke als drammerige,
neerbuigende en vaak vijandige taal aan
het adres van alles wat 'Vlaams' is."
Van Grammens, die overigens ook stelt
dat De Morgen 'vaak onmisbaar' is voor
de waarnemer van het politieke gebeuren. Is geweten dat hij niet maalt om
een radicale stelllngname meer of min-

Yves Desmet doet De Morgen ook opvallen in het ochtendlijke persoverzicht.
Zijn 'Standpunt' is overwegend fris van
de lever, neemt geen blad voor de mond
en gaat niet zelden lijnrecht in tegen (a) de
coUega-editorialisten of (b) het standpunt
dat je van De Morgen verwacht. Juist
middels dit persoverzicht op Radio 1 nam
radioluisterend Vlaanderen kennis van
Desmets wens om het maar af te schaffen.
Is zo'n commentaar dan niet een beetje
emotie, een beetje de ziel van de krant?
„Ik weet niet of die stukjes zo noodzakelijk op de radio moeten. Dat is een
erfdienstbaarheid van de VRT aan de
politieke partijen, die toen de kranten
beheerden. ledere ochtend moest deze of
gene mijnheer het standpunt van deze of
gene partij of beweging komen verkondigen. Ik bén evenwel niet meer de stem
van een beweging of partij, dus waarom
moet ik op de radio en jij niet? Waarom

der. Maar heeft De Morgen inderdaad
niet wat al te weinig aandacht voor
communautaire berichtgeving? ,,lk
denk van niet." zegt Desmet. „Neem nu
De Morgen met het interview met Gerard Deprez (12 december jl.): voor het
eerst erkent een Waals politicus openlijk
dat Wallonië inderdaad van Vlaanderen
leeft. Het interview besloeg anderhalve
bladzijde. Dan kan je toch niet zeggen
dat we zoiets wegstoppen?"
EEN RIJKE IDENTITEIT
,,lk denk dat De Morgen een federalistische krant is A//et vanuit een volksnationalistische visie, wél vanuit een
democratische, het politieke beslissingsniveau ligt best zo dicht mogelijk
bij diegene waarover wordt beslist. Bovendien kan je niet blind zijn voor een
aantal tendenzen dat zich voordoet."
gaat Desmet verder. ,,Het concept van
de natiestaat is historisch gegroeid samen met de industriële revolutie. Nu,
met de overgang naar de informatiemaatschappij, merk je dat grenzen betekenisloos worden. Voor economie en
politiek " De analyse die volgt zal velen
onder u bekend in de oren klinken niet
alleen de regio's krijgen meer invloed,
ook Europa krijgt meer bevoegdheden.
Gezien die krachten inwerken op de
Belgische staat zullen de regio's meer
bevoegdheden krijgen. ,,ledere staatshervorming is maar de sokkel waar de
volgende op wordt gebouwd. Dat zit in
de geschiedenis: of je nu vóór of tegen
bent, maakt niet uit. Het zél gebeuren.
Ook Europa zal meer bevoegdheden

niet eens een forum geven aan een aantal
gerenommeerde academici? Dat zou veel
verrijkender zijn dan twee - vaak slecht
geknipte - zinnetjes uit de editorialen."
En de wensen voor De Morgen? Meer
lezers? „Graag, dank u!" En voor Yves
Desmet? Een nieuwe uitdaging? „Voorlopig niet. Ik weet dat je deze job geen
leven lang kan uitoefenen, maar de kick
van het maken van een krant is nog steeds
te groot om er nu al mee op te houden."
Geert Vranken
Naast het interview met Yves Desmet
werd dankbaar geput uit:
c» 20 jaar De Morgen, bijlage bij De
Morgen van 1 december 1998.
c» De overwinning van een krant voor
losers. Frans Oosterwijk. Vrij Nederland, 5 december 1998.
c» Journaal. Mare Grammens. 17 december 1998.
c» De pers in België. Els De Bens. Uitg.
Lannoo - Tielt. 1997.
c» De actualiteit.

krijgen, zodat België als een lege cocon
achterblijft. Met uitzondering van Brussel, het leger, het vorstenhuis en de
staatsschuld, zal 'België' verdwenen
zijn."
Er is evenwel nog een ander, vaststaand
gegeven: De Morgen is een 'echt'
Vlaamse krant in die zin dat haar redactie nog gehuisvest is in Brussel. ,,Dat
is niet enkel omdat wij hier zo dolgraag
in die buurt zitten. Daarmee willen wij
inzake Vlaamse aanwezigheid in Brussel
een symbolische daad stellen. Begrijp
daaruit met dat wij ons beter vinden
omdat wij Vlaming zijn. 'Wat we zelf
doen, doen we beter' roept bij ons
allergische reacties op. Wij zijn niet 'beter', maar 'anders'. En daar zijn we trots
op. Maar laat Vlaanderen geen monoetnische staat zijn met een verplichte
groet aan de vlag en aan Van den
Brande. Onze identiteit als Vlaming is zo
rijk dat we graag die rijkdom willen
bewaren. Dat missen wij in het klassieke
Viaams-nationaiisme' de Vlaamse identiteit wordt vaak verengd tot bepaalde
aspecten ervan. Ik verwijs daarbij o.a.
naar taal. In de Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweglngtrefje bv. wel
een Guldo Gezelle, maar geen Tom Lanoye aan. Nochtans maakt ook hij deel
uit van Vlaanderen. Arno HIntJens bepaalt onze identiteit evenveel als Albrecht Rodenbach. Dus: De Morgen Is
een federalistische krant, maar het is
niet haar eerste prioriteit, Je zal, anderzijds, bij De Morgen zelden of nooit
unitair-belgicistische oprispingen lezen.
Daartegen verzetten we ons ook."

Een Jaar van
ontluistering
SPORT
1998 was geen groot sportjaar. Frankrijk
werd weliswaar wereldkampioen voetbal
en Johan Museeuw zegevierde voor de
derde keer in de Ronde van Vlaanderen
maar dat belette niet dat schadelijke ontwikkelingen almaar meer aandacht opeisten. Tijdens de Ronde van Frankrijk was
de onduistering totaal. Er gebeurde meer
voor en na dan tijdens de wedstrijden.
Politiemensen en onderzoeksrechters vulden de Tour- en andere journaals. De
Festina's en Tourfavoriet Richard Virenque werden uitgesloten. Even zag het er
naar uit dat de Tour gewoon zou worden
stopgezet. De twijfel regeerde. Niemand
ontsnapte aan verdachtmakingen. Het was
duidelijk dat de kwaal diep zat en wijd
verspreid was. Vandaag is de herrie nog
steeds niet volledig gestild.
X;EEN BAL AAN VOETBAL
Daarnaast was er de sportieve en bestuurlijke instorting van het vaderlandse
voetbal. De eerste verliep zo mogelijk nog
spectaculairder dan de tweede. Op het
wereldkampioenschap raakten de Rode
Duivels geen bal. Het hoera-geroep rond
de aanpak van Georges Leekens verstomde. De afgang was totaal. In de bestuurskamers bleef de chaos heersen. Visie
ontbrak overal en nog het meest bij de
voetbalbond. In de profliga was alle eenheid zoek. De individuele primeerden op
de collectieve belangen. Een droeve vertoning.
Alsof het allemaal nog niet genoeg was
kwam daar tijdens de voorbije dagen het
lOC-schandaal bovenop. Al is schandaal
een groot woord. Het was immers een
publiek geheim dat het organisatierecht
van zomer- en winterspelen werd gekocht.
Vandaag schijnt men geschrokken van de
omvang van de kwaal. Wij niet. De Olympische beweging is onder Samaranch tot
een snoepjeswinkel verworden. Dat zagen
zelfs de blinden. Overigens wordt ook het
BOIC niet bevolkt door bestuurders die 's
zondags in de hoogmis zingen. Ze doen
het niet echt voor een aalmoes...
Desondanks werden er ook nog topprestaties neergezet. Door Dominique Monami bijvoorbeeld. Zi) klom op tot de
negende plaats op de wereldranglijst en
werd daardoor de beste landgenote ooit!
Fredje Deburghgraeve won een wereldtitel
en vestigde een wereldrecord. Luc Van
Lierde bleef een uitmuntend triatlonarieet
en judoka Ulla Werbrouck won verdiend
de Nationale Trofee voor Sportverdienste.
Vanzelfsprekend werd Joel Smets opnieuw
wereldkampioen motorcross. Minder vanzelfsprekend was dat Sven Nijs en Mario
De Clercq in het Deense Middelfart wereldkampioen veldrijden werden nadat de
Nederlanders Richard Groenendael en
Adri Van der Poel maandenlang de concurrentie hadden gedomineerd.

