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ijdens de druk bijgewoonde
persconferentie van donderdag 21
januari jl. stelde VU-voorzitter
Patrik Vankrunkelsven drie verruimers voor.
Samen, aldus de VU-voorzitter, zullen ze de
partij niet enkel electorale winst opleveren,
maar ook het democratisch Vlaamsnationalisme verdiepen.
Zo keert Mieke Van Haegendoren
(rechts op de foto), hoogleraar aan het
Limburgs Universitair Centrum (LUC), naar
eigen zeggen naar de 'schaapstal' terug. Ze zal
na kopman/o^fl« Sauwens de tweede plaats
innemen op de lijst van het Vlaams parlement
in Limburg. Van Haegendoren is geen
onbekende naam in Vlaams-nationale
middens. Vader Maurits Van Haegendoren was
de oprichter van de Stichting Lodewijk de
Raet, een vereniging die Vlaamsgezinden van
verschillende strekking bijeenbracht. Omdat
hij de toenmalige kathoheke scoutsbeweging
op federale basis wou organiseren, kwam hij
in aanvaring met kardinaal Van Roey. In 1968
werd hij als 'verruimingskandidaat' VUsenator. Vandaag volgt dochter Mieke in zijn
voetsporen. Eerder bekende zij zich tot de
sociaal-democratie, over de huidige SP is ze
bijzonder ontgoocheld. „Corruptie is een erge
zaak, zeker wanneer een 'pacifistische' en
'antimilitaristische' partij smeergeld heeft
gekregen van een wapenhandelaar. Het is dan
ook onbegrijpelijk dat de SP vandaag gewoon

erleden week bespraken wij de
V
nieuwjaarstoespraak van VEV-voorzitter Karel Vinck. Namens de Vlaamse
werkgevers verklaarde hij dat de echte
inzet van de verkiezingen op 13 juni a.s. de
toekomst van Vlaanderen en België is.
Daardoor is - aldus Vinck - een verdere
stap in de staatshervorming onafwendbaar. WIJ horen dit graag zeggen, maar
zitten de andere
Vlaamse sociale
partners wel op
dezelfde lijn? Het
was dus wachten
op reacties uit de
Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (Serv),
in dit orgaan zitten naast vakbonden en
NCIVIV ook de werkgeversorganisatie van
Vinck. Helemaal onwetend zullen de Servleden dus wel niet geweest zijn over de
gedachten van het VEV
Het is goed om weten dat wat de Servvoorzitter vertelt het resultaat van overleg
IS HIJ spreekt namens allen die in zijn raad
zitting hebben Bovendien zetelt de voorzitter bij beurtrol, dit jaar iemand van het
ABVV (Xavier Verboven, Vlaams intergewestelijk secretahs) De Vlaamse sociale
partners zeggen een constructief debat
over de staatshervorming niet uit de weg
te willen gaan, op voorwaarde dat niet
wordt geraakt aan de bestaande solida-

de bladzijde omdraait, zonder een mtern
gewetensonderzoek op te starten"
Ook Danny Pieters (midden op de
foto), hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven (KUL), bekent zich als
verruimingskandidaat tot de VU. Hier en in
het buitenland wordt hij gewaardeerd omwille
van zijn gedegen kennis over alle aspecten van
de Sociale Zekerheid. Met Steven Van
Steenkiste bedacht hij een oplossing om de
defederalisering van de S-Z in Brussel
mogelijk te maken. Voor Pieters vormt o.m.
de inertie van de meerderheidspartijen om de
S-Z te hervormen en te defederaliseren, de
reden om niet langer aan de kant te blijven
staan. De sociaal bewogen professor staat als
eerste gerangschikt op de kamerlijst in
Leuven.
Tot slot is er Mare Platel, sinds 1998
hoofd van de studiedienst van de VU. Jk heb
steeds voor de VU gestemd. In die zin ben ik
geen verruimer, maar een kind van de VU."
Platel is een nuchter en radicaal flamingant
die wil instaan voor de afwerking van het
Vlaamse huis en bovendien de belangen wil
behartigen van de -I- 50-jarigen „d^e al te
makkelijk uit de maatschappij worden
gestoten." De gewezen hoofdredacteur van
Het Belang van Limburg zal de 5de plaats van
de Senaatslijst innemen.
(Zie ook blz. 3 en 4)

riteitsmechanismen, nu niet en later ook
niet Men mocht geen ander standpunt
verwachten, de vakbonden gruwelen van
verdere staatshervorming. Een houding
die bepaald wordt door de Waalse vleugels, ook al stellen de Vlaamse zich de
jongste tijd soepeler op. Wat niet wil zeggen dat ze zo ver willen gaan als VEV en
NCMV die meer autonomie willen.

Nood aan
vernieuwing groot
De vakbonden zien regionalisering van het
wetenschappelijk onderzoek en een aanzet tot fiscale autonomie wel zitten, maar
ziekteverzekenng en kinderbijslag willen
ze met op de agenda Dat verbod - want
dat is het' - komt uit Wallonië, daar moet
met aan getwijfeld worden Toch is de
kleinste beweging aan Vlaamse vakbondszijde hoopvol, te weinig echter om gelijke
tred te houden met de werkgevers die
blijkbaar klaarder zien in de mogelijkheden
die voor Vlaanderen open liggen
De vakbonden willen zich voornamelijk
bezighouden met de banenprobiematiek,
vooral arbeidsduurverkorting, deeltijdse
arbeid, loonlastenverlaging en de scholing

Bij een receptie.
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Hoe zit het met uw fonds?.
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Hoe zit tiet met zijn fonds?.
Gemold!?
SJiekantiel<!.

(evdc)

van laaggeschoolden. Belangrijke onderwerpen natuurlijk, maar zouden deze met
doeltreffender kunnen aangepakt worden binnen een groot Vlaams sociaal overleg? D w.z met partners die zich enkel
hoeven te engageren tegenover werknemers en werkgevers in Vlaanderen. Niet
omwille van taal- of andere redenen maar
omdat de problematiek hier anders ligt
dan in Wallonië. Zo'n werkwijze hoeft geen
solidanteit uit te sluiten of discriminatie
tot gevolg te hebben Het is geen teken
van bekrompenheid, maar van een eigen,
doelbewuste aanpak, die wij zo graag bewonderen bij andere regio's van Europa!
Geleerd uit het verleden heeft de industrie in Vlaanderen andere wegen gekozen dan in Wallonië, waar bij voorkeur
op overheidsinbreng gesteund wordt Dat
IS een keuze die wij Wallonië met benijden,
maar gunnen Dat Vlaanderen andere wegen bewandelt, is even eerbiedwaardig
De democratische Vlaams-nationalisten
zijn steeds voorstander geweest van een
autonome aanpak, nu meer dan ooit
Omdat de huidige staatshervorming de
deelstaten nog onvoldoende macht en
middelen toekent, is een verdere stap
noodzakelijk Vandaar dat de Volksunie
naar de kiezer gaat met de duidelijke, met
mis te verstane boodschap 'Méér Vlaanderen, méér kansen.' Dit pnontaire verlangen wordt perfect aangevuld door de
ID'ers, de partners binnen de alliantie

VU & ID. Deze vernieuwingsbeweging
hoopt een en ander in beweging te brengen. Het zou mogen en moeten want de
traditionele partijen weigeren de oude
gewaden af te leggen. Tobback en Verhofstadt hernemen hun spel van 1995
alsof de wereld al die tijd stil is blijven
staan, de CVP herhaalt het Ervaren Ciüsscenano met Dehaene in de hoofdrol,
Agaiev en Ecolo houden aan mekaar vast,
schuchter om hun kansen op regenngsdeelname met in gevaarte brengen Weinig nieuws onder de zon dus, daar waar
velen gehoopt hadden dat na het afkondigen van ,,het einde van een generatie" een nieuw tijdperk kon beginnen Niets daarvan' Integendeel, zelfs!
De gepensioneerde gouverneur van de
Nationale Bank werd naar aloude trant
vervangen door twee politieke benoemingen die kunnen tellen een PS'erkabinetschef en een CVP'ster-beschermeiinge van de gouverneur (Tussen haakjes Er doen de wildste geruchten de
ronde over ,,de verkoop" van het gebouw
van de Nationale Bank te Antwerpen De
UIA zou voor 1 symbolische frank dit
gebouw kado krijgen Om wie te plezieren? De universiteit, de beschermelinge tevens prof, de ex-gouverneur?)
Zeg nu zelf, wordt het echt geen tijd om
deze oude politiek definitief te verlaten en
een nieuw beleid te installeren?
Maurits van Liedekerke

van de prins geen kwaad
Je bent welgesteld en houd je bezig met
de natuur. Alleen koning worden kan je
niet: oompje heeft het anders gewild. Je
wordt nergens ernstig genomen, maar
wel overal vriendelijk te woord gestaan.
In feite lacht het leven je toe, maar ook
dat maakt je niet gelukkig. Overal
rondom je zie je kikkers die - hoeveel
kussen je ze ook geeft - maar niet in
^

Guy Quaden volgt Fons Verplaetse op als gouverneur van de Nationale Bank. Quaden heeft een PSsignatuur; een gewaarschuwd man is
er twee waard...

Binnenkort kan u uw woning
laten behangen of schilderen en de
uitvoerders van de werken betalen
met dlenstencheques. wordt de euro
niet zo stilaan overbodig?

Steeds meer Vlaamse meisjes
van 15 ^ 16 jaar roken. Jongens van
dezelfde leeftijd roken steeds minder

Vanaf midden februari zullen in
Gent ergemispatrouilles de baan opgaan om irritante chauffeurs te filmen
en ze daarna te confronteren met hun
eigen gedrag. Wat in Nederland al jaren
een TV-programma is CBlik op de
weg') leidt inmiddels in Vlaanderen tot
discussies over privacy, 'Big Brother' en
schandpaalbeieid.

Mogelijk kunnen camera's in
het openbaar vervoer wél: dit jaar alleen al hebben minstens 10 Antwerpse
bus- of trambestuurders klappen gekregen van passagiers.

Ofschoon ook de Kate Moss'en
onder ons er voor iets zullen tussen
zitten, is nu toch ontdekt dat anorexia
of magerzucht genetisch bepaald is.

Omdat het risico op een gigantisch braadfeest bestaat, verbiedt
de petroleumgigant Esso zijn klanten
nog te telefoneren met een GSM in de
onmiddellijke omgeving van de pompen.

Bericht uit de doos van Pandora: het gemeentehuis van Genk is
gebouwd zonder vergunning.

Luc van der Kelen, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, zou
tot de VLD-coöptatiekandidaten horen
voor de Senaat. In tegenstelling tot
Dirk Sterckx bestaat er weinig twijfel
over Van der Kelens liberale stemgedrag.

Tot slot: de burgemeesters
gaan meer verdienen dan tot op heden het geval was.
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prachtige prinsessen of Vlaamse
zangeressen willen veranderen. En je
wordt - zoals duizenden andere
Vlamingen - depressief. Net genoeg om
op een 'nieuwsloze' dag de voorpagina
van alle kranten te beheersen. Het
ergste is dat het nieuws ons niet kon
opvrolijken. Op bladzijde twee en drie
stonden grotere problemen.
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Waalse broeders,...
„Onverdraagzaamheid, xenofobie, onrechtvaardigheid
ofvruneia, gelUkheia, broeaerlUkheia (..) Thans voeren
de Vlaamse, gewestelijke en provinciale overheden een ware
guerlllastrijd tegen een gedeelte van de bevolking en tegen
een aantal democratisch verkozen gemeentemandatarissen.
Zo'n beleid en dergelijke feiten zijn voor ons socialisten
juridisch onaanvaardbaar omdat ze volkomen indruisen tegen
de principes van de Europese constructie en, erger nog, tegen
de meest fundamentele democratische beginselen."
Uit een recent PS-pamflet, verspreid in Vlaams-Brabant.

^

VLAAMS PARLEMENT
Op 2 april 1996 werd in het Vlaams
parlement een bijzonder decreet gestemd
waardoor de benaming Vlaamse raad
door Vlaams parlement gewijzigd werd.
Toch neemt niet iedereen deze benaming
in de mond. Premier Dehaene heeft het
nog vaak over de Vlaamse raad. Overigens staat deze term aangeduid in de
federale grondwet. Aangezien de federale
overheid 'de moeder van alle verkiezingen' van juni 1999 organiseert, zou het
best kunnen dat de burger niet de vertegenwoordigers van het Vlaams parlement, maar wel deze van de Vlaamse
raad moet verkiezen.
Daartegen tekende Vlaams parlementslid
en gemeenschapssenator Chris Vandenbroeke (VU) protest aan. „Collega's in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben de federale minister van Binnenlandse
Zaken Luc Van den Bossche daarover
ondervraagd. De minister toonde zich
welwillend, hij verklaarde dat het administratief mogelijk is de benaming
Vlaams parlement tijdens de komende
verkiezingen te gebruiken. Zal dit ook
effectiefgebeuren f Kunt u daarvoor waarborgen bieden?" Zo vroeg de VU-volksvertegenwoordiger aan Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden Leo
Peeters (SP).
De minister drukte Vandenbroeke op het
hart dat op de stembiljetten de benaming
Vlaams parlement vast en zeker zal worden gebruikt. ,JAinister Van den Bossche
heeft uitdrukkelijk toegezegd dat hij zich
op het bijzonder decreet van het Vlaams
parlement zal baseren."

VOOR IEDER EEN
NAAM
Door het decreet van 4 juli 1806 hebben
kinderen die levensloos geboren worden
wettelijk geen recht op een naam. In de
zomer van 1997 diende VU-senator Bert
Anciaux een wetsvoorstel in om ouders
van doodgeboren kinderen of kinderen
die kort na geboorte overlijden de mogelijkheid te verlenen het levensloos kind
toch wettelijk een naam te geven. Het
voorstel werd verleden week unaniem
goedgekeurd in de commissie/«stóre van
de Senaat. Verwacht wordt dat het eind
deze maand in de plenaire vergadering
wordt gestemd.
Aan het burgerlijk wetboek wordt een
nieuw artikel toegevoegd dat een nieuwe
akte van aangifte van levensloos kind in
het leven roept. In deze akte worden de
dag, het uur, het tijdstip van de bevalling,
het geslacht van het kind, en, indien gewenst, de voornamen van het kind opgenomen. De akte wordt daarna in het
register van de akten van overlijden ingeschreven. Bert Anciaux hoopt „dat de
nieuwe wet mensen die geconfronteerd

worden met het verlies van een kind een
stukje vooruithelpt bij het verwerken van
dit vreselijke drama." Reeds enkele jaren
groeperen ouders van een overleden baby
zich in de zelfhulpgroep Met lege handen.
De groep ijvert voor het 'naamrecht' van
hun kinderen. Voor vele ouders is het een
manier om het dode kindje een plaats te
geven in het gezin en in de maatschappij.

SMET HOUDT BOOT AF
De federale regering diende een wetsontwerp in om de sociale verkiezingen te
organiseren en ze naar het jaar 2000 te
verschuiven. Op het wetsontwerp diende
VU-volksvertegenwoordiger
Annemie
Van de Casteele in de commissie Sociale
Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers twee amendementen in.
De VU-poHtica meent dat niet enkel de
representatieve werknemersorganisaties
zoals het ACy ABW en ACLVB het recht
mogen hebben om een lijst van kandidaten in te dienen voor de verkiezingen
van de ondernemingsraden en de comités
voor preventie. Volgens Van de Casteele
moet de werknemers van een bedrijf
toegelaten worden zelf een kandidatenlijst voor te leggen. „Een dergelijke lijst
waarborgt dat iedere werknemer, ook de
niet-gesyndiceerde, los van bestaande historisch bepaalde en ideologisch onderbouwde vakbonden kan opkomen voorde
belangen van de werknemers of iemand
van zijn keuze kan afvaardigen." Zo'n
democratische vernieuwing zou ook kunnen bijdragen tot nieuwe ideeën
binnen de werknemersorganisaties. „Hei
zou een belangrijke stap zijn naar vernieuwde inspraakcultuur binnen de bedrijven."

De macht,
niets dan de
macht...

