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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

T en aanzien van meerdere dossiers en 

door middel van verscheidene 

rapporten is de Europese Commissie 

(EG) de jongste weken in opspraak gebracht. Er 

zijn de ernstige, zo goed als onbetwistbare en 

sterk gedocumenteerde rapporten over fraude 

en wanpraktijken (zie WIJ 7 januari 1999). In 

meerdere dossiers wordt de naam van de 

gewezen Franse premier en huidig commissaris 

voor Onderzoek en Onderwijs Edith Cresson 

vernoemd. Overigens zou de socialistische 

politica vrienden, kennissen of minnaar voor 

weliswaar bewezen, maar daarom niet 

noodzakelijke diensten met riante bedragen 

hebben vergoed. 

Dit alles doet de Europese 

parlementsleden van alle fracties in 

gewetensnood verkeren. Er zijn niet enkel de 

sterke vermoedens van fraude en 

vriendjespolitiek, waarmee bedragen van 

honderden miljoenen gepaard gaan. Er is 

bovendien het feit dat de EG vooralsnog 

nagelaten doortastende besluiten te trekken. Ze 

draalt ook om bepaalde dossiers aan 

gerechtelijke instanties over te maken en ze 

weigert het Europees Parlement (EP) behoorlijk 

in te lichten. Het verwondert dan ook weinig 

dat verscheidene Europese parlementaire fraaies 

de EG op het matje hebben geroepen. Wilfried 

Mariens heeft als fractieleider van de Europese 

christen-democraten (EVP) bij de aanvang van 

het vertrouwensdebat alvast commissievoorzitter 

Jacques Santer de mantel uitgeveegd. Deze gaf 

een zwak antwoord waarbij vage beloftes voor 

een verre toekomst - en voor de volgende 

commissie - de overhand haalden op het nemen 

van concrete stappen. Martens beloofde dat zijn 

fractie het vertrouwen in de EG zal bevestigen, 

maar in de wandelgangen stak de gewezen 

premier van België zijn ontgoocheling over 

Santer niet onder stoelen of banken. De 

socialistische fractie heeft laten verstaan de eigen 

ingediende motie van wantrouwen niet te 

stemmen. De Europese liberalen dienden geen 

motie van wantrouwen in, maar eisen via een 

resolutie het ontslag van de commissarissen 

Gresson en Marin. 

Op die manier hebben alle fracties hun 

eigen agenda en handelen ze bovendien 

verdeeld. Zo steunen 68 Europese 

parlementsleden van links tot rechts, van José 

Happart (PS) tot de Britse conservatieven (EVP), 

met uitzondering van extreem-rechts, de door 

Nelly Maes (VU) ingediende motie van 

wantrouwen. Fleel de week wordt daarover in 

het EP gedebatteerd en is het uitkijken of het 

wantrouwen van het EP in de EG tot een crisis 

leidt. Alleszins heeft Europa een flinke kater 

opgelopen. 

(evdc) 
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Ondertussen in de commissie Staatsliervorming. 
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Nooit meer Viaanderen l\/lorgen. 

Zuid-Afrii<aanse l<ameraden 

Veiiig op de fiets 

Klein, maar fijn! 
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D e slogans waarmee de CVP de aan
dacht trekt, lijken ons geen gelukkige 

vondsten. 
Natuurlijk zijn ook wij verheugd dat er in 
Vlaanderen in een jaar 30.000 nieuwe 
banen zijn bijgekonnen, maar het triom
falisme waarmee de CVP dit goede nieuws 
op haar naam schrijft, vinden wij wan
smakelijk. Ook haar tweede slogan staat 
stijf van eigendunk: de Vlaming verdient 
7% meer dan de Nederlander. Tussen 
haakjes, dhr. Van Peel die beide bood
schappen met foto en al ondertekent, 
beweerde op televisie dat wij in wer
kelijkheid... 13% meer verdienen dan den 
Ollander! 
Vooraf. We menen ons te herinneren dat 
politieke partijen beloofd hebben geen 
20m2 affiches meer te gebruiken (Nieuwe 
Politiel<e Cultuur, herinnert u zich...). Het 
bevestigt nog maar eens de plaats die de 
CVP zich als schipper naast God aan
meet. 
Of we nu echt meer verdienen dan onze 
noorderburen, laten we in het midden 
maar welk gehuil zou er opstijgen mocht 
een vergelijking met Wallonië worden ge
maakt? En dat van die jobs zal ook wel 
waar zijn. Maar is dit succes nu echt alleen 
dé verdienste van de CVP? Nee toch! 
Hebben wij met z'n allen tien jaar lang 
ingeleverd om vandaag te horen dat het 
de CVP is die de jobs heeft gecreëerd? 

Bovendien, wie durft zegebulletins rond
sturen op een ogenblik dat er in Vlaan
deren nog zo'n 205.000 werklozen zijn? 
Het moetje toch maar overkomen: als ex-
Levis of ex-verlipack in een straat wonen 
waar van Peel je vanop een affiche toe
lacht! 
Zeker, we gaan erop vooruit en dat ver
heugt ons Maar in een regio die van 
zichzelf zegt een van de rijkste van de EU 
te zijn, is elke werkeloze medemens er een 
te veel. 

Schipper 
naast God 

De daling van de werkloosheid met 12,3 
procent In een jaar tijd zal zich vermoe
delijk en hopelijk doorzetten om wellicht 
onder de magische 200.000-grens te zak
ken. Maar ook hier moet de nodige nu
ance worden aangebracht, want goede 
cijfers kan men ook een beetje maken. 
Waar zitten de 30 000 oudere werklozen ? 
De 50-plussers die niet meer verplicht zijn 
naar werk uit te kijken. Deze groep van 
vrijgestelde ouderen-zonder-baan is sinds 
1996 tot ongeveer 75.000 eenheden aan

gegroeid. Of hoe met statistische Ingre
pen toch nog goed nieuws wordt ge
schreven! 
Tot wat de arrogantie van de macht in 
staat Is, mag blijken uit het feit dat de CVR 
die zich doorgaans als verdediger van de 
Belgische belangen manifesteert, in deze 
voor-verkiezingstijd plots de Vlaamse 
kaart trekt. Bovendien, en dat toont aan 
hoe onvervangbaar deze partij zich voelt, 
lukt ze er in een publieke boksmatch te 
organiseren tussen Guy Verhofstadt en 
Louis Tobback. Door de plotse draal rich
ting Dehaene biedt de VLD zich aan als 
uitdager van de SR De Vlaamse socialisten 
lopen sinds de uitspraak van het Hof van 
Cassatie als aangeschoten wild rond en 
vinden niet beter dan Tobback zijn truuk 
met de Sociale Zekerheid van 1995 nog 
eens te laten overdoen. 
Zo zit de CVP meer dan ooit in een 
gebeeldhouwde zetel. Dehaene wist zijn 
partij uit de schandalensfeer te houden. 
Pogingen om enkele CVP-ministers (Del-
croix, Kelchtermans, Pinxten) te,.pakken" 
werden afgewend, terwijl dissidenten on
der het voorwendsel van hogere belan
gen schaamteloos werden gemuilband. 
Vandaag kijkt de CVP geamuseerd toe hoe 
haar onmiddellijke concurrenten elkaar 
naar de strot springen. Het spektakel be
looft want de kampers hebben wat te 
verdedigen voor Tobback de eer van zijn 

politieke generatie, voor de nog net niet 
helemaal gevallen engel Verhofstadt de 
toekomst van de burgerdemocratie en 
van zichzelf. Met wie dit gekrakeel over
leeft, stapt de CVP in de regenngsboot. 
Maar meer dan deze weinig fraaie ver
toning interesseert ons wat de CVP over 
de verdere staatshervorming gaat ver
tellen. Premier Dehaene heeft reeds een 
aanzet gegeven en deze belooft niet veel 
goeds. Er kan een akkoord komen maar 
het mag geen geld kosten, verklaart de 
premier. Deze dubbelzinnige houding 
toont het grenzeloze misprijzen dat De
haene koestert voor allen die aan een 
volgende ronde in de staatshervorming 
willen meewerken, de eigen partijgeno
ten incluis. Beweren dat fiscale autonomie 
voor de deelstaten noodzakelijk is, en 
anderzijds de bevolking schnk aanjagen 
door een prijskaartje te suggereren, is een 
perfide gedachtegang. 
En wat ons betreft In strijd met de slogans 
die de partij van de premier afficheert. 
Als Vlaanderen er In een jaar 30 000 jobs 
bij kreeg en dat de Vlaming 7% meer 
verdient dan de Nederlander, dan is dit te 
danken aan de huidige, onvolmaakte 
staatshervorming. Hoeveel beter zullen 
de deelstaten het dan met doen wanneer 
zij over nog meer bestuursverantwoor-
delijkheid zullen beschikken? 

Maurlts van Lledekerke 



Breekt de SP straks ook 
uw huis af? 
Vlaams minister Stevaert keurt het BPA-
Zangersheide - naar de wereldvermaarde 
stoeterij van de zakenman Melchior - niet 
goed. Het gemeentebestuur van Lanaken 
had dat BPA op vraag van Stevaerts 
voorganger Baldewijns opgesteld. Het 
gewestplan voorzag nochtans ruimte voor 
een kleine paardenfokkerij in het stuk 
natuurgebied. Naar goede 'Belgische' traditie 

werd het grootste gedeelte van het huidige 
bedrijf opgetrokken zonder enige 
vergunning. Stevaert countert alvast critici 
binnen de eigen partij door nu ook een rijk 
'Barbertje' te laten hangen. Benieuwd of de 
minister alle van de naar schatting 75.000 
woningen gebouwd in landbouwgebied gaat 
laten afbreken, zo net voor de verkiezingen 

Bietekwiet 
„Epo heeft de regelmatige bloedtransfusie voor een groot aantal 
patiënten met beschadigde nieren overbodig gemaakt. Nu drup
pelt het door naar de wereld van de l<anker ( . ) Het is ovengens 
schandalig dat epo voor deze indicatie niet wordt terugbetaald, 
hoewel het wetenschappelijk bewezen is dat het middel de 
levenskwaliteit van kankerpatiënten beduidend verhoogt ( ) Die 
bietekwietyzn een Colla wil ( ) homeopathie laten terugbetalen, 
maar het dossier van epo in de chemotherapie ligt al heel lang 
zonder gevolg op zijn tafel ( ) Dat is geen beleid meer, maar pure 
tafelspringerij " 

Mare Boogaerts, hematoloog van het UZLeuven, in Knack vsn 6 
januan 1999. 

• DOORDEWEEKS ^ 

De veroordeling door het Hof 
van Cassatie betel<ent niet dat Willy 
Claes minister van staat af is. 

55-plussers Icunnen - indien zij 
dat willen - voortaan een gratis cursus 
over de wegcode volgen. Wie de vijf 
lessen volgt krijgt een attest dat bij 
enkele verzekeringsmaatschappijen 
goed is voor 30% korting op de polis. 

Serge Lenglez, de jongeman 
die de waardeloze diploma-fabriek 'Eu
ropean University' onderuit haalde, 
kreeg daarvoor vooraf zo'n 100 miljoen 
fr toegestopt. 

Nog nooit waren er in Vlaan
deren zo weinig geboortes: vorig jaar 
zagen 60.677 nieuwe Vlaamse mede
mensen het levenslicht. In 1992 waren 
er dat nog bijna 7.000 meer Limburg is 
de minst vruchtbare provincie. 

Paul Marchal - vader-polltlcus 
- zal voor wat rest van zijn PNPb de 
verkiezingslijsten voor Vlaams parle
ment, Senaat en Europa trekken. Ge
zien de man de veruiterlijking is van de 
NPC lijkt het ons niet meer dan normaal 
dat ook boegbeelden van andere par
tijen dezelfde strategie zullen mogen 
toepassen. 

In een ultieme poging om toch 
maar het einde van een politieke ge
neratie aan te kondigen zal Fred Erd-
man de Antwerpse kamerlijst trekken. 

De extra lottotrekkingen voor 
de slachtoffers van de wateroverlast 
hebben bijzonder weinig geld opge
bracht. 

Het aantal transseksuele ope
raties is vorig jaar spectaculair geste
gen. Dana international - de tot vrouw 
omgevormde man die het songfestival 
won - zette de trend. 

Tot slot: het verkeer maakt 
niet alleen menselijke slachtoffers. 
Nogal wat vogels die leven naast een 
drukke weg kunnen niet op de juiste 
toon zingen. De dieren horen het ge
zang van hun ouders niet meer 

WAALSE EXPORT 
In de commissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement pleiten CVP, SP en VU 
voor een krachtige Vlaamse stem in Eu
ropa en de internationale instellingen. De 
federale regering, zo wordt opgeworpen, 
houdt te weinig rekening met de inter
nationale belangen van de deelstaten (zie 
blz. 4). 
Toch hebben de regio's nu reeds mo
gelijkheden om buitenlandse economische 
initiatieven te nemen. De hoopgevende 
resultaten van de dienst Export Vlaanderen 

kunnen hier als voorbeeld dienen. Ook de 
Waalse regering maakt zich op om de regio 
op het buitenlandse forum aantreldelijker 
te maken. Daarbij wordt het voorbeeld 
van de 'noorderbuur' gevolgd. Zo wil de 
Waalse regering dat er (eindelijk) meer 
risicokapitaal wordt aangetrokken, in het 
bijzonder voor de Waalse kmo's. De 
Waalse regering zal ook een nieuw agent
schap voor buitenlandse investeerders op
richten en er zal worden uitgekeken hoe 
Waalse bedrijven zich in het buitenland 
kunnen vestigen. Ook een doorgedreven 
actie om buitenlandse investeerders aan te 
trekken, wordt voorzien. Daarom wordt 
de SIRW, de Waalse evenknie van de 
GIMV {Gewestelijke InvesteringsMaat-

schappij Vlaanderen) hervormd. 
De Waalse regering houdt tevens een Pa
trimoniumfonds boven de doopvont. Een 
beter beheer van het patrimonium, vast
gelegd in een vijfjarenplan, zou vooral het 
toerisme moeten bevorderen. De opening 
van vijf Huizen van Toerisme moet daar 
garant voor staan. 

ZORGVERZEKERING 
In een advies heeft de Raad van State 

geoordeeld dat de Vlaamse regering en het 

Vlaams parlement een Vlaamse zorgver
zekering in het leven mogen roepen. De 
Vlaamse verzekering zou aangewend wor
den voor zorgbehoevenden, al maakt het 
voorstel van decreet van Guy Swennen 

(SP) en Sonja Becq (CVP) dat samen met de 
Vlaamse regering werd opgesteld, niet 
echt duidelijk wat daaronder moet worden 
verstaan. Hoe dan ook, iedere zorgbe
hoevende die geld moet ophoesten voor 
niet-medische hulp- en dienstverlening 
zou op een bedrag van de overheid kunnen 
rekenen. Daartoe zou een Zorgfonds wor
den opgericht, gefinancierd door de over
heid. De Vlaamse regering zou zelf enkele 
miljoenen in het Fonds pompen. Daar
naast zal iedere Vlaming, naargelang het 
inkomen en andere criteria, een verplichte 
bijdrage moeten leveren. Merkwaardig is 
dat men enkel aanspraak zal kunnen ma
ken op de voordelen van de zorgver
zekering wanneer men aangesloten is bij 
een zorgkas, zodat de verzuiling ander
maal zal worden versterkt. 
Hoe het ook zij, de Franstalige partijen 
uitten reeds kritiek op de Vlaamse zorg
verzekering. Ze vinden dat dit tot de 
bevoegdheid van de federale Sociale Ze
kerheid behoort, dat ook de Walen van de 
verzekering gebruik moeten kunnen ma
ken en dat daarom de federale regering 
alsnog ter zake een initiatief moet nemen. 
De Raad van State (RvS) heeft alvast 
bekend gemaakt dat de zorgverzekering 
een Vlaamse aangelegenheid is, want tot 
de bevoegdheid 'bijstand aan personen in 
nood' kan worden gerekend. Tegelijk heeft 
de RvS aangegeven dat de federale re
gering een gelijkaardig initiatief mag ne
men. Want de zorgverzekering kan ook als 
een inkomensvervangende en dus als een 
federale bevoegdheid beschouwd worden. 

Euro-vreugde 

kent geen 

grenzen... 
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Rest nog de vraag of en hoe de Vlaamse 
zorgverzekering ook van toepassing is in 
het Brussels hoofdstedelijk gebied. Indien 
wel, dan zouden ook de daar verblijvende 
Franstaligen van de verzekering kunnen 
genieten. De RvS merkt op dat de Vlaamse 
overheid de zorgverzekering in Vlaan
deren mag opleggen, maar niet in Brussel. 
Daar zou de verzekering aan iedereen 
worden aangeboden, zodat de verplichte 
bijdrage in Brussel niet geldt. 

RACTStrSCHE 
PERSMISDRUVEN 
In de parlementaire werkgroep Didier 

Reynders{?WJ)-Stefaan De Clerck (CVP) 
bereikten alle democratische partijen een 
voorlopig compromis over het laten be
handelen van racistische persmisdrijven 
door een correctionele rechtbank. In de 
werkgroep zetelen zowel kamerleden als 
senatoren. Donderdag 14 januari zouden 
vertegenwoordigers van alle partijen hun 
handtekening onder de wetsvoorstellen 
ter zake zetten. Binnen een paar maanden 
zouden deze dan in Kamer en Senaat 
worden gestemd. 
Tot nu toe worden volgens grondwets
artikel 150 alle persmisdrijven, en dus ook 
deze van racistische of xenofobe aard, 
door het Hof van Assisen beslecht. De 
omslachtige procedure die daarmee ge
paard gaat en de vrees dat een 'volksjury' 
zou weigeren racistische geschriften te 
bestraffen, deden de democratische par
tijen besluiten om racistische persmisdrij
ven te 'correctionaliseren'. Volgens de 
vertegenwoordigers van de partijen wordt 
de persvrijheid daarmee niet aan banden 
gelegd omdat het Hof van Assisen alle niet-
racistische persmisdrijven zal blijven be
handelen. 

Wordt de verantwoordelijke van racis
tische geschriften veroordeeld, dan dreigt 
deze ook zijn politieke rechten en dus het 
verkiesbaarheidsrecht te verliezen. De SP 
wenste dat een veroordeling door de rech
ter automatisch tot het verlies van po
litieke rechten zou leiden. De andere par
tijen waren het daar niet mee eens. De SP 
bond in, de rechter wordt een beoor
delingsvrijheid toegekend, zodat hij of zij 
zal oordelen of een veroordeling ook het 
veriies van politieke rechten tot gevolg 
heeft. 

WONDEN LIKKEN 
Eerst de VLD-partijtop, nadien de par
lementaire fracties besloten om ex-pen
ningmeester, senator en Brussels raadslid 
Leo Goovaerts aan de deur te zetten. 
Goovaerts kreeg nochtans een vierde 
plaats op de Senaatslijst toegewezen. 
Maar, na een heftige aanval op VLD-
voorzitter Guy Verhofstadt in een inter
view met Gazet van Antwerpen (zie WIJ 7 
januari 1999) zal de voorziene plaats van 

14 januari 1999 



waarde Heer 
Hoofareciaicteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Straks zijt 
gij de enige journalist die al in de politiek zat, vóór hij erin ging. 
Het lijstje wordt wel erg lang; zelfs de Bruine Maesen heeft er een 
bruine broeder bij. 't Is te zeggen: ene blanke bruine. Wat 
iedereen al jaren in de 'Frut' kon lezen - behalve blijkbaar de 
uitgever - is dan toch uitgekomen. Ze doen maar. 
Vooraleer gij en uw vrije-alliantie-van-21-Vlamingen-met-een-
idee-nationalisme een contract met de burger gaan sluiten, wil ik 
u wel enkele tips geven om dissidenten eruit te zetten. Ik heb het 

gezien bij de Blauwe Bijnens en verrek: het werkt! Uit elke sport 
valt wel iets te rapen. 

Korfbal: „Als ge geen ballen, maar eieren in de korf gooit, dan 
moet ge niet verschieten dat er struif op uwe kop komt." 
Formule 1: „Als ge olie verliest, dan moet ge er rekening mee 
houden dat ge niet alleen uw tegenstrevers kunt laten uit
schuiven." 

Volleybal: „Het is niet omdat ze touche roepen, dat ge daarom 
uwen ploeggenoot zomaar tegen de grond moet kegelen" (ook te 
gebruiken bij 'Bowhng') 

Vissen: „Als het niet aan uw aas ligt dat de vissen niet bijten, dan 
is het dus de geur van uw voeten." 
Sjoelbakken: „Een schijf dient dus om in de gleuf te gaan, niet om 

tegen de smikkel van uw teamgenoot te keilen." 

Pietjesbak: „Wie met den pietjesbak speelt, moet er vanuit gaan 
dat ze hem er ook wel eens aan willen trekken" (uitgesloten bij 

vrouwen, dat begrijpt ge). 

Turnen: „Mensen die over het paard kunnen springen, moeten 

niet noodzakelijk erover getild worden." 