DE VERBEELDING VOORBIJ
Eind |uni-begin |uli leefde Frankrijk in een
droom. De ploeg van trainer Aimé Jacquet
werd wereldkampioen. In de finale van het
WK speelden zij de Brazilianen gewoon in
de vernieling. Het meesterschap was fysiek
en mentaal verpletterend. De werkelijkheid was die dag sterker dan de verbeelding. De Fransen hadden nochtans
geen onweerstaanbaar parcours afgelegd.
Integendeel. Tegen Paraguay werden zij
gered door een golden goal, gemaakt vlak
voor er met de strafschoppen zou worden
begonnen. Tegen Italië hadden zij zelfs die
strafschoppen nodig. De Franse ploeg
dreef op inzet en discipline. De ploeg won
meer met karakter dan met klasse. Waarmee niet gezegd is dat de titel onverdiend
werd binnengehaald. De Fransen hadden
geen scheidsrechterlijke hulp nodig maar
werden ontegensprekelijk gediend door
de omstandigheden. Tot in de finale toe.
De Braziliaanse favorieten kwamen bibberend de grasmat op. Een paar uur voor
de aftrap werd sterspeler Ronaldo geveld
door een aanval van epilepsie. De paniek
moet algemeen geweest zijn. Achteraf bekeken was het onverantwoord de verondersteld beste spits ter wereld - wat
tijdens het tornooi maar sporadisch is
gebleken - toch op te stellen want het
mocht allemaal niet baten. Brazilië speelde
met flanellen benen en verloor zijn wereldtitel.
Nog andere ploegen en trainers beleefden
in Frankrijk hun Waterloo. De Duitsers
speelden geen enkele goede match en dat
kostte trainer Berti Vogts zijn job. Italië en
vader Maldini verging het even slecht. De
Azurri verslikten zich in hun defensief
voetbal en verlieten tot opluchting van de
neutrale waarnemers en ergernis van de
eigen supporters voortijdig het tornooi.
Spanje, dat over een goede ploeg beschikte, werd verraden door de blunders
van zijn doelman, maar daar hield niemand rekening mee toen over de trainer
moest worden geoordeeld.
Engeland verloor zijn heilige oorlog tegen
vijand Argentinië na verlengingen vanop
de strafschopstip en Argentinië zelf werd
in de kwartfinale door een ultieme maar
schitterende beweging van Denis Bergkamp, die eerder had moeten uitgesloten
worden, geveld. Nederland bracht vaak
goed voetbal maar de halve finale tegen
Brazilië - één der beste matchen van het
tornooi - was er teveel aan. Ook hier
waren de strafschoppen beslissend. Aangename verrassingen kwamen van Marokko, Denemarken en Kroatië. De twee
Europese landen werden gedragen door
een generatie die aan haar afscheid toe
was. Besluitend kon men stellen dat het
zeker geen onvergetelijk tornooi was. Er
werd vaak hard gevoetbald, de arbitrage
was gebrekkig, de topspelers (te) zeld-
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zaam. La Coupe du Monde streelde in de
eerste plaats het Franse eergevoel. Het
land vergat vier weken lang zijn vele
tegenstellingen en problemen. Waarvoor
voetbal toch goed kan zijn.
De dappersten onder de Galliërs, de onvolprezen Rode Duivels, kwamen na de
reeks wedstrijden van een kale reis terug.
Zij hadden weer eens echt op zijn Belgisch
gepresteerd. Drie matchen, drie drawns,
drie doelpunten, 0-0,2-2 en 1-1. Hun spel
was schraal. Niemand betreurde hun uitschakeling. Integendeel.
Frankrijk reageerde opgelucht. Georges
Leekens bekeek dat anders. De grote strateeg was ontmaskerd. Hij kon het probleem Scifo, dat hij zelf had gecreëerd om
zijn gezag te vestigen, niet oplossen omdat
hij het niet aandurfde de in zijn nadagen
pas echt overtilde spelmaker thuis te laten.
In Frankrijk bleek hoe arm ons voetbal wel
is. Veel goede wil en weinig kunde. Geen
fysiek, weinig techniek, beperkte aanleg.
De Rode Duivels stonden drie weken lang
symbool voor de ontreddering die zich van
ons voetbal meestér heeft gemaakt.

keld door de leider in de Spaanse competitie, Mallorca.
Club Brugge won moeiteloos de landstitel
en regeert vandaag zonder overtuiging een
competitie met blinden en éénogigen. De
West-Vlamingen
werden
andermaal
herfstkampioen, maar het is zeer de vraag
hoe zij na de jaarwisseling zullen reageren
op het aangekondigde vertrek van trainer
Eric Gerets. De „leeuw" ruilt tijdens de
zomer Club voor PSV Dat is inmiddels
officieel geworden. Het is tekenend dat
onze betere clubs niet enkel hun spelers
maar ook hun trainers moeten laten gaan
wanneer buitenlandse gegadigden zich
melden.

Binnenlands viel er puur sportief nauwelijks wat te melden. Gelukkig was er
Racing Genk. De Limburgers zijn aan een
nieuw leven begonnen. Ze werden vicekampioen en wonnen de beker van België.
Ook vandaag nog eisen ze een hoofdrol

Gerets, die als trainer sporen naliet bij het
inmiddels verdwenen FC Luik, bij Lierse
en Club Brugge en die als een icoon van 's
lands voetbal wordt beschouwd, zal node
gemist worden. Club zelf slaagde er niet in
zich te kwalificeren voor de Champions
League. Het mag evenmin overwinteren in
de Uefacup. Lyon bleek in Brugge veel te

op. Aimé Antheunis is een fel begeerde
trainer geworden en Strupar en Ouiare
staan bovenaan de verlanglijst van rijke
clubs. Maar Genk wil standhouden. Het
overwon een eerste gedeeltelijke leegloop.
Racing vecht voor zijn spelers. Ook Europees miste Genk zijn start met. Het
slaagde er weliswaar niet in Europees te
overwinteren maar werd enkel uitgescha-

sterk. Daar moet over worden nagedacht.
Nadenken doet niemand nog wanneer
Anderlecht ter sprake komt. De gewezen
trots van het vaderlandse voetbal is een
middenmoter geworden, zonder veel toekomstperspectieven en met bestuursleden
die zichzelf overleven. Een zielige vertoning die niet langer grappen en moppen,

GELUKKIG WAS ER GENK
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Johan
Museeuw
zegevierde
voor de derde
keer in de
Ronde van
Vlaanderen.

KRC Genk won
met strupar,
Ouiare en
Antheunis de
voetbaibeker
en werd vicekampioen.
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Rik Van Looy,
de 'Keizer van
Herentals'
werd 65.

maar nog enkel medelijden losweekt. Tragisch was ook de neergang van Antwerp.
Vandaag een tweede klasser die onder de
vleugels van Manchester United ging
schuilen en van daar blijkbaar alle heil
verwacht. Tot wat dit op lange termijn zal
leiden, weet voorlopig niemand. De voorzitter van de Great Old, toevallig ook de
voorzitter van de profliga, zorgde in het
voorjaar voor sensatie toen hij de omkoopgeruchten rond Marcel Cooreman
aanzwengelde op een voor een bestuurder
van zijn (verondersteld) formaat toch wel
bedenkelijke wijze. De onfrisse praktijken
werden daarmee nog eens extra benadrukt
maar de publieke opinie is inmiddels immuun geworden voor deze excessen.
Antwerpen leeft evenwel op hoop. Beerschot Germinal Metropool heet de toekomst. De fusie tussen het op sterven na
dood zi]nde Beerschot en het financieel
begrensde, maar nog altijd gezonde, Germmal Ekeren zou perspectieven bieden. Er
zouden nogal wat kapitaalinbrengers op
de stoep staan. Het grote Ajax voorop en
in de schaduw Christian Van Thillo, de
grote baas van de Persgroep en VTM. De
man denkt wellicht verder. Hij wil aan
beide kanten van de tafel kunnen zitten
wanneer er over TV-rechten moet worden
onderhandeld. Hi| wil er bi| zijn wanneer
betaal-TV ooit echt moest doorbreken.
Het Kiel, zo wordt gesteld, zal herleven nu
de stad beloofd heeft het Olympisch stadion te zullen renoveren. Voor het management werd gedacht aan wonderboys
die m deze nog veel moeten bewijzen.
Maar Antwerpen zou Antwerpen niet zijn
indien het niet naar de sterren moest
grijpen en indien daarbij geen spektakel
zou worden verkocht. Gelukkig hebben de
bestuurders van Ekeren zelfs ti|dens de
grootste triomfen van Germinal de begane
grond nooit verlaten en dat is nog altijd de
beste waarborg voor een schone toekomst.
Vandaag kan trouwens onmogelijk worden voorspeld waar het met ons voetbal
naartoe gaat. Gemakkehjkheidshalve
wordt gezegd dat het onmogelijk nog
slechter kan. Mogelijk, maar verre van
zeker. Gelijk spelen in Luxemburg is voor
de Rode Duivels geen hoopvol signaal.
Het is zeer de vraag of Georges Leekens
over achttien maanden een competitiewaardige nationale ploeg m het veld zal
kunnen brengen. Is dat niet het geval dan
wordt het Europees kampioenschap een
ramp die onherstelbare schade aanricht.
We blijven bijgevolg hopen op een klein
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wonder.
Die wonderen worden soms op bestelling
afgeleverd. Dat hebben de bond en de
profliga ervaren toen Louis Tobback ontslag nam als minister van Binnenlandse
Zaken. De Leuvenaar had de van zelfgenoegzaamheid zwelgende voetbalbestuurders vierkant de waarheid gezegd en
zij hielden daar nachtmerries en een van
geen kanten werkende veiligbeidskaart
aan over. Tobback noemde de Uefa slaapkoppen, de profliga een zootje en de bond
amateurs die zelfs geen bollenwinkel kunnen uitbaten. Wij vinden geen argumenten
om hem tegen te spreken en dat is meer
verontrustend dan een vaak tijdelijk tekort
aan grote talenten. Spelers komen en gaan
en in deze tijden zelfs ongewoon snel.
Bestuurders blijven langer, die van vandaag veel te lang. Zoveel is duidelijk.