Toen Van de Casteeele de amendementen
indiende, voelde de federale minister van
Tewerkstelling Miet Smet (CVP) zich geroepen om deze te 'banaliseren'. Volgens
de minister zijn er al te veel vakbonden en
zou het voorstel van Van de Casteele er
niet toe bijdragen dat de belangen van de
werknemers op hogere niveaus van het
sociale overleg behartigd worden. Dit
argument houdt geen steek. De VU-politica is niet van plan om een nieuwe
vakbond in het leven te roepen, wel
integendeel. En waarom zouden werknemers die niet tot de erkende vakbonden
behoren niet in staat zijn hun belangen op
'hogere niveaus' te verdedigen ?

DRIE SOORTEN
LEUGENS
Na de 'uitnodiging' van de SP aan het
adres van de Vlaamse liberalen om de
werkgelegenheidsprogramma's van beide
partijen te vergelijken, staken alle democratische partijen de koppen bij elkaar.
Ze kwamen overeen een werkgroep te
laten samenstellen. Deze zou een sluitend
systeem ontwerpen om de verscheidene
partijprogramma's op hun economische
en budgettaire effecten te onderzoeken.
De Franstalige partijen lopen niet echt
warm voor het initiatief.
Eerder diende CVP-kamerlid Pieter De
Crem een wetsvoorstel in om een dergelijke opdracht aan het Rekenhof tot te
vertrouwen. Toch was de VU reeds voordien vragende partij om een onafhankelijke instelling in het leven te roepen
waar parlementsleden en fracties terecht
kunnen om de budgettaire gevolgen van
hun voorstellen te berekenen. „Een kleinere partij beschikt niet over uitgebreide

Waarde Heer
Hoofdreciacfeur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu gaat die
Van Quickie al in zijnen halfbloten op de voorpagina van De
Morgen staan. Met ID21 op zijn weinig behaarde borst getatoeëerd. Ge ziet wat ge bereikt met al die vunzige prentjes in uw
gewaardeerd blad! Kunt ge misschien die hele laatste bladzijde
vullen met een blote madam. Er zijn zo nog gazetten - én andere
dingen, De Liedekerken, én andere dingen - die daar groot mee
zijn geworden.

Ik wil u er ook opmerkzaam op maken dat gij in de vernieuwingsvijver nu toch eens wat werk moet gaan maken van
blauw bloed. En dan bedoel ik niet dat gij een konijn uit uw hoed
moet toveren! Gij hebt immers ook gelezen dat de prins het moe is.
Al dat gestress en gepees: het kan niet goed zijn voor de leden. Die
man wil een ander leven en nu ze bij u toch aan het vernieuwen zijn
geslagen, kan hij u misschien wél van dienst zijn. Weinigen binnen
de monarchie zullen zo republikeins zijn als den dezen!
Een andere kandidate kunt gij zoeken in het Brusselse. Zij heeft
nu genoeg anderen gemold en kan daarom zeker een plaatsje
verdienen op uw open stadslijst. Magda of mag-da-nie?
In de toestroom van de verkiezingen lijkt het mij - en ons

^
studiediensten, ministeriële kabinetten of
bevriende zuilorganisaties om het parlementair werk te ondersteunen." Reeds
in 1996 vroeg VU-kamerlid Fons Borginon aan premier Dehaene om een onafhankelijke instantie op te richten die het
parlementair werk onderbouwt.
Het voorstel van Borginon verschilt van
de huidige voorstellen omdat het vooral
de versterking van de parlementaire democratie voor ogen heeft en niet zozeer
een budgettaire vergelijking van partijstandpunten. Het VU-voorstel moet kleinere partijen in staat stellen hun voorstellen op budgettaire haalbaarheid te
toetsen. Dat ligt in het verlengde van
voorbereidend parlementair werk. Overigens merken de democratische Vlaamsnationalisten op dat niet alle beleidskeuzen financieel berekenbaar zijn. ,floe
berekent men kwaliteit van het bestuur, de
baten depolitisering en ontzuiling, een
betere en doorzichtige staatsstructuur}",
zo vraagt de VU zich af. ,fiisraeli zei ooit
dat er drie soorten leugens bestaan: leugens, verdomde leugens en statistieken. De
huidige CVP-affichecampagne bewijst dat
cijfers ogenschijnlijk alles, maar in feite
niets bewijzen."
Bovendien rijst de vraag of alle berekeningen waardenvrij en dus objectief
zijn. „Zelfs voor de becijfering van een
lastenverlaging zullen verschillende wetenschappelijke scholen verschillende
werkschema's gebruiken en tot uiteenlopende resultaten komen. De onafhankelijkheid van het onderzoek wordt niet
gewaarborgd door het aan professoren van
verscheidene strekkingen toe te wijzen,
noch door het toe te vertrouwen aan het
Planbureau dat in opdracht van de regering werkt. Ook de Nationale Bank die,
zoals vandaag nog eens blijkt volgens
politieke verdeelsleutels is samengesteld,
staat niet garant voor een objectief onderzoek."

RUZIE IN VVB
Het rommelt in de Vlaamse Volks Beweging (WB). Verklaringen van de
nieuwe WB-voorzitter Yvan Mertens in
Gazet Van Antwerpen (15 januari) vormen de aanleiding. De bestuursleden van
de Brusselse WB-afdelingen zijn daarover bijzonder gegriefd. In het interview
verklaart Mertens zonder meer dat Brussel hem gestolen kan worden. Voor Mertens is de onafhankelijkheid van Vlaanderen een conditio sine qua non. Of
Brussel in Vlaanderen opgaat of samen
met de Franstaligen wordt bestuurd, doet
er voor Mertens niet toe. Voor de W B voorzitter is Brussel „een detail." Vlaanderen met of zonder Brussel, het laat
Mertens koud. Dat is in tegenspraak met
de WB-standpunten van 1991 en 1994,

die duidelijk aangeven dat Vlaanderen
Brussel niet mag loslaten.
Mertens laat zich bovendien laatdunkend
uit over de Brusselaars. En ondanks protest van WB-Brussel gaat hij in de Waalse
krant Le Matin (25 januari) nog een stap
verder: „Le sort de Bruxelles est un détail
par rapport au bien-être de neuf million de
personnes." Mertens, die veel heeft gereisd, denkt het warm water te hebben
uitgevonden. Indien de Vlamingen Brussel niet wensen, en daar is Mertens van
overtuigd, dan kunnen ze een soort 'Singapore' in het leven roepen. „Mef bitterheid stelt de WB-Brussel vast dat de
WB-voorzitter bereid is vele volksgenoten
op te offeren, alsmede het belangrijkste
economisch centrum van de Vlaamse natie. Het toppunt is dat hij de taal van het
FDF spreekt."

Ludwina - bovendien geen slecht idee om de mensen eerst bij de
neus te nemen, om ze daarna te zeggen dat het toch niet zo'n goed
idee is. De Daerden in kwestie - van de fiscale autokilometers,
weet ge wel - heeft zo toch maar zijn compleet waardeloze
legislatuur weten op te borduren.
Afsluitend, De Liedekerken, wil ik u verwijzen naar mijn verkiezingscontract dat ik binnenkort in 'De Meter' zal voorstellen.
Gratis Rodenbach, gratis nootjes, gratis naar de cinema, gratis
taxivervoer en - als de Rooie Rutten mij al niet voor is geweest gratis belastingen. Als dat niet vernieuwend is!
Uw ongekroonde,

DOORDEWEEKS

De Gele Geeraerts
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ExtreemRechts In
Frankrijk: zlJn
zij hét volk?

^oor VU&ID zijn afspraken over een nieuwe
regeringsvorming uit den boze. De
alliantie laat de kiezer de kaarten schudden. Ze plaatst de
democratisering van de politieke besluitvorming en een
verregaande staatshervorming op de verkiezingsagenda
(zie biz. 4.). De alliantie neemt ook sociaal-economische
standpunten in.

zondheidszorg hoort sterk preventief, efficiënt en vooral betaalbaar te zijn. Heeft
de verzuiling van het Sociale Zekerheidssysteem de kostprijs van de gezondheidszorg niet opgedreven? Biedt een doorgedreven en goedkopere eerstelijnszorg
geen waarborg voor het inperken van
vaak nutteloze en dure medische onderzoeken? Daarover zwijgen de traditionele partijen, de vraag rijst of de belangen van de patiënt dan wei van belangengroepen voor hen centraal staan.
Op dat vlak hoeven anderen een huisarts
als Vankrunkelsven geen lessen te leren.
,, Wetenschappelijke analyses leren dat
het hoge remgeld een gevaarlijke barrière
Nadat Johan Vande Lanotte, campagne- Of de Vlaamse socialisten met deze herwordt voor sociaal zwakkeren die van
leider van de SR VLD-kamerlld Rik Daems kauwde strategie de verkiezingen zullen
noodzakelijke
en nuttige medische zorwinnen, blijft afwachten. Alleszins wil de
had uitgenodigd om Inet economisch progen
worden
uitgesloten.
Bijna nergens In
partij daarmee het 'eigen' thema tot inzet
gramma van beide partijen op hun fiEuropa
is
het
remgeld
voor
de eerste
van de verkiezingen uitroepen en tegelijk
nanciële haalbaarheid te toetsen, is het
lljnszorg
zo
hoog.
Toch
wel
een sociale
de andere partijen van asociaal gedrag
aanvanl<elijl<e pittig debat over de verbekommernissen,
zo
denken
we."
beschuldigen. Het valt daarbij op dat SPgelijking van verkiezingsprogramma's uitDe
VU-voorzitter
merkte
daarbij
op dat de
gedoofd. SP en VLD raakten het weliswaar kamerlid Vande Lanotte ook VU&ID als
partij,
zeker
met
de
verruimingskandida'neoliberalen' brandmerkt. Het was
eens over het principe om de tewerkten, de nodige kennis in huis heeft. De
daarom nuttig dat zowel ID21 -woordvoerstellingsplannen van beide partijen én het
der Vincent Van Quickenborne als VU- internationaal gewaardeerde professor
regeringsbeleid inzake werkgelegenheid
voorzitter Patrik Vankrunkelsven het so- Danny Pleters is gespecialiseerd in het
aan een 'objectief' wetenschappelijk onSociale Zekerheidsrecht, Professor Mieke
ciaal-econoische thema tijdens de nieuwderzoek te onderwerpen. Er moet daarbij
Van Haegendoren is aan het Limburgs
jaarstoespraken aankaartten. Beiden dennog afgesproken worden welke partij
Universitair
Centrum verantwoordelijk
ken in dezelfde richting. Het huidig sysdaartoe welke bevriende professoren zal
voor
vakken
als
sociologie, arbeidsverhouteem van Sociale Zekerheid moet niet te
aanduiden, welke vragen opgesteld zullen
dingen
en
sociaalen economisch overallen prijze behouden blijven, maar deels
worden en wanneer men uiteindelijk met
heidsbeleid. Ze staat tevens aan het hoofd
veranderd en gemoderniseerd worden,
het onderzoek zal beginnen. Zo houdt de
van het Sociaal Economisch Instituut Ais
aangepast aan nieuwe noden en uitdaSP eind maart een werkgelegenheidsconvoorzitster van de Nederlandsallge Vrougingen zoals de toenemende veroudering
gres, zodat het werkgelegenheidsplan van
wenraad byer^Qt ze o,m. oplossingen aan
en de dreigende onbetaalbaarheid van
deze partij nog moet verfijnd worden. Dat
voor
de moeilijke combinatie arbeid en
het systeem. Daarom, aldus Van Quicwijst erop dat het voorstel van de camgezin.
Van Haegendoren noemt zich een
kenborne, moeten naast lasten op arbeid,
pagneleider niet enkel tot doel had een
pragmatische
nationalisten pleit voor een
ook lasten worden betaald op consumptie
'welles-nletes' spelletje te voeren. In feite
verregaande
staatshervorming.
Met de
en vermogen. HIJ brak ook een lans voor
wou de SP met het voorstel ook het
(vooriopig)
derde
verruimer
Marv
Platel
meer deeltijds werk en voor flexibilisering
thema van de werkgelegenheid en de
van de werktijd, zowel voor werkgevers als hebben de VU en de alliantie zich zowel
Sociale Zekerheid op de verkiezingscommunautair als sociaal-economisch
voor werknemers."
agenda plaatsen. Dat stelt de SP In staat
versterkt.
Van Quickenborne vatte het
om het gevoelige veiligheidsthema zo
Vankrunkelsven wees op de noodzakelijke
treffend
samen:
,,We kunnen de kiezer
lang als mogelijk van de verkiezingsdefederaiisering van kinderbijslagen en
recht
In
de
ogen
kijken.''
(evdc)
agenda te houden.
gezondheidszorgen, Een Vlaamse ge-

V

Een versterkte ploeg
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stof tot spreken
op 11 juli 1997 nam de Waalse
fotograaf Jean-Claude Dessart een foto
waarop Jean-Marie Happart en
burgemeester José Smeets gewillig
poseerden bij het Yoerens gemeentehuis.
Daaraan was een bord gehangen met de
tekst 'Non au drapeau de la
collaboration'. VU-senator Bert Anciaux

stelde daarover al op 24 juli een
schriftelijke vraag aan de toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken.
Behalve het feit dat hiermee de taalwet
werd overtreden, was het bord ook
ongemeen provocatief. Anciaux vroeg of

er een tuchtprocedure werd ingesteld
tegen de Voerense burgemeester. Sinds
korte tijd is er ook een antwoord op de
vraag. „Ik beschik niet over
aanwijzingen dat het de burgemeester
was die (van binnenuitl/nvdr.) het bord
aan de gevel bevestigde. Er is dan ook
geen tuchtprocedure ingesteld." luidde
het.

V WETSTRAAT

ert Anciaux, voorzitter van de alliantie VU&ID,
zet de electorale cannpagne in met de
slogan 'Samen krijgen we alles in beweging'. VUvoorzitter Patril< Vankrunkelsven voegt daaraan toe
'Meer Vlaanderen, meer kansen'. Dat werd duidelijk
tijdens de nieuwjaarsreceptie van VU&ID.

B

VU&ID heeft

vertrouwen in kiezer
Heel wat mandatarissen van VU en sympathisanten van ID21 kwamen naar de
nieuwjaarsreceptie van VU&ID, vrijdag
22 januari jl. in de Markten in Brussel.
Even leek de receptie op een markt toen
de zwierige reporter van TV6 Luc Alloo
kwam binnengelopen. Hij kreeg het voor
elkaar de nog aanwezige Vlaams-nationalisten en ID2rers samen de Vlaamse
Leeuw te laten zingen. Er is inderdaad
heel wat in beweging.
PRIMEUR
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Geen mens spreekt nog van 'Ie nouveau
CVP', de VLD verliest haar vernieuwende pluimen, rijdt daardoor 'met de
remmen dicht', terwijl de SP de versnellingsbak slechts in 'achter-uit' zet.
„Onze alliantie voor de vernieuwing", zo
deelde een fiere VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven mee, „is een primeur in
Vlaanderen. Het is voor het eerst dat een
partij en een beweging elkaar vinden en
met een gezamenlijk project naar de kiezer
trekken. Nu nog vragen sommigen zich af
waarom een gevestigde partij als de VU
zich aan zo'n experiment waagde. Nu nog

stellen sommigen schamper dat het een
marketingstunt is, een verdekte verruimingsoperatie, een modegril. Ik kan u
verzekeren dat de alliantie een weldoordachte optie is van twee onafhankelijke
partners die beiden een antwoord zochten
op de vertrouwenscrisis die dit land nog
steeds beheerst sinds het werd opgeschrikt
door het Dutroux-drama. Wij leggen ons
niet neer bij de vrees dat dit leidt tot een
antipolitiek of antidemocratisch stemgedrag. De alliantie is een uitgestoken hand
naar alle Vlamingen die een positief antwoord willen geven op de onzekerheid
over de toekomst, de angst, het ongenoegen over corruptie en gesjoemel, de
vriendjespolitiek en de ondoorzichtigheid
van de besluitvorming."
Voor de VU-voorzitter zal de alliantie
uitmonden in meer politieke macht voor
het alternatief. Deze macht moet aangewend worden om „alles wat vast zit te
laten bewegen". Een andere uitdaging
van VU&ID is het bieden van meer
levenskwaliteit. De bevolking moet meer
kansen krijgen om zich te ontplooien, te
ondernemen, zichzelf te zijn. Dat, aldus