Zeilen: „Een grote windzak doet u weliswaar snel vooruit komen, 
maar de mast mag niet breken." 

Vriend De Liedekerken, ge ziet: iemand uit uw partij zetten is heel 

gemakkelijk. Ge moet het wel weten aan te brengen. 

Uw sportieve. 

De Gele Geeraerts 

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

Goovaerts door professor en VLD-ka-
merlid Paul De Grauwe worden inge
nomen. 

De VLD likt nu haar wonden. De openlijke 
tegenstellingen binnen de partij zijn breed 
in de media uitgesmeerd. Aan de beslissing 
om Goovaerts buiten te wippen liggen niet 
enkel ideologische, maar ook persoonlijke 
vetes ten grondslag. Bovendien speelden 
tactische overwegingen van de hoofdrol
spelers een rol. Zo hoopt VLD-kamerhd 
Patrick Dewael via het incident als 'over
winnaar' uit de bus te komen. Dewael, 
eertijds de 'poulain' van Goovaerts, ziet 
zijn kans schoon om in de toekomst Ver-
hofstadt naar de kroon te steken en het 
VLD-voorzitterschap op te eisen. Ook Rik 

Daems, kandidaat voor het volgende 
VLD-voorzitterschap en daarin openlijk 
gesteund door Goovaerts, is door het 
incident naar het achterplan verwezen. En 
trekt de VLD voortaan ogenschijnlijk aan 
één lijn, dan toch hebben zowel Ver-
hofstadt als Daems aan prestige moeten 
inboeten. Temeer, daar het gedwongen 
ontslag van Goovaerts geen losstaand feit 
is. Eerder brachten ook Mare Verwilghen, 

Willy De Clerck en vooral Herman De 

Croo kritiek op de partijleiding uit. 

CVP IN ZETEL 
De Vlaamse socialisten hebben hun ka
nonnen in stelling gebracht. De ouwe 
getrouwen zullen op de kamer- en se
naatslijst prijken. De 'kleintjes' of de 'nieu
welingen' mogen naar een zetel in het 
Vlaams parlement dingen. SP-voorzitter 
Fred Erdman trekt de kamerlijst in Ant
werpen, Marcel Colla verhuist van de 
kamer naar de senaat. Huidig Europees 
parlementslid Freddy Willockx keert terug 
naar de nationale politiek om de kamerlijst 
in Sint-Niklaas aan te voeren. In de plaats 
van Willockx trekt Frank Vandenbroucke 

de SP-lijst voor de Europese verkiezin
gen. 

SP-boegbeeld Louis Tobback blijft in zijn 
gekende stijl wild om zich heen schoppen 
en probeert andermaal de bevolking met 
angstgevoelens te overladen. Daartoe is 
een vijandbeeld noodzakelijk. De vijand is 
de VLD, haar voorzitter is de duivel. Dat 
leidt tot vervelende scheldtirades tussen 
Tobback en Verhofstadt. En tot een ge
wijzigde opstelling van de Vlaamse li
beralen. Zo sluit Verhofstadt een paarse 
coalitie uit zolang Tobback de SP-scepter 
blijft zwaaien. De Vlaamse liberalen 
gooien wel bloemetjes naar de CVP Het 
sociaal-economische programma van de 
VLD, dat geconcentreerd blijft op een 
loutere lastenverlaging, is hoe dan ook niet 
„te nemen ofte laten." 

Meteen belanden de Vlaamse christen
democraten in een comfortabele zetel. 
Premier Dehaene speelt daar handig op in, 
want spreekt zich voortaan openlijk uit 

voor een ook door de VLD gewenste 
staatshervorming. Bovendien laat De
haene verstaan niet noodzakelijk een 
voortzetting van rooms-rood voor te 
staan. 

Daarbij rijst de vraag of de VLD een 
mogelijke regeringsvorming met VU-ID 
als voorwaarde zal opperen. Aan Waalse 
zijde beklemtoont PRL-voorzitter Louis 

Michel niet in een federale regering te 
willen stappen zonder het FDP. De 
Vlaamse liberalen uiten zich niet in deze 
zin, hoeven dat ook niet te doen. Vlak voor 
verkiezingen geeft vooral de 'politieke 
praxis' aan waarheen een partij wil. 
Daarom is het afwachten of de VLD zal 
blijven weigeren om in het zog van de VU 
het Verdrag van Amsterdam in de Brusselse 
Gemeenschapscommissie (GGC) goed te 
keuren. 

Zware tijden 

in het 

verschiet! 

De gewezen journalist van Gazet van Antwerpen Cui(Jo 
Tastenhoye zal voor het Vlaams Blok de derde plaats 

van de kamerlijst in Antwerpen innemen. Hoe leep is de 
extreem-rechtse partij? 

Hetpersverse 
effect 

De jongste maanden laat het Blok blijken 
dat het drie doestellingen voor ogen heeft. 
De partij stelt zich als de enige behoeder 
van het zuivere Vlaams-nationallsme voor. 
Programmatorisch gaat het Blok een stap 
verder dan de andere partijen. Het pro
beert de publieke opinie te doen geloven 
dat meteen de Vlaamse onafhankelijkheid 
kan worden uitgeroepen en dat alle Brus
selaars zonder morren voor het onafhan
kelijke Vlaanderen zullen kiezen. Dit doei 
bereiken heiligt alle middelen. De Vlaamse 
burger wordt met zogenaamde rationele 
argumenten overtuigd. De militant wordt 
voorgehouden dat het Belgisch en Frans
talig establishment 'met geweld' tegen de 
Vlaamse belangen wil ingaan, in 't Pal-
lieterke. het lijfblad van het Blok, schrijft 
Scripsi,, dat het Franstalig imperialisme zich 
desnoods niet aan de wet zal storen als het 
met geweld de etnische zuivering van de 
Vlamingen In Brussel en omgeving kan 
bewerkstelligen" {25 november 1998), 
Daarom, zo staat in hetzelfde artikel, „zal 
onze strijd niet steeds geweldloos ver
lopen." Er wordt daarbij verwezen naar de 
noodzakelijke 'zelfverdediging' en de op
richting van een nieuwe Vlaamse Militan
ten Orde (VMO). Uiteraard poogt het Blok 
ook om - al dan niet met geweld - de 
lakens uit te delen in de niet-partljpolitleke 
Vlaamse beweging. 

Het Vlaams Blok mikt tevens op de rech
tervleugel van meerdere partijen, Kamerlid 
Alexandra Colen wordt ingezet om met 
haar ethisch reactionaire standpunten de 
consePi/atieve christen-democraten te 
overtuigen, Eén van de laatste journa
listieke daden van Guldo Tastenhoye be
stond erin om de rechtse fractie van de VLD 
te ontwrichten. Het interview dat hij met 
Leo Goovaerts afnam en dat tot de ver
wijdering van de VLD-senator uit zijn partij 
heeft geleid, kaderde in deze strategie. De 
partij voert bovendien gesprekken met de 
gewezen Brusselse VLD-mandatans André 
Monteyne. Het ligt niet enkel in de be
doeling om daar electorale munt uit te 
slaan. Met een ultra liberaal sociaal-eco
nomisch gedachtegoed wil het Blok op 
langere termijn een samengaan van con
servatief en extreem-rechts. 
De neoliberale economische standpunten 
en de neiging om een politiestaat in het 
leven te roepen, komen vooralsnog tot 
uiting wanneer de partij zich over mi
granten uitspreekt. Daarbij gaat het Blok 
iets subtieler, maar daarom niet minder 
radicaal dan vroeger te werk. Zo keert het 
zich niet meer van alle inwljkelingen af - de 
Turken zijn nog aanvaardbaar, de Marok
kanen niet-en stelt ze bovendien voor om 
niet overal een repressief beleid te voeren, 
in 't Pallleterke van 9 december 1988 staat 

,, dat in wijken met een sterke concentratie 
van jongeren van vreemde oorsprong, een 
ander en namelijk een veel strenger en 
kordater represslebeleld moet worden ge
voerd dan In gewone wijken." Daarom, zo 
staat in de bijdrage geschreven, ,,moet 
men discrimineren." VU-kamerlid Geert 
Bourgeois merkt terecht op dat de ex
treem-rechtse partij het 'eigen volk prin
cipe' op sociaal-economische gronden 
blijft aanhouden. Zo mogen volgens het 
Blok sociale woningen niet aan vreem
delingen worden verhuurd. En de ver
schillende sociale voorzieningen moeten 
voor het eigen volk voorbehouden wor
den. 
Om deze doelstellingen te realiseren maakt 
het Blok gebruik van een dubbele stra
tegie. Er Is de-één-tegen-allen-strategle 
waarmee de partij hoopt zoveel stemmen 
te halen dat ze in Brussel of in Antwerpen 
'incontournable' wordt. Er is bovendien de 
neiging om 'salonfahig' te worden Het 
Blok weet dat sommigen eraan denken 
extreem-rechts bij het beleid te betrekken 
om het op deze manier te neutraliseren, In 
die zin heeft de wet die partijen verplicht 
het Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens (EVRM) te ondertekenen om voor 
overheidsdotaties in aanmerking te ko
men, een pervers effect, in een vrije tri
bune in De Standaard (8 januari 1999) 
meent kamerlid Bart Laermansöat het Blok 
niet antidemocratisch is omdat zijn partij 
het EVRM heeft ondertekend. Voortaan 
mag niemand nog beweren dat het Blok 
een extreem-rechtse partij is, Tastenhoye. 
„ Wie mij er ten onrechte van beschuldigt 
een radst te zijn, zal ten minste op een 
recht van antwoord kunnen rekenen of 
een proces wegens laster en eerroof. Ik 
vind dat het Vlaams Blok te veel bele
digingen over zich heen laat gaan en té 
tolerant is." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Margriet Hermans, Walter Grootaers, Jean-

Marie De Decker en Werther Van der Sarren 

in de politiek ? Wat gaan die clowns daar 

uitrichten f Vragen stellen over het 

artiestenstatuut? Laat me niet lachen! 

Het leven van een BV-politicus in spe gaat 

ongetwijfeld niet over rozen. Maar wat te 

zeggen van de levensvraag van kamerlid]aak 

Van den Broeck (VB) aan de minister van 

Financiën: „Heeft de erkende Nationale 

Duivenliefhebbersbond reeds voorstellen 

ingediend bij uw departement in verband met 

de vaststelling van de verkoopprijs van 

duivenringen voor volgend jaar? Deze 

voorstellen dienen (...) voor 1 november bij 

uw departement ter tafel te liggen." luidde 

het. 

„Het antwoord op de vraag van het geachte 

lid luidt bevestigend" klonk het van de 

overzijde. Alweer een ramp vermeden! 

^ WETSTRAAT ^ 

D 10 deelstaten moeten maximaal betrokken 
worden bij de Europese- en 

internationale besluitvorming." Deze krachtlijn 
keurden VU, CVP en SP in de commissie 

Staatshervorming van het Vlaams parlement goed. 

Vlaanderen 
internationaal 

Begin 1996 keurde de Vlaamse regering 
de Schrikkelnota van minister-president 
Luc Van den Brande (CVP) over de staats
hervorming goed. Deze nota diende als 
uitgangsbasis voor de besprekingen in de 
commissie Staatshervorming, voorgeze
ten door Joban Sauwens (VU). Eerder 
boog de commissie zich over de de-
federalisering van tal van bevoegdheden 
zoals de gemeente- en provinciewet, Bui
tenlandse Handel, Ontwikkelingssamen
werking, Wetenschapsbeleid, Telecom
municatie, Landbouw en Spoorwegen. 
Ook de sphtsing van de gezondheids
zorgen en de kinderbijslagen staat op het 
verlanglijstje van de Commissie. In no
vember vorig jaar werd de nota over het 
tweeledige Brussel en deze over fiscale 
autonomie gestemd. 

RODE DRAAD 

Verleden week woensdag keurden VU, SP 
en CVP de krachdijnen van het 'rest-
hoofdstuk' of hoofdstuk 5 goed. De VLD, 
op dat moment druk doende met interne 
aangelegenheden, was niet aanwezig. 
Ook het Vlaams Blok liet zich niet zien. 

Agalev onthield zich, zoals steeds. 
Diverse onderwerpen komen in het laat
ste, maar daarom niet minder belangrijke, 
hoofdstuk aan bod. Denken we maar aan 
de door VU gewenste defederalisering 
van Justitie waarover met de andere par
tijen vooralsnog geen vergelijk werd ge
vonden. Wel staat in de nota dat „het 

debat over de defederalisering van de 

rechterlijke functie moet worden verder 

gezet" en „dat de deelstaten betrokken 

moeten worden bij de bepaling en de 

coördinatie van het vervolgingsbeleid." 

Overigens hoort het justitiële welzijns
beleid aan de gemeenschappen toe te 
komen en is het aangewezen dat ook de 
deelstaten verantwoordelijkheid dragen 
voor benoeming en vorming van ma
gistraten. 

De te geringe inbreng van de deelstaten in 
federale aangelegenheden loopt als een 
rode draad doorheen de nota. Ten aan
zien van federale taken of bevoegdheden 
moet in de lijn van de confederale logica 
het initiatief van de deelstaten uitgaan. 
Zo is toenemende samenwerking tussen 
de gemeenschappen noodzakelijk, maar 

Volgens de commissie 
Staatshervorming moet Vlaanderen 
maximaal betrokken worden bij de 

Europese en internationale 
besluitvorming. 

„de beleidsafstemmingen coördinatie tus

sen de deelstaten is principieel geen taak 

van de federale overheid." In de nota 
wordt de federale overheid aangewreven 
dat ze geen vertegenwoordiging van de 
regio's in belangrijke federale instellingen 
als de NMBS, de Nationale Bank of het 
Riziv toelaat. Daarom dienen de deel
staten „reeds in het huidig institutioneel 

kader en in afwachting van verdere de

federalisering rechtstreeks vertegenwoor

digd te worden in beheers- en beslis

singsorganen van belangrijke federale in

stellingen. Zij moeten eveneens betrokken 

worden bij de voordrachten van de leden 

van het Arbitragehof en de Raad van 

State." Opdat de gemeenschappen zelf de 
regels inzake het beheer van hun fi-

Over hoe SP 'slim' omspringt 
met belastingsgeld 

Zoals bekend velde het Hof van Cassatie in 
zijn 'kerstarrest' een zwaar oordeel over 
de wanpraktijken van SP en PS eindjaren 
1980. Volgens het Hof staat de collectieve 
verantwoordelijkheid van beide partijen 
buiten kijf. Maar, partijen hebben geen 
rechtspersoonlijkheid en daarom werden 
niet de SR maar wel de vier veroordeelden 
Willy Claes, Etienne Mangé, Johan De-
langtie en Luc Wallyn tot het betalen van 
111 miljoen fr; veroordeeld. 
Volgens Vü-ID ontsprongen te veel kop
stukken die tijdens het Agusta/Dassault-
proces werden vernoemd, de dans. „Op 
zijn minst een collectieve verontsctiul-
diglng vanwege de tieren Louis Tobback, 
Frank Vandenbroucke en Karel Van Miert 
zou hier op zijn plaats zijn." 

Overigens werd voorgesteld om in na
volging van de antlracismewet, ook een 
anticorruptiewet te stemmen, ,,Blj vast
stelling van corruptie zou het parlement 
de onrechtmatig verkregen gelden van de 
dotaties aan de betrokken partijen moe
ten afhouden." 
Een verontschuldiging van de niet ver
oordeelde, maar vernoemde SP-kopstuk-
ken bleef uit. Van het intrekken van over
heidsdotaties ten aanzien van tot cor
ruptie veroordeelde partijen komt niets in 
huis. Het omgekeerde is eerder waar. Het 
verbolgen VU-kamerlid Geert Bourgeoises 
niet te spreken over het feit dat de SP 
heeft beloofd de bedragen die Claes, 
Mangé en Delanghe moeten ophoesten, 
te betalen. 

In feite erkent de Vlaamse sociaal-de
mocratie daarmee dat ze als partij schuld 
treft. Het is daarom hoogst eigenaardig 
dat een door de overheid gesubsidieerde 
partij smeergeld terug betaalt. Aan pre
mier Jean-Luc Dehaene vroeg Bourgeois 
of dit niet strijdig is met de openbare 
orde. ,,De SP Is een partij die met be
lastingsgeld wordt gesubsidieerd. Kan dit 
geld worden aangewend om smeergeld 
terug te betalen? 
Dehaene antwoordde zich daarover niet 
te willen uitspreken. Dat deed Tobback wel 
tijdens het zondagse duidingprogramma 
De zevende dag. ,.lk dacht dat die (Bour
geois, red.) slimmer was." 

(evdc) 

nanciën horen vast te leggen, breekt de 
commissie Staatshervorming een lans 
voor een Rekenhof met een Nederlands
talige en Franstalige Kamer. Enkel de 
Nederlandstalige Kamer is dan bevoegd 
voor de controle op de uitvoering van de 
Vlaamse begroting. 

NIEUWE SENAAT 

De huidige Senaat is geen senaat van de 
gemeenschappen. In de Hoge Vergade
ring zijn de deelstaten niet in staat een 
door hen gewenste staatshervorming uit 
te tekenen. „Van de 71 senatoren, zijn er 

21 gemeenschapssenatoren en dit is min

der dan een derde van de leden. De 

gemeenschapssenatoren zijn dan ook on

voldoende in aantal om gezamenlijk een 

herziening van de grondwet of van de 

bijzondere wetten te verhinderen wanneer 

deze afbreuk zou doen aan de verworven 

autonomie van de deelstaten." 

In niet mis te verstane bewoordingen 
bevestigt de Commissie het territoria
liteitsbeginsel en veroordeelt ze scherp de 
Franse gemeenschap die met haar politiek 
in de randgemeenten weigert dit beginsel 
na te leven. Geruststellend is dat zowel 
CVP als SP menen dat de Vlaamse over
heid volledig bevoegd moet worden voor 
alle aspecten die met de organisatie van 
het administratief toezicht in de Vlaamse 
rand en in Voeren te maken hebben. 
„Ook de faciliteitenregeling kan op ge

westelijk vlak geregeld worden." Meteen 
wordt daaraan toegevoegd dat de Frans-
taligen niets van de Vlaamse overheid te 
vrezen hebben. „£e« democratische staat 

moet voldoende sterk zijn om voor al haar 

inwoners regels vast te leggen." De Com
missie pleit tevens voor de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde, al is daarover overleg met de 
Vlaamse Brusselaars noodzakelijk en 
moeten er waarborgen ingebouwd wor
den voor de vertegenwoordiging van de 
Brusselse Vlamingen. 
Tot slot klaagt de commissie Staatsher

vorming aan dat „de samenwerking tussen 

de diplomatieke en consulaire vertegen

woordigers enerzijds en de Vlaamse dien

sten anderzijds in het buitenland nog 

steeds niet optimaal verloopt." Er wordt 
daarbij opgemerkt dat de Belgische di
plomatieke en consulaire vertegenwoor
digers niet enkel de federale overheid, 
maar ook de deelstaten vertegenwoor
digen. Daarom moet de bevoegdheids
verdeling die op intern vlak werd door
gevoerd op internationaal en Europees 
vlak doorgetrokken worden. De deel
staten moeten ook hun stem laten horen 
bij de voordrachten van het diplomatiek 
personeel, ze moeten ook maximaal be
trokken worden bij de Europese en in
ternationale besluitvorming. 

(evdc) 
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E ind verleden jaar maakte de werkgemeenschap 

Vlaanderen Morgen bekend dat ze zou 

ophouden te bestaan, haar gelijknamig cahier 

incluis. Het nieuws verraste velen, het tijdschrift had 

na twintig jaar een vaste plek veroverd in het 

politieke leven. In het laatste nummer schetst de 

redactie de beweegredenen waarom het tijdschrift 

werd opgericht en waarom het nu verdwijnt. 

Twintig jaar geleden liep liet Egmontpact 
op de Iclippen. Een penibele overgangs
regering liet eindelijk nog eens een ver

klaring van constituante goedkeuren in 
het Parlement. Het al dan niet gewild 
ontbreken hiervan in 1974 en 1977 was 
één van de oorzaken waarom in die 
periode zo moeizaam kon verder ge
werkt worden aan de gewenste fede
ralisering. Het dwong de voorstanders 
hiervan tot grondwettelijke spitstech
nologie waardoor zij kwetsbaar werden. 
Al was dit niet het enige noch de voor
naamste reden waarom o.m. de toen
malige eerste minister er in slaagde in 
1978 de door hem eigenlijk niet ge
wenste machtsverschuivingen waarmee 
de federalisering gepaard ging, te be
letten. 