TOCH DE MOEITE WAARD
Voor de wielersport was 1998 een rampjaar. De dopingschandalen stapelden zich
op tijdens de Tour en overschaduwden de
sportieve prestaties die eerder en later
werden geleverd. Tijdens het voorjaar
leefde Johan Museeuw in de hemel en de
hel. De Gistelnaar won met groot vertoon
van macht zijn derde Ronde van Vlaanderen. Hij reed beresterk en men verwachtte van hem nog andere klassestaaltjes. Die kwamen er niet omdat Johan
tijdens Parijs-Roubabc ongelukkig ten val
kwam en een knieschijf brak. Het seizoen
was voor hem ten einde. Vandaag leeft de
vraag of Museeuw nog ooit helemaal de
oude wordt. Daarover bestaan twijfels,
maar de renner zelf heeft al herhaaldelijk
gezegd dat niet het noodlot maar wel
hijzelf zal bepalen wanneer zijn carrière
eindigt. Zo'n instelling geeft de wielerliefhebber moed.
De Tour werd natuurlijk ontluisterd door
doping en de massale opgaven van renners
die op de een of andere manier bij het
schandaal betrokken waren of... zouden
kunnen worden betrokken. Al de Spaanse
ploegen bliezen de aftocht en er zullen
daar wel goede redenen voor zijn geweest.
Niets woog echter zwaarder dan de verplichte opgave van de Festina's en Richard
Virenque. Laatstgenoemde speelde zijn rol
van „heilige onschuld" met zoveel overtuiging dat hij daardoor zijn toekomst als
renner hypothekeerde. Virenque kondigde zijn afscheid aan omdat geen ploeg
hem nog een contract aanbood...
Epo droeg de gele trui tijdens de Tour maar
desondanks leverde Marco Pantani een
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groot kampioenennummertje af Hij vernielde de ongenaakbaar gewaande Jan
Ullrich tijdens een bergetappe die geen
mens onberoerd kon laten. Pantani reed in
regen en kou - de atmosferische omstandigheden zijn vaak schrikwekkend
wanneer er geschiedenis wordt geschreven
- van alles en iedereen weg. Vederlicht
bracht hij de legende van de grote klimmers weer tot leven. Schitterend om zien.
Een prestatie om in te lijsten. Pantani
redde de Tour van de volledige sportieve
dood. In het najaar stak Peter Van Petegem
zijn hand uit naar de wereldtitel. De OostVlaming was in Valkenburg mogelijk de
beste maar hij gokte verkeerd toen hij
Oskar Camenzind liet wegrijden. Van Petegem eindigde tweede. Meer en beter was
mogelijk geweest. Al is Camenzind een
heuse kampioen. Dat bewees hij geen
week later toen hij de Ronde van Lombardije won. Ook die prestatie kon tellen.
Desondanks durven we stellen dat Van
Petegem vandaag wordt gerespecteerd in
het peloton. Net als Axel Merckx die zich
tijdens de jongste Tour een voornaam
verwierf.
Vanzelfsprekend moeten dit jaar de veldrijders extra in de verf worden gezet. Sven
Nijs, Mario De Clercq, Bart Wellens... De
weelde is groot en doet terugdenken aan
de gouden jaren van Erik De Vlaeminck en
Roland Liboton. Ze zijn nog jong en
moeten normaliter nog een stuk kunnen
verbeteren. Ze zijn mild in de inspanning
wat hen wel eens duur zou kunnen te staan
komen wanneer de regenboogtruien worden uitgedeeld. Maar daar staat dan wel
tegenover dat ze hun supporters verwennen en aan zich binden. Dat is ook niet
onbelangrijk.

MEERWAARDE
Over supportersbinding gesproken: de
wielerwereld reageerde hartverwarmend
op de 65ste verjaardag van Rik Van Looy,
beter bekend als de Keizer van Herentals.
Rik was een monument. Een kampioen
van, voor en door het volk. Hij was
vermoedelijk, zeker, de Vlaamse coureur
die het meest door de gewone man werd
gekoesterd. Rik verlegde grenzen. Hij was
de opvolger van Rik Van Steenbergen
maar schonk de wielersport toegevoegde
waarde. Rik II was milder in de inspanning, hij wilde zoveel mogelijk winnen, het
ganse jaar door. Hij pakte klassiekers - e n
meer dan één - in het voor- en najaar. Hij
durfde op zijn bek gaan in de grote
rittenkoersen en tijdens de winter won hij
zesdaagsen. Rik bleef ook altijd en overal
zichzelf Geen nek en geen valse bescheidenheid. Hij wist wie hij was. De grootste
van zijn generatie en één van de allergrootsten uit de geschiedenis van de
wielersport.
Rik Van Looy was met de enige ex-
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kampioen die in de voorbije dagen het
nieuws haalde. Dokter Daniels, gewezen
bondsarts van de Belgische Wielrijdersbond, zette zich aan het cijferen en kwam
tot de vaststelling dat de profs van twintig,
dertig jaar geleden sneller reden dan de
eliterenners van vandaag. En dit ondanks
het gesofistikeerde materiaal, de medische
en wetenschappelijke begeleiding, de betere wegen en de grotere versnellingen die
door de kampioenen van vandaag worden
aangewend. Dokter Daniels kwam er ook
achter dat de uurgemiddelden ten tijde van
Eddy Merckx hoger lagen dan vandaag.
Eigenlijk maakt de dokter brandhout van
de jongste werelduurrecordhouders. Dat
Graeme Obree en Chris Boardman kleine
jongetjes zijn in vergelijking met onze
kannibaal ligt voor de hand, maar ook
Moser gaat ongenadig voor de bijl.

WEINIG NIEUWS
We mogen het de lezer niet onthouden en
citeren uit Het Nieuwsblad: „Recent
kwam de historiek van het werelduurrecord nog eens in het nieuws. Zij het op
een bijzonder kwalijke manier. Dat gebeurde naar aanleiding van de onthullingen van de Italiaan Sandro Donati, lid
van het medische detachement dat in stand
wordt gehouden door het ItaRaans Olympisch Comité. Vijftien jaar lang stapelde de
gewezen trainer van de Italiaanse atletiekploeg de bewijzen op van massaal
dopinggebruik binnen de Italiaanse sportwereld. Het leidde tot het in beschuldiging
stellen van gewezen CONI-voorzitter Pescante en de professoren Conconi en Ferrari, vooral actief in het wielrennen. Conconi was ook de man die zich bezig hield
met Moser toen die het werelduurrecord
van Merckx verpulverde. Twee keer in vier
dagen nog wel. Algemeen wordt aangenomen dat Conconi de wetenschapper
is die voor het eerst epo in de sport
toepaste. Donatie weet er blijkbaar meer
van. Hij stelde dat een Italiaanse diplomaat
werd ingezet om speciaal behandeld en
ingevroren bloed met de Concorde vanuit
Parijs naar New York en verder naar
Mexico over te brengen. Dankzij diens
diplomatieke onschendbaarheid raakte hij
moeiteloos voorbij de Franse, Amerikaanse en Mexicaanse grenscontroles. Zodra hij ter plekke was, werd het bloed
opgevangen door Conconi die het op 18
januari 1984, daags voor diens eerste
uurrecordpoging, bij Moser inspoot. De
wetenschap ten dienst van de sport, heette
het toen."
Een kerstboodschap durven we het niet
noemen, zeker niet na een wielerjaar als dit
van 1998...
Maar er is weinig nieuws onder de zon,
laten we ons daar bewust van wezen.
Olympos

nlangs nam Jaak Vandemeulebroeke

afscheid
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van de actieve politiek. Een gesprek met één
van de meest gewaardeerde
parlementsleden

die Vlaanderen gekend heeft.

„Ik wou in schoonheid

Het hart van de 55-jarige }aak Vandemeulebroeke klopt nog steeds voor
Oostende. Daar groeide hij op, kende hij
zijn eerste politieke successen, gaat hij
nog steeds wandelen. Vandaag verblijft
Vandemeulebroeke in de rustige badplaats Vanaf nu kan hij er tijd opbrengen
om zijn rijkgevulde bibliotheek te raadplegen. ,Jk heb mijn boeken in vijf rubrieken onderverdeeld: Europa, de
Vlaams beweging, maatschappijkritiek, filosofie en uiteraard geschiedenis."

Vriend en tegenstander erkennen datje Europa dichter bij de
mens bracfit. Is dat de voornaamste opdraclit van de Europese parlementsleden?
Jaak Vandemeulebroeke: „De filosofie
van de federalist Denis de Rougemont is
steeds de leidraad, de draagkracht van
mijn politiek optreden geweest. Zo moet
je vertrekken van de idee dat mensen te
waardevol zijn om ze als een nummer te
beschouwen. De mens is een sociaal wezen, is slechts volwaardig wanneer hij
zorg kan dragen voor anderen. Vandaar
dat in mijn ogen medemenselijkheid en
medeverantwoordelijkheid twee sleutelbegrippen zijn voor het politiek handelen. Medemenselijkheid betekent dat je
de bevolking bij het politiek en maatschappelijk gebeuren betrekt. Daarnaast
kan en moet de bevolking ook mee verantwoordelijkheid opnemen. Op die manier maken de mensen gebruik van hun
kunnen. En als ze mogen meespelen in het
geheel gaan ze automatisch beter op de
hoogte zijn van de maatschappelijke en
politieke problemen. Men zegt honderden keren Europa is een 'ver-van-mijnbed-show', maar als je de mensen niet bij
het Europees project betrekt, is het vanzelfsprekend dat er weinig interesse voor
Europa wordt opgebracht. Ook luisterbereidheid is bijzonder belangrijk. Dat is
iets wat vele politici vandaag ontberen.
Een politicus hoort te luisteren naar iedereen, van welke filosofische strekking
ook. Dat is een vorm van pluralisme. Op
gelijk welke wijze kan je problemen achterhalen en nagaan hoe je als politicus kan
helpen. Daarbij is het essentieel dat de
zwakkeren als eersten worden geholpen.
Uiteraard hoort ook ruime inspraak tot
de federalistische levensfilosofie. Vandaar dat ik gewonnen ben voor meer
directe democratie zoals het organiseren
van referenda. Maar, referenda kunnen
enkel t.a.v. die vragen waarop de mensen
niet demagogisch kunnen antwoorden. Je
vraagt de bevolking niet of het openbaar
vervoer 'gratis of goedkoper moet zijn.
Dat is waanzinnig en bovendien idioot."