VU-voorzitter Patrik Vankrunicelsven: de alliantie VU&ID is een weldoordachte
optie.
Vankrunkelsven, kan niet meer in het
drang naar een eigen stem in Europa,
huidige België. ,JAet meer Vlaanderen,
rechtstreeks en volgens onze eigen visie om
bieden we meer kansen."
die Europese droom mee gestalte te geven."
REALITEIT
Vankrunkelsven riep ook op tot meer
Volgens Vankrunkelsven laten zowel
'realiteitszin', een verwittiging aan het
Vlaanderen als Wallonië te veel kansen op
adres van de CVP die het Belfortmodel
een goed beleid liggen. ,^outer omwille
met perfide cijfers aanprijst, maar vervan de communautaire verschillen en de zwijgt dat er in Vlaanderen sinds 1982
wafelijzerpolitiek. De alliantie wil daar
geen enkele werkloze minder is. ,fie
een einde aan maken door een verreVlaamse regering springt te onzorgvuldig
gaande hervorming van de staat door te
om met ervaring en talent." De VUvoeren. Dat is het enige redelijke alvoorzitter haalde tevens uit naar de 'onternatiefvoor de impasse waarin we vaneerlijke' politici. „De alliantie belooft een
daag met dit land verzeild zijn geraakt."
politiek met propere handen. Wie zich
De VU-voorzitter benadrukte daarbij
daar niet aan houdt, gaat er onverbidgeen pleitbezorger te zijn van 'regionaal
delijk uit. De kiezer heeft recht op eerlijke
egoïsme'. „WÏ; zijn voorstander van so- politici. De manier waarop de SP na de
lidariteit met Wallonië. Deze regio gaat
zware veroordelingen voor corruptie tot
gebukt onder zware economische prode orde van de dag overgaat, tart elke
blemen en verdient ondersteuning. Deze
verbeelding. In alle assemblees zullen
moet gebaseerd zijn op objectieve criteria VU'ers en ID'ers de onderste steen boven
en niet op onduidelijke transferten." Boblijven halen. Want wie dit tolereert, tast
vendien werd ook de 'vanzelfsprekende'
de grondvesten van de democratie aan."
verbondenheid met andere Europese volkeren en regio's beklemtoond. „Deze
GEEN AFSPRAKEN
internationale gerichtheid verhaart onze
Voor Vankrunkelsven zijn speculaties en

iMiet regeringsgeii, wei beleidsrijp
ID21-woordvoerder Vincent Van Quickenborne is niet zonder ambitie. Hij staat als
tweede op de Senaatslijst en wil met deze
plaats 25.000 voorkeurstemmen halen.
Van Qulckenborne moet het overigens
opnemen tegen andere stemmentrekkers
zoals ID21-ster Margriet Hermans op de
vierde en VU-verrulmlngskandidaat Mare
Platelop de vijfde plaats
Hoe dan ook, voor Van Qulckenborne kan
ID21 niet gelijkgesteld worden met een
sympathieke groep mensen, een denktank
of een schuttersclub De beweging, zo
maakt de woordvoerder zich sterk, Is beleidsrijp ,,We zijn vastbesloten om de
Ouderwetstraat om te vormen tot een
echte Wetstraat." In zijn nieuwjaarstoespraak had de Kortijkzaan het over de

ongelijke verdeling van de machten, „in
problemen of schandalen afgeleid. „ Voor
volgorde van belangrijkheid, de partij, de ons zijn dat strategieën van de onmacht,
regering, de belangengroepen, het ko- wij geloven dat de Vlaming slimmer is dan
ningshuis, het parlement en als allerlaatste dat dat hij of zij aan dergelijke politiek
de kiezer Deze verhouding is niet langer geen boodschap heeft. Het is er ons in de
aangepast aan de 21ste eeuw." Daarom is eerste plaats om te doen het vertrouwen
een 'staatshervorming van de democratie'
in de politiek te herstellen."
noodzakelijk. Van Qulckenborne zet zich
Aansluitend daarbij verduidelijkte de ID21 bovendien af tegen het 'provincialisme'.
woordvoerder wat hij onder paars ver,,Een nationale politiek verdient nationale staat. ,,Paars is voor ons niet het klassieke
politici, lokale belangen horen niet In een antwoord op de klassieke vraag wie al dan
nationale assemblee thuis."
niet van de regering deel uitmaakt. Paars
Van Qulckenborne pleitte voor partljostaat voor de derde weg, voor een rood
verschrljdende samenwerking en hoedde
dat niet meer rood is, voor een blauw dat
er zich voor om anderen te 'demoniseren'.
niet meer blauw is, voor een nieuwe kleur
Hij vond het ongeoorloofd dat SP en VLD met vele stippen."
nog eens hun 'links-rechtsstrijd' overdoen.
Daarmee wordt de aandacht van Interne
(evdc)

afspraken over coalitievorming uit den
boze. „W// hebben een afspraak met de
kiezer. Als de kiezer ons mandateert zijn
we bereid te regeren, maar met partners
die de echte problemen onder ogen durven
zien en durven aanpakken. Het roer moet
omgegooid worden. Wie daarvan uitgaat
is onze eerste gesprekspartner voor een
nieuw beleid."
In een slotwoord zie alliantievoorzitter
Bert Anciaux dat „de regering berust en
niet naar creatieve oplossingen zoekt.
Waarnemers zeggen ons dat er niets zal
veranderen, dat alles bij het oude blijft en
dat enkel de antipolitiek winst zal boeken.
Wij geloven dit niet. Wij hebhen vertrouwen in het optimisme van de mensen.
Onze enige gesprekspartner is de kiezer,
ook na 13 juni. Samen bouwen we aan een
positief project. Samen krijgen we alles in
beweging."

(evdc)
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ij het begin van een nieuw jaar kent de
financiële pers allerlei Awards toe aan
de aandelenfondsen die het best presteerden in het
afgelopen jaar. Meestal wordt daarbij een eerste prijs
toegekend aan het fonds dat in het voorbije jaar het
hoogste rendement heeft behaald. Hoe moet de
goede huisvader die zijn centen in een aandelenfonds
wenst te beleggen deze rangschikkingen en tabellen
bekijken f

B

#

ECONOMIE

Eenvoudig geschetst kan worden gesteld
dat in een aandelenfonds de spaargelden
van meerdere investeerders worden samengevoegd tot één grote pot. Deze
wordt dan beheerd door specialisten in de
bank. Voor mensen die te weinig tijd
hebben om de beurs te volgen of er geen
kennis van hebben kan een aandelenfonds dan ook de ideale oplossing bieden.
Bovendien kan men reeds door zelfs een
klein bedrag in een fonds te beleggen
meegenieten van een diversificatie van
het risico. De fondsbeheerder zal die
grote pot (die meestal de grootte heeft
van enkele miljarden BEF) dan immers
beleggen in een groot aantal aandelen,
waardoor het risico van de belegging
wordt beperkt. Als het slecht gaat met één
aandeel, kan het immers nog altijd beter
gaan met een ander aandeel waarin is
belegd. Een individuele belegger moet
immers al over een groot kapitaal beschikken vooraleer hij op dezelfde manier
kan gaan diversifiëren. Een laatste voordeel van het beleggen in een aandelenfonds is dat de roerende voorheffing
op de uitgekeerde dividenden van de
aandelen in het fonds kan worden gerecupereerd omdat deze opnieuw in het
fonds worden geherinvesteerd, met een
hoger rendement voor de belegger tot
gevolg.
VERCELIJKINCSBASIS
De financiële pers publiceert dagelijks de
inventariswaarden van alle fondsen in de
markt. De inventariswaarde is de waarde
van een individueel deelbewijs die je kan
kopen in het beleggingsfonds. Op basis
van deze inventariswaarden wordt maandelijks het rendement berekend. Jaarlijks
kent men in de financiële pers dan ook
Awards toe aan de best presterende aandelenfondsen. Voor de bank die het betreffende winnende fonds beheert is deze
publiciteit dan ook mooi meegenomen.
Vele beleggers staren zich daarentegen
immers blind op de publicatie van deze
historische rendementen en gaan er zomaar vanuit dat het fonds met het hoogste
rendement dan ook wel het beste zal zijn.
Dit is niet altijd waar. Men dient immers
tevens rekening te houden met het risico
dat werd genomen om een bepaald rendement te bereiken. Als een bepaald
fonds een hoger risicoprofiel heeft, zal de
belegger bij wijze van verloning voor dit
extra risico tevens een hoger rendement
eisen. Anders kon hij evengoed in een
fonds met een lager risicoprofiel beleggen. Het risico van een fonds wordt
gemeten door de standaardafwijking te
nemen van de maandelijkse rendementen
van het fonds, om dit getal dan weer via
een formule uit de financiële wiskunde
om te zetten op jaarbasis.

^

De 20 beste Belgische aandelenfondsen van het jaar 1998
fonds
Interselex Equity Market Timing België
Zelia Equities
Cregem Belgium Equities
Portefeuiite BG Belgische Aandelen
Belcapital
Lion Belgium Equity
FIB Invest Equities Belgium Small Cap
FIB Institutional Equities Belgium P2
BBL Invest High Yield Cap
ING Belgian Equity
BBL Invest Belgium Cap
BBL Collect Portfolio Alpha
Cretan Invest Equity
Osiris Belgian Equities
Bacob Belinvest
KBC Equity Fund Flanders
Anhyp Invest Belgian Index
Nagel Instit. Invest. Belgian Equity
KB Belgian Index Fund
Cregem Equities Belgian Index
BEL 20 Return Index

1

ANDERE KIJK

Laat ons de prestaties van de fondsen die ^.
in Belgische aandelen beleggen door een s
Bron : Mleropal
andere bril. bekijken Hiertoe zullen we de
behaalde rendementen corrigeren voor
het gelopen risico. Dit doen we door het
gelijk verschillend risicoprofiel) die voor
rendement over 1 jaar (van 31 december
de belegger in het uitstalraam van het
1997 tot 31 december 1998) te delen
bankkantoor van zijn keuze liggen.
door het gelopen risico. Het getal dat we
Bijhorende tabel geeft een rangschikking
dan bekomen geeft ons het rendement
op basis van de ratio rendement/risico

Een andere kijk op
de aandelenfondsen

in 1998
per eenheid risico, de ratio rendement/risico genaamd. Als we de fondsen op basis
van deze ratio rangschikken (hoe hoger,
hoe beter uiteraard), kunnen we een
eerlijke vergelijking maken tussen verschillende aandelenfondsen (met een mo-

van de beste twintig Belgische aandelenfondsen van het afgelopen jaar. De
kolom daarnaast geeft tevens het rendement dat het betreffende fonds behaalde in 1998. Uiteraard is de rangschikking op basis van de ratio ren-

rendJiisico rendement
3,45
58,16%
3,26
80,96%
3,20
60,79%
2,95
65,82%
2,90
67,35%
2,84
72.27%
2,80
66,76%
2,74
55,12%
58.07%
2,73
2,71
55,57%
2,70
56,89%
2,65
57,50%
2,63
52,72%
2.62
47,83%
2,59
54,62%
2,59
59,15%
2,56
55,38%
2,56
54,68%
2,55
54,18%
2,54
51,76%
47,24%
2,35

^

promotor
Gene rale Bank
Zelia V6srzekeringen
Gemeentekrediet
BP E. de Rothschild Lux
Bank Dewaay
Crédit Lyonnais België
Fortis Investments
Fortis Investments
BBL
ING Bank
BBL
BBL
Artesia - Bacob
Bank Degroof
Artesia - Bacob
KBC Bank
Anhyp
Bank Nagelmackers
KBC Bank
Gemeentekrediet

dement/risico verschillend van deze op
basis van het rendement. Onderaan de
tabel wordt tevens nog de ratio rendement/risico en het rendement van de
BEL 20 - de beursindex van de Beurs van
Brussel - vermeld als vergelijkingsmaatstaf. De 20 Belgische aandelenfondsen
deden allen beter dan de BEL 20. Men
mag echter niet veronderstellen dat een
goede prestatie in het afgelopen jaar
automatisch een goede prestatie in het
komende jaar waarborgt!
Kristof Agache

(De auteur is financieel analist bij een
grote financiële dienstengroep en is er
verantwoordelijk voor onderzoek naarfondsen en vermogensbeheerders)
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CVP en SP dwarsbomen fiscale
tegemoetkoming open Monumenten
De meerderheidspartijen CVP en SP blijven zich verzetten tegen de vrijstelling
van onroerende voorheffing voor eigenaars van Open Monumenten Een voorstel van decreet van de \/U-voll<svertegenwoordigers Chris Vandenbroeke en
Johan Sauwens in die zin werd verleden
week in de commissie Financien en Begroting van het Vlaams Parlement weggestemd. Minister Luc Martens (CVP) had
nochtans in september '95 verklaard „potentiële eigenaars te willen aantrekken
door een aanzienlijke verlaging van het
kadastraal inkomen voor beschermde
monumenten".
De VU'ers wilden met hun voorstel van
decreet een ongerijmdheid wegwerken in
het Vlaamse monumentenbeleid Eigenaars van Open Monumenten worden
momenteel fiscaal gestraft wanneer ze
hun pand restaureren Ze krijgen eerst
overheidssubsidies voor de broodnodige
renovatiewerken, daarna moeten ze meer
belastingen betalen door een verhoging
van de onroerende voorheffing. Deze
vestzak-broekzakoperatie staat volgens
Sauwens en Vandenbroeke haaks op de
uitbouw van een samenhangend monumentenbeleid. Met een vrijstelling van
onroerende voorheffing zou hieraan verholpen kunnen worden.
„Het heeft geen zin subsidies te geven
voor restauratiewerken aan het cultureel
erfgoed, indien de eigenaars nadien fis-

Fiscale stimuli zijn aantrel(l<eiijl< om eigenaars van Open Monumenten actiever te betrekken
bij de zorg voor het rijke patrimonium.
caal worden gestraft via een hoger kadastraal inkomen," argumenteren de VUparlementsleden. In navolging van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad wilden ze
eigenaars van open monumenten vrijstellen van onroerende voorheffing. Vandenbroeke en Sauwens zijn ervan overtuigd dat de vrijstelling van onroerende
voorheffing een aantrekkelijk middel is

om de eigenaars van Open Monumenten
actiever te betrekken bij de zorg voor het
rijke patnmonium Op die manier ontstaat
volgens hen een vruchtbare samenwerking tussen de privé-sector en de overheid, wat het monumentenbeleid in
Vlaanderen alleen maar ten goede kan
komen. CVP en SP denken daar blijkbaar
anders over.
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erleden week was het tien jaar geleden dat Paul
Vanden Boeynants ontvoerd werd, een
gelegenheid om het licht te zetten op een politicusuit-een-andere-tijd. Mare Platel, die VdB in en rond
de Wetstraat als radiojournalist meemaakte, vertelt
in twee afleveringen ronduit over de nu bijna
tachtigjarige „ongrijpbare zakenbaron-politicus"...

V
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VdB had een
forse,
sportieve
stap.

„Zaterdagavond 14 januari 1989: ik ben
rond 18 uur, na een ontmoeting aan de
Heizel naar huis gereden. Ik wilde op tijd
thuis zijn want mijn vrouw en ik hadden
een afspraak om te gaan eten, met twee
vrienden, in een restaurant vlakbi] ons
appartement aan de Rooseveltlaan. Zoals
gewoonlijk heb ik mijn wagen netjes in de
ondergrondse garage geparkeerd. In die
garage is het nogal donker, en ik moest mij
wat bukken om het sleutelgat van de deur
naar de trapzaal te vinden. Precies op dat
moment zijn twee mannen op mij gesprongen..." {*}
PANACHE
Zo begon VdB zelf het verhaal van zijn
ontvoering. Een story die vandaag nog
altijd velen zacht uitgedrukt bizar vinden,
een ontvoering van een Belgisch toppoliticus. Een verhaal dat gelukkig voor
hem goed afliep maar hem toch dertig
dagen van menselijke twijfel en angst
kostte, dat de ontvoerde zelf kwam ver-

SAMENLEVING

tellen tijdens een druk bijgewoonde internationale persconferentie in het Brusselse Internationaal Perscentrum. Het was
nog eens de aloude VdB, zoals Wetstraatjournalisten en vele anderen hem zo
vaak hadden meegemaakt. De panache
van de zo goed als onverwoestbare Brusselse Ket, een man die met een uitzonderlijk talent het schouwtoneel van de
media beheerste en dat trouwens nog
altijd beheerst.

^

sen. Kwestie van zijn ogen niet te vermoeien. En de fotografen gehoorzaamden.
Dagenlang was het land in de ban van de
ontvoering. Uiteraard, maar niet weinigen hadden toch ook enige moeite met
het gebeuren. Had de gewiekste VdB niet
zelf de hand in het gebeuren ? De man had
al zo vaak vriend en vijand verbaasd en
vooral verrast. Toch overheerste de publieke sympathie.