Historici zullen hopelijk later sine ira et 

studio de werkelijke determinerende 
factoren wel blootleggen waarom en wie 
het overleg van Steenokkerzeel in 1974 
en de uitvoering van het Egmontpact van 
1977 deden mislukken. 
Indien wij in deze redactionele beschou
wing aan dit alles herinneren is het 
vanzelfsprekend niet om aan deze his
torische studie te beginnen. Noch om 
met enig leedvermaak vast te stellen dat 
de weerstand van de unitaristen tegen 
Egmont uiteindelijk geleid heeft tot het 
uitvoeren, zij het met heel wat ver
traging, van een aantal onderdelen van 
het Egmontplan, maar met een heel wat 
verdergaande machts- en bevoegdheids
overdracht naar de deelstaten. Noch om 
met spijt vast te stellen dat de weerstand 
van een groot deel van de toenmalige 
Vlaamse Beweging (die zich hierbij wél 
liet financieren door de toch niet zo 
federahstisch gezinde liberale partij) er 
toe geleid heeft dat de in het Egmontplan 
voorziene machtswaarborgen aan de 
Vlamingen in Brussel nadien nooit meer 
in dezelfde mate konden bereikt wor
den. 

Twintig jaar na het Egmont-debacle me
nen wij dat de opdracht die de stichters 
van dit tijdschrift voor ogen stond gro
tendeels vervuld is. Vandaar dat dit num
mer het laatste is dat verschijnt en het 
tijdschrift ophoudt te bestaan. 
Dit verdient vanzelfsprekend enige toe
lichting. 

De totstandkoming van het Egmontpact 
en de reacties hierop, zowel van een 
belangrijk deel van de Vlaamse Bewe
ging, als van het kiezerskorps van de 
Vlaamse Nationale partij, legden inder
daad een latent en gevaarlijk mentaal 
schisma bloot in de gelederen van de 
militante flaminganten en hun achterban 
of sympathisanten. Een nogal troebel 
mengsel van atavistisch maar visceraal 
anti-Belgicisme, zonder meer, van de 

cultus van het absolute vijandbeeld m 
hoofde van de Franstaligen, van on
vermogen of onwil om de methodiek van 
de pluralistische democratie - met zijn 
onvermijdbare compromis-cultuur - te 
aanvaarden, het principiële weigeren 
van machtsdeelname aan de toenmalig 
enige Vlaams Nationale partij, dit alles 
dreigde de Vlaamse pohtiek te verzie
ken. Het gevaar dat het Vlaams Na
tionalisme politiek zou vastlopen in dit 
moeras en zich daaruit zou trachten te 
redden door een vlucht in een blind 
radicalisme met een alles-of-niets slo-
ganistiek, was niet denkbeeldig. 

geëbd. Het Vlaams Nationalisme is niet 
gekapseisd, is niet overrompeld gewor
den door steriel negativisme of blind 
extremisme. Er bestaat nog steeds een 
democratisch, pluralistisch, toekomst
gericht Vlaams Nationalisme. Dat trou
wens tekenen van gestadig herleven 
geeft. Het Vlaams Blok is er niet in 
geslaagd het flamingantisme te recu-

Twintig jaar iater 
De verkiezingen die op het Egmont-
debacle volgden kwamen immers zo 
hard aan dat de Vlaams Nationale pdrtij 
daverde op haar grondvesten en voor
lopig uitgeschakeld werd uit de daad
werkelijke politieke besluitvorming. 
Maar ook de oprechte flaminganten in 
andere partijen dreigden verweesd ach
ter te blijven. 

De dringende zorg om het democratisch 
Vlaams Nationalisme overeind te hou
den, zijn pluralistische instelling te be
veiligen en de aanvaarding van de spel
regels van de pluralistische parlemen
taire democratie niet verloren te laten 
gaan, leidde tot de vorming van de 
Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen 

en het lanceren van het gelijknamige 
cahier. Geen terugkeer naar de dertiger 
of vijftiger jaren, maar constructief de 
toekomst aanpakken was de leuze. 
Totaal onafhankelijk, maar met een dui
delijk Vlaams Nationale inslag, funda
menteel pluralistisch en combatief anti-
extremistisch, hebben werkgemeen
schap en cahier getracht deze leuze te 
laten weerklinken en inhoud te geven. 
Wij organiseerden studiedagen, ronde-
tafels, academische zittingen en debat
ten. Het werkloosheidsprobleem, het 
Vlaams pedagogisch project, de zin van 
de Vlaamse identiteit. Autonomie en 
EMU, Vlaanderen en Europa, het mi
grantenvraagstuk, de eventuele politieke 
verkaveling in Vlaanderen, enz. kwamen 
in Vlaanderen Morgen uitvoering aan 
bod, vaak lang vóór het politieke beleid 
er aan toe was. Zopas nog publiceerden 
wij een tweetalig nummer met de weer
slag van een gedachtewisseling met pro
fessoren van de UCL over de moge
lijkheid opnieuw een Vlaams-Waalse di
aloog op gang te brengen. 
Met tevredenheid mogen wij op dit alles 
terugblikken, evenals op het feit dat de 
grote zorg van de beginjaren is weg-

pereren en te monopoliseren. Maar 
vooral, dank zij o.m. de medewerking 
van de democratische Vlaams Natio
nalisten aan de dialoog van Gemeen
schap tot Gemeenschap en de Sint-Mi
chielsakkoorden, beschikt Vlaanderen 
voortaan, onomkeerbaar, over de struc
turen waarmee in alle omstandigheden 
het welbegrepen Vlaams belang kan ver
dedigd en gevrijwaard worden. 
Want dit moet nu eindelijk toch eens in 
alle duidelijkheid gezegd en erkend wor
den. Niet langer de Walen, de Frans
taligen, het hof, de kerk of het kapitaal 
kunnen ons beletten onze plaats in Eu
ropa in te nemen zoals wij dit wensen, 
onze taal te doen eerbiedigen waar ook, 
een eigen beeld te voeren inzake te
werkstelling, sociale zekerheid, solida
riteit hoe en waar. Wanneer wij dit maar 
ondubbelzinnig en met voldoende meer
derheid ook zo willen en zeggen, moeten 
al deze historische obstakels wijken. 
Zelfs constitutionele obstakels zijn in 
feite niet bestand tegen een met vol
doende meerderheid geformuleerde eis 
of beslissing van het Vlaams Parlement. 
Op voorwaarde dat de Vlamingen die 
door de in het Vlaams Parlement aan
wezige partijen afgevaardigd worden in 
de federale instellingen, ook op dat 
niveau stellen dat de democratisch ge
uite volkswil die in het Vlaams Par
lement tot uiting komt ook voor hen het 
ultieme gebod is. 

En men hoeft hierbij niet eens met de 
vlag van het separatisme te zwaaien. Dit 
kan immers zowel binnen een Belgische 
confederatie als erbuiten. Al zal in ieder 
geval met Brussel moeten onderhandeld 
worden. Maar dat kan in beide hy
pothesen. 

De kernvraag voor de Vlaamse Beweging 
is dus op dit ogenblik niet separatisme ja 
of nee, maar wel: „hoe brengen wij de 
politieke klasse in Vlaanderen er toe de 

primauteit van het Vlaamse belang te 
laten gelden via de democratische ele
menten die de federalisering van België 
hen verschaft heeft?" De dag dat dit 
gebeurt zal de dialoog met Wallonië snel 
hervat worden en zal Brussel bereid zijn 
te praten over een redelijke machts
verdeling. 

En beiden over de redelijke solidariteit 
van Vlaanderen zonder dewelke zij niet 
kunnen. En tenslotte zal zelfs de in
ternationale gemeenschap ons als ge
sprekspartner moeten aanvaarden, wat 
sommige Franstalige strategen hierover 
ook mogen zeggen of schrijven. 
Het volstaat thans het te willen. 

20 april 1974, 
het conclaaf 
van 

Steenokkerzeel 
is mislukt. 
Schiltz, 
Chabert en 
Martens 
geven uitleg 
aan Jef Claes 
(Het volk). 

Afscheid 
VIAAN 

Donderdag 12 no
vember 1998. Tij
dens de maande
lijkse redactieverga
dering van het twee
maandelijks cahier 
Vlaanderen Morgen 
bespreekt Hugo 
ScMfz met zijn kom
panen de inhoud van 
het volgende num
mer. Op dat moment 
weten weinigen dat 
dit het allerlaatste 
nummer van het ca
hier wordt. 
Schiltz deelt mee dat door het geleidelijk afnemen 
van Inkomsten, om, uit advertenties en abon
nementen, de financiële toestand onhoudbaar Is 
geworden. In een Redactioneel wordt tekst en 
uitleg gegeven, want er zit aan de beslissing ook 
een politiek aspect. (Lees hierboven) 
Maar er is meer. Schiltz Is er de man niet naar om als 
een 'patnarch' de jonge redactieploeg te blijven 
lelden. Ook het feit dat een speciaal tweetalig 
nummer over een dialoog met de Franstaligen niet 
de verwachte media-aandacht kreeg, heeft de 
keuze van Schiltz beïnvloed De trouwe abonnees 
van Vlaanderen Morgen mogen zich niettemin 
verheugen op een 'geschenknummer' waarin de 
bijdragen van Roskam (Uit het rijke Vlaamse leven) 
zullen gebundeld worden. 
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D e toekomst van Zuid-Afrika staat niet in de 

sterren geschreven. Met hun boek „Comrades in 

Business" proberen oud-parlementslid Frederik van 

Zyl Slabbert en de professoren Heribert Adam en 

Kogila Moodley toch een tipje van de sluier op te 

lichten. Vooral de kloof tussen arm en rijk, die 

grotendeels samenvalt met de kleurgrenzen, baart 

hen veel zorgen. 

De 
leefsituatie 

van de 
meerderiieid 

van de zwarte 
bevoiicing 

staat in fel 
contrast met 

de rijkdom 
van de 

opkomende 
zwarte elite. 

Dit 
veroorzaakt 

veel wrevel bij 
de 

traditionele 
ANC-kiezers 
van wie het 

lot nauwelijks 
is verbeterd 

sinds de 
eerste 

muitiraclale 
verkiezingen 
van 27 april 

'94. 

6 

Half juni '99 gaan de geregistreerde 

Zuid-Afrikaanse kiezers naar de stembus 
om een nieuwe volksvertegenwoordi
ging aan te duiden. Ondanks de groei
ende ontevredenheid bij de traditionele 
achterban zal het ANC niet echt ver
zwakt uit de strijd komen. Vijf jaar 
geleden, bij de eerste multiraciale par
lementsverkiezingen, schaarden 62,6 
procent van de kiezers zich achter het 
ANC. De Nasionale Party (NP) strandde 
op 20,4 procent en Buthelezi's Inkatha 
sleepte 10,5 procent van de stemmen in 
de wacht. 

ÉÉN-PARTIJRECERINC 
Ingevolge de s«nsei-clausule, een over
gangsmaatregel die bepaalt dat partijen 
met meer dan vijf procent van de stem
men recht hebben op ministerportefeuil
les, vormden ANC, NP en Inkatha een 
regering van nationale eenheid. Nelson 
Mandela werd president, z'n partijge
noot en gedoodverfde opvolger Thabo 
Mbeki eerste vice-president. Toenmalig 
NP-leider Frederik Willem de Klerk 
kreeg de titel van tweede vice-president. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
kwam onder de hoede van Inkatha-
voorman Mangosuthu Buthelezi. 
Na de algemene verkiezingen van juni 
'99 verstrijkt de 5««sef-clausule. En alles 
wijst erop dat het ANC geen vragende 
partij is voor een vrijwillige coalitie met 
NP en Inkatha. Integendeel, volgens 
voormalig ANC-secretaris-generaal Cy
ril Ramaphosa doet de voorwaarde af
breuk aan het democratische meerder
heidsbeginsel. „Als we een echt demo
cratisch bestel willen, moeten we het 
meerderheidsstelsel toepassen," stelt hij. 
Dit betekent dat de volgende Zuid-Afri
kaanse regering uitsluitend ANC-minis-
ters in haar rangen zal tellen. 
Volledigheidshalve dient vermeld dat de 
Nasionale Party tweeënhalf jaar geleden 
de regering van nationale eenheid al 
heeft verlaten omdat ze tussen wal en 
schip dreigde te vallen. Regeringsdeel
name én oppositie voeren in het par
lementaire halfrond zijn nu eenmaal 
moeilijk te verzoenen doelstellingen. 
Sinds juni '96 wordt Zuid-Afrika dus 
bestuurd door het ANC en Inkatha. 
Terloops, kopstukken van beide partijen 
waren recent betrokken bij een politieke 
paringsdans waarvan onduidelijk is of hij 
ooit zal uitmonden in een huwelijk. 
Intussen slaagt de jonge NP-voorzitter 
Marthinus van Schalkwyk er maar niet in 

het apartheidsverleden af te schudden en 
de naamsverandering [Nuwe Nasionale 

Party) zal daar weinig aan veranderen. 
Een verdere verzwakking en verbrok
keling van de NNP lijkt onafwendbaar. 
De Verenigde Democratische Beweging 
van ex-NP'er Roelf Meyer en oud-
ANC'er Bantu Holomisa kan als ka
talysator werken, zeker als ook de De
mocratische Partij aansluiting zoekt. 

TIJDBOM 
De tijdshorizon van het boek Comrades 

in Business reikt verder dan het hiervoor 

de zwarten is arm. Minder dan 1 procent 
van de blanken is arm. 
Tegelijkertijd neemt ook binnen de 
zwarte bevolkingsgroep de ongelijkheid 
scherp toe. Er ontstaat een nieuwe bu
reaucratische middenklasse, waarvan de 
levensstijl in geen enkel opzicht te ver
gelijken is met deze van de zwarte meer
derheid. Voorlopig varen enkel mid
delgrote ondernemers, managers en de 
(semi-)politieke klasse wel bij de af
schaffing van apartheid. De auteurs 
waarschuwen dat de creatie van zo'n 
zwarte elite niet volstaat om maatschap
pelijke stabiliteit te waarborgen in Zuid-
Afrika. 

KAMERADEN 
Het schoolvoorbeeld van een ANC-re-
volutionair die zich ontpopte tot een 
gerespecteerd zakenman is ongetwijfeld 

Een Republiek 
van Kameraden 

geschetste scenario, dat geldt tot aan de 
eerstvolgende stembusslag. Frederik van 
Zyl Slabbert, Heribert Adam en Kogila 
Moodley beschrijven fundamentelere 
veranderingen in de Zuid-Afrikaanse sa
menleving. Ze baseren zich op gesprek
ken met beleidsmakers en invloedrijke 
personen achter de schermen, informa
tie verstrekt tijdens conferenties en een 
nauwgezette observatie van de politieke 
besluitvorming. Daarom biedt het boek 
niet alleen interessant basismateriaal, 
maar ook degelijk onderbouwde toe
komstverwachtingen. 
In hun inleiding leggen de auteurs met
een de vinger op de wonde. „Zuid-
Afrika heeft één van de hoogste gini-
coëfficiënten (0,62) in de wereld, gini is 
de meest gebruikte maatstaf voor de 
kloof tussen rijk en arm in een sa
menleving. Hoeveel inspanningen ge
leverd moeten worden om deze kloof, 
die nog grotendeels samenvalt met 
kleurgrenzen, te overbruggen is uitein
delijk een morele en politieke kwestie", 
aldus het schrijverstrio, dat de draag
wijdte van deze opmerking later uit
voerig zal illustreren. 
De extreme ongelijkheid vormt zonder 
meer Zuid-Afrika's tikkende tijdbom. 
Volgens een rapport van de Arbeids
commissie ontvangen de rijkste 10 pro
cent van de gezinnen de helft van het 
nationaal inkomen, terwijl de onderste 
20 procent slechts 1,5 procent krijgt. 
Bovendien volgt deze verhouding een 
uitgesproken zwart-witverdehng: 85 
procent van de armen behoort tot de 
zwarte bevolkingsgroep, 65 procent van 

Cyril Ramaphosa. In '85 verklaarde hij, 
als leider van de machtige mijnwer
kersvakbond, nog categoriek dat „de 
ervaring van de arbeidersklasse leert dat 
het te laat is om het systeem van de vrije 
ondernemingen te redden in dit land". 
Na een korte politieke loopbaan op het 
hoogste niveau, kreeg hij in '96 een zitje 
in de Raad van Bestuur van Anglo Ame
rican, de grootste Zuid-Afrikaanse hol
ding. 

De auteurs omschrijven dergelijke over
stappen als „de succesvolle verburger
lijking van een bevrijdingsbeweging". 
Maar ze laten zich kritisch uit over de 
ongebedreidelde zelfverrijking van de 
opkomende zwarte elite. Het contrast 
met de leefsituatie van de overgrote 
meerderheid van de zwarte bevolking is 
groot en veroorzaakt veel wrevel bij de 
traditionele ANC-achterban. Van Zyl 
Slabbert, Adam en Moodley vragen zich 
dan ook meermaals af hoelang de al
liantie van het ANC, de Cosatu-vakbond 
en de communistische SACP de zwarte 
bevolking onder controle kan houden. 
Om spanningen tussen rijke en arme 
zwarten te verminderen, moet de sprei
ding van de welvaart volgens de drie 
waarnemers bijgevolg voldoende groot 
zijn. Ook vice-president Thabo Mbeki 
beseft dat het geduld van de zwarte 
onderlaag niet eindeloos is. Als architect 
van het neo-liberale GEAR-programma 
{Growth, Employment And Redistribu

tion), probeert hij economische groei -
moeizaam - te koppelen aan sociale 
ontwikkeling. De Washington-consen
sus over de vrijemarkteconomie laat de 

Zuid-Afrikaanse regering immers weinig 
speelruimte. 

„Het ANC voert een moeilijke even-
wichtsdans uit. De regeringspartij moet 
de dictaten van de markt onderschrijven-, 
zoniet dreigt haar beleid ernstig afge
straft te worden. Anderzijds kan het zich 
niet veroorloven de indruk te wekken 
niet langer op te komen voor de be
langen van de massa's en de vakbonden," 
argumenteren Van Zyl Slabbert, Adam 
en Moodley Dit dilemma wordt voor de 
achterban verhuld met een ideologisch 
rookgordijn over de socialistische strijd 
van de arbeidersklasse. Kort samenge
vat: het ANC mag z'n linkse profiel niet 
afzwakken indien het geloofwaardig wil 
blijven bij z'n belangrijkste kiezerskorps: 
de minderbedeelde zwarten. 

STABILITEIT 
Aan critici van het radicale ANC-imago 
wordt in Comrades in Business duidelijk 
gemaakt dat uitsluitend het ANC, Co-
satu en de SACP voor stabiliteit kunnen 
zorgen door de achtergestelde zwarte 
bevolking te verzoenen met het systeem. 
„De historische rol van het ANC bestaat 
erin de arme meerderheid zowel te ver
tegenwoordigen als in toom te houden. 
De politieke stabiliteit en economische 
relaties worden niet bedreigd door blan
ken maar wel door arme zwarten wiens 
lot nauwelijks zal verbeteren," aldus nog 
Van Zyl Slabbert, Adam en Moodley. 
In het slechtste geval slaagt het ANC op 
lange termijn niet in zijn bemiddelende 
rol. Onder druk van het links-natio
nalistische Pan-Africanist Congress 
(PAC) kiest de partijleiding dan voor een 
populistische, anti-blanke koers. De aan
pak van president Robert Mugabe van 
buurland Zimbabwe kan daarbij inspi
rerend werken. Telkens verkiezingen 
voor de deur staan, haalt hij fors uit naar 
de blanke minderheid in zijn land om de 
aandacht van de zwarte kiezers af te 
leiden van z'n wanbeleid. 
Een ander scenario in Comrades in Bu

siness voorspelt, na de verkiezingen van 
juni '99 en het verdwijnen van de cha
rismatische leider Nelson Mandela, een 
scheuring tussen radicale populisten en 
gematigde sociaal-democraten. Dit zal 
leiden tot een versplinterd partijland
schap naar Europees-continentaal voor
beeld. Vanuit democratisch oogpunt jui
chen de auteurs zo'n hergroepering toe. 
Het blijft volgens hen evenwel een open 
vraag of zoiets wenselijk is voor de 
politieke stabiliteit in Zuid-Afrika. 

Filip Vandenbroeke 

c& Comrades in Business. Frederik van 

Zyl Slabbert, Heribert Adam en Ko

gila Moodley. Uitg. Tafelberg Pu

blishers, Kaapstad, 1997. 239 bh. 
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Fietspad langs de N357 van 
Oostrozebeke naar Wielsbeke: 

.modelfietspad' in de kieskring KRT. 

De voorbije maanden wist de fietsers
bond herhaaldeliji^ aandacht te vragen 
voor het ontoereikend en vaak onveilig 
aanbod van fietspaden, vooral langs de 
gewesrwegen. 