Hoe hoort het federalisme
staatkundig vertaald te worden?
J. Vandemeulebroeke: „Ooit vroeg men

Europese

aan Denis de Rougemont: bent u tegen de
staat? Hij antwoordde: „Ik aanbid zo
verschrikkelijk de staat dat ik er op elk
niveau één wil."
Ik vind dat een prachtig antwoord. De
basisgemeenschappen dragen de belangrijkste verantwoordelijkheid. Ook elke
regio moet kenbaar kunnen maken waarheen hij wil, wat zijn project is. Op die
manier wordt andermaal verantwoordelijkheid toegekend en wordt verwezen
naar de sociale plicht van ieder individu.
Dat is de eerste en belangrijkste vereiste
om een gemeenschap nuttig te maken.

eindigen."

niet toelaten dat medeverantwoordelijkheid kan worden opgenomen."
Waarheen moet het met Vlaanderen in Europa?
J. Vandemeulebroeke: „Ik vind separatisme een negatief woord. Zolang ik geen
zicht heb op de toekomst van Brussel bhjf
ik terughoudend t.a.v.Vlaamse onafhankelijkheid. Is er voor Brussel wel een
oplossing voorhanden, dan zal ik één van
de eersten zijn om ook mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Elk volk
heeft het recht om zelf te bepalen wat het
aankan, wat de meest nuttige staatsvorm

Politiek is

medemenseiijiciieicl
Voor mij is federalisme of defederahseren
geen structurele kwestie, maar een levensfilosofie. Federalisme is veel ruimer
dan de vraag of we nu al dan niet
separatist zijn. Allé, kom zeg, dat is een
detail in het geheel van de denkwereld,
het gaat om medeverantwoordelijkheid,
om samen-leven. Natuurlijk moeten alle
remmingen die het samenleven verhinderen, weggewerkt worden. En dus moet
men opkomen tegen overdreven structuren, tegen de machtsstructuren waar de
mens geen zicht, geen vat op heeft en die

is. De Schotten wensen een eigen staat, de
Welshmen willen dat niet. Ook Vlaanderen moet zelf kunnen beslissen wat het
wil en als het nuttiger is over een eigen
staat te beschikken, waarom niet? Maar
niet ten koste van een minderheid binnen
Brussel, dat ook een stuk Vlaanderen
is."
Sommige stellen voor Brussel
te kopen of te veroveren.
J. Vandemeulebroeke: „Dat is onrealistisch. Het zou een fantastisch idee zijn
mocht de confederale visie in de praktijk

worden omgezet. In feite is het niet meer
dan vanzelfsprekend dat de twee gemeenschappen op gelijke voet in Brussel
regeren. Opdat twee staten zouden beslissen wat ze samen beheren en ondernemen, moet er eerst een akkoord
zijn. Rekening houdend met hun huidige
machtspositie in de hoofdstad, geloof ik
niet dat de Franstalige Brusselaars tot het
afsluiten van een dergelijk akkoord bereid zijn. Ergens moeten ze dus wel tot
onderhandelingen verplicht worden."
Kunnen we de Franstaligen
overtuigen?
J. Vandemeulebroeke: „Zoals we het federalisme via de democratie hebben verkregen, zullen we dat ook nu moeten
doen. Zonder de Walen te vernederen,
moeten we er in slagen steeds meer
mensen van de confederale visie te overtuigen. Op dat moment, zoals het verleden heeft aangetoond, zullen de anderen volgen. Is deze stap verwezenlijkt,
dan nog zal het niet makkelijk worden.
Met zijn 19 gemeenten is Brussel een
uiterst conservatief bolwerk. De vraag

„De strijd
voor de kleine
culturen Is
een waarborg
voor het
behoud van
de Europese
cultuur."
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.lic heb iets kunnen veranderen"
Ook in het politieke ieven speelt toeval
maar ook omdat Jaak op die manier Eueen belangrijke rol. Vaak roept ook de
ropa dichter bij de mensen bracht Sinds
plicht. Als leider van de Europese vnje
1979 zetelen er reeds 97 Belgen In het EP
Alliantie (EVA) zette Jaak VandemeuleNiemand wordt zo verbonden met een
broeke alle hens aan dek om een verEuropees mandaat dan Jaak vandemeutegenwoordiger van de fractie in de Eulebroeke."
ropese commissie voor volksgezondheid
De toespraak van Willockx greep Vandie de hormonenkwestie zou behandelen,
demeulebroeke aan.,,De meesten weten
te krijgen Uiteindelijk bleek niemand van
dat Ik omwille van het hormonendossier
de EVA daartoe bereid. Vandemeuleernstig bedreigd werd. Er waren momenbroeke kon nauwelijks anders dan zelf in
ten dat ik leder uur van de nacht dreigde commissie te gaan zetelen Van toen af
telefoons kreeg. Telkens nam ik de hoorn,
werd hij een hartstochtelijk hormonenmijn vader was toen ernstig ziek en ik
bestrijder.
vreesde het ergste Je kan je inbeelden
hoeveel pijn de drelgtelefenoons teweeg
Tijdens het afscheidsfeest van Vandebrachten, ik wist zeker met op voorhand
meuleubroeke in Oostende drukte Eudat het zo hard zou worden. Maan sucropees parlementslid Freddy Willockx (SP)
cessen overwegen op de ontgoochelintreffend uit wat dit voor Vlaanderen en
gen In de strijd tegen de hormonenEuropa heeft betekend. „Het is Jaak Vanmaffia heeft de partij me altijd de voldemeulebroeke geweest die Vlaanderen
ledige vrijheid gegeven, wat ik bijzonder
en Europa bewust gemaakt heeft van wat
„ Telkens nam ik de hoorn op, mijn vader
was toen ernstig ziek en ik vreesde hetwaardeer Ik denk dat ik fier mag zijn op
de hormonenmaffia aanrichtte Meerdere
ergste. Je kan Je inbeelden hoeveel pijn de
door hem Ingediende rapporten terzake
dreigtelefoons teweeg brachten." wat Ik op dat vlak gerealiseerd heb. Er Is
veel ten gunste veranderd, tot In het
werden unaniem door het EP goedgekeurd. Nochtans is het voor een paris één van de weinigen die daarin geslaagd Europees parlement Dat geeft voldoelementslid bijzonder moeilijk om beweIs en we mogen hem dankbaar zijn. Niet ning en dat is het belangrijkste "
ging in dergelijke dossiers te krijgen. Jaak enkel omwille van de volksgezondheid.
(evdc)
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„De filosofie
van de
federalist
Denis de
Rougemont is
steeds de
ieldraad, de
draagicracht
van mUn
politiek
optreden
geweest."

ri|st hoe je van een 19de eeuwse situatie
via onderhandelingen kan evolueren naar
een model dat de uitdagingen van de
21ste eeuw kan doorstaan. Indien mogelijk ben ik een confederalist. Voor zover
we het zouden aankunnen, sta ik achter
een autonoom Vlaanderen binnen een
autonoom Europa. Maar dan op één
voorwaarde: we mogen ons niet beschouwen als een eigen staat die behoort tot het
Europa van de staten. Dat zou een catastrofe betekenen en daar heb ik schrik
voor."

Nochtans willen sommigen dat
Vlaanderen een staat moet
worden om in het Europa van
de staten te kunnen meepraten.
J. Vandemeulebroeke: „Kiezen we voor
deze optie, dan zijn we hoe dan ook
slechts het peloton van de 16 Europese
staten. Bovendien is deze gedachte ver-

EUROPA

werpelijk. Wij mogen ons niet inschrijven
in het Europa van de staten, maar moeten
een dergelijk Europa verwerpen. Nu
heeft elke Europese staat zijn eigen vetorecht en de mogelijkheid om Europese
beslissingen voortdurend te blokkeren.
De Europese mmisterraad is het toppunt
van anti-democratie, 15 regeringsleiders
beslissen over 300 miljoen mensen en
komen pas om de zoveel maanden eens
samen. Dat moet dringend veranderen en
we mogen daar zeker niet in mee spelen.
Enkel in functie van de belangen van onze
eigen staat, zouden ook wij een verfoeilijk
Europees beleid steunen en net als de
anderen, telkens als het ons niet aanstaat,
het vetorecht hanteren. Vlaanderen mag
zich in dat soort internationalisme niet
door zijn eigen egoïsme laten leiden. Het
ligt in onze verantwoordelijkheid de Europese ministerraad af te schaffen of
ministens het belang ervan te minimaliseren. De wetgevende Europese macht het Europees parlement en naar mijn
mening ook de Senaat van de regio's dient versterkt te worden. Wij moeten er
ook zijn voor de zwakkeren en de minder
begoede regio's. Vandaar dat het veel
belangrijker is de regio's bij het Europees
project te betrekken. Ik zeg niet dat wij
enkel een regio mogen zijn, maar ik zeg
wel dat we binnen de Europese constructie naar een nieuwe Europese opbouw moeten streven. Het is overigens

•

kenmerkend voor de Vlaamse mentaliteit
te beweren dat het toch nooit zal veranderen en dat we dus als een staat aan
het ondemocratisch Europa moeten deelnemen. Neen, we moeten vertrekken van
de veranderingswil. Uiteraard vergt dit
meer overtuigingskracht, maar het is wel
noodzakelijk. Zoals Europa nu bestaat is
het ten dode opgeschreven. Zeker indien
Europa ook verruimt. Naar alle waarschijnlijkheid treedt Polen tot de Europese Unie toe. Het landbouwareaal van
Polen is zo groot als dat van de ganse EU
samen. Zie je de Boerenbond hier al
vragen opdat we als Vlaamse staat daartegen een veto uitspreken? En de Polen
die ook op hun vetorecht staan omdat ze
achterop hinken. Een dergelijke evolutie
zal Europa blokkeren. De verruiming van
Europa kan en mag, maar moet gepaard
gaan met grondige democratische hervormingen."