14 Januari '89:
VdB ontvoerd!
Getuige daarvan de twee uitzendingen m
de VRT-reeks Histories. Wat VdB in die
uitzendingen vertelde, had niet zoveel
belang. Hoe hij het vertelde, dat maakte
ook toen weer het zo goed als unieke van
deze typische Belg.
De VRT had trouwens nog een derde
aflevering van die Histories-reeks mogen
maken, de film van zijn one-man-show
vlak na zijn ontvoering. Donkere bril op,
hij had dertig dagen lang het daglicht niet
gezien. Nog altijd sportieve fikse stap.
Geduldig wachtend tot de fotografen hun
filmpjes hadden opgebruikt om dan zeer
uitdrukkelijk te vragen niet meer te flit-

„UW LIJST IS NIET VOLLEDIG"
"Maar mijne beste, uw lijst is nog lang niet
volledig. Ik heb in mijn leven met nog veel
meer mensen contacten gehad."
Het was maar één van de vele gevatte
VdB-replieken op de vragen van de VRTvragensteller van Histories. Die had met
heel veel zorg een lijstje gemaakt van
allemaal min of meer "verdachte" zakenrelaties van VdB. Geen nood, de
straks tachtigjarige "beklaagde" - hij werd
op 12 mei 1919 geboren in de Brusselse
gemeente Vorst - vond het niet eens nodig
te antwoorden, de lijst van zijn vragensteller was immers niet volledig.

Compensatietaks rooicgerief
onaanvaardbaar
De commissie Financien heeft op ons
voorstel eenparig beslist om het wetsvoorstel (Lefevre, PSC en Detienne, Ecolo),
tot opnchting van een fonds voor de
tijdelijl<e compensatie van de gederfde
sponsoring en voor de bestrijding van het
roken, voor advies neer te leggen bij de
Raad van State.
10 centiem frank per sigaret of een daarmee gelijkwaardig bedrag voor andere
tabaksproducten, zou door de producent
of invoerder als bijzondere en bijkomende
heffing moeten gestort worden. Bij KB zou
de verdeling van de gelden gebeuren ten
voordele van culturele en sportevenementen, van anti-tabaksreclame en van
het wetenschappelijk onderzoek naar de
schadelijke gevolgen van tabak.
Dit wetsvoorstel gaat de bevoegdheid van
de federale overheid te buiten Weliswaar
is het wetenschappelijk onderzoek nog
deels nationale materie, maar het bestemmen van de ondersteuning van culturele en sportieve manifestaties behoort
tot de bevoegdheid van de gemeenschap-
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pen Dit uitdrukkelijk volgens artikel 4 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen.
Het komt de federale wetgever niet toe,
ook met via de bestemming van financiële
middelen of het sluiten van een samen-

werkingsakkoord, zich te mengen in aangelegenheden die tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenschappen behoren.
De tabakswet is gestemd • wie toen a heeft
gezegd, moet nu ook b zeggen. Bovendien lijkt dit voorstel met zozeer ingegeven
door gezondheidsoverwegingen, maar
eerder door sluikse recuperatiewil en bovendien geeft dit voorstel aanleiding tot
nieuwe discriminatie.
Anderzijds is het onaanvaardbaar dat een
federale minister, J.J. Viseur, zijn federale
bevoegdheid te buiten gaat in een wetsvoorstel dat tot de bevoegdheid van de
gemeenschappen behoort.
Immers, de financiênminister heeft zélf
een amendement ingediend dat de verdeling regelt van bedragen aan culturele
en sportevenementen of-activiteiten.
Dit is onwettelijk en een daad tegen de
federale ioyauteit, en dus niet te nemen.
Hugo Olaerts,
federaal kamerlid

Zoals gezegd kreeg VdB van de VRT liefst
twee volle uitzendingen om zijn leven van
politicus-premier-en vooral politicus- zakenman uit de doeken te doen. Het
werden unieke uitzendingen, die nog
maar illustreerden hoe goed televisie kan
zijn als het medium maar goed gebruikt
wordt. Dat de VRT daarbij uitzonderlijk
goed geholpen werd door de krasse senior, die van de afkorting van zijn naam
zijn waarmerk maakte, is natuurlijk ook
waar. De man liet er immers geen twijfel
over bestaan: de vos had zijn streken nog
lang niet verleerd. Nu eens in een sportieve outfit, dan weer met zijn blauw
colbertjasje mét bijpassend stoefertje. Op
geen enkel ogenbhk verloor hij de controle over wat hij vertelde en vooral over
wat hij niet verklapte. Namen van betwistbare vrienden? Er zijn er nog veel
meer. Andere vraag graag. VdB ten voeten
uit.
TELEVISIE
VdB behoorde al lang tot de Belgische
politieke top-tien toen ik begin van de
jaren zeventig journalistiek kennis
maakte met de Brusselse Wetstraat. Aan
de top, maar zeker niet ongenaakbaar. Hij
maakte niet ten onrechte naam door de
vlotte en vooral eigentijdse manier van
omgaan met de pers. Zelfs met de televisie, een medium dat in die tijd nog een
echte nieuwkomer was in de berichtgeving. VdB was er voor naar de Verenigde Staten gereisd om te zien hoe men
dat daar aan boord legde. Veel vroeger
dan vele anderen had de slagerszoonpoliticus begrepen dat televisie de toekomst was en zeker niet tegen te houden.
Hij maakte er dan ook dankbaar en
handig "gebruik" van zoals tijdens de
Histories-uitzendingen te zien was.
Zelf bleek hij daarin nog altijd heel tevreden te zijn over zijn journalistieke
prestaties van toen. Hij accepteerde ook
de journalisten. Daarom niet noodzakelijk als tegenstanders, integendeel, hij
wist minstens de indruk te geven een
eindweg met de pers op stap te kunnen
gaan. Om samen elk ons werk te doen. Zo
introduceerde hij de wekelijkse persconferentie na de wekelijkse kabinetsraad.
Een houding die toen nieuw was, een
mentaliteit die vandaag nog altijd niet
voor iedereen een even grote vanzelfsprekendheid is, wel integendeel.
Mare Platel
Volgende week:
Is een VdB vandaag nog mogelijk?

o» Losgeld voor een leven, Paul Vanden
Boeynants in handen van Patrick Haemers. Els Cleemput & Alain Guillaume. Uitg. Boek, 1990,174 blz.

Zwerfvuil,
ieders verantwoordelijlclieici
De regionale VU-krant
Gewapend met prikstok, bezem én voldoende vuilniszakken hebben een tiental
leden van de plaatselijke VU-afdeling de
halteplaatsen voor tram en bus in de
Berchemse winkelstraten een kuisbeurt
gegeven.
De keuze voor de halteplaatsen was symbolisch omdat deze vaak een verzamelplaats voor zwerfvuil zijn. De actie had
een dubbele doelstelling.
Enerzijds met behulp van een foldertje de
Berchemnaar, en de Antwerpenaar in het
algemeen, oproepen om zelf zorg te dragen voor een propere stad. Een stad
zonder vuil is op de eerste plaats de

verantwoordelijkheid van elke inwoner.
Anderzijds werd het stadsbestuur verzocht om, acht maanden na de invoering
van de gescheiden huisvuilinzameling,
een en ander bij te sturen. Fons Borginon,
afdelingsvoorzitter en volksvertegenwoordiger, lanceerde enkele denkpistes.
Hij pleit onder meer voor het plaatsen
van aangepaste papiermanden, met een
kleinere inwerpmond zodat men deze
niet meer kan gebruiken voor het dumpen van huisvuil. Door deze ingreep
behouden deze papiermanden hun oorspronkelijke opzet: de voorbijganger kan
er zijn klein afval in kwijt. Een andere

bedenking luidt dat de gescheiden huisvuilinzameling onvoldoende rekening
houdt met het feit dat meer dan de helft
van de Sinjoren in een appartement
woont. De zakken voor groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) zijn hiervoor niet geschikt. Beter zou het zijn om voor de
flatbewoners de zakken te vervangen
door kleine stankvrije containers.
Het resultaat van een voormiddag halteplaatsen kuisen, bestond uit een tiental
grote zakken gevuld met zwerfvuil én
tientallen positieve reacties van voorbijgangers.
(fd)

Bex & Pieters treicicen Leuven
De Alliantie VU&ID van het arrondissement Leuven heeft haar verkiezingskandidaten voor Vlaams Parlement en
Kamer voorgesteld.
Voor het Vlaams Parlement is Jos Bex,
arrondissementsvoorzitter van de VU en
eerste schepen te Herent, de lijsttrekker.
Op de tweede plaats staat namens ID21
Luc Van Eesbeek uit Tremelo, hij is er
voorzitter van de culturele raad. Lijstduwer bij de effectieven is de podiumartiest Frank Dingenen (ID21).
Bij de opvolgers staat Annemie Rastelli,
gemeenteraadslid uit Tervuren, op de
eerste plaats en Pol Vanden Bempt, gemeenteraadslid uit Bierbeek, op de
tweede plaats. Uittredend parlementslid
Gerda Raskin steunt de lijst voor het
Vlaams Parlement. De lijst voor de Federale Kamer wordt aangevoerd door
hoogleraar en specialist Sociale Zekerheid, Danny Pieters (KU-Leuven).
Oud-volksvertegenwoordiger Luk Vanhorenbeek duwt de kamerlijst bij de effectieven en Willy Knijpers, ere-volksvertegenwoordiger en burgemeester te
Herent, schraagt de volledige kamerlijst.
Eerste opvolger is Peter Van Hoof uit
Kortenaken voor ID21, bekend van o.a.
de acties rond „Ban de Bunker".
De beide lijsten zien er zo uit:

Federale Kamer
1. Danny Pieters (Leuven, foto boven)
2. Monica Bruyiandt-Van de Velde (Tervuren)
3. Sim Verbruggen (Langdorp)
4. Bert Lambeir (Leuven)
5. Luk Degeest (Tienen)
6. Chris Gielens (Winksele)
7. Luk Vanhorenbeek (Korbeek-Lo)
Opvolgers
1. Peter Van Hoof (Waanrode) (ID21)
2. Claudine Costrop (Tielt-Winge)
3. Francesca De Meulder (Tremelo)
(ID21)
4. Afdeling Diest
5. Afdeling Leuven
6. Willy Kuijpers (Herent)

Vlaams Parlement
1. Jos Bex (Veltem-Beisem, foto boven)
2. Luc Van Eesbeek (Tremelo) (ID21)
3. Greet Sels (Diest)
4. Philip Van Helmont (Tienen)
5. Nadine Veulemans (Kortenaken)
6. Robert Janssens (Zichem)
7. Bert Vanhamel (Oud-Heverlee)
8. Gerda Raskin (Kessel-Lo)
9. Frank Dingenen (Kortenberg) (ID21)
Opvolgers
L Annemie Rastelli (Tervuren)
2. Pol Vanden Bempt (Bierbeek)
3. Afdeling Haacht
4. Afdeling Boortmeerbeek
5. Gilbert Beelen (Linter)
6. Bart Kuijpers (Leuven)

Spoedgevallen
De dramatische dood van twee pasgeboren kindjes
ten gevolge van verkeerde inspuitingen, heeft terecht voor grote beroering gezorgd.
De mediabelangstelling voor deze medische fouten
contrasteert sterk met het verdachte stilzwijgen bij
andere dodelijk accidenten In bepaalde ziekenhuizen
waar toekomstige specialisten worden opgeleid.
De omerta zorgt er voor dat de nutteloze doden ten
gevolge van medische onbekwaamheid zoveel mogelijk In de doofpot belanden.
Een uitzondering op deze doodse stilte vormt de TVPanorama-üitzendlng van 20 oktober '97, waar dokters-specialisten-in-oplelding getuigen over de onmenselijke manier waarop zij worden opgeleid met
soms catastrofale gevolgen voor henzelf en hun patiënten Deze schokkende reportage volgt een jonge
arts die 84 uur aan één stuk op de spoeddienst aanwezig is, 65 ingrepen doet en slechts 15 uur onderbroken slaap „geniet". Dit Is dus een wachtdienst
van vrijdagochtend 8 uur tot maandagavond 20 uur!
Waar blijven de vakbonden en de artsenorde?
's Nachts staat de onvervaren stagiair er meestel
moederziel alleen voor om levensbelangrijke beslissingen te nemen, die soms fout gaan Wegens de
oververmoelenis verhoogt het nsico op medische
fouten met fatale afloop
Zo getuigen drie jonge artsen dat bijna elke assistent
tijdens de opleiding een doodservaring heeft die kon
voorkomen worden Dit betekent dus dat regelmatig
zlekenhulspatiénten onnodig sterven wegens medische onbekwaamheid en overdreven werkbelasting
in een gebrekkige opleiding.
Het spreekt toch vanzelf dat op spoedgevallen permanent een ervaren specialist in een beurtrol aanwezig moet zijn om zelf in te grijpen als het nodig Is en
om de beginnelingen het vak te leren.
Daarom eisen de artsen-specialisten-in-oplelding een
normale werkweek van 48 uur met één wacht op zes
en 12 uur recuperatie na elke wacht. Een halve dag
per week moet voorbehouden worden voor studie en
wetenschappelijk werk.
Eindelijk heeft de minister van Volksgezondheid een
besluit genomen dat de permanentie op de spoedgevallen tracht te verbeteren. En wat gebeurt er?
Twee artsensyndicaten, de BVAS en de VBS gaan
staken terwijl het ASGB gewoon verder werkt.
Gelukkig mogen met alle artsen over dezelfde kam
geschoren worden.
Jan Caudron

1
28 januari 1999

20u. (500,-fr, aperitief en 1 consumptie
inbegrepen). Om 21u. optreden van vokaal
ensemble 'Septem Viri'. Voorstelling van de
kandidaten door Paul Van Grembergen 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. OOSTDUINKERKE: Vie

OOST-VLAANDEREN
Vr. 29 Jan. CAVERE: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden, vrienden en familie. Om I9u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 21. Toespraak door Jaak Taghon.
Omstreeks 20u.50: Kaas-, vlees- en vlsbuffet. (350 fr. p.p.. -I8j. 175 fr). Inschrijven bU bestuursleden. Org.: VU-Cavere.

Fleken van
der steen
mocht 100
kaarsjes
uitblazen.

Lebbeke viert
hondercUarig VU-lid
Op maandag 28 december 1998 werd het
oudste lid van de VU-afdeling Lebbeke
100 jaar.Aangezien mevrouw Marie-Sophie (Fieken) Van Der Steen een van de
mede-oprichters van onze afdehng is en
meteen het oudste VU-hd, vonden we de
tijd gekomen om nationaal voorzitter
Patrik Vankrunkelsven uit te nodigen om
Fieken namens onze afdeling het cadeau
(tinnen schaal met naam en vermelding
„28 december 1898 - 1998 vanwege de
Volksunie-afdeling Lebbeke") te overhandigen.
We konden Patrik echter niet alleen de
kastanjes uit het spreekwoordelijke vuur
laten halen en vermits Fieken graag eens
een „klapken" had gedaan met „den
ouden Anciaux" (haar eigen woorden!)
werd ook Vic gealarmeerd. Beide heren
werden aan het gemeentehuis verwelkomd door de Lebbeekse gemeenteraadsleden en door het OCMW-raadslid
waarna de colonne zich naar de woning
van de kleinzoon van Fieken begaf.

Fieken verblijft in het plaatselijke
OCMW-rustoord. Haar twee zonen zijn
overleden, maar ze wordt schitterend
opgevangen door haar kleinkinderen,
achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen.
Ten huize van kleinzoon Gustaaf werd het
gezelschap heel goed ontvangen en de
krasse eeuwelinge was zonder verpinken
in staat om de beide partijbonzen anderhalf uur aan de praat te houden.
Vermits beide heren tevens dokter zijn,
het Fieken maar al te graag haar been
zien, dat ze twee jaar geleden had bezeerd. Het euvel werd zonder meer voor
genezen verklaard en daar werd nog een
glaasje op gedronken. Nadien was het tijd
voor de foto. Fieken zit er geflankeerd
door Vic en Patrik en geruggensteund
door alle plaatselijke VU-mandatarissen.
Van harte bedankt Fieken en de familie,
en ook Patrik en Vic.
Dirk De Cock,
VU-fractievoorzitter Lebbeke

vele 'liberale
aktiviteiten' te Vorst
Rond de jaarwisseling kregen de inwoners van de Brusselse gemeente Vorst de
Annuaire 1999 Forest-Vorst in de brievenbus, een nuttig naslagwerk met vele
adressen van handelszaken en openbare
diensten. Uitgever en gangmaker van het
drukwerk is de redelijk Nederlandssprekende schepen van Middenstand, Jean
van Roy die met foto en al het tweetalige
woord vooraf opfleurt. Tweetalig, maar
voor annuaire werd blijkbaar geen Nederlandstalig woord gevonden.