Elke inwoner van de kieskring Kortrijk-
Roeselare-Tielt (KRT) kan het tot zijn of 
haar ergernis vaststellen: het komt te 
vaak voor dat de fietser aan zijn lot wordt 
overgelaten. In vele gevallen zijn er geen 
fietspaden, in andere gevallen is de aan
wezige infrastructuur gebrekkig. 
Onder impuls van federaal kamerlid 
Geert Bourgeois en Vlaams volksverte
genwoordiger Chris Vandenbroeke heeft 
de Volksunie van de kieskring KRT haar 
leden opgeroepen om de fietspaden van 
de N-wegen (gewesrwegen) en die van de 
intergemeentelijke wegen te berijden en 
ze op kwaliteit en veiligheid te beoor
delen. Het resultaat: een kwaliteitsvol en 
veilig fietspad langs deze wegen is in deze 
kieskring meer uitzondering dan regel. 
De binnengemeentelijke wegen vallen 
dus buiten het onderzoek. De interge
meentelijke wegen werden wel in het 
onderzoek opgenomen omdat de ge
meenten in de eerste plaats gemeentelijk 
denken. Er is duidelijk nood aan betere 
samenwerking op het vlak van de plan
ning voor intergemeentelijke fietspade
ninfrastructuur. De intergemeentelijke 
wegen werden ook onderzocht omdat 
veel kleinere gemeenten onvoldoende 

De vu eist meer 
en veiliger fietspaden 

kredieten hebben om te investeren in 
intergemeentelijke wegen die soms over 
lange afstand lopen. 

Ongeveer 34% van de intergemeentelijke 
wegen van de N-wegen heeft onvol
doende fietspaden. Bij de overige GG% 

kunnen we heel wat opmerkingen in 
verband met veiligheid en kwaliteit for
muleren. De cijfers van de aanwezigheid 
van fietspaden moeten echter nog ge
nuanceerd worden: fietssuggestiestroken 

werden als fietspad gerekend. Sugges
tiestroken zijn'denkbeeldige fietspaden, 
die geen echte veiligheid waarborgen. 
In 33% van de gevallen (bij de inter
gemeentelijke wegen (>(>%) gaat het om 
de erg gevaarlijke tweerichtingsfietspa-
den, want in die gevallen is het fietspad 
meestal te smal om twee fietsers veilig te 
laten kruisen. 

Ook bij de aard van de verharding van de 
fietspaden stelt de VU problemen vast in 
de KRT-kieskring. Verharding in beton
platen en in betonklinkers verzakt na 
enige tijd, leidt tot oneffenheden en tot 
verminderd fietscomfort. 
Fietspaden zijn in de kieskring meestal 
niet effectief afgescheiden van de rijweg. 
De afscheiding tussen rijweg en fietspad 
gebeurt meestal door een streep: dit geeft 
een denkbeeldig gevoel van veiligheid! 
Fietspaden moeten echter effectief ge
scheiden worden van de rijbaan, het liefst 
door een brede groene strook. 

Enkele opmerkelijke cijfers en vaststellingen 

Hebben geen fietspad 

Hebben een fietspad 

van middelmatige 

tot slechte kwaliteit 

Fietspaden 

langs N-wegen 

34% 

50% 

Fietspaden langs 

intergemeentelijke 
wegen 

35% 

77% 

Probleem van overgroeiend gras 

op het fietspad 

Hebben grind of afval 
van de rijweg op het fietspad 

Hebben één fietspad 

met dubbele rijrichting 

33% 

± 50% 

33% 

± 50% 

± 50% 

66% 

Kwaliteitsvolle fietspaden zijn een uit
zondering; in vele gevallen wordt de 
eenzame fietser geconfronteerd met put
ten, overgroeiend gras, grind en afval van 
de rijweg op het fietspad. Het onderhoud 
van de fietspaden laat dus duidelijk te 
wensen over. 

VU-VOORSTELLEN 

Gezien de slechte toestand qua veiligheid 
en kwaliteit van de meeste fietspaden 
laags de N-wegen en intergemeentelijke 

"wégen stelt de VU van de kieskring KRT 
voor: 

1. Er moeten dringend eenvormige richt
lijnen komen voor de aanleg van fiets
paden, met aandacht voor de volgende 
punten; 

- fietspaden moeten effectief gescheiden 
worden van de rijweg; 

- de aard van de verharding gebeurt het 
best in asfalt en in een andere kleur dan de 
rijweg; 

- onze voorkeur gaat uit naar fietspaden 
langs beide zijden van de rijweg met 
enkele rijrichting die breed genoeg zijn 
(minstens 1,5 meter); 

- als het voorgaande niet mogelijk is: een 
tweerichtingsfietspad dat breed genoeg 
is. 

2. Er moet meer financiële ruimte ge
creëerd worden in de begroting van het 
Vlaams Gewest voor de aanleg van veilige 
en kwaliteitsvolle fietspaden langs de N-
wegen. Ons inziens moet er voor de 
kieskring KRT minstens 200 miljoen per 
jaar voor een volgende periode van drie 
jaar voorzien worden. Dit is een mi
nimum om een echte aanzet te geven tot 
een fietspadenbeleid. 

3. De aankoop van veegmachines moet 
leiden tot regelmatig onderhoud van de 
fietspaden. De frequentie van het schoon
maken van de fietspaden moet op de 
drukste wegen en kruispunten hoger wor
den. Er moet ook prioritair onderhouds
personeel worden aangesteld om over
groeiend gras weg te nemen. De ge
meenten moeten de kosten van het on
derhoud op hun grondgebied aan het 
Vlaams Gewest kunnen verrekenen. 

4. Het Vlaams Gewest krijgt van de VU 
een dubbele taak: 

De regtonafe VU-krant 

a) Het Vlaams Gewest moet de studie en 
de planning coördineren voor de aanleg 
van de mtergemeentelijke wegen. 

b) Het Vlaams gewest moet een sub
stantiële financiële bijdrage of stimulans 
geven aan de gemeenten die investeren in 
het kader van deze planning. 

5. De Volksunie KRT stelt voor om per 
kieskring een fietsambtenaar te laten aan
stellen door het Vlaams Gewest, hij co-
ordineert de aanleg van de fietspaden 
langs de intergemeentelijke wegen (nood
zakelijk om tot samenwerkingsverbanden 
te komen en om eenvormigheid te be
komen) en controleert kwaliteit en on
derhoud van de diverse N-wegen. Hij 
zorgt ook voor het opmaken van een 
prioriteitenplan. De fietsambtenaar staat 
in om in samenspraak met de gemeenten 
een alomvattend fietspadenbeleidsplan 
uit te werken. Daarbij zoekt hij ook naar 
veilige fietsverbindingen, niet noodza
kelijk langs grote wegen gelegen. 
Met dit vijfpuntenplan hoopt de VU van 
de kieskring tot een echt fietspadenbeleid 
te komen. Zo'n beleid moet immers deel 
uitmaken van het oplossingenpakket 
voor het mobiliteitsprobleem. 
De VU van de kieskring KRT pakte eind 
december uit met het fietspadendossier 
en kreeg darbij ruime belangstelling van 
de geschreven pers en de regionale te
levisiezender WTV In het voorjaar van 
1999 wordt de tweede fase van de actie 
ingezet. Dan zullen de VU-leden van de 
kieskring KRT de fietspaden afrijden om 
de VU-actie nog eens in de verf te zet
ten. 

Kurt Himpe 

c» Meer info over deze arrondissementele 

W-actie {het volledige actiedossier, 

onderzoeksformulieren, enz...) kun

nen opgevraagd worden bij kamerlid 

Geert Bourgeois, Burg. Vandenbogaer-

delaan 18, 8870 Izegem; Vlaams 

volksvertegenwoordiger Chris Van

denbroeke, Holstraat 31, 8790 Wa-

regem; coördinator VU-actie Kurt 

Himpe, Baronstraat 4, 880 Izegem. 1 
14 januari 1999 



• I wmm 

Marc Boey overleden 

Marc Boey, 
grijs 

geworden In 
de Vlaamse 

beweging 

Op de laatste dag van 1998 overleed te 
Brugge, waar hij 30 oktober 1905 ge
boren werd, Mare Boey. Van In zijn 
jeugdjaren speelde Boey een bestuurs-
rol In Vlaamsgezinde studentenkrin
gen, hij werd regent Wetenschappen 
en gaf les aan verschillende rijksnor-
maalscholen. Ook in plaatselijke Da-
vidsfondsafdelingen en bij de Cram-
mensactie was hij actief. Tussen 1935 
en 1944 verzorgde hij een letterkun
dige kroniek in 't Getrouwe Maldeg-
hem, ook in het vooroorlogse Nieuw 
Vlaanderen was hij bedrijvig. 
Omdat Mare Boey tijdens de bezetting 
voorzitter van Winterhulp te Malde-
gem, ook lid van VNV en Nederland Eén 
was geweest, werd hij tussen sep
tember '44 en februari '45 geïnter
neerd, hij werd als leraar gesehorst. In 
1948 werd hij vrijgepleit maar kon pas 
in 1951 weer aan de slag in het on
derwijs. Over de zijn gevangenispe
riode publiceerde Boey later de bundel 
Wollestraat. 
Na enkele mislukte pogingen tot op
richting van een Vlaamse volksbewe
ging lukten hij, Maurits Coppieters , 
Edmond van Dieren, Jaak van Waeg, 
Daniel Merlevede en anderen er in 
1956 in de Vlaamse Volksbeweging 
(WB) op te starten. Boey werd voor
zitter van WB-West-Vlaanderen en la
ter nationaal ondervoorzitter hij ver
zorgde ook het WB-tijdschrift Door-
braak. Boey was ook actief in de Ver
eniging voor Beschaafde Omgangstaal 
en in het IJzerbedevaartcomité. 
Onderbelicht (en niet eens vermeld in 
de Nieuwe Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging) blijft zijn rol i.v.m. 
de herderlijke brief die mgr De Smedt 
op pinksterzondag 22 mei 1958 in de 

kerken van het bisdom Brugge had 
laten voorlezen. Daarin verklaarde de 
bisschop dat,,Gezien de verhevenheid 
van de belangen die bedreigd worden 
en de ernst van de bedreiging, stem
men voor de Volksunie in de huidige 
omstandigheden zwaar zondig is." 
Mare Boey had in de week na Pink
steren een onderhoud met de bisschop 
en samen bespraken zij de brief die 
Brugse VU'ers daarover tot mgn De 
Smedt hadden gericht. De bisschop 
verzekerde Boey dat zijn bedoelingen 
van een andere orde waren dan deze 
van de VU'ers. i.,,Door God gelast met 
de verdediging van de christelijl(e 
Godsdienst...") 
Toch gaf de bisschop Boey de ver
zekering dat hij ,,..aanhoudend bidt 
opdat de H. Geest aan deze geliefde 
broeders het nodige licht geve om 
objectief in te zien wat van hen ge
vergd wordt nu de anti-godsdienstige 
machten meer dan ooit in het verleden 
de Kerk bedreigen." 
Reacties voor en tegen de herderlijke 
brief bleven niet. Belangrijk was de 
brochure waarin pater Stracke, onder 
de schuilnaam/1. Testibus. de bisschop
pen van antwoord diende. 
Wij hebben herhaaldelijk contact ge
had met Mare Boey vaak in het ge
zelschap van Paul Daels en andere le
den van het toenmalige nationale VVB-
bestuur Dhr Boey was een hoffelijke 
en vriendelijke man, en een overtuigd 
en breeddenkend Vlaams-nationalist. 
Op 7 januari werd hij op het stedelijk 
kerkhof van Brugge begraven, wij bie
den zijn echtgenote en familie ons diep 
medeleven aan. 

(mvi) 

VU-KortrIik zat aan 

De bestuursleden van Volksunie-Kortrijk hielden een gezellig feestje samen met 
hun partner en volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois. Enkele besuursleden 

konden niet aanwezig zijn. 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 14 Jan. AALST: Jan Caudron 

spreekt over .,0e nieuwe medische cul
tuur". Om 14U.30 in lokaal De Korenbloem, 
Grote Markt. Org.: VWC-Aalst. 

Vr. 15 Jan. wONDELCiM: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Wondelgem, in het 
gezelschap van vu-ondervoorzitter Eric 
Defoort. Om I0u. in zaal De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96. 

Za. 16 Jan. DEURLE: Nieuwjaars
receptie van VU-Sint-Martens-La-
tem/Deurle/De Pinte/Zevergem. Gastspre
kers: Bert Anciaux en Vincent Van Quic-
kenborne. Om l l u . in het Gemeeschaps-
lokaal, achter het oud gemeentehuis van 
Deurie. Iedereen welkom. 

Zo. 17 Jan. CENTBRUCGE: Jaar
lijkse 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 maal-
tijd:400 fr.p.p., -12j. 200 fr Inschrijven bij 
Lieve Robert-Bogaert (09/231.19.31). 

zo. 17 Jan. DESTELBERCEN: 
Nieuwjaarsgebeuren, met toespraak door 
Karel Van Hoorebeke over ,,Het openbaar 
vervoer in een stroomversnelling ". Van 11 
tot I3u. in de Vrije Gemengde Basisschool, 
steenvoordestraat 11 te Heusden. Toegang 
gratis, ledereen welkom, info: J.-P. Roosen, 
09/228.99.12. Org.: VU en dr J. Goosse-
naertskring Destelbergen-Heusden. 

Zo. 17 Jan. ERPE-MERE: Nieuw
jaarsreceptie. Vanaf 10U.30, met hape en 
drankje en muzikale begeleiding door Kie-
kebisj. tn Hof ten Dale. Met uitgebreid 
menu aan 900 fr.p.p. Inlichtingen: Patrick 
Verbestel (053/62.73.89). Org.: VU-irpe-
Mere. 

Dl. 19 Jan. NINOVE: Ledenverga
dering van VWC-Ninove. Om I4u.30 in 
Buurthuis van Poilare. Voor info en agenda: 
Georges De Coster (054/53.71.79) of René 
Martens (054/33.43.47). 

Zo. 24 Jan. MELLE: Nieuwjaars
receptie van vu-Melle. Om 1lu. in het 
museum van Brouwerij Huyghe. Gastspre
ker: Karel Van Hoorebeke. Alle leden en 
sympathisanten welkom. 

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

zo. 51 Jan. DEINZE: Nieuwjaars
etentje in café De Mandel, Oude Heirweg 72 
te Deinze-Crammene, om 12u. vu-leden en 
bijleden van afdeling Deinze 300 fr, an
deren 600 fr Inschrijven bij Werner Lootens 
(09/386.75.46). Org.: VU-Deinze. 

za. 6 feu. MELLE: VU-Valentijn-
tjesbal. Vanaf 21u. in het oud-parochiehuis 
te Melle-centrum (nu zaal Agora). Kaarten 
optel. 09/252.30.23. 

WEST-VLAANDEREN 
Zo. 17 Jan. BISSECEM: Nieuwjars-

receptie van VU-arn Kortrijk-Roeselare-
Tielt. Vanaf 11u. in ontmoetingscentrum De 
Neerbeek, Vlaswaagplein (station Bisse-

gem). Gastspreker: Chris Vandenbroeke. 
Alle leden en sympathisanten zijn wel
kom. 

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

Dl. 19 Jan. tZECEM: Jaariijkse 
nieuwjaarsvergadering met Jet Lezy en 
Firmin Debusseré. Om I4u.30 in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: 
WVC. 

DL 19 Jan. lEPER: Met vvi naar 
Diksmuide. Info en inschrijving bij Jano 
Braem (057/20.24.68) of Kristien Devlieger 
(057/20.25.37). 

DO. 21 Jan. BRUGGE: Welkom in 
Wales door Lieven Dehandschutter Om 
15u. in De Gulden Spoor 't Zand 22 te 
Brugge. Org.: Informatie i.s.m. VCLD. 

DO. 21 Jan. IZECEM: Frans Crols 
(Trends) over ,,Voor- en nadelen van 
Vlaamse onafhankelijkheid". Om 20u. in de 
Bar van de Stedelijke Academie voor Mu
ziek en Woord, Kruisstraat 15. Toegangs
prijs 80 fr, abo's gratis. Org.: VSVK. 

00. 21 Jan. LEDECEM: ID21 een 
meerwaarde voor de vu?, door Bert An
ciaux. Om 20u. in CC te Ledegem. Toegang 
gratis. Org.: VU-Ledegem. 

DO. 21 Jan. KNOKKE: VU en ID21, 
door Bert Anciaux. Om 20u. in het Schar-
poord te Knokke. Alle geïnteresseerden 
welkom. Org.: VU-Knokke-Heist. 

Zo. 24 Jan. MENEN: Nieuwjaars
receptie van vu-Menen. Vanaf 11u. in Tref-
centrum Westflandria, leperstraat 65 te 
Menen. 

Di. 26 Jan. IZECEM: Eerste se
niorenfietstocht van het nieuwe jaar Start 
om 14u. stipt bij het beeld „Het Paar", 
Korenmarkt. Org.: VWG. 

WO. 27 Jan. BRUGGE: Magda De 
Vos over „Onze spreektaal in het Vlaamse 
dialectenlandschap". Om I5u. in de Mag-
dalenazaal, Violierstraat 7. Deuren vanaf 
I4u. Na de activiteit is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org. WVG-Brugge-Noord. 

Vr. 29 Jan. IZECEM: izegemse VU-
nieuwjaarsreceptie. Sprekers: Willy Doop, 
Geert Bourgeois, Kurt Himpe en Chris Van
denbroeke. Huldiging van de kandidaten 
die in 1982 op de vu-lijst stonden. Om 20u. 
in zaal Ter Maerel. 

Vr. 29 Jan. BRUGGE: Dienstencen
trum Van Volden, Boeveriestraat 50, 8000 
Brugge, receptie vanaf I9u.30, maaltijd om 
20u. (500,-fr, aperitief en i consumptie 
inbegrepen), om 2iu. optreden van vokaal 
ensemble 'Septem Viri'. Voorstelling van de 
kandidaten door Paul Van Grambergen en 
Jean-Marie Bogaert. info en inschrijven bij 
Pascal Ennaert (050/34.94.39) of bij Joel 
Boussemaere (050/35.66.87). 

Za. 30 Jan. IZECEM: Bedrijfsbe
zoek aan NV C.B. Boucherie, Stulvenberg-
straat 104. Om lOu. Toegang gratis, maar 
aanmelden vóór 29/1 om I2u. bij Josée 
Bogaert (30.10.39) of bij Erik Vandewalle 
(tel/fax 30.26.70). Org.: VSVK. 

Zo. 31 Jan. IZECEM: In het kader 
v.d. Cultuurbeurs in zaal Iso: Erik Vande
walle intervieuwt Jaak Vandemeule-
broucke over het thema „De 21ste eeuw: 
veranderingen en behoud". Om 14u.30. 
Toegang gratis.Org.: St.Cult.Raad en VSVK. 

Ma. 1 feb. ROESELARE: Vlaamse 
spreuken en gezegden door dhr Debra-
bandere. Om I4u.30 in het Parochiaal cen
trum, Kattenstraat 29 te Roeselare. Org.: 
WVG-Roeselare i.s.m. vcLD. 

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 Masereel-
fonds 350 fr Org.: Volkshogeschool, info: 
050/33.01.12. 
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Do. 4 feb. TIELT: Jan Caudron over 
,,Misbruiken in de geneeskunde"; Om 20u 
in de West-Vlaams Bank Markt te Tielt 
Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt. 

Zo. 7 feb. IZECEM: Wandeling in 
Rumbeke o.l.v Tillo en Jenny Werbrouck-
Cools. Samenkomst om 13u.30 in het 
Vlaams Huis. Org.: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

Di. 9 feb. BRUGGE: Vlaams én 
links? Gesprek met Vic Anciaux. Om 20u. in 
de Volkshogeschool, Baliestrat 58 Deel
name: 450 fr (voor 2 avonden). Leden 
Masereelfonds 350 fr Org.: Volkshoge
school. Info: 050/33.01.12. 

Dl. 9 feb. IZECEM: 2de Senioren-
fietstocht. Start om I4u. stipt bij het beeld 
Het Paar, Korenmarkt. Org.: vwo . 

Dl. 16 feb. IZEGEM: „Rendezvous 
met de toekomst", door prof. Chris Van-
denbroeke. Om I4u.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org.: VSVK. 

Dl. 23 feb. IZEGEM: 3de Senio-
renfietstocht. Start om 14u. stipt bij het 
beeld Het Paar, Korenmarkt. Org.: WVC. 

DO. 25 feb. KORTRIJK: Fr. SchlO 
mer over „Oost-Duitsland na de verkie
zingen" Om 20u. in ,,De Kortrijkse Ver
zekering", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk. 
Org.: Hendrik Brugmans Kring Kortrijk. 

Do. 25 feb. IZEGEM: „Filosofie en 
literatuur", door prof Patricia De Marte-
laere (KUB), om 20u. in de Bar van de Sted. 
Academie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegang 80 fr., abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 14 Jan. BRUSSEL: Open ver

gadering over Kerkfabrieken en hun relatie 
tot de gemeente. Senator Jan Loones leidt 
het gesprek in. Om I8u. op het Algemeen 
vu-Secretariaat, Barrikadenplein 12 te 
Brussel. Einde rond 20u. Met een seintje 
vooraf (02/219.25.00), voorzien we koffie 
en broodjes. Org.: WM i.s.m. VCLD. 

Za. 16 jan. NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: vu-Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 20u. 
in zaal Familia - zaal Forum, Frans Ve-
kemansstraatl31. Org.: vu-Heembeek-
Mutsaard-Haren. 

za. 16 Jan. WOLVERTEM: Nieuw
jaarsreceptie. Om 20u. in De Lindeboom te 
Wolvertem. Gastspreker: vu-voorzitter Pa-
trik Vankrunkelsven. Org.: VU-Meise-Wol-
vertem-Oppem. 