* Je bent steeds pro Europa geweest, maar de jongste tijd uit
je vaak kritiek
J. Vandemeulebroeke: „Ik ben en blijf een
overtuigde Europese federalist. Europa
staat niettemin voor heel wat uitdagingen
waarop dringend een antwoord nodig is.
Er IS de toenemende kloof tussen rijk en
arm. 20 jaar geleden was de armste regio
drie keer zo arm als de rijkste regio,
vandaag is de armste streek in Portugal
zeven keer armer dan de rijkste regio in

Duitsland. Dat is dramatisch voor de
Europese samenwerking. Juist daarom
moet de inbreng van de regio's volgens
hun noden en inzichten opgewaardeerd
worden en dat heeft niets met vetorecht
te maken. Wat zich overigens vandaag in
Europa op economisch vlak voordoet, is
verontrustend. Neem de MAI (Multi Investments Agreement), dat zijn oorsprong vindt in de vroegere GATT-akkoorden (General Agreement on Tarifs
and Trade en de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie). Binnen de MAI
onderhandelen economisch onderlegde
topambtenaren jarenlang in het grootste
geheim. Daarbij worden de derdewereldlanden opzij gezet. Tijdens de Gattakkoorden had Coca-cola meer stemmen
dan de Derde Wereld samen. De mondialisering is zo ver gevorderd dat nauwelijks gekende delegaties in het geheim
beslissen waar het met de wereld heen
moet. Daarbij schermt een beperkt comité constant met vermeende oneerlijke
concurrentie. Wie zogezegd op een oneerlijke wijze concurreert, wordt bestraft.
Via de MAI zullen multinationals naar
Vlaanderen mogen komen zonder dat wij
specifieke normen mogen hanteren die de
buitenlandse investeerders eventueel zouden afremmen. We zouden in Vlaanderen
geen tewerkstellingsnorm mogen vastleggen, geen beschermingsmaatregelen
mogen nemen voor de taal en cultuur. Dat

Over leermeesters en vrienden
In 1979 werd Maurits Coppietersde eerste Europese verkozene voor de VU. Jaak
Vandemeulebroeke werd zijn medewerker In 1981 nam hij de Europese fakkel
van Coppieters over. ,,Als student In
Leuven ging ik iuisteren naar de toespral<en van Coppieters l-lij tiad een
ongeioofiiJI< oraton'scti talent kon jonge
mensen enthousiasmeren en liet ook
anderen, vooraljonge medewerkers, toe
verantwoordelijkheid op te nemen.
Daaraan heb ook ik enorm veel belang
gehecht zodat ik steeds kon rekenen op
gemotiveerde en goede medewerkers,
die zelf verantwoordelijkheid opnamen
Coppieters liet zich tevens omringen
door academici, door kenners van het
terrein.
Deze voor een politicus noodzakelijke
'begeleiding' heb ik later van Coppieters
overgenomen Eertijds vroeg hij me om
verantwoordelijke te worden van het
Dosfelinstituut West-Vlaanderen Voor
Coppieters moest het Dosfelinstituut, ik
spreek van toen, een instelling zijn waar
wetenschappers van allerlei nchtingen
met elkaar en de partij konden dialogeren Coppieters heeft me ook aangetrokken om In de Schoolpactcom-

dien siert het hem dat hij na de mismlssle van het parlement te zetelen. Dat
lukking van het pact en na een voor hem
was hoogst ongewoon, want ik was toen
politiek en menselijk afzien, steeds loyaal
niet eens parlementslid Hoe dan ook, in
is gebleven en is blijven zoeken en
deze commissie kon de defederallsering
ideeèn aanbrengen. Schiltz ging altijd
van het onderwijs worden voorbereid en
met anderen praten, ook met Wallonië,
konden we de vastgeroeste nettenwat vermoed ik vandaag minder of met
structuur vla inspraak, pluralisme, megebeurd, maar nochtans noodzakelijk is.
debeheer en onderwijsvernieuwing
Al is het positief indien we eerst zelf een
doorbreken Eén ding staat voor mij
strategie uitklaren en in Vlaanderen een
vast. Maurits Coppieters Is een schitvergelijk over de staatshervorming vinterende figuur"
den Nu, Schiltz wachtte daar niet op.
Jaak Vandemeulebroeke en Willy
Een man van zijn gehalte vind je maar
Kuijpers zetelden samen 5 jaar het Euéén keer in één eeuw. Het is een geluk
ropees parlement ,,0ok de verhouding
geweest
dat Schiltz voor de VU heeft
met Willy Kuijpers was zeer goed, maar
gekozen"
lag anders dan met Coppieters Ik hield
Laatst, maar met In het minst houdt
me eerder bezig met dossiers, Willy was
Vandemeulebroeke de beste herinneontvankelijk voor alles en iedereen en
ringen aan wijlen Kris Lambert, de Ooszette zich in vooralle minderheden over
tendse sociaal bewogen arts en VUde hele wereld. In die zin vulden we
schepen, over. ,,Gedurende 25jaar was
elkaar perfect aan, bovendien waren we
geweest dat Schiltz voorhij mijn persoonlijke vriend en hebben
vrienden. Samen met Willy was voor mij ,Het is een gelukde
vu heeft gekozen."
we nooit één seconde met elkaar ruzie
de mooiste Europese periode."
gemaakt Zijn zoon Geert, de huidige
Net als Coppieters is Hugo Schiltz een
Oostendse VU-schepen, lijkt in meerdere
leermeester van Vandemeulebroeke geweest De Oostendenaar steekt zijn bestap-strategie die Schiltz voorstaat In- opzichten op zijn vader Het zal voor de
wondering voor de minister van Staat
dien Schiltz zijn Egmonpact erdoor had VU in Oostende niet makkelijk worden,
niet onder stoelen of banken ,,* ben
gekregen, dan mocht men vandaag voor maar met Geert moet het lukken "
absoluut gewonnen voor de stap-voor- hem een monument oprichten. Boven(evdc)
•-««'S

24 december 1998

zou op oneerlijke concurrentie neerkomen. Het tegenovergestelde is eerder
waar. Ik iieb eens met zo'n ambtenaar
gesproken en die zegt letterlijk dat de
politieke democratie verdwenen is en
vervangen door de democratie van de
aandeelhouders. Diegenen die geen aandeelhouder zijn, tellen niet meer mee. Dat
is het toppunt van waanzin. De MAI is
een onderdeel van een dergelijke democratie en de politieke leiders mogen
daar liefst niets mee te maken hebben.
Wat ik ontzaglijk verwijt aan Europa is
dat het daarin meespeelt, dat het enkel in
functie van het geld en het kapitaal heeft
gehandeld zonder aan een sociale invulling te denken. Er zijn duizenden afdwingbare economische normen, er zijn
hooguit twee afdwingbare sociale normen. En wordt er wel rekening gehouden
met de technologische almacht? Wat men
technologisch aankan, dat moet, dat is de
norm, dat moet de nieuwe wetgeving
worden, dat moet bijna verplicht aanvaard worden. Daartegenover is het denken, ook aan de universiteiten, achterop
geraakt. Er moet dringend een verzoening komen tussen het technologisch
haalbare en het ethisch aanvaardbare."

Je streeft ook naar een verzoening tussen monocultuur
en eigen cultuur
J. Vandemeulebroeke: „Bij het starten
van de Europese éénwording was er nog
geen televisie. Nu hebben we 150 stations
en communicatiesatellieten. Tegelijk
wordt het democratisch informatierecht
gemonopoliseerd. In Europa is de informatie in handen van 7 mensen. Zij
beslissen wat we mogen vernemen en hoe
we mogen denken. Door de reclame, de
commercialisering en de loutere winstmotieven wordt bovendien overal gegeneraliseerd. Zal het in de toekomst
mogelijk zijn om in de grootwarenhuizen
van de cultuur nog een dichtbundel te
verkopen? De wetenschappelijke literatuur zal nog nauwelijks in eigen taal
kunnen. De Mcdonald-cultuur staat in
schril contrast met de werkelijke Europese cultuur die in feite rijk is door
verscheidenheid. In het licht van de mondialisering is de strijd voor de kleine
culturen een waarborg voor het behoud
van de Europese cultuur. En dat is, laten
we wel wezen, geen utopie. Want naarmate de mondialisering zich verder ontwikkelt, zal de vervreemding zodanig
toenemen dat de bevolking slechts oog zal
hebben voor de belangen van de eigen
regio, het dorp of de straat. Daarom moet
op termijn een verzoening tussen monocultuur en eigen cultuur tot stand komen."
Wie in Europa heeft de meeste
indrul< op je gemaald:?