ONGEVRAAGD
Herman A.0. Wilms, Gentenaar van geboorte maar door adoptie sinds 1959
Vlaamse Brusselaar, is ongelukkig met dit
handelsadressenboek. Niet alleen vanwege het miskennen van het tweetalig
statuut van zijn gemeente, maar vooral
om de onderwaardering van de Vlaamse
gemeenschap in Vorst. Bovendien, stelt
Wilms terecht, verliest de jaargids aan
bruikbaarheid door onvolledigheid. Op
de 40 advertenties vond hij er nauwelijks
8 tweetalige. En zijn ongenoegen groeide
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nog meer toen na telling bleek dat er van
de ongeveer 1.800 adressen van handelszaken en dienstverlenende instellingen welgeteld slechts 4 adressen in het
Nederlands staan gesteld, alle andere zijn
Franseentalig. De witte merels zijn vier
Nederlandstalige advocaten. Huisarts en
tandarts van WIJ-lezer Wilms zijn volbloed Vlamingen, hun adressen staan
ongevraagd Franseentalig vermeld.
H. Wilms: „Zoiets is ontoelaatbaar in een
drukwerk dat op rekening van de gemeentefinanciën werd aangemaakt en
verspreid. Ik heb dan ook mijn beklag
gedaan bij de schepen van Middenstand!"
Wils deed ook navraag bij enkele handelszaken en daaruit bleek dat zij liever
hun adres tweetalig afgedrukt hadden
gezien, zeker wanneer de straatnamen in
de andere taal anders klinken.

ONVOLLEDIG
H. Wilms: „Anderzijds worden enkele
Vlaamse diensten of instellingen helemaal

za. 50 Jan. OUDENAARDE: Geleide

wandeling door Oudenaarde, gevolgd door
algemene FVV-iedenvergadering in de
Volkszaal van het stadhuis te Oudenaarde.
AHe leden zijn welkom, info: FW,
09/223.38.83.
Zo. SI Jan. DEiNZE: Nieuwjaarsetentje in café De Mandel, Oude Heirweg 72
te Deinze-Crammene, om 12u. VU-leden en
büteden van afdeling Deinze 300 fr., anderen 600 fr. Inschrijven bij Werner Lootens
(09/386.75.46). Org.: VU-Deinze.
WO. 3 feb. ZUlTi: De nu of nooit
leeftijd. Door Europarlementslid Nelly
Maes. Om I9u.30 in de Openbare Bibliotheek. Gaston Martensplein 9 te Zulte.
Toegang gratis. Org.: FW-nattonaal. Info:
09/223.38.83.
Za. 6 feÜ. LAARNE-KALKEK:
Nieuwjaarsreceptie met aansluitend etentje (beenhesp, kaassoorten en paté's).
Gastspreker: Ferdy Willems, schepen van
Dendermonde. Om 19u. in café De Zwaluw,
Lepelstraat 22 te Laame. Etentje (400 fr),
vooraf inschrijven bij R Van Imschoot,
09/369.50.45.
za. 6 feb. MELLE: vu-Valentijntjesbal. Vanaf 2lu. In het oud-parochiehuls
te IMelte-centrum (nu zaal Agora). Kaarten
op tel. 09/252.30.23.
WO. 11 feb. DEINZE: Stichtingsvergadering van VWG-Deinze (i.s.m. Nevele, St.Martens-Latem, Zulte, Nazareth,
Eke). Om 14U.30 in zaal Cario (aan de
rotonde bij Petegem-kerk). Oswald Van Ooteghem spreekt over ,,Anekdotes uit de
Senaat", + koffietafel (150 fr.), inschrijven
bij Willy Lowie, tel. 09/386.24.53.
Dl. 16 feb. NINOVE: Samenkomst
van VVVG-Ninove met een voordracht over
,,De Huisapotheek". Om I4u.30 in het
Buurthuis van Pollare, Hoogstraat.
Wo. 17 feb. CENT: Seniorenacademie ,,Vrijen door de eeuwen heen" door
Chris Vandenbroeke. Om I4u.30 in de gerestaureerde crypte van de Uilenspiegel,
Korte Kruisstraat 3. Toegang: leden 50 fr.,
niet-leden 100 fr. info: Oswald Van Ooteghem, 09/230.72.87.
za. 20 feb. NEVELE: Optreden van
Gents cabaret Moereloere in de gemeentelijke zaal van Hansbeke met „De Gouden
Moer'. Toegang 300 fr., wk. 250 fr Org.
Vlaamse Vriendenkring Groot Nevele. Kaarten bij Michel Roeiens, 09/371.62.68.
Za. 6 maart SINT-MARTENS-LATEM: Lentefeest van VU-Sint-Martens-Latem/Deurte/De Pinte/Zevergem. in het parochiecentrum van Sint-Martens-Latem.
Info:
Johan
Vanderheyden
(09/282.52.89).
Za. 27 maart CENT: FW-Daguitstap met de bus. Verschillende opstapplaatsen. Thema: kansarmoede, stedelijk
wonen en sociale huisvesting te Cent. Deelname: 1.000 fr. Volledig programma op
FW-secretariaat: 09/223.38.83.

WEST-VLAANDEREN
Vr. 29 Jan. IZECEM: Izegemse vunieuwjaarsreceptie. Sprekers: Willy Doop,
Geert Bourgeois, Kurt Himpe en Paul van
Crembergen. Huldiging van de kandidaten
die in 1982 op de vu-lijst stonden. Om 20u.
in zaal Ter Maerel.
Vr. 29 Jan. BRUCCE: Dienstencentrum Van Volden, Boeveriestraat 50, 8000
Brugge, receptie vanaf 19u. 30, maaltijd om

ring 10 jaar pariementair mandaat Jan
Loones. Om 20u. in zaal Witte Burg, Leopold
II laan 92. Gastsprekers: Jan Caudron en
Bert Anciaux. Info: Yves Boullet
(058/51.72.00)
of
Hilde
Laheye
(058/51.37.38).
Za. 30 Jan. IZECEM: Bedrijfsbezoek aan NV C.B. Boucherie, Stuivenbergstraat 104. Om lOu. Toegang gratis, maar
aanmelden vóór 29/1 om 12u. 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 Vandewalle intervieuwt Jaak Vandemeulebroucke over het thema „De 21ste eeuw:
veranderingen en behoud". Om I4u.30.
Toegang gratis.Org.: St.Cult.Raad en VSVK.
Ma. 1 feb. ROESELARE: Vlaamse
spreuken en gezegden door dhr. Debrabandere. Om 14u.30 in het Parochiaal centrum. Kattenstraat 29 te Roeselare. Org.:
WVG-Roeselare i.s.m. VCLO.
Dl. 2 feb. BRUCCE: Vlaams én
links? Gesprek met Antoon Roossens. Om
20u. in de volkshogeschool, Baliestrat 58.
Deelname: 450 fr. (voor 2 avonden, ook op
9/2, met Vic Anciaux). Leden Masereelfonds 350 fr. Org.: Votkshogeschool. info:
050/33.01.12.
Dl. 2 feb. BLANKENBERCE: Poëzie
in het werk van W.A. Mozart, door Francois
VertJieren.Voordracht met filmfragmenten. Om 14U.30 In het Casino van Blankenberge {Conferentiezaal). Deelname: 60
fr. p.p. Org.: Senïorenacademie Bruge Vrije
en Ommeland.
Do. 4 feb. TIELT: Jan Caudron over
..Misbruiken in de geneeskunde"; Om 20u.
in de West-Vlaams Bank, Markt te Tielt.
Toegang 100 fr. Org.: A. Vanderplaetsekring
Tielt.
zo. 7 feb. IZECEM: Wandeling in
Rumbeke o.l.v. Tillo en Jenny WerbrouckCools. Samenkomst om 13u.30 in het
Vlaams Huis. Org.: Wandelclub Vlaams
Huis.
zo. 7 feb. BRUCCE: informativa is
jarig. Feestmaaltijd in De Gulden Spoor 't
Zand, 22 te Brugge. Aperitief om 12u.,
feestmenu om 13u., I6u.: Denijs Haeghebaert. Deelnam: 995 fr p.p. inschrijven
bij Rony en Daisy (34.30.82).
Dl. 9 feb. BRUCCE: Vlaams én
links? Gesprek met Vic Anciaux. Om 20u. in
de Volkshogeschool, Baliestrat 58. Deelname: 450 fr. (voor 2 avonden). Leden
Masereelfonds 350 fr. Org.: Volkshogeschool. Info: 050/33.01.12.
Di. 9 feb. IZECEM: 2de Seniorenfietstocht. Start om 14u. stipt bij het beeld
Het Paar Korenmarkt. Org.: WVC.
WO. 10 feb. KORTRIJK: De nu of
nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts.
Om 19U.30 in Trefcentrum West-Flandria,
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 teKortrijk.
Toegang gratis. Org.: FW-nationaal. Info:
09/223.38.83.
WO. 10 feb. BRUCCE: Frans De
brabandere over ,,Geschiedenis en betekenis van onze familienamen". Om 15u. in
de Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren
vanaf 14u. Nadien is er koffietafel voor wie
ditwenst.Org.: VWG-Brugge-Zuid.
Dl. 16 feb. IZECEM: ..Rendezvous
met de toekomst", door prof. Chris Vandenbroeke. Om 14U.30 in De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat 4. Org.: VSVK.
Ma. 22 feb. IZECEM: Gespreksavond met staatssecretaris Reginald Moreels en VU-kameriid Fons Borginon over
..wapenhandel en Ontwikkelingssamenwerking". Om 20u. in zaal Hoornaert,
Kachtemsepleln. Toegang 50 fr. Org.: Dosfelkring Izegem. info: Kurt Himpe
(051/31.54.79).
Dl. 23 feb. IZECEM: 3de Seniorenfietstocht. Start om 14u. stipt bij het
beeld Het Paar Korenmarkt. Org.: WVC.
WO. 24 feb. BRUCCE: Voordracht
met dia's over Jan van Eyck door Lieven
Dierick. Om 15u. in de Magdalenazaal, Viollerstraat7. Deuren vanaf I4u. Nadien is er
koffietafel voor wie dit wenst. Org.: WVCBrugge-Zuid.

Do. 25 feb. KORTRIJK: Fr. Schlömer over ,,Oost-Duitsland na de verkiezingen". Om 20u. in ,,De Kortrijl<se Verzelcering", Lel<l<erbeetstraat 5-7, Kortrijl<.
Org.: Hendril< Brugmans Kring Kortrijk.
Do. 25 feb. IZECEM: „Filosofie en
literatuur", door prof Patricia De Martelaere (KUB), om 20u. in de Bar van de Sted.
Academie voor Muziek en Woord, Kruisstraat 15.Toegang80fr, abosgratis.Org.:
VSVK.
Vr. 26 feb. WEVELCEM: Ledenfeest van VU-Wevelgem-Cullegem-Moorsele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazant,
Grote Markt. Gastspreker: Chris Vandenbroeke over de Vlaamse identiteit, vandaag
en morgen. Deelname: 250 fr p.p. (receptie met broodjes). Inschrijven vóór 22/2
bij G. Vervenne, 56/41.17.19.
Do. 4 maart TIELT: Jan Loones
over,,Belglë rijdt zich klem". OverBelgiêen
het vorstenhuis. Om 20u. in de A. Deseynzaal, CC Gildhof. Org.: A. Vanderplaetsekring.
Vr. 5 maart BISSECEM: Varken
aan het Spit-festijn van VU en Vlaamse
Vriendenkring Bissegem. Vanaf 19u.30 in
ontmoetingscentrum De Neerbeek. Vlaswaagpiein (aan station). Gastsprekers:
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke.
Kaarten bij bestuursleden.
Dl. 16 maart KORTRIJK: Hugo
Schiltz over „Bestaat het Vlaams volk: zin
en onzin van een recente discussle".Om
20u. in de Kortrijkse Verzekering, Lekkerbeetstraat 5-7. inkom 500 fr, studenten
100 fr. Org.: Hendrik Brugmans-Kring Kortrijk i.s.m. Vlaanderen In Europa.

VLAAMS-BRABANT
Vr. 29 Jan. DILBEEK: Belangrijke

arrondissementsraad met o.m.nieuwjaarsdrink en goedkeuring en stemming van de
lijsten Vlaams parlement en Kamer. Om
20u. in het arr. Secretariaat, Ninoofdsesteenweg 230 te Dilbeek. Org.: VUarr.Halle-Vilvoorde.
za. 30 Jan. OVERUSE: Eetfestijn
van VU-Overijse. Van 17 tot 22u. in Parochiezaal 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.
Za. 6 feb. HERENT: Jaariijks groot
dansfeest van VU-Herent. Vanaf 20u.30 in
de Warotzaal te Winksele-centrum. info en
toegangskaarten bij Nadine Veulemans,
015/49.00.48. Fax 016/48.98.62.
Zo. 14 feb. ROOSDAAL: 26ste Eetfestijn van VU-Roosdaal. Van llu.30 tot
21 u. in het Belleheide-Centrum, 0. De
Vidtslaan. Ook op ma. 15 feb., van 18 tot
21u.
vr. 19 feb. BRUSSEL: Vossen zingen Voöskens. Lustrumuitgave. Om 20u.30
in taverne The Liberty's, Vrijheidspelin (halverwege Congreskolom en Barrikadenplein). Org.: VOS-Brussel.
vr. 26 feb. HERENT: Eurofuif in
zaal Den Ouden Tijd, Oude Mechelsesteenweg (Station) te Herent. Toegang gratis.
Org.:VUJO-KUL.
WO. 3 maart WEMMEL: De nu of

nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts.
Om 19U.30 in CC De Zandloper Kaasmarkt
75 te Wemmei. Toegang gratis. Org.: FWnationaal. info: 09/223.58.83.

LIMBURG
Do. 28 Jan. TESSENDERLO: Steven
Janssens praat over het asielbeleid. Om
20u. In De Knekel te Schoot.Org.: FWTessenderlo.
Zo. 31 Jan. HASSELT: Nieuwjaarsreceptie van vu-Hasselt. Om 17u.30 in het
CC Hasselt (Detmoldzaal), Kunstlaan 5.
Deelname 100 fr, -15J. gratis, inschrijven
vóór 25/1 optel. 011/23.70.56.
WO. 17 feb. HASSELT: De nu of
nooit leeftijd. Door prof. Mieke Van Haegendoren. Om I9u.30 in CC Hasselt, Kunstlaan 5 te Hasselt. Toegang gratis. Org.: FWnationaal. InfO: 09/223.38.83.