Zo. 17 Jan. LENNIK: Nieuwjaars
receptie van VU-Lennik. Om 11u. in Pa-
jottenlands Centrum, Markt 15 te Lennik. 
Gastspreker, nationaal ondervoorzitter 
Eric Defoort. 

WO. 20 jan. DILBEEK: Gespreks-
avond „De grenzen voorbij". Panel: Frank 
D'Hondt (ondervoorzitter Vlaamse vereni
ging voor Ruimtelijke Planning), Bart Staes 
(woordvoerder Europese Radikate Alliantie 
EP) en Paul De Ridder (historicus, archivaris 
Kon. Bib. Albert l). Moderator: Georges 
Allaert (RUG). Om 20u. in praatcafé Ten Tat, 
Kalenbergstraat 7. Org.: Rodenbachfonds 
en Masereelfonds. 

za. 50 jan. OVERUSE: Eetfestijn 
van vu-Overijse. Van 17 tot 22u. in Pa
rochiezaal Ter Use, Stationsstraat 8. 

Ma. 1 feb. DILBEEK: Frans-Jos 
Verdoodt over de ,,Nieuwe Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging". Om 20u.30 in 
het secretariaat van het Rodenbachfonds, 
Ninoofsesteenweg 230. 

LIMBURG 
Vr. 1S jan. TONGEREN: Vrienden

kring Limburg/Leuven plant voor de Pink
sterdagen (21-24 mei) een reis naar Duits
land (Philippsburg). Iedereen kan mee. 
Voorziene stopplaatsen zijn Leuven, Genk 
en Waterschel. Inschrijven vóór 15/1/99 bij 
Pieter Bollen, Bilzersteenweg 515, 3700 
Tongeren, 012/23.37.54. 

Zo. 31 jan. HASSELT: Nieuwjaars
receptie van VU-Hasselt. Om 17u 30 in het 
CC Hasselt (Detmoldzaal), Kunstlaan 5 
Deelname 100 fr, -I5j. gratis. Inschrijven 
vóór 25/1 op tel. 011/23.70 36 

ANTWERPEN 
WO. 20 jan. BERCHEM: Nieuw

jaarsreceptie van FVV-Berchem Om 20u. in 
het Cultureel Centrum. Inschrijven (100 fr) 
bij de bestuursleden. 

vr. 22 Jan. MECHELEN: Nieuw
jaarsreceptie VU-afd Mechelen.Gastspre-
ker: Geert Bourgeois. Vanaf 20u. in de 
parochiezaal OLV-over-de-DIjle, Gebroe
ders verhaegenstraat 12, aan centrale bi
bliotheek. 

Vr. 29 Jan. BOECHOUT: Volkse 
Nieuwjaarsreceptie. Om 20u.30 in café 't 
Hoefijzer, Jef Van Hoofpletn. Info: Koen 
T'Sijen, 03/454.48.03. 

Vr. 29 Jan. LIER: Gespreksavond 
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 
Van DIjck over „Vlaanderen anders be
keken". Met nadien nieuwjaarsdrink. Om 
20U.30 in VNC, Bertarij 80. Org.: VCLD, VNC 
en VUJO-Mechelen-Turnhout. info: Mare 
Hendrickx (015/27.22.01). 

vr. 29 Jan. BORCERHOUT: VU-le-
denvergadering en worstenbroodavond. 
Gastspreker: Luc Lemmens. Om 19u.30 in 
zaal Reuzepoort. Deelname 250 f r Inschrij
ven bij Martha De Coninck-De Smet, 
03/322.08.06. 

za. 30 jan. KALMTHOUT: Met FW 
naar de algemene ledenvergadering te Ou
denaard. Info bij Annie (03/666.87.93). 

Zo. 31 Jan. KAPELLEN: Nieuw
jaarsontbijt van VU-Kapellen. Gastsprekeris 
Herman Lauwers. tn feestzaal De paux. 
Antwerpsesteenweg 48 (recht tegenover 
inrit GB). Start om 10u.30 met aperi-
tiefje.lnschrijven via storting van 495 fr. 
p.p. op rek. nr. 068-2093868-53 van VU-
Kapellen. 

Zo. 31 Jan. EDECEM: Met FW-
Edegem naar ,,Karel Vingerhoets vertelt 
Timmermans". Om I5u. in Kasteel Stey-
teiing, st.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf in
schrijven is noodzakelijk (03/449.14.51 -
03/457.89.32). Deelname 200 fr., -nSpas 
150 f r Org. Culturele Kring Edegem, die 
voor vervoer zorgt voor wie over geen 
wagenbeschikt. 

Zo. 31 Jan. MOL: Mosselfeest van 
VU en VUJO-Mol. Mosselen met frieten aan 
360 fr. p.p. Van llu.30 tot 20u. in zaal 
Galbergen te Mol. Inschrijven bij Suzanne 
Meynen (014/31.23.20). 

Zo. 31 Jan. MORTSEL: Nieuwjaars
receptie van VU-Mortsel. Gastspreker: 
Geert Bourgeois. Om 11 u. in de polyvalente 
zaal aan de sportterelnen Oude God Sport 
(Mechelsesteenweg). info: 03/454.21.19. 

Za. 6 feb. ESSEN: Debat n.a.v. de 
komende verkiezingen. M.m.v. Ludwig Ca-
luwé (CVP), Robert Voorhamme (SP), Fons 
Borginon (VU) en Francine Van de Ven 
(ID21). Moderator: Ronny Frederickx, Om 
20u. in het Essenhof, Stationsstraat 8. Org.: 
vu-Essen. 

Ma. 8 feb. KALMTHOUT: Met FW 
naar de operette Droomeiiand van Robert 
Stolz. inkom 300 fr Info en kaarten bij 
Lucienne (03/666.91.52). 

Za. 20féb. BERCHEM: Naar toneel 
,,De Rad van Sint-Andries" (20u.), voor
afgegaan door wandeling (14u.30) door de 
parochie van miserie en aansluitend een 
diner (18u.). Verzamelen om 14u. aan het 
Zuiderterras. Deelname 975 fr Max. 20 
personen I Bellen naar Monique Van den 
Bosch (230.77 59). 

WO. 24 feb. TURNHOUT: Zuster M. 
Joannes Van Dijck over ,,De vernederiand-
sing van het onderwijs in Vlaanderen- het 
H. Grafinstituutin Turnhout". Om 20u in De 
Warende. Org.: Vlaamse Kring Turnhout 
i.s.m. VCLD. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maan(jag 11 januan jl werd volgende 
persmededeling verspreid 

ALLEEN BELGISCH WAFELIJZERMODEL 
KOST HANDENVOL GELD 

Premier Dehaene gaat de demagogische 
toer op wanneer hij stelt dat communautaire 
akkoorden per definitie dure akkoorden zijn 
De volgende ronde in de staatshervorming 
moet juist een einde maken aan het on
werkbare en geldverslindende Belgisch wa-
felijzermodel 
De VU verheugt zich over het feit dat De
haene tot het inzicht is gekomen van de 
noodzaak van fiscale autonomie voor de 
deelstaten en voor het eerst ook verdere 
stappen in de staatshervorming bespreek
baar acht Die verdere defederalisenng 
dringt zich op willen zowel het federale 
niveau als de deelstaten sociaal-economisch 
gelijke tred houden met landen als Neder
land en Duitsland 
Vlaanderen en Wallonië worden sociaal-eco
nomisch met beter door vast te houden aan 

de huidige Belgische federatie Niemand be
twist nog de miljardentransfers van Vlaan
deren naar Wallonië via de Sociale Zekerheid 
en de overheden, maar ook niemand wordt 
er beter van België moet omgevormd wor
den tot een confederatie wil het overleven 
binnen de toekomstige Europese Unie 
De VU hennnert Dehaene ook graag aan het 
feit dat communautaire akkoorden niet al
leen akkoorden over centen zijn Een diep
gaande staatshervorming is noodzakelijk om 
de werking van de instellingen radicaal te 
democratiseren en om beleidsmatig tege
moet te komen aan de noden van de bur
gers België functioneert in geen enkel op
zicht en leidt meermaals tot dure en on
werkbare compromissen Er is echter geen 
geld nodig om communautaire vrede af te 
kopen, wel om via communautaire onder
handelingen tot een beter beleid te komen 
Dat moet de optie zijn Dehaene blijft echter 
steken in oude denkpatronen Een verdere 
defederalisenng betekent een win-win-ope-
ratie voor de twee deelstaten en dient bij
gevolg met te worden afgekocht 

Nieuwjaarsreceptie 
vu-Limburg 

De Limburgse VU hield afgelopen week
einde een nieuwjaarsreceptie in het Pa-
noramacafé van het Gallo-Romeins mu
seum in Tongeren. Na het welkomst
woord van Sttjn Daniels, gastheer van het 
gebeuren, namen drie sprekers het 
woord. Dat de komende verkiezingen m 
het middelpunt van de belangstelling 
stonden behoeft geen verder betoog. 
Nationaal VU-secretans en voorzitter van 
VU-Limburg Laurens Appeltans verze
kerde het 80-tal toehoorders dat de VU 
ook na Gabriels een politieke factor van 
belang zal bhjven. „Maar u en ik weten 
dat verkiezingen nog nooit gewonnen zijn 
op basis van prestaties. We zullen de 
kiezers moeten overtuigen van het al
ternatief dat de alliantie VU-ID te bieden 
heeft." Appeltans besloot met de bood
schap dat 1999 een jaar van dromen, 
maar ook van hard werken zal worden. 
13 juni zou moeten uitmonden in één 
groot overwinningsfeest. 
Ook Frteda Brepoels, Limburgs gedepu
teerde voor o.a. Onderwijs en Ruim
telijke Ordening, had het over het vele 
werk dat VU-Limburg nog te wachten 
staat. Brepoels is de enige vrouwelijke 
lijsttrekker in de provincie: „Dat geeft de 
VU een zeker sérieux mee. Het toont ook 
aan dat VU-mannen plaats willen maken 
voor de vrouwen. Op politiek vlak groeit 
overigens het vertrouwen in de vrou
wen." Brepoels kan in de aanloop naar de 
verkiezingen alvast enkele puike resul
taten neerleggen. Mede dankzij haar 
wordt inmiddels druk gewerkt aan de 
samensmelting tussen de universiteiten 
van Diepenbeek en Maastricht, wordt de 
mogelijkheid van een zgn. bghtratl - te 
vergeli|ken met de kusttram - naar het 
Maasland onderzocht en wordt er ge
werkt aan de uitbouw van het nationaal 
park Hoge Kempen. 

]ohan Sauwens, lijsttrekker voor het 
Vlaams parlement op 13 juni e.k., hield 
een pleidooi voor een zakelijke bena
dering van de staatshervorming. Effi

ciëntie in bestuur moet daarbij voorop 
staan en dat leidt haast automatisch tot 
Vlaams zelfbestuur. Als Vlaanderen wél 
en Wailoniè géén onbemande camera's 
wenst dan moet zoiets kunnen. Voorts 
pleitte de burgemeester van Bilzen voor 
een 'echte sociale zekerheid'. Daarbij 
moeten personen en met de regio's cen
traal staan. Er moet een eind gemaakt 
worden aan de transferten. Ook de 
Vlaamsvijandige houding van het EDE 
zinde Sauwens met. „Ik ben het beu om -
samen met alle andere Vlamingen - m 
Wallonië en Brussel door het EDE af
geschilderd te worden als extreem
rechtse Walenhater. De Vlamingen vor
men geen verkrampt volk. Wij hebben 
van niemand lessen in solidariteit te krij
gen, zeker met van het FDF." Sauwens 
waarschuwde ook voor het stemmen op 
het Vlaams Blok: „Een stem voor het 
Vlaams Blok - waarmee niemand zal 
regeren - is onrechtstreeks een stem voor 
de huidige meerderheid." Het Vlaams 
parlementslid - dat voor de VU in Vlaan
deren tot 14% van de stemmen mogelijk 
acht - haalde ook fel uit naar de ver
antwoordelijken in het dossier van het 
klooster in Opgrimbie. „Wij kunnen vol
ledig achter het SP-afbraakbeleid staan, 
maar dan kan minister Stevaert nu be
wijzen dat het hem menens is met zijn 
voornemen om de illegale bouwwerken 
af te breken. Het klooster wordt ge
bouwd in een miheugebied van de hoog
ste categorie: laat hem dan nu de werken 
doen stilleggen en het gebied herstellen in 
zijn oorspronkelijke toestand." 

(gv) 

Zoekertje 
Bio-ingenieur, specialiteit gewas
bescherming, zoekt passende 
betrekki ng Contactpersoon, 
eresenator Oswald Van Ooteg-
hem, tel en fax 09/250 72 87 
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stemmen over Brussel 
„Sinds Vic Anciaux, eind '97, de Brusselse 
regering verliet, trel<t Brussel opnieuw de 
aandacht van politiek België De wil om in een 
tweetalig land een tweetalige hoofdstad te 
bouwen is bij sommigen volkomen zoek. aldus 
Anciaux." 
Zo opent de uitnodiging van de Stichting 
Lodewijk De Raet die op zaterdag 25 januari 
een colloquium over Brussel organiseert Die 
dag zullen deskundigen de politieke situatie 
van de stad met de economische, sociale en 
culturele achtergronden, uit de doeken 
doen. 
Een greep uit de onderwerpen die aan bod 
zullen komen, multicultureel Brussel, de so
ciaal-economische belangengemeenschap 
Vlaanderen-Brussel, de soclaal-rulmtelljke on
gelijkheden in Brussel, taal en politiek In Brus

sel. De studiedag die 9 u. met de koffie begint, 
wordt om 14u15 besloten door een pan-
nelgesprek waarbij ook de aanwezigen hun 
zeg kunnen doen. Een drink rondt de bij
eenkomst af. 
Politieke discussie over de hoofdstad is altijd 
actueel, maar In het vooruitzicht van de 
komende verkiezingen Is een breed maat
schappelijk debat over Brussel onvermijdelijk 
geworden. Plaats van afspraak: VLEKHO, Ko
ningstraat 536 te 1030 Brussel. Kostprijs 
(broodmaaltijd en drink inbegrepen) 880 fr. 
oprek nr 425-2087571-33. 

o» Inschrijven: Stichting Lodewijk De Raet, 
Liedtsstraat 27-29, 1030 Brussel, tel. 
02/240.95.00, fax 02/242.26.10, e-post: 
info@ stichtingderaet.be 

Over verkeer in een ruimteiUke wanorde 
Bij monde van haar voorzitter Wim Raman en 
woordvoerder Jean-Plerre Roosen pleit de 
Volksunie-Destelbergen-Heusden voor meer sa
menwerking tussen buurgemeenten in het 
Gentse om samen naar een netwerk van fiets-
wegen en openbaar vervoer te streven. 
Zo veel mogelijk moet het openbaar vervoer in 
eigen bedding en aansluiten op de regionale 
aantrekkingspool Cent. Daarom breekt de VU 
een lans voor een voorstadtrein of tram. Ook 
wenst VU'er Wim Raman meer, beter en be
taalbaarder openbaar vervoer. 
VU'er Jean-Pierre Roosen koppelt de altijd maar 
toenemende verkeerschaos aan de ruimtelijke 

wanorde: ,,De gemeente mag nog enkel ver
kavelingen goedkeuren in zover ze rijmen met 
een ecologisch verkeersbeleid. Tot nu toe heb
ben veel verkavelingen mee geleid tot het dicht
slibben van onze wegen en een aanslag op onze 
leefomgeving. Vooral de CVP treft hierbij schuld. 
Die partij legde door sluipende besluitvorming, 
een onsamenhangend beleid en door een aan
tasting van de Vlaamse openbare ruimte een 
zware ecologische last op Jongere schouders!" 
Buurgemeenten die willen meewerken kunnen 
terecht bij Jean-Pierre Roosen, Admiraalstraat 
117, 9070 Destelbergen, tel. 09/228.99.12 (fax 
natel.). 

On llnC' 
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Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALIST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Geert Bourgeois ..maakt er een einde aan" 
Niet schrikken beste lezer, Geert 
Bourgeois is dit aardse bestaan nog 
lang niet beu. Wel was hij het moe 
dat in officiële teksten, o.m. in het 
Belgisch staatsblad, er nog steeds 
lustig ,,een einde wordt gesteld" aan 
dit of aan dat. 
Het federale kamerlid had reeds her
haaldelijk en schriftelijk gevraagd 
het fout taalgebruik achterwege te 
laten. Toen in de Staatsblad-uitgave 
van 3 oktober '98 er opnieuw en 
zelfs twee keer op dezelfde bladzijde 
een einde aan gesteld werd, kroop 

Bourgeois in zijn pen. Of de minister 
daar een eind aan wou maken? Een 
antwoord bleef echter uit, tot dan in 
het Staatsblad van 11 november '98 
de taalvrede werd gesloten en „er 
een einde aan werd gemaakt"... 
Oef! De lezer mag weten dat Geert 
Bourgeois zijn briefwisseling laat 
vergezellen door een versregel van 
Anton van Wllderode, een wijsheid 
die wij niemand willen onthouden. 
, ,Ceen ander wapen voerend dan het 
woord"... 
Als dat niet mooi is? 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 2130 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 2130 uur 
Verlofperiode: de maand december 
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I N T E R V I E W 

JOHAN DEUVNGHE IS KWAAD 
"Het is een onrechtvaardig en zelfs een wraak
zuchtig arrest. Ik was zeker van mijn vrij
spraak." Johan Delanghe, gewezen kabinets
chef van Willy Claes en nu secretaris-generaal 
van de Vlaamse administratie lucht zijn 
woede. Over de moord op Jacques Lefèbvre, 
de behandeling in Lantin, de voorrechten van 
de Franstalige beklaagden, de schijn van 
onpartijdigheid, zwartepieten en de revanche 
van Cassatie en de heropening van het 
Agusta/Dassault-proces: een gesprek. 

O M S L A G V E R H A A L 

DE GEEST VAN NEW AGE 
Op de drempel van de volgende eeuw 
vormen spirituele ontwikkeling, 
innerlijke ervaring, emotie of intuïtie 
nieuwe sleutelbegrippen voor een toe
nemend aantal mensen. New Age is weer 
helemaal in. Getuige daarvan een brede waaier van 
praktijken, workshops en lezingen allerhande. 
Maar ook het aantal charlatans valt op deze markt 
niet meer te tellen. Draagt dit ruime aanbod bij tot 
een nieuw spiritueel reveil, of veeleer tot een dans 
der dwazen? Een reflectie. 

P O L I T I E K 

DE BLUDE BOODSCHAP VAN DE CVP 
"De media mogen zoveel schrijven als ze willen 
dat het in de sterren staat geschreven dat Dehaene-
Tobback er samen mee doorgaan, dat is vandaag 
niet onze intentie. Ik vind het leuk dat de SP 
smachtende Uefdesverklaringen aan ons adres 
aflegt, en ik stel vast dat de socialisten en de 
Uberalen absoluut niet met elkaar overweg kunnen, 
maar dat alles al van tevoren zou vastgelegd zijn, 
vind ik beledigend voor de kiezer." CVP-voorzitter 
Mare Van Peel over de vrije handen van zijn partij: 
een gesprek. 

WEEKEND KNACK: HOOVERPHONIC & OZARK HENRY -H DE CAJUN-KEUKEN + DE MENS ALS DIER + BLANKE IN ZWARTE HAREM 
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Het beeld 
van de dichter 

^ CULTUUR ^ 

Aanleiding tot deze Ideine maar fijn
zinnige publicatie is het bronzen beeld 
van priester-dichter Anton van Wilde
rode, dat in een realisatie van beeld
houwer Wilfried Pas, in opdracht van de 
vzw Kunst in de Stad, bij de Grote Markt 
te Sint-Niklaas geplaatst werd. 
De titel van dit boek reikt echter verder 
dan de letterlijke verwijzing naar dit 
concrete literaire monument in het Wase 
stadsbeeld. In beperkte vorm wil deze 
publicatie ook een „beeld" ophangen van 
de perceptie van deze persoonlijkheid in 
het actuele Vlaanderen. Welk beeld heb
ben de huidige generaties van deze pries
ter, leraar, dichter, gereputeerd vertaler 
van klassieke literaire teksten, en ge
ëngageerd flamingant? 
Gemeten naar de uitzonderlijk massale 
toeloop bij zijn graftocht op 20 juni 1998, 
blijkt de figuur van Van Wilderode erg 
aan te slaan. Eigenlijk werden er over 
geen enkele andere eigentijdse dichter in 
dit land zovele huldeboeken en memo
rabilia voortgebracht. Anderzijds is zijn 
literaire waardering én literair-kritische 

receptie toch sterk onderhevig geweest 
aan de zich te snel wijzigende mode
trends. Zowel door zijn Vlaams-nationale 
als intellectuele-klassieke invalshoeken, 
en voor sommigen zeker ook zijn vol
gehouden priesterschap, was Van Wil
derode voor vele nieuwlichters en actuele 
smaakmakers eerder een teken van te
genspraak en onaangepast-zijn aan de 
huidige leef- en denkpatronen. 
Als kandidaat Klassieke Filologie en prak
tiserend katholiek bedienaar van de ere
dienst stelde Cyriel Coupé zelf nooit 
enige exclusieve tegen wie dan ook. Hij 
gedroeg zich steeds als de correcte, zachte 
gendeman, als de breeddenkende hu
manist in woord en daad. 
Onderhavig werkje geeft enig overzicht 
van de reacties op Van Wilderode in de 
geschreven pers en de media. Dit is 
alleszins zinvol. Deze kijk-op werd sa
mengesteld uit getuigenissen van zijn 
vriend en collega-Academielid Marcel 
Janssens, zijn oud-humaniora-student 
Miei Claus en enkele uittreksels uit ge
sprekken met de dichter zelf. Dit alles 

werd nog aangevuld met fotomateriaal 
uit de familiearchieven van de dichter, 
alsook documentatie afkomstig van de 
Internationale Vriendenkring Anton van 

Wilderode. 