J. Vandemeulebroeke: „Ongetwijfeld de
Tsjechische president Vaclav Havel. Hoe
hij tijdens zijn toespraak in het Europees
parlement meteen het verband legde tussen zijn kleine staat, vanuit een verdrukking ontstaan, en het culturele aspect, alsof hij uit Vlaanderen kwam. In
het EP lopen verschillende bekwame en
idealistische mensen rond, maar vaak
volgt de partij hen niet. Binnen de christen-democraten zitten formidabele mensen, maar de christen-democratie vertrekt
maar van een deel van de samenleving en
de rest telt niet mee. Men heeft er alleen
oog voor het katholieke belang, ze wordt
bovendien een uiterst conservatieve partij."

Welke rol heeft Wilfried Martens daarbij gespeeld?
J. Vandemeulebroeke: „Hij heeft de
Britse conservatieven aangetrokken, nadien uiterst rechts uit Italië. Martens
bevond zich gans zijn leven in de machtcenakels, staat nu aan het toppunt van
zijn Europese macht, maar is een eenzaam
mens. Voor hem komt het er op neer een
zo grote mogelijke fractie te vormen, de
rest is minder belangrijk. De christendemocraten, hoewel intern sterk verdeeld, vormen een soort parlement binnen het parlement. Hetzelfde doet zich
voor bij de socialisten. Dat is het drama
van Europa. Omwille van zoveel mogelijk
toelagen en personeel, willen de fracties
zo groot mogelijk worden, ongeacht de
ideeën. En eerst krijgen de belangen van
de eigen regio of staat voorrang, pas
nadien spreekt men over het Europees
gedachtegoed."
Forza Italia heeft in Italië met
extreem-rechts
samengewerkt. Evolueren sommige
fracties nadrukkelijker naar een
verbond tussen uiterst rechts
en extreem-rechts?
J. Vandemeulebroeke: „Ja, deze evolutie
is duidelijk merkbaar. Dat gaat gepaard
met de verrechtsing van het economisch
denken en de drang om als fractie te
groeien. Ik heb zelden meegemaakt dat bij
de christen-democratische fractie morele
overwegingen meespeelden."

Dreigt een dergelijke evolutie
zich ook in Vlaanderen of de in
Vlaamse beweging voor te
doen?
J. Vandemeulebroeke: „We moeten duidelijker zijn in het afwijzen van het fascistische of extreem-rechtse gedachtegoed. We hebben toch geleerd van de
geschiedenis. Of hebben we het nog altijd
niet geleerd? Ik denk dat wie zich idealistisch opstelt in de Vlaamse beweging,
en ik ben ervan overtuigd dat dit gebeurd,
zeer duidelijk afstand moet nemen van
extreem-rechts. Toch zie ik eerder het

omgekeerde signaal. Ik vrees dat men zich
laat doen door de Blok-strategie die er de
jongste tijd almaar meer op gericht is om
zo minzaam mogelijk over te komen. Na
verloop van jaren zegt men dan: „het zijn
toch niet allemaal extreem-rechtsen."
Het flamingantisme van het Blok mag
geen uitvlucht, laat staan een alibi zijn om
de rest van haar ideologie niet te kennen
of te ontkennen. Je hoort het dikwijls op
café: „ik ben geen racist, maar..." In de
Vlaamse beweging moet de redenering
andersom zijn: omdat ik antiracist ben, is
samenwerking met het Blok uit den boze.
Ook binnen het Vlaams-nationalisme heb
je dat gevoelen om per se groot te willen
worden en de rest wel later op te lossen.
Daar heb ik grote schrik voor. Ik heb de
voorbeelden en tekenen in Europa gezien. Er is de trend naar verrechtsing en
haat tegenover al wat onbekend en
vreemd is, er wordt een vijandbeeld gecreëerd, wat uitzonderlijk gevaarlijk is.
Men moet oppassen dat het gedachtegoed van extreem-rechts geen gewoontegoed wordt waardoor het ook aanvaardbaar wordt. Ik vind dat de VU daar
zeer consequent in moet zijn. De partij is
juist bijzonder noodzakelijk om het pluralisme en het open democratisch aspect
van het Vlaams-nationalisme uit te dragen. De VU moet duidelijk, nee, zeer
duidelijk afstand nemen van extreemrechts en dat niet met de mantel van de
liefde omhullen. Men doet het niet, maar

het mag ook niet gebeuren en daarom
mag men extreem-rechts niet, zoals vroeger, doodzwijgen. Het zijn onze erfvijanden."

* Onlangs beweerde Bert Anciaux dat de partij er helemaal
anders had uitgezien mocht
eertijds niet Jaak Gabriels, maar
Jaak Vandemeulebroeke voorzitter zijn geworden.

„Het was
precies alsof
Vaclav Havel
uit
Vlaanderen
kwam."

J. Vandemeulebroeke: „Dat weet ik niet,
ik zou in elk geval niet weggegaan zijn.
Hoe dan ook, als ondervoorzitter werkte
ik goed met Gabriels samen. Ik probeerde
vooral de problemen in afdelingen en
arrondissementen op te lossen omdat ik
van mening ben dat een voorzitter niet
voor alles verantwoordelijk kan zijn. Ik
had wel geen onderhandelingen begonnen met de P W De VU is tot vandaag
levensnoodzakelijk. Nu rijst de vraag of
de huidige meerderheid kan gebroken
worden. In die zin vind ik gesprekken met
de liberalen aangewezen om hen over de
streep van de grondwetsherziening te
trekken en gelijklopende antwoorden te
bieden. Dat betekent evenwel geen samengaan tussen de twee partijen. Gabriels heeft zijn stap gedaan en gehoopt
dat de rest zou volgen, hij keek niet
achterom, heeft daar ook nooit met iemand anders over gepraat, ik wist het ook
niet."
(evdc)
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Als één Ploeg naar tie iciezer
„De maatschappelijke denkwereld zit vast',
zo oordeelt Jaak Vandemeulebroeke. ,,Het
was daarom een goed Initiatief van Bert
Anciaux om de verniewingsPeweging ID21
op te starten. Toch wil Ik de Peoordeling van
de VU-ID21-alliantie nu niet maken, ik wil
ID21 zien samenwerken met de VU en eerst
nagaan hoe beiden zich in een gezamenlijke
fractie zullen gedragen. De vraag rijst of deze
fractie al dan niet een bindmiddel zal zijn en
of sommigen het nodig zullen achten om
'cavaller-seul' te spelen. Ik gun evenwel de
alliantie het voordeel van het proberen. En
hadden we geen samenwerkingsverband
met ID21 opgezet dan denk in nu reeds te
kunnen voorspellen dat het electoraal veel
moeilijker zou worden "
Onlangs besliste Bert Anciaux om de eerste
plaats van de Europese lijst in te nemen.
Huldig Europees parlementslid Nelly Maes
staat op de tweede plaats De VU hoopt twee
Europese zetels binnen te rijven. Binnen de
partijraad uitten niet weinigen kritiek op de

ingenomen strategie Jaak Vandemeulebroeke wikt zijn woorden ,,Bert heeft die
keuze gemaakt. Toen ik wegging, stond hij als
eerste opvolger gerangschikt, ik weet reeds
lang dat hij interesse voor Europa opbrengt
men moet dus rekening houden met zijn
persoonlijke keuze Allicht omdat Bert nog
bezig was ID21 uit de grond te stampen,
heeft hij me niet meteen opgevolgd, zodat
Nelly Maes In het Europees parlement terechtkwam Nelly Is zeer bekwaam. Indien ze
samen met Bert wordt verkozen, zou dat
formidabel zijn en zouden beiden een goede
ploeg vormen, al zou Bert van de gelegenheid gebruik moeten maken om zijn
talenkennis aan te scherpen Wordt Nelly niet
verkozen, dan zou dat zeer nefast zijn, want
dan worden alle genomen (Europese) initiatieven geblokkeerd We moeten een campagne voeren waarbij diverse mensen voorgesteld worden. De VU moet als een ploeg
naar de kiezer trekken.''
(evdc)
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NIEUW IN DE BIOS

MEET JOE BLACK
Onderwerp: engelen. De door echte vrouwen beminde Anthony
Hopkins speelt, naast de door jonge meisjes en vrouwen die alleen
maar om schoonheid geven uitverkoren Brad Pitt, in 'Meet Joe
Black', waarin de dialogen zolang zijn uitgesponnen, dat men
denkt dat men naar een drie uur lange toespraak van Steve Stevaert
zit te luisteren. Alles is gebaseerd op 'Death takes a holiday', een
film van 78 minuten uit 1934. Regisseur Martin Brest had er beter
nog eens enkele keren naar gekeken, dan had ie geen 180 minuten
nodig gehad.(**)

PRACTICAL MACIC
Onderwerp: heksen. Kijk het was niet de beste met Bette Midler in
'Hocus Focus', maar ik ken toch heel wat mensen die er zich een