ANTWERPEN
vr. 29 Jan. BOECHOUT: Volkse
Nieuwjaarsreceptie. Om 20u.3O in café 't
Hoefijzer, Jef Van Hoofplein, info: Koen
T'Sijen, 03/454.48.03.

vr. 29 Jan. LIER: Gespreksavond
met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris
Van Dijck over ,,Vlaanderen anders bekeken". Met nadien nieuwjaarsdrink. Om
20U.30 in VNC, Berlarij 80. Org.: VCLD, VNC
en VUJO-Mechelen-Turnhout. info: Mare
Hendrickx (015/27.22.01).
Vr. 29 Jan. BORCERHOUT: VU-ie
denvergadering en worstenbroodavond.
Gastspreker: Luc temmens. Om 19u.30 in
zaal Reuzepoort. Deelname 250 fr Inschrijven bij Martha De Coninck-De Smet,
05/522.08.06.
Za. 30 jan. KALMTHOUT: Met FVV

naar de algemene ledenvergadering te Oudenaard. Info bij Annie (05/666.87.95).
ZO. 31 jan. KAPELLEN: Nieuwjaarsontbijt van VU-Kapellen. Gastspreker is
Herman Lauwers. In feestzaal De paux.
Antwerpsesteenweg 48 (recht tegenover
inrit GB). Start om 10u.50 met aperitiefje.lnschrijven via storting van 495 fr
p.p. op rek. nr. 068-2095868-53 van VUKapellen.
ZO. 31 Jan. EDECEM: Met FWEdegem naar „Karet Vingerhoets vertelt
Timmermans". Om 15u. in Kasteel Steyteling, St.-Bavostraat te Wilrijk. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (05/449.14.51 03/457.89.32). Deelname 200 fr, +3pas
150 f r Org. Culturele Kring Edegem, die
voor vervoer zorgt voor wie over geen
wagenbeschikt.
20. 31 Jan. MOL: Mosselfeest van
VU en VüJO-Mol. Mosseten met frieten aan
360 fr. p.p. van liu.30 tot 20u. in zaal
Gatbergen te Mol. inschrijven bij Suzanne
l«eynen (014/31.23.20).
ZO. 31 Jan. MORTSEL: Nieuwjaars-

receptie van VU-Mortsel. Gastspreker:
Geert Bourgeois. Om 11u. in de polyvalente
zaal aan de sporttereinen Oude God Sport
(Mechelsesteenweg). Info: 05/454.21.19.
Zo. 31 Jan. ZOERSEL: Nelly Maes
spreekt over: de vrouw in de politiek, gemeentelijke referenda, VU-IO en Europa.
Tevens Nieuwjaarsreceptie. Van lOu.SOtot
14u. in feestzaal Café De Wandeling St.Antonius, Waterdraat. Org.: vu-Zoersel.
vr. 5 feb. HOVE: Worstenbrooden appelbollenavond. Vanaf 18u.30 in de
Mari<graaf, Kapelstraat 7. inkom 100 f r
Vooraf inschrijven bij Willem Nollet
(03/455.65.46).
Za. 6 feb. ESSEN: Debat n.a.v. de
komende verkiezingen. M.m.v. Ludwig Caluwé (CVP), Robert Voorhamme (SP), Fons
Borginon (VU) en Francine Van de Ven
(ID21). Moderator: Ronny Frederick/. Om
20u. in het Essenhof Stationsstraat 8. Org.:
vu-Essen i.s.m. VCLD.
za. 6 feb. HAASRODE: Tweede
taalquiz, gepresenteerd door Wilfried Haesen.Om 20u. in de parochiezaal van OudHeveriee. Org.: vu-Oud-Heverlee.
zo. 7 feb. WOMMELCEM: Verrassingsnieuwjaarsaperitiekconcert. Knockin'
on Wood speelt voor u. Om 10u.45 in
Rusthuis Sint-Jozef Kallement 1 te Wommelgem.Inkom gratis. Org;: KK Jan Puimège.
Ma. 8 feb. KALMTHOUT: Met FVV
naar de operette Droomeiland van Robert
Stolz. Inkom 500 fr Info en kaarten bij
Lucienne (05/666.91.52).
Za. 20 feb. BERCHEM: Naar toneel
„De Rad van Sint-Andries" (20u.), voorafgegaan door wandeling (14u.50) door de
parochie van miserie en aansluitend een
diner (18u.). Verzamelen om 14u. aan het
Zuiderterras. Deelname 975 fr. Max. 20
personen! Bellen naar Monique Van den
Bosch (250.77.59).
WO. 24 feb. EDECEM: De nu of
nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts.
Om 19U.50 in Het Elzenhof, Kerkplein 5 te
Edegem. Toegang gratis. Org.: FW-nationaal. Info: 09/223.38.83.
WO. 24 feb. TURNHOUT: Zuster M.
Joannes Van Dijck over ,,De vernederiandsing van het onderwijs in Vlaanderen: het
H. Grafinstituut in Turnhout". Om 20u. in De
Warende. Org.: Vlaamse Kring Turnhout
i.s.m. VCLD.
Vr. 12 maart MOL: FW-verwenweekend in Sunparks Rauwse Meren. Op
12,13,14 en 15/3. Deelname: 4.995 fr.p.p.
info: FW-nationaal (09/223.38.83) en FWAntwerpen (03/666.11.33).

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 11 januari jl werd volgende persmededeling verspreid.
OPWAARDERING GEMEENTELIJK
MANDAAT KOPPELEN AAN DECUMUL
Het partijbestuur van de VU reageert positief
op de opwaardering van het gemeentelijk
uitvoerend mandaat. De VU is reeds lang
vragende partij om burgemeesters en schepenen beter te vergoeden voor de belangrijke taak die ze moeten vervullen. De burgemeester staat in voor een goed beheer van
zijn gemeente. Een taak die meer en meer
kennis en inzet vereist: de burgemeester is
naast vertegenwoordiger van de gemeentelijke bevolking, ook een manager. Wie zijn
job goed wil doen en er naar behoren voor
vergoed wordt, moet er ook de nodige tijd
voor kunnen uittrekken. Andere belangen
mogen de uitvoering van zijn/haar gemeentelijk mandaat niet doorkruisen. De gedeeltelijke Inperking van de financiële cumul
komt aan deze bekommernissen niet tegemoet. Daarom betreurt de VU het dat er
niet tegelijk werk is gemaakt van een decumul van mandaten. Wanneer er een behooriljk financieel en sociaal statuut is voor de
burgemeesters en schepenen kan voorde VU
een lokaal uitvoerend mandaat niet gecombineerd worden met een pariementair mandaat. Bovendien moet een cumui met elke
functie of mandaat, die aanleiding kan geven
tot belangenvermenging vermeden worden.
Zo kan het niet dat een burgemeester tegelijk
ook bestuurder is van een vakbond of ziekenfonds of van een intercommunale Ook
professionele bezigheden in de privé-sector
zijn soms moeilijk verenigbaar met een uitvoerend mandaat. Ook in zo'n situatie moet
elke aanleiding tot belangenvermenging
voorkomen worden De behooriijke verioning

niet vermeld. De goedwerkende Vlaamse
wachtdienst van geneesheren b.v., hyperbelangrijk als je door plotse ziekte in je
eigen taal behandeld wil worden. Ook
onze gemeenschapsraad kreeg geen genade, terwijl het Vlaams gemeenschapscentrum Ten Weyngaert tot een simpel
kaf eetje werd gedegradeerd. Bovendien
moet de werkzoekende Vlaamse Vorstenaar in eigen gemeente géén job gaan
zoeken, tenzij in het Frans bij de Promotion de l'emploi de Forest!"
Daarmee is de kous niet af. De gids
verzuimt de adressen van de vier postIcantoren, van de Vlaamse en Franstalige
onderwijsinstellingen van laag tot hoog,
de adressen van de distributiebedrijven
voor gas, elektriciteit, water en kabelTV..
Omdat in Forest-Vorst niet alles kommer
en kwel is, waarschuwt uilenspiegel Herman Wilms er de schepen van Middenstand voor geen voortijdige verkiezingspropaganda te maken want in de
gids werden ook... liberale aktiviteiten
opgenomen. Bij nader toezien blijkt het te
gaan om de lijst met vrije beroepen, een
nogal eigenzinnige vertaling van ...professions libérales!
Wilms heeft Jos Claes, het Vlaams gemeenteraadslid van Vorst, gevraagd op de
komende zitting van de raad over deze
aangelegenheid te interpelleren.
(mvl)

voor burgemeesters moet ervoor zorgen dat
ze het grootste deel van hun tijd aan de
kwaliteitsvolle Invulling van hun mandaat besteden. De noodzaak om bijkomende activiteiten uit te oefenen wordt kleiner en
daarmee ook de kans op belangenvermenging.
De huidige regeling die getroffen wordt op
het federale niveau is te fragmentair in
Vlaanderen bestaat een consensus over een
globale regeling, waar ook de decumul deel
van uitmaakt De VU dringt nogmaals aan
op de uitvoering van het akkoord over
de regionalisering van de gemeente- en
provinciewet zodat er snel werk kan gemaakt worden van een Vlaamse regeling
terzake.
NOOD AAN VERNIEUWING
Dat de nood aan vernieuwing actueel blijft,
ondanks alle mooipraterij van de regeringspartijen, bewijst de vriendjespolitiek bij de
benoeming van de nieuwe gouverneur en de
nieuwe directeurs bij de Nationale Bank. De
belastingbetaler moet zelfs opdraaien voor
de kost van een nieuwe functie, speciaal
gecreëerd om alle vriendjes te plezieren.
Objectieve waarnemers stellen met ons vast
dat pariiljaanhorigheld of persoonlijke vriendschapsrelaties zwaarder doorwegen dan vakkennis en tjekwaamheid. Twee kabinetchefs
en een beschermelinge van de uittredende
gouverneur worden beloond voor bewezen
diensten. Van nieuwe politieke cultuur In
daden is nog lang geen sprake. Daarvoor zal
de kiezer eerst een duidelijk signaal moeten
geven. Als hij zich tenminste niet in slaap laat
wiegen door mooie praatjes over depolitisenng en professionalisering. Als het er op
aankomt gaat men gewoon door op de oude
manier. Nieuwe zeden zullen moeten ingevoerd worden door nieuwe bestuurders.

Te Koop
Uilenspiegel is een jonge Vlaamse vereniging in de faciliteitengemeente Kraainem. Eind vorig jaar werd gestart met een
eerste succesrijke tweede handsboekeneurs. Het weekeinde van 13 en 14 november 1999 volgt een tweede uitgave.
Als aanloop worden vier reeksen tijdschriften te koop aangeboden.
- Van 't Pallieterke, de bijna volledige
jaargangen 13 tot en 16,1957 tot en met
1960. Samen te kopen voor 600 frank.
- Eigen schoon en De Brabander, het
tijdschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van VlaamsBrabant. Jaargang 1941 tot en met 1966,
dertien jaargangen zijn volledig. Samen te
kopen voor 2.000 frank.
- De Vlaamsche Gids, vanaf de 2de tot en
met de 9de jaargang, 1906 tot 1913. Alle
jaargangen zijn volledig, behalve 1906 en
1913. Samen te kopen voor 2.500
frank.
- De Zwijger, de volledige collectie van dit
berucht satirisch blad uit de jaren tachtig.
Samen te kopen voor 3.000 frank.

c;^ Voor meer informatie: Uilenspiegel
(Mare en Ria Platel), 021720.69.84.
Daar worden ook schenkingen voor de
volgende boekenbeurs met dank aanvaard.
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Heengaan van een mysterie-man
Op 18 januari '99 hebben we - in mineur afscheid genomen van Jaal< de Meester.
Het IS een vergeten en misschien te verwaariozen episode, maar nog vóór het ooriogseinde heeft een groep jongeren gepoogd om (tegen bezetter en tanende coilaboratie in) terug het Spoor voor de échte
Viaamse Beweging te trei<l<en
Jaak de Meester behoorde tot dit handvol
Toegewijd misdienaar in de Brugse begijnhofi<eri<, was hij van mening dat geioof en
kerl< de Vlamingen niet mochten scheiden.
Zelf zo stijf ais een hark, stelde hij graag de
fysische weerbaarheid voorop.
Pas echt levend midden boeken en manuscripten, vond hij dat elk rechtgeaard
flamingant zijn overtuiging met onder de
bakermat mocht zetten en de boer moest
opgaan.
Met de aanvaarding van een lectoraat Nederlands aan de Freiburgse universiteit, is
Jaak de Meester wat op het Vlaamse achterpian geraakt en, eenmaal met emeritaat,
sloeg de slepende ziekte toe.
Ooit publiceerde Jaak de Meester de eerste
Verschaeve-biografie Allicht heeft hij in de
isolatie van zijn studeerkamer nog veel waardevols samengebracht of voorbereid. Hopelijk gaan deze inspanningen niet verloren.
Zoals men ook hopen mag dat, wanneer een
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Jaak de Meester, een mysterie-man...
markante Vlaming van dit ondermaanse afscheid neemt, de goegemeente luid en duidelijk horen zal hoe en waarom de inzet van
een leven is verlopen en waarom het, alle
Blok-funestraties ten spijt, een ere-titel is om
Vlaams-nationalist te zijn.
Guido Van In
cs> Ter aanvulling van de NEVB, dl. II, bh.
2024: Jaak de Meester is te Brugge geboren
op 20 juni 1926 en er op 12 januari 1999
overleden.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

www.volkscinie.be
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Rodenbachfonds zoekt
medewerk(st)er
Het FVK-Rodenbachfonds zoekt ten
behoeve van de bij haar aangesloten
Oost-Vlaamse afdelingen een deeltijdse
educatieve medewerker. De kandidaat
m/v moet in het bezit zijn van een van
volgende diploma's: maatschappelijk
assistent, regentaat, (kleuter-)onderwijzer, hoger kunstonderwijs, of gegradueerde HOKT.
Zijn/haar taak zal er in bestaan sociaalculturelee projecten te bedenken, uit te
werken en te begeleiden. Het spreekt

vanzelf dat daarvoor, naast een zelfstandig en kritisch optreden, samenwerken in groepsverband een vereiste
is; ook in Oost-Vlaanderen wonen en
over een wagen kunnen beschikken
zijn nodig.
Wie meent voor deze baan in aanmerking te komen, vraagt een volledige
omschrijving van de werkaanbieding
aan. Contact via Hilde Houwen, directeur van het Rodenbachfonds, Bennesteeg 4 te 9000 gent

Openingsuren van maandag tot en met donderdag.
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21 30 uur
18 uur tot 22 uur
12 uur 2130 uur
de maand december

Zaterdag
Zondag
Verlofperiode
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DEZE WEEK IN KNACK
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OMSLAGVERHAAL
HET GOUD VAN DE PEUKAANSSTRAAT

INTERVIEW

BOEKEN

GESPREK MET GUY VERHOFSTADT

De Pelikaansstraat is de beroemdste
straat van Antwerpen geworden. Ze
heeft al in alle grote buitenlandse
bladen gestaan, zij het steevast in een
context van de "Russische maffia".
Ondanks het negatieve advies van de
politie pakt Antwerpen nu de
Georgische goudhandelaars aan door hen in vergulde
containers te stoppen. Welke rol speelt de NMBS? Hoe
zit het met de traditionele joodse connectie? En wat
gebeurde er met de handelaars van vroeger? "Ik heb
dagenlang gehuild toen ik mijn zaak moest achterlaten." Een reportage.

Volgens Guy Verhofstadt bestaan er twee SP's:
één met en één zonder Louis Tobback. De VLDvoorzitter meent dat er met de Leuvense burgemeester niet te regeren valt. In een interview
over de vreemde sprongen van en in zijn eigen
partij en over de (bijna) voorbije regeerperiode,
gooit hij de deur voor paars definitief dicht.
Paars met Verhofstadt en Tobback, de kiezer
mag het vergeten.

BENNO BARNARD OVER
GUIDO GEZELIE
"Ik doe een bekentenis die in dit jubeljaar
bepaald van slechte smaak getuigt: ik houd niet
zo van Gezelle, ik voel een vage weerzin tegen
die Johannes De Doper van ons modemisme.
Horreur... maar de waarheid is dat ik me bij
zijn werk meestal verveel. Zijn dichtkunst is
een volière." Benno Barnard herlas kritisch de
poëzie van Guido Gezelle die honderd jaar
geleden overleed. Een document

WEEKEND KNACK: NEW MEXICO IN HET SPOOR VAN GEORGIA O'KEEFFE + DONATO COCO TEKENT OPVOLGER VAN 2PK
28 januari 1999
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5 mensen die onafhankelijk van elkaar en ieder zo om zijn
of haar eigen redenen de tocht aanvatten naar Constantinopel om
elkaar daar - zonder dat dit afgesproken was - te ontmoeten. Dat is
het boeiende uitgangspunt van Het verlangen naar Constantinopel, het debuut van Wim Jurg. De auteur besteedt bijzonder
veel aandacht aan de historische achtergrond van het gebeuren omstreeks 640 v. Chr. - en weet dat keurig te vermengen met de
fictieve belevenissen van zijn hoofdfiguren. (Uitg. Kwadraat Utrecht. 1998. 600 fr.)
In Moedeloos voorwaarts leren we de 'Bekende (TVjNederlander' Maarten Spanjer niet kennen als deelnemer aan een

KORT JN DE KIJKER
of andere vreemde therapie of als bestuurder van een taxi, maar als
auteur van verhalen. We zijn formeel: Spanjer heeft geen grote
boodschap, en dat maakt hem des te prettiger om lezen. Erg
aangenaam boek! (Uitg. De Arbeiderspers -Amsterdam. 1998.500

fr.)
Een andere Bekende NederlanderlVlaming is StefBos. In
Meer dan papa zijn 's mans liedteksten gebundeld en zoals uit de
titel moge blijken heeft Bos heel wat meer in zijn mars dan de - naar

•

Nederlandstalige normen - superhit 'Papa'. Ofschoon 'Gek zijn is
gezond' raden wij u zeker ook 'Is dit nou later' aan. (Uitg.
Houtekiet - Schoten. 1998. 498 fr.)
Paul Reiser biedt in Stelletjesgedoe een oplossing voor een
probleem waar iedere lezer wel eens mee geconfronteerd wordt: hij
zou het boek wel willen lezen, maar het is zo dik. Daarom begint
Stelletjesgedoe meteen op blz. 145, zodat je na 20 blz. al kan
zeggen: 'Ik zit al aan blz. 165.' De overige 150 blz. schrijft Reiser
vol met kleine verhalen over het grote samenleven van twee
mensen. Soms lachwekkend, soms ook heel erg flauw. (Uitg.
Archipel - Amsterdam. 1998. 500 fr.)
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aar aanleiding van de zeventigste verjaardag
van Gaston Durnez verscheen bij Lannoo
een bundeling van een aantal journalistieke en
literaire hoogtepunten uit zijn veelzijdige en
productieve oeuvre. Het kreeg de titel 'Paspoort'
mee en werd een uitermate interessante staalkaart
van Durnez' kunde als reporter, essayist, ludieke
poëet en cursiefjesauteur, maar ook van de
selfmade-historicus die hij is.