LANGE TRADITIE 

Het geheel wordt afgerond met een ge
sprek met de Antwerpse beeldhouwer 
Wilfried Pas - intussen reeds meer be
faamd om zijn monumentale bronzen van 
Vlaamse literaire persoonlijkheden zoals 
Willem Elsschot, Paul van Ostaijen en 
Maurice Gilliams - over zijn beeldcon
cept voor Anton van Wilderode, die hij zo 
getrouw mogelijk vanuit een zuiver men
selijk aspect heeft willen benaderen. 
Zowel het concrete beeld in het stads
milieu van Sint-Niklaas als deze uitgave 
zullen ongetwijfeld ertoe bijdragen om 
deze grote, traditionele Vlaamse dichter 
in onze herinnering vast te houden. Hij 

was hoe dan ook, in de lange traditie van 
onze priester-dichters en petits vicaires 

een pionier voor de Vlaamse zaak! 
Dit herinneringsboekje in vollinnen 
band, gezet in een Gafamondletter, ver
scheen op formaat 16:19 cm (oblong), in 
een oplage van 600 exemplaren. 
Terzelfdertijd verscheen een cyclus van 
onuitgegeven gedichten van Anton van 
Wilderode met vier zeefdrukken naar de 
ontwerpen van het monument door Wil
fried Pas. Dit werd gedrukt op 250 grams 
geschept VéHn Rives en verscheen in 
vollinnen etui, op formaat 28x37cm. De 
oplage hiervan bedraagt 50 exemplaren. 

Dirk Stappaerts 
c» Anton van Wilderode. Het beeld van 

de dichter. 1998. Uitg. Jef Meert, 

Mechelsesteenweg 123,2018 Antwer

pen. 990 fr. Map met gedichten en 

zeefdrukken, 18.000 fr. Info: tel. 

03/218.42.92 en fax 031218.77.05. 

Onder de 
vingers van 
Wilfried Pas 
icrljgt van 
Wliderode 
vorm in Iclei. 
Later zal het 
beeld in brons 
worden 
gegoten. 
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De Flying Pickets: Vox pop... 
Dé grootmeesters van de popgetinte a 
capellazang zijn de van oorsprong Britse 
Flying Pickets. Sedert enkele jaren von
den ze in Vlaanderen onderdak bij nie
mand minder dan Leon Lamal, ooit eind 
zestig muzikant bij Johan Verminnen en 
Inmiddels de succesvolle manager van 
de Nieuwe Snaaren de Frivole Framboos 
en de Internationaal bekende zangeres 
Maurane 
Alledrie treden ze bijna jaarlijks, na even 
bij ons uitproberen, op In de belang
rijkste Europese cultuurtempels. De Fly
ing Pickets Is een vijftal dat hoorbaar een 
rijke muzikale bagage heeft en met enkel 
meerstemmige samenzang van het 
meesttraditonele volkslied... tot de mu
ziek van Sting aankan. Zoals het Inlei
dende Every little thing... dat een pulk 
visitekaartje was voor de recente plaat. 
De titel Vox pop spreekt voor zichzelf: 
vokale hoogstandjes van bekende pop
ballades zoals het bekende GIrl van Nel! 
Diamond, zelfs Eternal flame van de 
Bangles en Southern Man van Nell 
Young! Op geen enkel ogenblik doen ze 
afbreuk aan de compositie. Wel Inte
gendeel verrijken ze de melodielijnen 
door fijne vondsten, meestal omlijst 
door de hun zo typische ,do-wap'. Of 
vokaal nabootsen van Instrumenten, zo
als zeer weinigen hen nadoen. Kortom, 
weer een schitterende opname van bij 
ons, In de Ace Studio's te Aartselaar, 
door Herwlg Duchateau. Met als uit

schieter ook weer Love Is all around van 
de sixtlesgroep The Troggs, dat onlangs 
door Wet Wet Wet tot een wereldhit 
werd ingezongen. Ook deze plaat Is een 
aanrader. 

KIMKAY 

In eigen land kwam er de eerste com-
pactplaat van de Oost-Vlaamse Kim Kay, 
een product van Vlaanderens momen
teel meest succesvolle liedjesschrljver-
voor-anderen John Terra. Met haar versie 
van France Call's Sonfestivalhit Poupée 
de eire (1965) scoort ze een derde keer 
op rij. En staan de televisiestations vanj 
onze zuiderburen te drummen om haar 
In beeld te krijgen. 
Niette versmaden Is Het beste uit 98 üat 
al wat Vlaanderen aan bekende namen 
heeft laat opdraven met de singel die dit 
jaar In detoplijsten kwam. Van Raymond 
tot Luc Steeno, Will Tura en Get Ready: 
commerciële pop In 20 schijfjes! 

JOE COCKER 
In '69 was hij erbij, op de welde van 
Woodstock, en voor een kwartmiljoen 
mensen zong hij het Beatlesnummer 
With a little help óeonsterfeWikheiü In. In 
de jaren zeventig scoorde hij met re
gelmaat op de hitlijsten, wat In een 
eerste Best of... resulteerde. Bijna jaar
lijks komt hij voor een of meerdere 
concerten naar Flanders Expo waar hij 
voor uitverkochte zalen optreedt. Zijn 

De Flying Pickets gaan vanuit Vlaanderen de wereld rond. 

geheim? Een innemende persoonlijk
heid, gepaard aan een uitgekiende lled-
jeskeuze. Zijn rauwe maar overtuigende 
stem blijft zijn handelsmerk en blijft het 
'doen' bij de talrijke fans. Recent pakte 
hij uit met bewerkingen van Iets minder 
toegankelijk popwerk. Zoals op deze 
plaat het Inleidende Summer In the city 
van Loving Spoonful of Animals' Don't let 
me be misunderstood. En zelfs Unchain 
myheattvan Ray Charles, dat hem als op 
het lijf Is geschreven en waarmee hij 

prachtig afrondt. Tussendoor is een vijf
tal hits van deze negentigerjaren, nu-
mers van Tony Joe White en Jeff Lunne 
plus het wondermooie akoestisch be
geleide So beautiful, en zijn duet met 
Eros Ramazotti. (UltbijEMi). 
En op zondag 31 januari Is er weer 
Wlnterfolk In de Brusselse AB, met van 
14 tot 23 uur niemand minder dan 
Fluxus, Brabants Volksorkest, Lals, Kadril 
en Tramelant. 

Sergius 
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Wanneer men van iemand zegt dat hij in het 'hospitaal' ligt, 
dan is het waarschijnlijk een militair. In het andere geval 
ligt hij in een 'kliniek' of, en die kans is groter, een 
'ziekenhuis'. En zeg nooit 'reaffecteren', maar spreek over 
'herplaatsen', zoals u ook beter geen redevoeringen houdt 
over 'recyclagepapier', maar wel over 'kringlooppapier'. 
En woorden als 'patrimonium', 'taallaboratorium' of 
'verlieslatend' gebruikt u beter niet wanneer u een ver-
handelmg dient te schrijven. 

Een en ander is te lezen en te leren in Taalwijzer van Paul 
Cockx en uitgegeven bij Davidsfonds/Clauwaert. Deze 
indrukwekkende uitgave is de geheel herziene versie van 
een in 1988 verschenen werk met dezelfde titel en zij bevat 

SPREEK NEDERLANDS! 

talloze tips voor een beter gebruik van de standaardtaal. 
Aan de hand van een alfabetische trefwoordenlijst maakt 
Cockx de lezer wijzer in een aantal taalproblemen. De 
oplossing van sommige daarvan ligt zozeer voor de hand 
dat de lezer er geen graten in zal zien. In andere gevallen is 
de hulp van de taalwijzer welkom. Zoals het onderscheid 
tussen 'notie' en 'notitie': indien men het eerste heeft, is het 
tweede immers vaak overbodig. 

In deze herziene Taalwijzer heeft de samensteller ook een 
aantal woorden opgenomen waarvan hij ervaren heeft dat 
ze veelal fout gespeld worden. 'Sacharine' is maar één 

voorbeeld ervan. Afsluitend bevat het werk twee registers: 
één van foute termen (zoals het al eerder aangehaalde 
'reaffecteren') en één van Franse termen en wendingen 
waarbij wordt verwezen naar een trefwoord in de Taal
wijzer. Cockx zegt in zijn inleiding niet de pretentie te 
hebben om volledig te ztjn - iets wat haast onmogelijk is -

maar dat neemt niet weg dat zijn werk een nuttig 
gebruiksvoorwerp kan zijn bij het schrijven van teksten en 
het gebruiken van een (meer) correct Nederlands. Ten
minste wanneer men 'correct' gebruikt in de betekenis van 
'keurig, net & zonder fouten'. 

c& Taalwijzer. Paul Cockx. Uitg. Davidsfons/Clauwaert -
Leuven. 1998. 432 blz. 980 fr. 
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# BOEKEN • 

Een platonisch 
anarchist 

Elke essayist en elke kunstenaar met een 
visie zou minstens twee a drie boeken 
van deze eminente Europese geest moe
ten lezen en herlezen. De uitgevers van 
Steiner mogen met klagen; zi|n boeken 
worden regelmatig vertaald en herdrukt. 
Toch beantwoorden al Steiners boeken 
aan de leuze van die andere joodse 
filosoof Spinoza die in het marmer van 
het Latijn schreef: Omnia praeclara tam 
difficiha quam rara sunt (A/ het voor
treffelijke IS zowel moeilijk als zeld
zaam). 

DIEPZEEDUIKER 

Boeken met titels als Verval van het 
woord (Language and Silence), Het ver
broken contract (Real Presences), Een 
seizoen in de hel (in Bluebeard's Castle), 
Dostojewski ofTolstoj (zijn eerste grote 
studie), Heeft waarheid een toekomst f 
en Martin Heidegger (een machtige mo
nografie) zijn met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid van de 
hand van een cultuurfilosoof of Kul-
turkritiker. 

Geen zee is voor Steiner te hoog of nog 
beter: geen zee is voor deze diepzee
duiker te diep. 
Het meest recente in het Nederlands 
vertaalde boek van de cultuurfilosoof en 
uiterst erudiete essayist George Francis 
Steiner ("Parijs, 1929) is zijn autobi
ografie. Steiner noemde het deemoedig 
en niet zonder humor Errata. Een echt 
gedetailleerd levensverhaal met verras
sende onthullingen en bekentenissen 
over zijn dwalingen of vergissingen is het 
echter niet geworden, wel een schit
terend pleidooi pro domo waarin hij in 
elf hoofdstukken al zijn ideeën formu
leert. Zo bij voorbeeld het zevende 
hoofdstuk over de kunst van het ver
talen: „Vertaling vervalst niet alleen, ze 
berooft het origineel tevens van zijn 
sacrale, geheime kracht". Ook zijn voor
keuren, zijn ontgoochelingen, zijn 
joodse afkomst met zijn Oost-Europese 
ouders, zijn bijna evidente geletterdheid, 
zijn leraarschap, zijn beweegredenen en 
helder verwoorde theorieën doet Steiner 
op wellicht definitieve wijze uit de doe
ken, beter nog uit de boeken. 

EEN DRIETALIG FENOMEEN 

Steiner is een fenomeen en ik ben een 
van zijn onvoorwaardelijke fans. Hij 
schrijft in het Engels (en was hoogleraar 
Engels aan de universiteit van Geneve) 
maar denkt en spreekt en citeert si
multaan even goed in het Frans als in het 

Duits. Ik bezit nu al zeven in het Ne
derlands vertaalde boeken van deze Stei
ner die als een echte eminente Europese 
geest drietalig is. „Mijn opvoeding was 
volstrekt drietalig, de achtergrond 
steeds polyglot" (blz. 18). Steiner ser
veert zijn lezers een geestrijk vocht met 
de heel eigen smaak van zijn magistrale 
schrijfstijl, zijn denk- en verbeeldings
kracht. De lectuur van elk van zijn boe
ken is dan ook telkens weer een gees
telijke verrijking en een avontuurlijk 
lectuuravontuur. 

Steiner is geen denker die een filosofisch 
systeem heeft ontworpen maar wel een 
denker die zowel over bij voorbeeld 
onderwerpen als Trotski en de tragische 
verbeelding, het jodendom en het zi
onisme, Kafka, Ernst Bloch, Martin Hei
degger en het nationaal-socialisme, de 
opvoeding en het lessenpakket in onze 
scholen en universiteiten, de raadsel
achtigheid van het kwaad, het cultureel 
geheugenverlies, de erotiek en het taal
gebruik, vergelijkend literatuuronder
zoek, de muziek, de mystiek en bijna 
terloops ook nog zijn herinneringen aan 
zijn Amerikaanse studententijd in het 
Franse Lycée in Manhattan. Hij evoceert 
op een lyrische wijze zijn kinderjaren al 
van bij het begin in het eerste hoofdstuk: 
„De zomerregen in Tirol is meedogen
loos. Hij bezit een norse, geselende vol-
.harding en hult zich in allengs diepere 
tinten donkergroen...". 

WIJSHEID EN ERUDITIE 

Soms theorisert Steiner als een echte 
geleerde en hekelt dan het huidige post
modernisme: „Vooral het circusvolk van 
deconstructivsme en poststructuralisme 
draagt hem een kwaad hart toe." (blz. 
166). Soms schrijft hij op een ontwa
penende wijze en doet dan een eerlijke 
bekentenis die wat paradoxaal kan lij
ken, maar daarom niet minder eerlijk is 
en mij zelfs op het eigen lijf geschreven 
lijkt te zijn: „Ik ben mijn hele té spraak
zame leven lang een verzamelaar van 
stilten." (blz. 169). 

Soms belandt hij verrassend in de ac
tualiteit: „Tronen, Overheden, Mach
ten, de gekroonde hoofden, potentaten, 
staatshoofden, hogepriesters, premiers 
en gangsters van onze planeet verzamel_ 
den zich voor de begrafenis van Jitsjak 
Rabin. Sommigen vervuld van verdriet 
of medeleven, anderen van schijnheilige 
onverschilligheid of opportunisme, en 
meer dan een handjevol van verborgen 
tevredenheid en haat." (blz. 59). 

Steiner heeft geen klassieke autobiografie geschreven: het werd een werk 
waarin hij al zijn Ideeën formuleert. 

Maar ook dan blijft Steiner bijtend 
scherp en lucide en schrijft hij in een 
grootse en meeslepende stijl die zijn 
wijsheid en zijn eruditie uitstraalt. Toch 
verliest hij bij al zijn scherpte en lu
ciditeit zijn zin voor nuanceringen niet 
en schrijft dan een zin die zo als een 
aforisme kan bewaard worden: „Hoe 
benijdenswaardig zijn zij die zonder twij
fel zijn". 
In het vierde hoofdstuk verhaalt Steiner 
hoe hij zijn ware roeping - het le
raarschap - heeft gevonden. In het 
tweede hoofdstuk vertelt hij met een 
prachtig gevleugeld woord wat zijn ge
liefde vader van hem verlangde. Zijn 
vader die nota bene zelf zijn hele leven in 
het internationale investerings- en bank
wezen actief was en die op een sublieme 
manier verwoordde hoe hij de toekomst 
van zijn geliefde zoon zag: „Ik zou liever 
hebben dat je niet het verschil kent 
tussen een obligatie en een aandeel". En 
in alle nederigheid (geen valse nede
righeid!) geeft Steiner zijn summier 
commentaar: „Ik moest docent en een 
gedegen academicus worden. In dit laat
ste heb ik hem teleurgesteld." (blz.. 
17). 

EEN PIENTERE JONGEN 

De kinderjaren van Steiner in Midden-
Europa of Oost-Europa waren uitzon
derlijk gelukkig al stelde zijn vader hoge 
eisen aan zijn opvoeding. En George 
Steiner moet een pientere jongen ge
weest zijn die bovendien al op de prille 
leeftijd van zes jaar op een unieke manier 
vertrouwd werd gemaakt met de we
reldliteratuur. Het verhaal van zijn ken
nismaking met de Ilias is daar een ont
roerend voorbeeld van. 

Toch kende Steiner - hoe kon het ook 
anders op deze wereld en in deze gru
welijke eeuw - toch ook zijn eigen per
soonlijke ontgoochelingen... 
Zo meldt hij over zijn eigen boek After 
Babel het volgende: „Dat boek streefde 
ernaar een grotendeels onverkend ter
rein in kaart te brengen. Het geniet 
sindsdien de eer geplunderd en als 
groeve gebruikt te worden (gewoonlijk 
zonder bronvermelding)." - een wat 
venijnige, ja zelfs sarcastische en po
lemische mededeling waarover het 
moeilijk oordelen is. 
Ook voor de fanatieke wreedheid en de 
godsdienstwaanzin van de islam spaart 
Steiner de roede niet. En zelfs de agressie 
en het territoriuminstinct van woedende 
automobilisten worden even aange
klaagd. 

Steiner is dus zeker niet het prototype 
van de saaie wat wereldvreemde ka
mergeleerde, maar bewijst met dit le-
vensboek opnieuw dat hij ook een echte 
levenskunstenaar is en een Europese 
geest heeft. Zijn uniciteit is een vreugde 
voor zijn talrijke lezers. En de lectuur 
van elk boek van hem is gewoon een 
geestelijke verrijking voor fijnproevers. 
Steiner beschouwt zichzelf als een pla
tonisch anarchist en deze zachte an
archist heeft in deze luidruchtige wan
hopige wereld beslist zijn bijzondere niet 
meer te verdringen plaats als cultuur
filosoof. 

Hendrik Carette 

c» Errata. Een leven in onderzoek. Ge-
erge Steiner. Uitg. Meulenhof, Am
sterdam, 1997, 206 blz., 720 fr. 
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SATERDAC 

AHASVERUS 

„ƒ5 Kuifje rechts oflmks?" 

las Ahasverus 

Even aan Tastenhoye vragen! 

O 
Glasblazers voelen zich 
Verlingepact 

© 
Onderneming van het jaar: 
SP-afbraakwerken! 

© 
VLD gaat te rade bij Michiel: 
mollenvanger gezocht 

© 
Tastenhoye stuurt VLD'er 
op Goovaert 

O 
Zetdutvel: 

Een boekje van eigen deeg 

O 
EU: hoe meer weten over van binnen, 

hoe vlugger van Buitenen... 

0 
Twee vreemde planeten ontdekt: 

de ene Louis T , de andere Guy V. 

0 
Franstalig huweli)k in Gent: bruid en 
bruidegom gaven elkaar het oui-woord 

^ CULTUUR • 

Grote Oorlogsroman 
heruitgegeven 

„De activisten hebben m Vlaanderen neer

gelegd: het ferment der zelfstandtgheids-

gedachte. Die krijgen de vijanden nooit 

meer kapot. Het volk moet bewerkt wor

den opdat het bereid weze de handen, die 

het wurgen, af te smijten en het op te 

nemen, met Gods hulp, voor het Ie 

vensrecht van Vlaanderen. De geschie

denis geeft nog wel een kans. Dat Vlaan

deren dan het uur, dat het zijn is, erkenne-

en begrijpe' Dat uur slaat nog, eer Vlaan

deren vergaat." 

Het zi)n de bekli|vende slotzinnen van de 
roman Eer Vlaanderen vergaat, geschre
ven door Jozef Simons. Alhoewel het 
verhaal reeds in 1923 voltooid was, werd 
het pas in 1927 gepubliceerd en dan nog 
wel onder de schuilnaam Ivo Draulans. 

De redenen daarvoor mogen met ver
bazen. De naoorlogse periode was al
lesbehalve rustig en zeker niet de meest 
geschikte tijd om met extreme stand
punten uit te pakken. Er was veel agitatie 
rond de amnestiewetten, de Vlaamse vre
desbeweging kantte zich tegen militaire 
plannen voor een fortensysteem en bo
vendien hadden de bisschoppen in 1925 
in een herderlijke brief het activisme en 
het Vlaams-nationalisme streng veroor
deeld. 