•

^sJ' Recht op recht Veerie Dobbeiaere, Tine Van
den Brande, Pascale MIchieis en Stany Crets zijn
siechts enkelen van de vele bekenden die aantreden
in de nieuwe Vlaamse sene. Centraal daarin staat het
advocatenkantoor Leduc & Partners. Zon. 27 d e c ,
TV1 om 20U.45
^ = 1 ' De bootrace De legendarische trainer Daniel
Topolski moet zijn Oxfordbemanning klaarstomen
voor de jaarlijkse bootrace tegen de Cambridgestudenten. Het gaat daarbij niet om het geld, maar
om de eer Maan., 28 d e c , Ned. 2 om 20u.ao
i b r J ^ Histories: De avonturen van Fons Oeriemans Vlaanderens meest bekende avonturier is
nog steeds verslaafd aan expedities. DIns. 29 d e c ,
Canvas om 2 i u . 3 0
' & = # Ongenade Diane is een wanhopige kinderloze
vrouw, die wacht op de toewijzing van een adoptiekind. Ontroerende film, gebaseerd op een verhaal
van Hugo Claus, woens. 50 d e c . Canvas om
20U.55

Gene Hackman en
Robin Williams
in 'The Birdcage'.
Dond. 31 dec, V I M
om 20U.45
fe:r^ De Xli werken: Oudejaar Als eindejaarsafsluiter een bewerkte compilatie van het beste uit De
XII werken van Vanoudenhoven. Dond. 31 d e c , TV1
om 21U.30
Cats . .zoals geen van de miljoenen toeschouwers hem ooit live heeft kunnen bekijken. David Maller
filmde achttien dagen met zestien camera's in het
Londense Adelphi Theatre en zag wat niemand in de
zaal zag Vr|J. 1 Jan. Ned. 3 om I9u.53
l f e = l Volgende week • Frankle and Johnny is een
verhollywoode versie van het Broadwaystuk Frankle
and Johnny In the Clalrde Lunevan Terrence McNally.
(2 jan , Nedl om 21 u 03) - Geena Davis is de dochter
van een zeerover in Cutthroat Island. (3 jan., BBC 1
om 20U.10) - in Zwarte Vijvers wordt aandacht
besteed aan de Don Quichotes van deze tijd. (4 jan.,
Canvas om 2lu.50) - In The Other Side of Love
wordt de alleenstaande moeder Cheryl Ladd aangehouden voor een misstap van haar vriend. (5 jan.,
TV1 om 20U.25) - Dolverllefd besteedt aandacht aan
liefdesrelaties tussen mentaal gestoorden. (6 jan.,
Ned. 1 om 22U.53) - Frank Raes presenteert de eerste
aflevenng van zijn praatshow N i e t t e missen. (7 jan.,
Canvas om 22u.25) - Excentrieke Britten naar 2000:
Simon Mayo laat ze aan het woord in de serie The Big
End. (8 jan., BBC 2 om Ou.40)
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Onderwerp: engelen. 'Dreams' werd geschreven door Richard
Matheson. In 1956 verscheen zijn 'The incredible shrinking man',
kriek mee hebben gelachen. Wel het is ook zoiets met 'Practical
verfilmd in 1957 naar een eigen scenario. Daarna werd hij
Magie' van Griffin Dunne, en met Sandra Bullock (Sally), Nicole
scenarist voor het huis van Roger Gorman. Dracula- en Edgar
Kidman (Gillian), Dianne Wiest (Jet) en Stockard Channing
Allan Poe-verfilmingen volgden elkaar op. Hij was o.m. de
(Frances). Tantes Jet en Frances hebben Sally en Gillian opgevoed scenarist voor de Spielbergkraker 'Duel' en zijn naam zag (zie) je
na de dood van hun ouders. In de familie hebben ze het sinds enkele ook regelmatig op de generiek van 'Star Trek'.
honderden jaren niet gemakkelijk gehad, omdat er steeds weer
In 1978 schreef hij het fantastisch liefdesverhaal over leven na de
geruchten over hekserij opdoken. En ja hoor, de tantes vinden de dood, de overleden hoofdpersoon is bij zijn eigen begrafenis
tijd gekomen om hun gaven door te geven - maar ze leren daarbij aanwezig. Dat werd nu verfilmd met Robin Williams. (**)
ook dat de mannen waarop ze verliefd worden, allemaal een
In de cinema is het duidelijk Kerstmis.
ontijdige dood sterven. Niet om over naar huis te schrijven, maar
voor wie er van houdt toch (**).
Willem Sneer

MEDIALANDSCHAP

'ïfe^^ Driving miss Daisy 1948. De zwarte Hoke
Colbum, een uitstekende chauffeur, treedt in dienst
bij de 72-jarige excentrieke Miss Daisy Wertlnan. De
brave Hoke beseft niet wat tiem te wachten staat.
Zoetgevooisde prent die vier oscars in de wacht
sleepte zat. 26 d e c , Ned. 1 om 2 0 u . i 6

WHAT DREAMS MAY COME

•

Op naar het
jaar 2000

H Het valt te vrezen dat u volgend
jaar niet zal kunnen ontkomen aan allerhande aftel-toestanden naar het jaar
2000. Veranderen zal er dan niets, maar
het is een rond getal en het levert - gezien
de duik in de archieven - relatief goedkoop materiaal op. De krant Het Volk is er
al geruime tijd mee bezig en nu zal ook het
VRT-journaal iedere dag aandacht besteden aan wat voorbij is. In De Morgen
lezen we coördinator Herman De Prins
daarover het volgende zeggen: „Met 'Het
journaal van de eeuw' wil de tv-nieuwsdienst zeker niet de nu al heersende
milleniumgekte aanwakkeren, maar de
kijker integendeel en relatieverende pil
toedienen." De hemel zij geprezen.
'De XII werken van Vanoudenhoven' moeten redding brengen op de
oudejaarsavond van TVl. Zoals geweten

Na drie afleveringen van De Mol, zijn
er evenveel zekerheden. DImltrI,
Anke en Reggie waren het niet.
Woestijnvis, door ^racMezers uitgeroepen tot 'mediaverschijnsel' van
het jaar, heeft de klus inmiddels geklaard Wie nog niet gekeken heeft,
zal dat waarschijnlijk ook met meer zo
snel doen, de anderen voorzien het
eerste uur van de maandagmorgen
voor weddenschappen, hypothesen
en analyses van de voorgaande afleveringen. Zoveel heisa - ook in de
kranten, waar mondjesmaat de afgevallen kandidaten aan het woord
worden gelaten - voor een TV-programma dat zo eenvoudig (of ingewikkeld) is als het leven zelf
Wat ons alvast opviel was dat het
betrekkelijk lang duurde vooraleer er
een eerste keer wrevel ontstond. Of
werd getoond. Wanneer 2,5 miljoen
fr. voor het grijpen ligt, maar je daarvoor afhankelijk bent van de inzet van
anderen, lijkt het leven ons iets minder mooi. Er werd niettemin gelachen, omhelsd, gejuicht en gekust
dat het een lust was. Soms op het
genante af, zoals de uitgelaten cafébaas Reggie met de niet geheel
onbevallige, maar oh zo naiéf lijkende
Belle. Het lijkt ons bepaald niet het
leven zoals het is.
We waren dan ook niet ontevreden
toen een aantal kandidaten zich opwond over het gedrag van ene Hugo,
een man die getuigt van een nuchterheid die helaas met meer van deze
TV-tiJd is. Hij lijkt ons alvast de efficiëntste van het stel. Een talent dat
hem als personeelschef al menigmaal
moet hebben geholpen Jammer genoeg voor hem zijn de anderen geen
personeel en de 'rol' waaraan hij zijn
dagelijks gezag ontleent, kan hem
dan ook niet helpen.

werd het voorziene programma met Walter Grootaers in de hoofdrol onmiddellijk
na opname afgevoerd. De XII werken zal
weliswaar een overzicht bevatten met 'de
beste momenten', maar wordt toch ook
weer niet een geheel gerecycleerde aflevering.
Het zijn me de tijden wel: 'Studio.Ket' ontsloeg vorige week een eindredacteur. De man scheen niet meer 'rendabel' te functioneren op de redactie. Dat
niet-rendabel functioneren is in grote
mate te reduceren tot 'openlijk lachen
met de katholieken'. Een satirisch stukje
werd als plat en beledigend ervaren en
dan moet Barbertje hangen natuurlijk.
De VRT heeft ook zijn talentenmanager bedankt voor bewezen diensten in deze functie. Deze manager werd
een klein jaar geleden aangetrokken als

Ook Mon, de Nestor van het gezelschap. Is zo'n vreemd figuur, van
wie met name het T-shirt moet hebben gestonken. Je loopt niet straffeloos 5 dagen lang met een ongewassen T-shirt rond in een warm
Frankrijk. Benieuwd of ook daarover
opmerkingen zuilen komen. Voor het
overige valt ons vooral de kleurloosheid van de andere kandidaten op. Ze
zijn erbij, jawel, maar vallen niet echt
op. Voor 'de mol' - Sylvled\s u het ons
vraagt - natuurlijk de beste manier
om niet ontdekt te worden
In feite hadden wij van dit programma méér venwacht. Nu is het
een beetje zoals een slechte voet-

Met Woestijnvis van oud naar nieuw.
tussenpersoon tussen de VRT-vedetten en
de VRT-top. Onder het bewind van Willy
Vanduren is alvast - voor zover wij ons
herinneren - geen enkele VRT-BV met
naam overgestapt naar de concurrentie.
Integendeel: er zijn er enkele teruggekomen.
Iets wat ook uw mediadienaar van dienst
na de jaarwisseling weer zal doen.