N

Flamingant en dus
tegen racisme
Gaston Cyriel Durnez werd in het WestVlaamse Wervik geboren op 9 september
1928, als zevende zoon in een arbeidersgezin. Na zijn basisonderwijs te Asse
in Brabant, volgde hij nog twee jaar
Praktische Handelsschool te Koekelberg.
Vervolgens diende hij te gaan werken,
aanvankelijk als typist.

VEELZIJDIG
Op 1 mei 1945 kreeg Gaston Durnez de
kans om als journalist aan het werk te
gaan bij De Nieuwe Standaard, 't Vrije
Volksblad, Het Nieuws van de Dag. Vanaf
1 maart 1953 was hij redacteur bij de
groep De Standaard-Het Nieuwsblad.
Durnez evolueerde tot redactiechef van
Het Nieuwsblad, hoofd van de algemene
nieuwsdienst en adjunct-rubriekleider
Cultuur. In de periode 1966-69 onderbrak hij deze loopbaan, om redacteur te
worden van de Nederlandse krantengroep Brabant Pers en van het dagblad
Het Volk. Tevens was hij werkzaam als
literair adviseur bij de uitgeverij Van In.
Daarna was hij tot aan zijn oppensioensteUing in 1992 opnieuw redacteur
van De Standaard. Op zaterdag pleegt hij
voor deze krant nog steeds interessante
columns.
Maar Durnez leverde ook talloze teksten
voor radiocabaret en filmscenario's en
trad op als literair interviewer in diverse
panels en taalspelletjes. Belangrijk was
zijn initiatief tot de uitgave van De Bladen
voor de Grafiek (1969-1984). Hij behoorde ook tot de actieve initiatiefnemers
voor de samenstelling van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1973) en
werkte opnieuw mee aan de driedelige
heruitgave die eind 1998 verscheen.
Sinds 1965 is Durnez ook een vast medewerker van het algemeen-culturele tijdschrift Ons Erfdeel en het Franstalige
zusterblad Septentrion. In 1972 was hij
medestichter van het Felix Timmermans-

Genootschap. Intussen werd Gaston Durnez menigmaal officieel erkend en gelauwerd met belangrijke onderscheidingen en prestigieuze prijzen.

AMATEURS
Gaston Durnez heeft het opzet van Paspoort perfect begrepen. Het is hem wellicht ook niet onwelgevallig! Schreef hij
immers zelf niet in 1991 onder de titel W//
zijn allemaal amateurs als journalistieke
beschouwing volgende tekst: „Af en toe
poogt een uitgever een verlengstuk aan de
dagkrant te plakken. Hij laat een kleine
selectie maken uit de vele kolommen die
een journalist heeft gevuld voor de krant
van morgenvroeg, die onherroepelijk die
van gisteren is geworden. De uitgever kiest
wat vlotte letters die, naar zijn mening,
een tijdje kunnen overleven in een boek.
Hij zoekt naar woorden, beelden en verhalen die niet al te zeer aan één dag zijn
gebonden, hij plukt wat impressies en wat
ideeën, hij snuift een beetje parfum. De
journalist ziet dat met genoegen. Hij vindt
het een aardige gedachte dat hij, werkend
voor morgenvroeg, wellicht ook iets voor
morgenavond en zelfs voor overmorgen
heeft gemaakt. Hij is blij met de bloemen
van zijn arbeidsveld."

ONS VOLK ONTWAAKT
Bijzonder lezenswaardig blijven Durnez'
humoristische beschouwingen over de
aauele samenleving in Vlaanderen. Met
tintelende hekeling gipst hij bepaalde
toestanden en ventileert hij zijn persoonlijke mening als historie-bewust intellectueel en overtuigd flamingant.
Perfect op de hoogte van de groei en
evolutie van de pers in Vlaanderen, denkt
hij met zekere nostalgie terug aan de
„volkseigene" Nederlandse titels van
onze bladen en heeft hij het bijvoorbeeld
erg sarcastisch over „...de namen die men
tegenwoordig in Vlaanderen bedenkt

voor zijn bladen: Yjiack, Trends, Topics,
Flair, Feeling, Culinaire Ambiance-Ambiance Culinaire...".
Zijn tegenstroomse mening over de huidige desastreuze vervlakking en neerwaartse nivellering verwoordt hij als
volgt: „Nu is ons volk al lang ontwaakt
(maar het ligt te gapen voor de beeldbuis)
en het „Hooger Leven" van weleer heet
nu Hoger Lager. Een tijdschrift dat zich
nog „Ons Erfdeel" durft te noemen, moet
zich bij een bepaald deel van zi|n publiek
bijna verontschuldigen, omdat het een
begrip als de culturele erfenis der vaderen
durft te hanteren. Nogal wat mensen
hebben geen vader meer, het zijn proefbuisbaby's. Vaders zijn vreemde, komische figuren geworden. Vaders zijn lachwekkend...!"
Het slot van deze tijdschriftenbeschouwing is wel bijzonder „cynisch" wanneer
Durnez schrijft: „Een van de opmerkelijkste titels van een tijdschrift dat ik de
jongste tijd ben tegengekomen, luidde kort
en krachtig ,WOEF!'. Bij nader toezien
bleek bet een blad voor hondenliefhebbers
te zijn. Er zijn vele bladen voor hondenliefhebbers die het met zo duidelijk
durven te zeggen."
Bijzonder scherp wordt Durnez wanneer
hij het vergrotende gebrek aan stielkennis
of taalbeheersing van coUegae-journalisten onder de loep neemt, met bijvoorbeeld deze „betrapte modelzin": „Toen
de sterke arm der wet binnenviel in het hol
van de leeuw hadden de vogels reeds het
hazenpad gepoetst"!

FLAMINGANT
Naar aanleiding van het Guldensporenfeest 1993 ontleedde Gaston Durnez in
klare bewoordingen het begrip „flamingantisme". In zijn overzicht verwees hij

naar de hoofdfiguur uit de roman Thieves
in the Night van de Hongaars-joodse
schrijver Arthur Koestier, in verband met
de joodse staat in Israël: „Ik, een nationalist? dacht Jozef. Welke dwaasheid!
Ons nationalisme is niets anders dan het
heimwee naar een normale toestand...".
Durnez voegde daar zijn persoonlijke
belijdenis aan toe: „Ik vind dit een perfecte bepaling voor de Vlaamsgezindheid
van mijn generatie. Wij droomden gewoon van het Beloofde Land waar wi]
thuis zouden zijn. „Maar het gevaar voor
racisme..." Ook die opwerping word je
tegenwoordig meteen op je brood gegeven."

biU met de
bloemen van
zUn
arbeidsveld."

Het antwoord van Durnez daarop is
eenvoudig en radicaal: „Ik ben flamingant, ik ben DUS tegen racisme", precies
omdat de flaminganten de vormen van
discriminatie hebben „beleefd"!
En Durnez vult terecht aan: „Ik sta op dat
woordje 'dus'!"
In dat verband moet ook verwezen worden naar Durnez' Mijn leven onder de
Belgen waarin hij op speelse wijze historische accenten legt, ter duiding van
onze ingewikkelde „vaderlandse" geschiedenis. In zijn Klein Belgisch Woordenboek bracht hij alfabetisch gerangschikt tientallen „praatklare ideeën voor
conversatie in het Koninkrijk der Belgen
bijeen over alle mogelijke onderwerpen
die men in Belgisch gezelschap moet
zeggen als men een fatsoenlijk en beminnelijk Belg wil zijn, of als dusdanig wil
overkomen."
Veel leesplezier!
Dirk Stappaerts

c» Paspoort. Gaston Durnez. Uitg. Lannoo, Tielt, 1998. 252 blz., 895 fr.
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I Het is pas wanneer je in de geschiedenis een lange tijd
kan terugkijken dat je vergelijkingen kan maken. Een geschiedenis
van bijna twee millennia heeft het zo mogelijk gemaakt om de
pausen onder de loep te nemen. In Heiligen & zondaars geeft
Eamon Duffy een indrukwekkend overzicht van de geschiedenis
van de pausen. De auteur heeft het daarbij over o.a. de invloed van
de pausen op de kunst en op het maatschappelijk leven. Tal van
illustraties maken van dit werk een prachtig boek om te schenken
of om zelf in te lezen. (Uitg. Lannoo - Tielt. 198.1.495 fr.)
I In De gouden kooi gaat Achilles Gautier dieper in op het
ontstaan van het huisdier. Verwacht hierbij geen simpele geschiedenis van 'en toen werd het dier gedomesticeerd' en 'en

WETEN IS DE KUNST
daarin onderscheidt het zich van zijn wilde soortgenoten', maar
een behoorlijk gedetailleerd en wetenschappelijk onderbouwde
geschiedenis van de domesticatie. Dit werk is - ofschoon zeer
goed gestructureerd en veelomvattend - zeker geen tusendoortje
voor de minder geconcentreerde amateur-bioloog. Voor zij die
thuis zijn in het jargon - of het zich eigen willen maken - is De
gouden kooi natuurlijk een prachtig begin. (Uitg. Hadewijch Antwerpen. 1998. 990 fr.)

> CULTUUR

Met de Vlaamse Beweging ging het in
1955 maar flauwtjes. Wij hadden heel wat
studiedagen, communique's en memoranda, maar het bleef alles beperkt tot
geschrijf en gepraat.
Het Komitee voor Kultuurverspreiding
overhandigde de regering een zeer volledig en leerzaam memorandum met de
belangrijkste Vlaamse eisen. Het rust in
het archief van de eersteminister.
De Ekonomische Raad voor Vlaanderen
en het Vlaams Ekonomisch Verbond
richtten zich insgelijks tot de regering in
verband met de taaitoestand op Buitenlandse Zaken en de Wereldtentoonstelling; de ministers namen akte van hun
standpunt.
In de C.VP. werden een aantal vergaderingen van de partijraad besteed aan de
Vlaams-Waalse vraagstukken en het repressievraagstuk. Het nationaal komitee
van de partij en het nationaal kongres
volgden echter de adviezen niet van de
Vlaamse meerderheid op de partijraad.
Verheugend is wel de groei van de amnestie-gedachte, die tot uiting kwam in de
indiening door de h. Wagemans en in een
tweetal mededelingen van het IJzerbedevaartkomitee en het Komitee voor
recht en naastenliefde.
Ook de gedachte van de regionale ekonomische politiek won veld. Prof. Eyskens hield er een doordringend referaat
over op het C.VR-kongres. Dat kan de
oplossing van de strukturele werkloosheid in Vlaanderen alleen ten goede komen.
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Merkwaardig was dan ook dat men eindelijk is klaar gekomen met de Nederlandse versie van de grondwet. Wat nog
niet betekent dat die versie reeds kracht

I In Een geschiedenis van de psychiatrie doet Edward
Shorter zijn verhaal van het gesticht tot Prozac. Werden voor het
einde van de 18 de eeuw geestesgestoorden nog in een gat in de
grond gestoken, nu gaat de samenleving heel anders - en in de
meeste gevallen veel voorzichtiger - om met haar psychiatrische
patiënten. Het Vlaamse voorbeeld dat Shorter het meest tot de
verbeelding sprak was dat van Geel, waar patiënten worden
ondergebracht in een soort van pleeggezin. DeAmerikaan achttte
dit opzet alleszins een vermelding waard in zijn algemeen - en
mede daarom zeer goed leesbaar - overzichtswerk. (Uit. Ambo Amsterdam. 1998. 1.590 fr.)
(gv)

>

n De Standaard van 1 januari 1956 stond onder de
titel "Veel gepraat" een bondig verslag over de
stand van zaken In de Vlaamse beweging. Mare
Platel knipte de kolom uit en zocht in de krant van
1 januari 1999 naar een gelijkaardig overzichtje,
maar vond er geen. Hij schreef er dan maar zelf
een, onder dezelfde titel... Toen, in de spelling van
die tijd, en nu.

I

Veel gepraat
Met de Vlaamse beweging ging het in
1998 maar flauwtjes. Wij hadden heel wat
studiedagen, communique's en memoranda, maar het bleef alles beperkt tot
geschrijf en gepraat.
Vlaams minister-president Van Den
Brande pakte meer dan eens uit met
ophefmakende Vlaamse verklaringen,
zijn collega Wivina De Meester organiseerde een colloquium over fiscale autonomie, Vlaams minister voor Brussel
Brigitte Grouwels liet zich kennen als een
Vlaamse spraakwaterval en intussen studeerde het Vlaamse parlement rustig
door over de volgende staatshervorming.
van wet heeft. Dat is wellicht iets voor
toekomend jaar.
Op de kredietzijde mogen we ook enkele
maatregelen schrijven, die minister Spinoy van landsverdediging getroffen
heeft: o.m. de oprichting van een
Vlaamse kadettenschool te Lier.
(Uit De Standaard van 1 januari 1956)

De voorzitter van het VEV hield een
pleidooi voor een grotere tweeledigheid
en het Overlegcentrum voor Vlaamse
Verenigingen organiseerde een druk bijgewoonde feestmeeting. De federale ministers namen geen akte van al deze
standpunten omdat de verdere staatshervorming in 1998 geen deel was van
het Belgische regeerprogramma.

In de CVP werd een aantal vergaderingen
van de partijraad besteed aan Vlaamse
vraagstukken. Ook het repressievraagstuk kwam daarbij ter sprake naar aanleiding van de heibel rond het decreet
Suykerbuyk. Het CVP-partijbestuur
volgde echter de Vlaamse adviezen niet
omdat "staatshervorming" en andere
Vlaamse problemen punten zijn voor de
regeringsonderhandelingen na 13 juni
1999.
Verheugend is wel de groei van de amnestie-gedachte die tot uiting kwam naar
aanleiding van het door het Vlaamse
parlement goedgekeurde decreet Suykerbuyk. Vooral aan Franstalige kant zorgde
dit decreet voor flink wat Franstalige
discussie over ook maar de minste schijn
van een mogelijke vorm van amnestie.
Ook de gedachte van de regionaal economische politiek won veld. Vlaams minister Van Rompuy probeerde herhaaldelijk maar tevergeefs de Vlaamse bevoegdheden op dat vlak nuttig te gebruiken. Dit kon immers een oplossing
van de werkloosheid in Vlaanderen ten
goede komen.
Merkwaardig is dan ook dat Vlaanderen
intussen werkt aan een tweede grondige
aanpassing van de nieuwe Belgische
grondwet. Wat nog niet betekent dat die
aanpassing al politieke werkelijkheid is.
Dat is wellicht iets voor toekomend jaar.
Op de Vlaamse debetzijde moeten we nog
een maatregel schrijven van minister Poncelet van Landsverdediging: hij schafte de
Vlaamse kadettenschool in Lier af.
(Dit stond niet in De Standaard van 1
januari 1999)
(mp)

Bekroonde foto's
De jury van de 8ste Fotopersprijs Vlaan- koninklijk bezoek aan de lokale brandderen kreeg dit jaar meer dan 170 foto's weer van Rupelmonde, vanonder het
voorgesteld, ze werden onderzocht op hun monumentale naaktbeeld van een
actualiteitswaarde, het eigenlijk ondervrouw, schoot ook prijs.
werp en hun creatieve Inbreng. Een bijDe foto Minister-president Luc Van den
komend element in de beoordeling vormt
Brande verzoent zich met Yasser Arafat
de technische kwaliteit van de prent. Op(Rudy de Moor) Is de schitterende krisvallend bij de inzendingen voor dit jaar was
tallsatle van een gunstig moment en
de thematiek van de waterellende. Deze
werd onderschelden.
materie gaf aanleiding tot heel wat draTenslotte werd foto-journalist Paul De
matische en ludieke Inzendingen
Wilde onderschelden voor zijn actuaTot de winnaars van dit jaar behoorden
llteltsfoto ,,Jongeren kunnen neen zegTim Dirven met zijn foto Ramptoeristen. gen. De brand In het appartement aan
Dit naar aanleiding van twee geldkoehet St.-Lazarusplein",
riers, die het slachtoffer werden van een
(ds)
bloedige aanval op hun geldtransport in
c:» Terugblik met een glimlach. Foto's van
Borgworm, Een tweede onderscheiding
de Achtste Fotopersprijs Vlaanderen. In
viel Paul Bolsiuste beurt met een chaufde Fernand Collinzaal, KB-Toren, Eifeur, die In volle koelbloedigheid zijn
ermarkt 20 te 2000 Antwerpen. Tot 26
ongeval met de gsm meldt vanuit zijn
februari. Elke werkdag van 9 tot 16u.,
gekantelde vrachtwagen. De foto van
do. Van 9 tot 18u. Toegang gratis. Info:
Stefaan Van Hul naar aanleiding van een
tel. 03/202.99.32.
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.Jongeren kunnen neen zeggen".