CONTROVERSIEEL 

Jozef Simons, in 1888 in Oelegem ge
boren, kwam als frontsoldaat - eerst als 
kanonier, later als tolk Engels - in contact 
met de Vlaamse zelfstandigheidsbewe-
ging waarvan Adiel Debeuckelaere, Hen
drik Borginon en Fihp de Pillecyn de 
grote leiders waren. Voor de Frontbe
weging schreef en componeerde Simons 
trouwens het Frontlied waarin de on
middellijke verzuchtingen van de 
Vlaamse soldaten in de krachtige zinnen 
„WIJ eisen zelfbestuur en Vlaamse re
gimenten!" verwoord stonden. 
In zijn groots opgezet overzicht van de 
Vlaamse prozaliteratuur over de Eerste 
wereldoorlog schrijft Fredenk Deflo dat 
Eer Vlaanderen vergaat het enige boek is, 
geschreven door een frontstnjder, dat de 
Frontbeweging als onderwerp heeft. 
Frederik Deflo: „Na de oorlog herdacht 

Simons de Frontbewegmgen betreurde dat 

de grote historische kans van de Vla

mingen op het kritieke ogenblik met ver

wezenlijkt werd. Deze gedachte werkte htj 

uit in zijn roman die onmiddellijk suc

cesvol was. Het boek was geladen en 

bovendien controversieel in de dagen van 

de Bormsverkiezmg en werd onthaald als 

het "boek dat na Conscienses Leeuw het 

meest tot de bewustwording van ons volk 

en tot zijn heropstandmg heeft bijge

dragen", althans volgens een uitspraak van 

Felix Timmermans." 

De twee figuren die in Eer Vlaanderen 

vergaat op de voorgrond treden zijn de 
Franstalige jonkheer Flonmond en zijn 
vriend Jan Broeckx. Flonmond komt in 
1916 als vrijwilliger aan het front en 
wordt er aanstonds met groot onrecht 
geconfronteerd, de jonge edelman verzet 
zich daar tegen want een grote liefde voor 
zijn vernederde volksgenoten heeft hem 
aangegrepen. Dat juist hij, die van adel is 
het voor hen opneemt, maakt hem geliefd 
bij de gewone Vlaamse soldaat. 
Deflo: „Na een tijdje stelt Flonmond tot 

zijn genoegen vast dat "de snaren van 

zelfbewustzijn en rasfterheid aan 't trillen 

gaan" en wordt hij een maniak van de 

Vlaamse zaak. Broeckx daarentegen is 

nuchter en ervan overtuigd dat een 

Vlaamse actie belemmerd zou worden 

door het gros van de Vlaamse soldaten." 

Simons weet deze verschillende visies in 
de persoon van de twee vrienden gestalte 
te geven. 

Deflo: „Flonmond incarneert de harde 

lijn, hij IS de extremist die naar "een daad" 

vraagt. Simons sympathiseert duidelijk 

met deze richting, maar laat ook de ge

matigde zijde waarvoor de realpolitiker 

Broeckx model staat aan bet woord." 

DILEMMA 

Om deze spanning duidelijk te maken 
beschrijft Simons een aantal bijeenkom
sten van de leiding van de Frontbeweging 
waar de meningen diametraal tegenover 
elkaar stonden activisme of loyauteit 
tegenover België? Het is het dilemma 
waar velen mee geworsteld hebben, nog 
lang na 11 november 1918. 
Hoe moeilijk deze keuze lag, mag blijken 
uit de wijze waarop o.m. de gebroeders 
Brulez daarover van mening verschilden. 
Ferdinand (ingenieur en activist) en Lu-
cien (jurist en activist) probeerden hun 
jongere broer Raymond (letterkundige en 
geen activist) warm te maken voor de 
radicale standpunten. Beiden waren lid 
van de Raad van Vlaanderen en zegden 
tot hem-„Raymond, maak u maar geen 
begoochelingen' Moesten wij, activisten, 
het pleit verhezen, dan is binnen honderd 
jaar, ons Vlaanderen even reddeloos ver
loren als Frans-Vlaanderen het nu is, en 
interesseren zich slechts nog enkele fi
lologen en folklonsten van een "comité 
flamand de Belgique" voor de verzen van 
Karel van de Woestijne'" 

Maar Raymond wees elke samenwerking 
met de bezetter af en bleef op zijn stand
punt „Geen vriendschap onder den 
helm'". 

Tussen 1970 en tot aan zijn dood in 1972 
was de vrijzinnige Raymond Brulez hd 

van het IJzerbedevaartcomite. 
* * * 

Het citaat waarmee wij deze bijdrage 
openden zijn woorden die de activistisch-
gezinde pastoor uitsprak aan het graf van 
jonkheer Flonmond. Wie uiteindelijk de 
meeste verdiensten hebben, activisten of 
fronters, is herhaaldelijk onderwerp van 
discussie geweest. Zeker is dat „het fer
ment der zelfstandigheidsgedachte", dat 
reeds voor 1914 door en bij taal- en 
letterlievende werd gestrooid, tijdens de 
Grote Oorlog ruimer en breder werd 
gezaaid. Simons heeft er met zijn boek 
nog een schepje bovenop gedaan. 
Of de roman voor onze tijd nog een 
boodschap heeft, moet de lezer voor 
zichzelf uitmaken. Maar zeker is dat het 
werk ontelbaar velen heeft beïnvloed, 
vandaag stellen wij vast dat de zelf
standigheidsgedachte dit land hervormd 
heeft en bij vele volkeren nooit zo le
vendig IS geweest. 

Ons weekblad heeft het boek begin jaren 
'70 als feuilleton gebracht, voor vele 
lezers betekende dat toen een werder
kennismaking, voor anderen de eerste 
keer dat zij op romantische wijze met de 
Vlaamse ontvoogdingsgeschiedenis in 

Jozef Simons beschreef méér dan het 
dagelijkse frontleven hij gaf de drang 

naar Vlaamse zelfstandigheid 
gestalte 

aanraking kwamen. Wij mogen aanne
men dat de heruitgave opnieuw velen zal 
aanspreken. 

(mvl) 
c» Eer Vlaanderen vergaat. Jozef Simons. 

Uitg. Pelckmans, Kapelsestr. 222, 
2950 Kapellen. Wie voor 15 febr. '99 
inschrijft wordt achteraan het boek 
vermeld. 595 fr. op rek. 413-
7004501-91. (Later 695 fr.). 

Naar het regenwoud 
Dat het met de aarde met goed meer gaat, 
zal voor niemand nog schokkend nieuws zijn 
Het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag, 
uitsterven van diersoorten Dit zijn slechts 
enkele problemen uit een grote waslijst 
Gelukkig wordt er toch nog iets onderno
men Hiervan getuigt dit boek Paul, die we al 
kennen van Greenpeace naar Antarctica, stu
deert met goede cijfers af aan de zee
vaartschool HIJ wil echter maar een ding 
varen voor Greenpeace Terwijl al zijn vnen-
den aan de slag zijn op verschillende vracht
schepen, wacht hij nog steeds op de ver
vulling van zijn droom Als Paul telefoon krijgt 
dat hij mee mag naar Brazilië, wordt zijn lange 
wachten beloond In hun strijd voor het 
behoud van het regenwoud krijgen ze veel 
moeilijkheden te verwerken problemen met 

autonteiten, mogelijke arrestaties, acties 
Al deze moeilijkheden worden dan weer 
goed gemaakt door de pracht en de rijkdom 
van het tropisch regenwoud, en zijn be
dreigde bewoners, de Indianen Het boek, 
dat alles behalve een literair hoogstandje is, is 
zeker het lezen waard Het handelt tenslotte 
over een probleem dat ons allen aangaat En 
als je denkt dat Brazilië toch maar aan de 
andere kant van de wereld ligt, kijk eerst 
goed rond of je nergens in huis een stukje 
tropisch regenwoud staan hebt Dan wel in 
de vorm van een meubelstuk' 

Sarah MatthUs 

<:» Greenpeace naar de Amazone. Leo Bersee. 
Uttg. Fontein, Baam/Houtektet, Antwerpen. 
129 bh., 398 fr. 
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26STE INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL BRUSSEL 

Het Brussels festival loopt van 20 tot 31 januari. Na vorige jaren 

retrospectieves te hebben gehad van Italiaanse, Britse, Franse, 

Scnadinavische, Griekse en Ierse films, staat tijdens dit festival de 

Poolse na-oorlogse film centraal (23 films!). Daarbij een hommage 

aan cmeast Andrzej Wajda, die tijdens het festival de Kristallen Iris 

- voor een belangrijke carrière in de film - zal mogen ontvangen. 

Een 12-tal films zullen worden vertoond, waaronder 'Danton', 

'Kanal' en 'As en diamant'. De Poolse speelfilm 'Ntc' (Niets) van 

Dorota Kedzierzwaska zal in de Europese Competitie worden 

vertoond. 

De filmlessen van het Festival zijn stilaan een traditie geworden, en 

NIEUW IN DE BIOS 

eregast Wajda geeft samen met André Delvaux een filmles op 20 

januari om 16 uur in het Cyber Theater. Er loopt voorts ook een 

tentoonstelling van Poolse filmaffiches. Op 22 januari gaat in 

Grand Eldorado de nieuwe film van Jacek Bromski 'In de hemel 

zoals op de aarde' in wereldpremière, gevolgd door een Pools feest 

in Kladaradatsch Palace. U kunt meer vernemen over de rest van 

het programma op http:llffb.cinebel.com, of per e-mail: r.goots® 

netcity.be en mf.dupagne@ netcity.be. 

FILMGESCHIEDENIS 1: VAN DE PIONIERS TOT DE 
NOUVELLE VAGUE 

In navolging van Antwerpen vindt in de Warande in Turnhout een 

lezingenreeks rond film plaats. Op acht maandagavonden en één 

dinsdagavond (vanaf 2S januari tot 30 maart) worden films van de 

eerste tijden, 'Das cabinet des Dr. Caligari', films van Eisenstein, 

René Clair, Ernst Lubitsch, John Huston, Vittorio de Sica enjean-

Luc Goddard vertoond, steeds voorafgegaan door een analyse van 

de sociale en esthetische achtergrond waartegen hij 'geschiedenis' 

schreef Inlichtingen: tel 014/41.94.94 fax 014/42.08.21 e-mail 

KERO@ warande.be 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

Michelle Pfeiffer 

en Jack Nicholson 

In wolf', 

zat. i6 jan. , vra 

om 21U.25 

'ïfe=# Afspraak: Dennis Potter Biografische do
cumentaire van Jeanne Devos over de Britse toneei-
en TV-acteur Dennis Potter, scinrijver van succes
verhalen en -series ais The Singing Detective, Pennies 
from Heaven en Cold Lazarus. Zon. 17 Jan., Canvas 
om 22u. 

'ïfe=# Raising the roof Niet aiieen in Vlaanderen 
wordt vaak een loopje genomen met de bouw-
wetgeving en de gewestplannen, In Groot-Bnttannié 
is het met anders. Paul Kenyon brengt een 6-delige 
reeks reportages over de duistere praktijken, loense 
deals en gesjoemel in de bouw- en huisvestings
sector Maan. 18 Jan., BBC 2 om 2iu. 

i & r ^ Mad Max I Australische SFfilm van George 
Miller uit 1979 met Mei Gibson, Joanne Samuel en Tim 
Burns. De nabije toekomst. De wegen zijn slagvelden 
geworden waar motorbendes elkaar naar het leven 
staan Max, een jonge agent, heeft de bendeleider 
Nightrider tijdens een wilde achtervolging kunnen 
uitschakelen. De nieuwe leider Toecutter is op weer-
wraak belust. Max moet de benen nemen met vrouw 
en kind Merkwaardige cultfilm DIns. 19 Jan.. Kanaal 
2 om 20U.55 

^^=^ Blue In the face Auggie Wren is een vnen-
delijke, met zo stoere kerel die een tabakswinkeltje 
exploiteert in Brooklyn. Vinnie, de eigenaar van de 
winkel, wil het pand verkopen aan een voedings-
warenketen. En dat is erg voor alle kleurrijke buurt
bewoners Vaak rommelige, maargrappige hommage 
aan het gezellige, volksleven in Brooklyn met een pak 
Bekende Amerikanen Amerikaanse film van Wayne 
Wang en Paul Auster uit 1995 met Harvey Keitel, 
Roseanne Barr, Madonna als zingende telegram e.v.a. 
Woens. 20 Jan., canvas om 20u.55 

Oneerlljice concurrentie? 

Zembla De Nederlandse werknemer dreigt te 
bezwijken onder de vaak te hoge werkdruk. Stress is 
dan ook het logische gevolg. Zembla ging op zoek 
naar de stressfactor bij één van 's werelds grootste 
computerbedrijven, Hewlett Packard. Dond. 21 Jan.. 
Ned. 3 om 20U.48 

^^^ Quiz Show Amerikaanse film van Robert Red-
ford uit 1994 met John Turturro, Rob Morrow, Mira 
Sorvino e.a. Amerika einde jaren 50. Herbie Stemper, 
een joodse arbeider is de kampioen van de populaire 
NBC-quiz Twenty-One'. Wanneer de kijkcijfers dalen 
moet Stemper de plaats ruimen voor universiteits
docent Charles Van Doren. Intelligente reconstructie 
van een schandaal rond een TV-qulz. vrU. 22 Jan., 
TV1 om 21U.45 
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3 De CVP'er Carl Decaluwé heeft 
een brief geschreven aan VRT-baas Bert De 

Graeve. Daarin vraagt het Vlaams par
lementslid de gedelegeerd bestuurder om 
de Bekende Vlamingen die openlijk een 
politieke lijst steunen - zoals bv. Margriet 

Hermans dat doet bij de alliantie VU-ID en 
Waker Grootaers voor de VLD - niet meer 
op het scherm te brengen om 'hen hun 
visies te laten verkondigen op televisie'. In 
Het Belang van Limburg (wo. 6 jan. jl.) 
beklaagt Decaluwé zich erover dat het 
voor de huidige, 'gewone' parlements
leden 'zeer moeilijk' is om de media te 
halen. Met de maniertjes van de jongen die 
altijd de schooltas van de meester wilde 
dragen heft Decaluwé het vingertje: „Het 
is onjuist om vedetten, die in juni verkozen 
willen worden, in verschillende pro
gramma's te laten opduiken. Mensen als 
Margriet Hermans en Waker Grootaers 
staan dan stappen verder dan andere po
litici" luidt het. De CVP'er zegt niet jaloers 
te zijn, maar zou het toch ook niet kunnen 
velen dat iemand als Hermans „het gezicht 
zou worden van een programma dat maat
schappelijke evoluties aankaart of ze als 
gaste bij Ben Crabbé in 'Nieuwe Maandag' 
over politiek gaat praten." Met een on
waarschijnlijke verwaandheid besluit de 
niet-jaloerse Decaluwé dat 'ons' land zeer 
complex is. „Ik heb er mijn twijfels over 
dat Margriet binnen de politiek iets kan 
bijbrengen. Ik kan ook niet zingen. Als ik 
een cd zou uitbrengen zou die ook niet 
verkopen." (sic) 

Grootaers reageerde: „Dit is de grootste 
bullshit die ik ooit gehoord heb". We 
zoeken nog naar een correct Nederlands 
woord, maar zijn het in deze niettemm 
volledig met hem eens. Behalve het feit dat 
van een regentes verwacht kan worden dat 
ze Vlaanderen en Wallonië uit elkaar kan 
houden, staat het iedereen vrij een po
litieke mening te hebben. Dat iemand als 
Hermans daar ook publiekelijk voor uit
komt, is misschien niet erg verstandig, 
moedig is het wel. Ze heeft er tot nader 
order meer mee te verliezen dan mee te 
winnen. Decaluwé heeft het flink wat 
makkelijker gehad. Voor de kost was hij 
parlementair medewerker en stafmede
werker van de ACW-studiedienst. Verder 
was of is hij o.a. - en we citeren uit het 
Biografisch Lexicon van het Vlaams par

lement - bestuurder en tijdelijk waar
nemend directeur-generaal van de 
Vlaamse Landmaatschappij, bestuurder en 
vice-voorzitter van de Vlaamse Huisves
tingsmaatschappij, bestuurder van de NV 
Domus Flandria. Een flink aantal van die 
functies bekleedde hij al vóór hij een eerste 
keer verkozen werd in 1995. Op basis van 
welke democratische verdeelsleutel hij 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
Carl Decaluwé (CVP) 

heeft VRT-baas Bert De Craeve 
gevraagd om... 

deze postjes kreeg weten we niet. Welke 
onbetaalbare verdiensten hij voor dit com
plexe land heeft gehad al evenmin. Het 
lijkt ons wel dat deze volledig door be
lastinggeld betaalde mijnheer zich iets be
scheidener zou mogen opstellen. 
Voegen we daar - in de marge - nog aan toe 
dat - indien we de logische De Caluwé-lijn 
volgen - de gebroeders Verreth niet meer 
de theaters in mogen, dat/an Hoet van de 
TV geweerd moet worden, dat Herman 

Schueremans geen Torhout-Werchter meer 
mag organiseren, dat Luc Beaucourt niets 
meer mag komen vertellen over weekend
ongevallen en dzt JefVermassen niet meer 
mag pleiten bij magistraten die met de 
instemming van de CVP zijn benoemd. 
Is Margriet dan een wondermiddel? Geef 
haar tenminste een kans. 50 jaren CVP 
hebben ons ook niet bepaald in het pa
radijs doen belanden ... Uit een enquête 
van het bureau Sofres-Sobemap blijkt dat 
Margriet een ongemeen hoge bekendheid 
geniet: liefst 97,7% van de ondervraagden 
kende haar. Alleen Helmut Lotti mjean-

Luc Dehaene deden beter. Belangrijker is 
evenwel dat 85,7% van hetzelfde staal 
Margriet ook 'bekwaam' achtte. Daarmee 
belandde ze op de vijfde plaats, net achter 
Albert IL 

Melden 9t - tot slot - dat (de geheel 
onbesproken!) Stef Wauters de naar de 
VLD uitgeweken Dirk Sterckx zal ver
vangen als VRT-ankerman. Sterckx werd 
als journalist van de openbare omroep 
geweerd nadat hem een zeker inkomen als 
VLD-europarlementslid was beloofd en 
hij daar na lang aandringen ook voor 
wenste uit te komen. In voornoemde 
enquête werd Sterckx overigens herkend 
door 72,6% van de ondervraagden. 
Of we het nu graag hebben of niet: media-
verschijnsel zijn is voor velen in dit land 

... BV's die zich bij de verkiezingen 
van 13Junla.s. kandidaat stellen 

politiek monddood te maken op het 
kleine scherm. 

een beroep. Hermans en Grootaers van 
het scherm weren zou dan in zekere zin 
ook neerkomen op broodroof Dat zij nu 
worden aangezocht om stemmen aan te 
trekken en het politieke tij te keren is 
onder meer te wijten aan de prutsers die de 
jongste 50 jaar slaagden in onder meer de 
opbouw van 10.500 miljard staatsschuld. 
Decaluwé is ongetwijfeld verstandig ge
noeg om dat te begrijpen. 
De Graeve zou hebben laten weten wel
iswaar enige afstandelijkheid aan de dag te 
willen leggen, maar die niet tot in het 
oneindige te willen doordrijven. 

BI Vlaanderen krijgt er vanaf 19 
januari a.s. een nieuw commercieel TV-
station bij. Event TV heet het en het zal 
hoofdzakelijk verslag uitbrengen van de 
gebeurtenissen te lande. Event TV zal ook 
in Wallonië op de kabel komen, maar met 
een andere programmalle dan deze in 
Vlaanderen. De Nederlandstalige tak van 
het evenementenstation kreeg van de 
Vlaamse regering geen vergunning voor 
een themazender: het begrip 'evenement' 
was te ruim. Omdat het in Vlaanderen 
officieel te boek staat als commercieel 
station zal het aan dezelfde voorwaarden 
moeten voldoen als VTM. Dat betekent 
dat het kanaal verondersteld wordt da
gelijks twee journaals te brengen. Vlaan
deren zou Vlaanderen niet zijn als ook 
daar geen mouw aan te passen valt. Omdat 
aan een TV-journaal geen inhoudelijke 
eisen werden gesteld zal Event TV zich tot 
nader order beperken tot tweemaal een 
kwartier brede culturele informatie. De 
nieuweling hoopt bij zijn eerste verjaardag 
een marktaandeel van 1,5% te hebben, in 
2003 moet dat al 7% - te vergelijken met 
Kanaal 2 - zijn. De directeur van het 
Vlaamse Event TV is Luc Vandeput, in een 
vorig leven ankerman van TV Limburg. 
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Veilig fietsen 
Via Het Laatste Nieuws (donderdag 24 
december 1998) vernam ik dat de Voll<s-
unie voor een veilig fletsbeleid in onze 
regio ijvert. Wel proficiat, eindelijk is er 
een partij die opkomt voor deze ca
tegorie van weggebruikers. 
Als fietser moet ik dagelijks ervaren dat 
de omstandigheden waarin fiets(st)ers 
moeten rijden ronduit dramatisch te 
noemen zijn. Er zijn zeer weinig goede 

fietspaden (slecht onderhouden, on
kruid aan de rand, enz...). 
Vele wegen hebben geen fietspaden en 
worden ingericht als autowegen, links 
en rechts een parkeerstrook en verder 
de rijweg verdeeld in 2 rijvakken voor 
het gemotoriseerd verkeer. Begin dan 
maar eens veilig te fietsen. Alleen zoveel 
mogelijk afgescheiden (vrij liggende en 
goed onderhouden) fietspaden op alle 
wegen kunnen fietsen totaal veilig ma
ken. 