kijker - en mogen we ons daar voor
één keer toe rekenen? - na verloop
van tijd aan begint te ergeren. Of aan
het weglaten van een afsluitende 't'.
'Ich kan u beloven dat ich perfek alles
kan beloven' klinkt het steevast op
z'n stevaerts.
Een vluchtige terugblik op het voorbij
TV-jaar leert ons ook dat de strenge
Knacklezers een rechtvaardig oordeel
geveld hebben. Woestijnvis is momenteel een van de weinige productiehuizen die kwaliteit toegankelijk kunnen maken. Nog nooit hebben we bij het kijken naar één van zijn
programma's de indruk gekregen
voor debiel gehouden te worden. De

Streng, maar rech-vaardig
Alles kan beter, vrijdag 18 december. Canvas
De Mol, zondag 20 december 1998. TVI
balwedstrijd, waarvan de inzet hoog
IS De zekerheid dat er een verliezer
moet zijn gekoppeld aan de ongezonde nieuwsgierigheid van de TVkljker, maakt evenwel dat we volgende week wel weer aan de buis
zullen hangen.
Datzelfde zullen we ongetwijfeld ook
doen met 'Alles kan beter', met mijlen voorsprong het beste Vlaamse
'humorprogramma' van het moment. Lachen met anderen is altijd
leuker, zeker wanneer dat kan op
enig niveau. Bijvoorbeeld door de
nieuwslezers van VIM in hun blootje
te zetten - figuurlijk, als u dat kan
gerust/teleurstellen - wanneer die
stelselmatig 'de hoek van Holland'
zeggen, wanneer dat 'Hoek van Holland' moet zijn. Het zijn zo van die
foutjes waar je je als ontwikkeld TV-

milde ironie wordt zelden cynisme
De mensen worden misschien als
vreemde stoethaspels opgevoerd,
nooit worden ze voor schut gezet. De
eerste flop, waar Wouter Vandenhaute in Knack zo voor vreesde is hen
dan ook blJ voorbaat vergeven. Een
tweede daarentegen...
Tot slot nog dit: bij deze bieden wij
ons aan om gratis - zelfs zonder
onkostenvergoeding! - de mol te
mogen spelen in het volstrekt belachelijke filmpje met de tientallen
VTM-vedetten die verondersteld
worden ons in de kerstsfeer te brengen. 'Wie daar^/an niet in de kerstsfeer komt ...' pikte één van VTM's
omroepende ideale maten erop in.
Wij, juffrouwtje, wij.
Krik

De aandacht voor zingeving en voor de bron van zingeving is van
de publieke agenda verdwenen. Terzelfdertijd stijgt het aantal
mensen dat op autonome wijze op zoek gaat naar zin, bron en
levensvisie. Ook in de katholieke traditiegemeenschap is die
autonome zoektocht (vrij denken) in volte opmars. De tijd waarin
het volstond dat Rome gesproken had, is definitief voorbij. Dertig
jaar terug, bij het verschijnen van de pauselijke brief Humanae
Vitae, bleek dit zonneklaar. De encycliek over seksualiteit en
geboorteregeling was voor een brede meerderheid gelovigen onontvankelijk. Sindsdien kregen onderzoekers de forse opgang van
verschillende geloofsmodellen binnen de katholieke kerk in het
vizier, niet enkel bij bisschoppen (Johannes-Paulus II, Danneels,
Gaillot), maar ook bij de basis.

MODERN GELOOF

In Gedecanteerd geloof beantwoordt de ouder wordende moraaltheoloog Pierre De Locht de vraag hoe geloven in onze
pluralistische wereld nog kan, wat droesem is en wat wijn is.
Het sterkst is deze gewezen (en teruggewezen) pastorale verantwoordelijk in de hoofdstukken over trouw en over ethiek. Vrij

^

lang staat hij stil bij zijn ervaringen tijdens de crisis rond Humanae
Vitae. P. De Locht roept de Kerk als instituut op om de
onfeilbaarheidspretenties op te geven en om concreet meer
mensbetrokken te worden als echte gesprekspartner. Van de
dialoog met de moderne wereld, met ongelovigen en andersgelovigen verwacht hij een grote verrijking voor alle partijen.
Voorwaarde is echter dat de Kerk van haar voetstuk (vluchtheuvel)
afstapt en met langer het risico loopt in het ijle te zoeken.
Altiora (Averbode) voorzag terecht in een snelle vertaling. Dit is
moedig.
Mare Cels
Gt> Gedecanteerd geloven. Pierre De Locht. Uitg. Altiora, Averbode. 1998. 204 blz., 595 fr.

BOEKEN

#

,e laatste maand van het jaar is de
geschenkjesmaand. Sinterklaas is
nog maar net terug naar Spanje en de Kerstman
staat reeds voor de deur. Eens deze heer terug naar
Lapland, komen de nieuwjaarswensen aankloppen.
En wat geef je dan aan je kind, kleinkind, petekind?
Welnu, geef eens iets anders. Een pop-up-boek
bijvoorbeeld.

D

Boeken
met geheimpjes
Pop-up-boeken bieden de jeugdige avontuurlijlce lezer waar voor zijn geld. Zo Het
Raadsel van het Zonnemasker van Iain
Smyth. Deze avontuurlijke pop-up speurtocht gaat op zoek naar een gouden
zonnemasker dat een Azteekse koning
eeuwen geleden verborg. Velen zijn bij
hun tocht al in valstrikken gelopen en
gruwelijk omgekomen. Nu is het de beurt
aan Archibald, de beroemdste archeoloog
ter wereld... of is dat Indiana Jones?
Maar Dustin, de ongrijpbare grafrover
ligt op de loer. Door aan schuifjes te
trekken, envelopjes te openen en puzzels
op te lossen komt de lezer dichter bij de
oplossing. Deze uitgave heeft een volledig
uitklapbare Aztekentempel, met verborgen hoekjes en kantjes. Van deze schrijver
verschenen reeds Het raadsel van de
Russische robijn. Het raadsel van de piramide en Het raadsel van de piratenschat. Eén voor één prachtige boeken,
adembenemend mooi voor kinderen en
een pareltje voor verzamelaars.
c«> Het raadsel van het Zonnemasker.
Iain Smyth. Uitg. De Ploegsma, Amsterdam, 1998. -1-8 jaar, 720 fr.
Een ander prachtboek van dezelfde uitgeverij is Het grote pop-up goochelboek
van Nick Sharratt. Met deze uitgave heb
je geen goocheldoos nodig. Alles zit verborgen in het boek. Zo kan je een kaartenhuis laten verrijzen, vingers afhakken,
toveren met kaarten, briefjes laten verdwijnen, een wortel aan het huilen maken, zelfs een konijn laten vliegen. Het
kan allemaal.
Deze uitgave is eveneens voorzien van
uitklapbare trucs die het spel alleen maar
aangenamer maken,
c» Het grote pop-up goochelboek. Nick
Sharratt. Uitg. Ploegsma, Amsterdam,
1998. +8 jaar, 950 fr.
Een informatief en non-fictie pop-up
boek is Diep, diep onder de grond van
Robert Crowther. Twee verhalen worden

door middel van schuifjes, flapjes en
grappige tekeningen verteld: dat van het
leven onder de grond en dat van het in
elkaar zetten van een pop-up boek.
Men toont er interessante feiten over het
grootste ondergrondse meer, de langste
tunnel, en het diepste gat in de aarde.
Het bijzondere aan dit boek is dat je aan
de achterkant van elke bladzijde kunt zien
hoe pop-ups werken. Kleine bouwvakkers, die ook in de tunnels te zien zijn,
tonen op welke manier de verschillende
onderdelen werken, hoe zij gemaakt en
bedacht worden.

pakken. Een leuk boekje met muziek om
samen met kleuters in de kerstperiode te
bekijken. Als je de laatste bladzijde omslaat, begint een kerstliedje te spelen.

c» Viktor viert Kerstmis. Bernadette Pittau en Francesco Gervais. Uitg. Clavis, Hasselt, 1998. -1-3 jaar, 495 fr.
(hdl)
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Dit boek is bijzonder leerzaam door de
combinatie van pop-up elementen in de
ondergrondse scènes en de nuchtere uitleg over de werking van die elementen.
c» Diep, diep onder de grond. Robert
Crowther. Uitg. Ploegsma, Amsterdam. 1998. + 9 jaar, 850 fr.
Voor de allerkleinsten is er Dromenj. Dit
is een bijzonder boek voor bij het slapengaan. Je kunt het prachtig neerzetten,
er zit zelfs een echte wekker in! Het
verhaal is helemaal op rijm en Toms
nachtelijke avonturen worden in vier
aparte boekjes verteld. Twee uitklappagina's brengen de dromen tot leven en op
elke bladzijde zitten klokken verborgen.
Het rijmverhaal is van Michaela Morgan
en de teksten van Sara Carrol, ze werden
vertaald door Hans Kuyper.
Goed gevonden en mooi uitgewerkt zijn
vooral de tekeningen door Leanne Louise
Wilbur.
c» Dromerij. Michaela Morgan, Sara
Carroi en Leanne Louise Wilbur. Uitg.
Leopold, Amsterdam / Singel 262,
Antwerpen. -1-3 jaar, 1998, 799 fr.
Special voor kerstmis schreven Bernadette Pittau en Francesco Gervais het
kleuterboekje Viktor viert Kerstmis. Varkentje Viktor maakt alles klaar voor
Kerstmis. Je kan hem helpen de kerstboom te versieren en geschenkjes uit-
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