Kortom, er moet dringend een totaal 
fletsbeleid komen met budgetten voor 
aanleg van nieuwe fietspaden op alle 
wegen. Probeer maar eens veilig te fiet
sen van Wervik naar Kortrijk, dit is totaal 
onmogelijk. De fiets(st)ers dienen er 
vaak als een ,,levend schild" om het 
gemotoriseerd verkeer min of meer af 
te remmen. De fiets(st)ers zouden 
overal moeten kunnen ,,doorrijden" 
zonder gevaren te lopen. Daarom zoveel 
mogelijk aanleg van afgescheiden, vrij-

liggende fietspaden. Om de stadscentra 
te vermijden moeten er alternatieve 
fietswegen gecreëerd worden (met 
f ietslogo's aangeduid). 
Nogmaals dank voor uw initiatief. Ik ben 
steeds tot uw dienst voor het aan
brengen van voorstellen voor f ietsvoor-
zieningen in de regio Komen-Wervik-
Menen-leper. 

Michel Bllllau, 
Komen 
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Belcencie 
Vlamingen 
Als bekende Vlamingen zich openlijk tot 
het gedachtengoed van VU-ID21 beken
nen, dan is dat uitgebreid stof voor al
lerlei, meestal zure reacties. Dan wordt er 
geoordeeld en zelfs veroordeeld. Als dit 
jaren eerder al gebeurde, maar dan wel 
met mensen die onder de „grote paraplu" 
van de machtspartijen gingen staan, was 
er geen vuiltje aan de lucht. 
En als de verkiezingslijsten van diezelfde 
partijen al een „eeuw" uitpuilen van 
mensen uit de bevriende zuil, vakbonden, 
ziekenfondsen, onderwijs enz., ook niet. 
Nochtans ging het hier zeer dikwijls om 
mensen die weinig goesting vertoonden 
voor het politieke bedrijf en er ook vaak 
zwak presteerden, maar niet durfden wei
geren „iets" terug te doen voor verkregen 
persoonlijk voordeel van die partij. 
Ik wens niet euforisch te doen rond de 
komst van bekende Vlamingen naar VU-
ID21. Maar nog veel minder wens ik ze 
nu te beoordelen. 

Van mij krijgen ze veel meer dan het 
voordeel van de twijfel. Want als ze op 
eigenbelang uit waren, zouden ze wellicht 
een andere keuze gemaakt hebben. 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde 

Klare gevoelens 
Wie geniet voordelen bij de invoering van 
de euro? (WIJ, 7 jan. jl. - Gemengde 

gevoelens). Voor de gewone burger niet 
veel. Géén wisselkoersen die geld kosten. 
Europese landen bezoeken met dezelfde 
munt. Prijsdoorzicht. Daar stopt het! 
De opgelegde inspanningen van de be
volking leveren enkel op dat er een einde 
gekomen is aan het liederlijk leven van de 
overheid. De euro-invoering zal daar 
niets aan veranderen. Het grootste voor
deel gaat naar de financiële wereld met de 
binnen- en vooral buitenlandse aandeel
houders van steeds groeiende groepen. 
De rest van de argumentne is volks-
verlakkerij. 

Waar zouden de beloofde extra banen 
vandaan komen als de concurrentie ver
scherpt? Al jaren zien we dat er dui
zenden banen sneuvelen door fusies om 
de concurrentie tegen te gaan. Zijn de 
verbruikers, die jubelen om de stijgende 
concurrentie, nog wel goed snik als de 
steeds lagere prijzen (of goedkope bui
tenlandse invoer) zorgen dat de ene na de 
andere kleine fabriek hier dicht moet 
wegens gebrek aan winst? Ook het bedrijf 
waarin zij nu nog werken! 
Als men weet dat de overheid met de 
winst van bedrijven moet leven, hoe kan 
verscherpte concurrentie nog geld daar
voor opleveren? De veeltallige kleinscha
lige bedrijvigheid zorgde voor dat geld. 

Grote groepen weten verdomd goed hoe 
ze dat kunnen ontwijken. Zij zouden 
mogen jubelen. Doen het als slimme wolf 
in schaapsvel niet! Onrechtstreeks zullen 
zij in de toekomst bepalen wat de over
heid nog mag of kan doen. Zijn de bron 
van het geld! Ook op sociaal gebied. 
De overheid heeft, uit totaal gebrek aan 
inzicht van dit alles, zichzelf in een harnas 
gejaagd. Geld op, is op! Blijft alleen, wat 
er is, te verdelen onder wie meest roept. 
Voor gratis vervoer en véél steun. Het zou 
met klare gevoelens anders kunnen! 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Euro 
De wijze waarop u de komst van de euro 
(WIJ, Gemengde gevoelens, 7 jan. '99) 
beoordeelt lijkt nogal aan de vriendelijke 
kant. Ik vraag mij af waarom, zeker als ik 
uw commentaar vergelijk met dit in Visie 

(8 jan. '99). In dit weekblad van de koepel 
van Christelijke Werknemersorganisaties 
lees ik onder titel Euroland: een schit

terend ongeluk „20 miljoen werklozen 
geofferd op het altaar van de eenheids
munt." Het blad stelt dat „Als ze met de 
Maastrichtnorm het mes op de keel van 
de werkmens konden zetten, dan kunnen 
de EU- commissarissen datzelfde mes nu 
wel even dreigend doen blikkeren naar de 
kapitaalbezitters." 

En verder: „De EU moet meer dat een 
money-dmom worden. De nieuwe lich

ting Europese leiders moet de basis leggen 
voor een echte Europese regering, de 
sociale bescherming ongeschonden hou
den en de culturele verscheidenheid be
schermen. Dat laatste lijkt pietluttig, 
maar is het niet. Eén groot vaderland 
Europa schrikt ons af als we niet bij tijd en 
wijle kunnen schuilen onder onze klein
schalige kerktoren. We kunnen slechts 
openstaan voor onbekende zaken en 
mensen als we een eigen nest voelen." 
Bij dit laatste fragment dat zo uit WIJ had 
kunnen komen, vraag ik mij af wat de 
hoge politieke dames en heren (Miet 
Smet, Dehaene, Martens, Tindemans, 
enz...) die tot de christelijke zuil behoren 
daarvan zullen denken. 

P. Lammens, 
Hofstade 

Groot nieuws 
In die zin geef ik Johan Sauwens gelijk als 
hij stelt dat de media, het VRT-radi-
onieuws op kop, er soms in lukken om 
van onbenullige zaken groot nieuws te 
maken. (WIJ, 3 januari 1999, 7 jan. jl.). 
Neem nu de onzin die over de inge
bruikname van de euro als nieuws wordt 
verkocht, dit is werkelijk grotesk. Zo kon 
op maandag 4 januari (op de VRT-radio) 
een reportage beluisterd worden over een 
bedrijfsleider in de Kempen die de eerste 
van het euro-tijdperk wou zijn om zijn 
nieuwe BVBA te laten registreren. Het 
belangrijkste van de hele gebeurtenis (en 

van het bericht!) was dat zowel de bank
directeur als de notaris die de verrich
tingen moesten doen, die morgen extra 
vroeg hadden moeten opstaan. 
En dat is toch wel zeer belangrijk 
nieuws! 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Franstalige 
scholen 
De brief van Louis Tavernier in WIJ (7 
jan. jl.) waarin deze de vraag stelt waarom 
de afschaffing van de subsidiëring van 
Franstalige scholen op Vlaams grond
gebied niet geëist wordt of naar voor 
geschoven als verkiezingsthema, kan ik 
volledig onderschrijven. 
Amnestie en de afschaffing van de fa
ciliteiten gaan we van de Franstaligen 
nooit krijgen, waarom stoppen we dan 
niet gewoon met hen nog verder te sub
sidiëren? 
VU, daar dampt mij de koekoek! 

Herman Hermans, 
Arendonk 15 

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

K 
OPGAVE 125 
HORIZONTAAL 
5. Zulke stukjes materiaal 

kunnen gevaartijk zijn (9) 
8. Kan een mooie kleur zijn 

en nog lekker smaken ook! 
(5) 

9. Zou het op zulke korte 
tochten alleen maar om 
zoetigheid gaan? (12) 

10. Gaat over de buitenkant 
en over de laatste dag van 
Inzending (8) 

15. Zij hebben veel last van 
hun eigen lichaamstem
peratuur (12) « ' 

15. Zwemt die vis in je mond? 
(4) 

16. Om op te blazen (4) 
17. Wandelstok (5) 

VERTICAAL 
1. Die rennen voorop (9) 
2. Een lange rij puntjes (10) 
4. Zulke beesten zullen 't 

nooit koud hebben (10) 
5, Zeker een spook! (5) 

6 die tas is zo lek als een 
mandje (5) 

7 Reusachtig scheermes (4) 
11. Dit slot van een zin kan pijn 

doen (8) 
12. Hetgeen verplicht Is (4) 
14. Sportprijs die je ook op de 

eettafel kunt zetten (6) 

OPLOSSING OPGAVE 124 

Horizontaal: 5 gespaard; 6. 
wlnterverblyf; 8. o.a., 9. 
dwars; 10. straatrei; 12. uil; 
13. afstand; 14. slee; 15. test; 
16, boterhambeleg; 19. 
schietstoel; 21. even, 22. tin-
telogen, 
Verticaal: 1. barbaar; 2. erbij; 
3. geruststellend; 4. sfeerbe
derver; 5. snaren; 6. wijwater; 
7. foei; 11. rust, 16. bocht, 17. 
ere; 18. Mao; 20. ion; 21. sul 
Rosine De Langhe uit de Rat 
tepas 6 te 9860 Moortsele 
wint deze week. Zij krijgt bin
nenkort: haar prijs thuisbe
zorgd. 
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De briefkaart: met de oplossing 
van opgave 125 verwachten 
wij ten laatste op maandag 25 

januari 1999 op onze redactie, 
Barrikadenpleln 12 te 1000 
Brussel 
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I n meer dan 100 musea en archieven werden 

honderden Vlaamse miniaturen opgespoord, 

gerepoduceerd en in een knaap van een boek 

samengebracht. De Leuvense hoogleraar Maurits 

Smeyers klaarde de klus en het Davidsfonds biedt dit 

monument van schoonheid aan. Terwijl 600 beelden 

tonen, vertelt de studie waarom Vlaamse miniaturen 

internationaal verspreid zijn. 

^ UITSMIJTER 4 

In deze computergestuurde tijd kunnen 
WIJ ons nog nauwelijks voorstellen hoe in 
de Middeleeuwen een boek slechts tot 
stand kon komen na lange en noeste 
handenarbeid. Eerst kwam het plooien en 
snijden van het perkament (later het 
papier) aan de beurt. Vervolgens werd 
met een droge stift de bladspiegel en de 
schrijfruimte beperkt. Dan pas kon een 
kopiist de eigenlijke tekst aanbrengen, 
waarna de rubricator met kleur de struc
tuur van het werk accentueerde. Elke 
letter, elke kleur, elke versiering werd 
zorgvuldig met de hand aangebracht. 
Nadat de verluchter of illustrator nog zijn 
werk had gedaan, kon de boekbinder 

overgaan tot het samenbinden en het 
aanbrengen van een omslag. De ver
luchter versierde de initialen, bracht in de 
kantlijn allerlei tekeningen aan of vulde 
een heel blad met een of andere mi
niatuur. Zo werd elk boek een uniek 
exemplaar! 

RODE VERF 

Boekverluchters vonden hun inspiratie 
meestal in uitgesproken religieuze 
thema's. Dit kwam omdat de meeste 
manuscripten niet van wereldlijke aard 
waren. Veel verluchtingen stellen daarom 
engelen voor in aanbidding voor Maria, 
met een kleurrijk middeleeuws landschap 
als achtergrond, of de schepping van de 
wereld met het eerste mensenpaar; Pas 
vanaf de 13 de eeuw kwamen ook meer 
wereldse onderwerpen aan bod. Zo was 
een taverne-afbeelding waarin een ge
mengd gezelschap in een badstoof volop 
van de geneugten des levens geniet, zeer 
in trek. 

Miniatuur heeft in eerste instantie niets te 
maken met een klein formaat van het 
kunstwerk. Het woord werd afgeleid van 
het Latijn „minum" wat rode verf be
tekent. Onder miniatura verstond men 
dan oorspronkelijk rode letters en andere 
toevoegingen, die een tekst moeten struc
tureren. Later werd het woord verruimd 
in betekenis tot alles, wat een tekst ver
duidelijkte en versierde. De evolutie van 
de miniatuurkunst verliep grotendeels 
parallel met de ontwikkeling van andere 
kunsttakken, dit wil zeggen vanuit een 
zekere pre-Romaanse nederigheid, over 
het „maniërisme" ten tijde van het me
cenaat van Filips de Goede, tot het laat
gotisch perfectionistische vakmanschap 
van internationaal befaamde miniaturis
ten. 

Het is zeker zo, dat een volledige stijl
geschiedenis van de Vlaamse kunst enkel 
kan geschreven worden wanneer ook de 
miniatuurkunst aan bod komt. Het boek 
Vlaamse miniaturen is echter meer dan 
een louter kunsthistorische overzicht van 
de diverse stijlen of perioden in deze 
kunsttak alleen. Zo gaat de auteur al

lereerst in op de technische kant van de 
zaak: wie trad op als illustrator, waar 
gebeurde de aanbreng van deze verluch
tingen, in welke omstandigheden ge
beurde dit, welke middelen stonden de 
illustrator ter beschikking en waar wer
den tenslotte de manuscripten bewaard? 
Zo blijkt, dat tot en met de Romaanse 
periode vooral de kloosters bezig waren 
met de verluchting van handschriften, 
terwijl na 1200 meestal leken dit pre
cieuze werk begonnen uit te voeren. In 
die tijd werden de boekverluchters nog 
niet als kunstenaars beschouwd, maar als 
gewone ambachtslui, die hun tekentalent 

historische werken, epische geschriften 
en poëzie, wetenschappelijke werken 
over land- en tuinbouw, chirurgie en 
astronomie werden voorzien van detail
listisch uitgewerkte illustraties. Steden als 
Brugge en Gent waren daarbij draai
schijven van de internationale boeken
markt. Vanuit heel Europa stroomden 
bestellingen binnen en werden hand-

Groot is het kleine 
aan een uitgesproken technische vaar
digheid wisten te koppelen. 
Ook de sociaal-economische aspecten 
van het boekwezen in de Middeleeuwen 
neemt de auteur onder de loep. Voor wie 
werden deze handschriften aangemaakt, 
wie kocht ze, hoeveel werd ervoor be
taald en hoe werden ze gebruikt? Het is 
duidelijk dat de schaarste en de hoge 
productiekost van de toenmalige boeken 
ervoor zorgden dat het felbegeerde ob
jecten werden. Dergelijke bijstudies dei
nen in het boek dus uit tot een brede 
uitdieping van de middeleeuwse kunst, 
geschiedenis, mecenaat en bibliofilie van 
en in Vlaanderen. 

Dit standaardwerk over miniaturen, 
hoofdzakelijk chronologisch opge
bouwd, is dus uitgegroeid tot een grote 
kunst- en cultuurstudie van de middel
eeuwse periode. De miniaturen open
baren immers een hele wereldbeschou
wing: we kunnen er van alles uit leren 
over de toenmalige literatuur, de we
tenschappen, de maatschappelijke ver
houding en de economische welstand. 
Bovendien weten we uit dit uitgebreide 
wetenschappelijke onderzoek dat het 
meesterschap van de Vlaamse primitieven 
in feite teruggaat op het vakmanschap 
van de Vlaamse miniaturisten. 
De hoogstaande kwaliteit van de Vlaamse 
miniatuurkunst en het eraan verbonden 
vakmanschap, was verantwoordelijk 
voor de internationale verspreiding van 
deze handschriften. Vlaanderen was ge
woon toonaangevend op dit terrein. Van
daar ook dat musea, kunstcollecties en 
bibliotheken van overal Vlaamse mini
aturen bezitten. 

DE HOOCBLOE! 

In de loop van de 13de eeuw gingen ook 
gewone burgers als boekverluchters het 
penseel hanteren en waren de behandelde 
onderwerpen niet louter religieus meer. 
Moraliserende en juridische traktaten. 

schriften per schip naar de opdracht
gevers gebracht. 

Vooral dan het mecenaat van vorsten als 
Filips de Goede, Karel de Stoute en 
Margaretha van York dreef onze mi
niatuurkunst naar ongekende hoogten. 
De laatgotische miniatuurkunst van de 
5de en 16de eeuw overtrof de realiteit. 
Nog nooit waren de randversieringen in 
de handschriften zo weeldering en uit
bundig geweest. 

Het realisme van de voorstellingen was 
gewoon verbluffend. Het zelfs nu nog 
bewaard gebleven aantal miniaturen doet 
ons besluiten tot een geweldige mas
saproductie. Deze technisch knappe vak
lui begonnen trouwens uit de anonimiteit 

te treden. We kennen sommige namen: 
Simon Marmion, Simon Bening, Lucas 
Horenbout e.a. Het zal trouwens hun 
illustratiewijze zijn, die door de rest van 
Europa overgenomen werd. 
Het is de uitzonderlijke betekenis van dit 
boek, dat deze „sluimerende" kunst, 
want zo verborgen in musea, bibliotheken 
en collecties, en nochtans zo'n typische 
bedrijvigheid van onze toenmalige 
Vlaamse kunst, nu geopenbaard wordt. 
Op zijn beurt zorgt de hoogstaande tech
nische kwaliteit van het gebruikte il
lustratiemateriaal voor de ontegenspre
kelijke verbazing om de grote verbeel
dingskracht, de oorspronkelijkheid van 
de iconografische gegevens, het uitge
sproken vertellende karakter van de 
voorstellingen en de onschatbare beeld
rijkdom van onze middeleeuwse mini
aturisten. 

Dirk Stappaerts 

c» Vlaamse miniaturen. Maurits Smey

ers. Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1998. 

560 blz., 4.995 fr. 

Deze 

miniatuur 

stelt de 

stichting van 

Venetië door 

de Tï-oyanen 

voor. De prent 

werd midden 

van de XVde 

eeuw In 

opdracht van 

Filips de 

Goede 

uitgevoerd. 

Vlaanderen op z'n best 
Maurits Smeyers (° Leuven, 1937), hoogleraar 
Kunstgeschiedenis aan de KU-Leuven is de 
motor achter het Studiecentrum Vlaamse 
Miniaturisten en een wereldautoriteit op het 
gebied van de Vlaamse schilder- en ml-
niatuurkunst van de late middeleeuwen. De 
prof had ook de wetenschappelijke leiding 
van de Dirk Bouts-tentoonstelling te Leuven, 
trouwens uitgeroepen tot cultureel ambas
sadeur van Vlaanderen 1998. 
Het boek dat hIj over de Vlaamse miniaturen 
heeft samengesteld Is letterlijk en figuurlijk 
een kunsthistorisch monument van formaat, 
het brengt een synthese van maar liefst acht 
eeuwen Vlaamse miniatuurkunst, van de 
vroegste sporen uit de achtste eeuw tot 
omstreeks 1550. In de epiloog worden de 
19de-eeuwse neogotische miniaturen voor
gesteld Dit majestatische werk kan be
schouwd worden als het kroonjuweel uit de 
nu haast 125-jange geschiedenis van uit
geverij Davidsfonds 

Het boek Is gesierd met meer dan 600 
prachtige miniaturen, in al hun realistische en 
typografische kleurenrijkdom. Meer dan 100 
van deze miniaturen werden nooit eerder 
gepubliceerd, maar speciaal voor deze uit
gave gefotografeerd. 

Het beeldmateriaal Is afkomstig uit 131 di
verse musea, bibliotheken en archieven Het 
boek, dat geleverd wordt In foedraal, ge
bonden, in vollinnen band, met goudstem-
peling en stofwikkel, telt 528 bladzijden en 
weegt ruim 4,5 kg, het kost 4 995fr. 
De lay-out werd schitterend verzorgd door 
de vong jaar overleden Cregie de Maeyer. De 
oplage van de Nederlandstalige uitgave be
draagt 9.000 exemplaren, een Franse editie 
In een oplage van 3.000 Is In de maak. 
Bij de Duitse uitgeverij Herder volgt ook een 
Duitse uitgave, terwijl het Paul Gettymuseum 
In Los Angeles de Engelstalige versie verzorgt. 
Kortom, Vlaanderen op zijn best! 
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