SATERDAG

Politieke toekomst van Reddy
loopt niet over rozen!

Tijger eet Franse dompteur op:
„Temmerde!"

©
In de grond was De Mol
geen slecht programma

©
Voor Van Roost blijft het
Australian hopen

©
Zetdutvel:
Prms Laurent een paar dagen in de dogout.

©
De minister trakteerde
de stakende artsen op een coca CoUa

„GSM tijdens tanken verboden",
las Ahasverus

O
KV Oostende zit Pfaff!

't Es so gevaarlijk!

©
Tasten (hoye) in het donker

O
Minister CoUa:
weinig spoed, veel geval...

AHASVERUS

0
VLAAMS PLAKBOEK

Vlaams dorp op
Azoren in puin
Een aantal jaar geleden verscheen m WIJ
een interessant artikel over de emigratie
van Vlamingen naar de Azoren in de 15de
eeuw Op uitnodiging van Hendrik de
Zeevaarder vertrokken toen vooral West
Vlaamse avonturiers naar deze Portugese
eilandengroep Vier eilanden kwamen tij
delijk onder leiding van een Vlaming op
Terceira was dat Jacob van Brugge, op
Faial en later ook op het eiland Pico Joost
de Hurtere en Willem van der Haegen was
een tijdlang gezagvoerder over het eiland
Sao Jorge. De Vlaamse aanwezigheid
zorgde ervoor dat de eilandengroep op
vele kaarten en dit tot in de 18de eeuw de
Vlaamse Eilanden werden genoemd en
dat er een mythe ontstond als hadden
Vlamingen deze eilanden ontdekt.

PËlfSP*la^lSKfT5AAM
Op 9 juh 1998 werden de eilanden, die
allen van vulkanische oorsprong zijn,
door een zware aardbeving geteisterd. De
meeste schade werd aangericht op Faial,
het eiland waar de Vlaamse aanwezigheid
het sterkst was en waar tot op vandaag
een dorp Flamengos, Vlamingen, heet.
WIJ vertrokken naar de Azoren om er de
overblijfselen van de Vlaamse invloed na
te gaan en ook om er de schade van de
aardbeving op te meten.
Heel veel valt er op de Azoren van de
Vlaamse invloed met te merken. Niemand weet goed wat Vlaanderen betekent, men vroeg ons zelfs of het ook een
eiland is en in een recent werk van een
zekere Olimpia Soares de Faria, een stu
die over het taalgebruik op Sao Jorge,
werden tweede uitdrukkingen als
„Vlaamse invloed" beschreven omdat ze
op. . Franse woorden lijken.
Stellen dat het opvallend grote aantal
blonde mensen met blauwe ogen allemaal
nazaten van Vlamingen zijn, is natuurlijk
gevaarlijk voor een eilandengroep waar
sinds eeuwen schepen uit allerlei windstreken aanleggen. Maar ook al weten de
meeste Azonanen met goed wat Vlaanderen IS, fier zijn ze wel op hun Vlaamse
naam.
En er zijn inderdaad heel wat verbasterde
of vertaalde familienamen die ontegensprekelijk van Vlaamse oorsprong zijn,
zoals Dutra (de Hurtere), da Terra (van
Aartrijke), da Silveira (van der Haegen),
Brum (de Bruyne) en de Bruges (van
Brugge). Op Faial heeft naast het dorp
Flamengos ook de hoofdstad Horta een
oorspronkelijk Vlaamse naam, een an
dere verbastering van de Hurtere, en
verder is er een kaap die Espalamaca heet,

een woord dar volgens de inwoners van
Vlaamse oorsprong is, maar niemand
weet wat het betekent
TRAGEDIi
In de musea en de kerken van Terceira en
Faial zijn heel wat Vlaamse kunstwerken
aan te treffen, de heiligenbeeldjes waarin
een M is verwerkt zouden uit Mechelen
komen en die met een Z uit Zoutleeuw.
De Portugese schrijfster Agustina Bessa
Luis publiceerde in 1990 een roman over
Joost de Hurtere en de Vlaamse aanwezigheid op de Azoren
Het dorp Flamengos, wat eigenlijk het
hoogtepunt van onze reis had moeten
zijn, werd een dramatische ontmoeting
met een dorp waar bijna 90% van de
huizen kapot is en een derde van de
bevolking in tenten slaapt totdat de huizen weer zijn opgebouwd. Het relaas van
Flamengos lijkt inderdaad een Griekse
tragedie, waarbij het aantal ongelukken
met lijkt op te houden.
De Vlamingen die naar Faial trokken
waren naar dit eiland gelokt met de
belofte dat er zilver en tin te vinden was.

OPGAVE 126
HORIZONTAAL
4 Van deze kleur kun je eten
maar dan moet er een
beetje voor (4)
5 Een lid van het koninklijk
huis bedient deze pomp
installatie (6)
8 Bewoners van een bungalow hebben hier nooit
last van (10)
10 Dit IS beurtelings hoog en
laag (2)
11 Waar spionnen ryk van
worden (11)
13 Dit moet degene doen die
op zijn geld zit te wachten
(2, 4, 6)
14 Alledaags verschijnsel al is
't erg gevarieerd (4)
15 't Zou iemand uit Dublin
kunnen zijn die voor 75
procent buitenlander is
(8)
18 Met de post meegegeven
(8)
19 Tegenovergesteld en dat
verwachtte je met" (8)

Dit was natuurlijk met het geval en een
opstand tegen Joost de Hurtere haalde
mets uit en werd met Portugese soldaten
onderdrukt. Aangezien er geen weg terug
was, waren de Vlamingen gedwongen om
op het eiland te blijven. Ze zochten er de
vruchtbare valleien op, waar nu Vale dos
Flamengos ligt en deden er aan landbouw.
De heiligenbeelden die ze meebrachten
sierden de kerk van Flamengos, maar bij
een brand in de vorige eeuw ging alles in

VERTICAAL
1 Dit !s geen aardige karaktereigenschap (10)
2 Wat de wrijving vermindert zou aan een wapen
kunnen doen denken (10)
3 Waar je op rijdt en waarvoor je betaald wordt (4)
6 Hulde gaat vooraf aan een
teken om stil te zun, en zo
ben je de winnaar' (5)
7 Lange, eentonige opsomming (7)
9 Daarover bestaat geen enkel verschil van mening (6
5)
12 Trieste penode (7)
16 Lijst van komende gebeurtenissen (6)
17 Gehandicapte koning over
andersoortige gehandi
capten (6)
20 Is voor 't loket te zien (2)
OPLOSSING OPGAVE 125
Horizontaal: 3 splinters, 8
crème, 9 snoepreisjes 10 uiterlijk, 13 koortslijders 15
tong 16 tuba, 17 stelt

vlammen op.
Sinds de aardbeving van 199 8 ligt heel het
dorp m puin, de kerk staat nog recht,
maar het instortingsgevaar is zo groot dat
ZIJ voor onbepaalde duur gesloten is.
Daarmee dreigt ook het laatste bouwwerk met duidelijke Vlaamse invloed
voorgoed verloren te gaan.
Jeroen Dewulf
(De auteur is docent Nederlands aan de
universiteit van Porto)

Verticaal: i uitlopers 2
stipppellijn 4 pelsdieren 5
schim, 6 netje, 7 zeis, 11
knelpunt, 12 moet
14
schaal
Roel
Falkena
uit
de
Haasdtrjitte 4 te 9244 CN
Beetstersweach in Fn/slan wint

Het midden
vorige zomer
geteisterde
Fiamengos...
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deze week Hij krijgt binnenkort zijn pnjs thuisbezorgd
De briefkaart met de oplossing
van opgave 126 verwachten
WIJ ten laatste op maandag 8
februan 1999 op onze redactie Barrikadenplein12te1000
Brussel
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NIEUW IN DE BIOS

RINGMASTER
Ik denk dat zelfs (biep) Jerry Springer-fans niet uit hun (biep) luie
tv-stoel te krijgen zijn, om Jerry nog eens te zien meedoen - want
van (biep) acteren kun je nauwelijks spreken - in een (hiep)
speelfilm. 'Ringmaster' is dan ook het (biep) toppunt van (hiep)
slechte smaak. De twee gezinnen die proberen in zijn (biep) show
- Springer is Jerry Farrelly geworden in deze 'film' - te komen, zijn
de typische (biep) armoe-blanken uit een caravanpark, die allemaal (biep) seks met anderen en met elkaar hebben, en een (biep)
jong meisje, die haar (biep) liefje met haar beste vriendin in haar
(biep) bed vindt, en dan tot de vaststelling moet komen, dat haar

I STILL KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER

Deze film is het vervolg op 'I know what you did last summer',
waarin enkele stoute, hysterische pubers moeten afrekenen met
een man die blijkbaar toch niet zo dood is als zij dachten. Aan bet
(biep) beau hem zowat overal in steekt waar een (biep biep) is.
eind van de eersteling werd het vervolg al aangekondigd. Schrijfster
Zeggen dat (biep) 'Ringmaster' een (biep) Jerry Springer Show met Louis Duncan - die hoeken schrijft voor tieners vanaf 12 jaar, als
een (biep) scenario is, zou (hiep) teveel van het goede zijn. Maar de u begrijpt wat wij bedoel ... - heeft voor ons nog in petto
(biep) fans van Jerry zullen ook (biep) blij zijn, om te vernemen dat 'Daughters of Eve', 'Don't look behindyou', 'Down a dark hall'en
er ook (biep) travestieten in zitten. Jerry Springer is het (biep)
nog vele andere. Goedgekozen titels, dat wel. Wij weten alvast wat
genie, dat ontdekte dat je op de (biep) beurs van de slechte smaak we deze zomer niet gaan doen. (1/2)
kunt spelen en (biep) winnen. (1/2)
Willem Sneer

# MEDIALANDSCHAP

•

'ïfe=# The Shop Around the Corner Deze romantische komedie van Ernst Lubitsch uit 1940 speelt
zich af in het Boedapest van voor de oorlog en vertelt
hoe het in een warenhuis tot schermutselingen komt
tusen het nieuwe verkoopstertje (Margaret Sullavan)
en de manager uames Stewart). Zelden werd een
haat-liefde-relatie zo herkenbaar en humoristisch
weergegeven. Zat. 30 Jan., TVI om I5u.
l = # Hot DOC: Proefkonijnen voor de Golf Tijdens de Golfoorlog werden tienduizenden Westerse
soldaten blootgesteld aan chemische stoffen en ander giftig spul. Dat blijkt uit de neurologische afwijkingen die achteraf werden vastgesteld Een beklijvende BBC-reportage, ingeleid door Johan Op de
Beeck Zon. 31 Jan., Canvas om 20u.30
'S=# A Good Man In Africa De louche Morgan Leafy
werkt al drie jaar als diplomaat in West-Afrika. Hij
hoopt op een overplaatsing en zoekt vertier bij
vrouwen en in alcohol Zijn baas Fanshawe betrekt
hem In duistere zaakjes met presidentskandidaat
Adenkunje... Amerikaanse komedie van Bruce Beresford uit 1994 met Colin Friels, JoanneWhaileyKilmer, John Lithgow, Sean Connery, Diana Rigg e.a.
Maan. 1 feb.. Kanaal 2 om 20u.55
^ - # Shining Through 1940. Linda Voss, een jonge
Newyorkse, is via haar vader van Duits-joodse origine
Ze spreekt perfect Duits en wordt aangeworven als
secretaresse in een internationaal advocatenkantoor.
Ze IS gefascineerd door haar baas, Edward Lelang,
maar ze verdenkt hem van spionage-activiteiten.
Amerikaanse film van David Seltzer uit 1992, met
Michael Douglas, Melanie Griffith en LIam Neeson.
Dins. 2 feb., Kanaal 2 om 20U.55

Pascal
Duquenne en
Daniel Auteuii in
'Le Huitième
Jour', woens. 3
feb.. Canvas om
20U.55

*&=# Panorama: Albanese meisjes I-let lot van
honderden Albanese meisjes in Brussel of Antwerpen
is weinig benijdenswaardig Hun pooiers zijn extreem
gewelddadig en de rosse buurt maakt zich ongerust.
Panorama toont de rauwe realiteit- 's nachts ging een
ploeg op stap met de Brusselse zedenbrigade. Dond.
4 feb., TV1 om 2lu.45
iferJ^ Urga Briljante, poëtische en vaakgrappigefilm
over de Mongoolse herder Combo, die met vrouw,
kinderen en zijn moeder in een hut op de steppe
woont. Hun rustige bestaan verloopt in perfecte
harmonie, tot een gestrande vrachtwagenchauffeur
in hun leven verschijnt. Bekroond met de Gouden
Leeuw op het Festival van Venetië In 1991. Vrij. 5
feb., TV1 om 2lu.45
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Uit-gemold!?
De mol, zondag 24 januari 1999, TV1
Met iets wat wij zouden durven omschrijven als 'een anti-climax' is het meest
spraakmakende TV-programma van de
jongste maanden - in TV-land ga je
meestal maar mee tot de week die erop
volgt - afgelopen. 'De mol' had een
verliezer, een winnaar en - gelukkig ook een mol. Hugo was een goed winnaar:
een spel heeft aan alleen aardige spelers
niet genoeg. Per definitie moet er bij een
spel ook een winnaar zijn en het verwondert ons altijd hoe weinig mensen
daarvoor begrip kunnen opbrengen. In
dit land zijn de verliezers ofwel 'sympatiek' ofwel 'in 't zak gezet'. Door
mensen als Hugo waarschijnlijk. Die
werd immers overal omschreven als 'ambitieus', 'doelgericht', 'autoritair' 'geen
teamplayer', ... en kreeg daarbij tegelijk
meestal de wind van voren. Voor al wie
het horen en lezen wilde, werd hij te
kakken gezet. Dat is een vreemde vaststelling in een samenleving die juist dit
soort eigenschappen promoot. Hugo telt
ondertussen de - weliswaar gedeelde winst. De commentaar van de verliezers is
in deze overbodig. Ergens in een maandagkrant lazen we Hugo zeggen dat al die
negatieve uitlatingen meer zegden over
de mensen die ze uitspraken dan over
hem. Een terechte opmerking.
Het programma zelf was eigenlijk al gedaan voor de finale had kunnen beginnen. De krant De Morgen had enkele
weken geleden al een duur stuk voorpagina veil voor het afrukken van
Magda's masker. Dat maakte de laatste
twee afleveringen tot noodzakelijk kijkvoer voor wie al de anderen gevolgd had.
Spannend waren ze niet meer. Dat uitgerekend deze krant nog kon spreken van
een 'ongemeen spannende en knap naar

een climax opgebouwde selectie' is wel
jzeer bedenkelijk. We kunnen ons weinig
spelen voor de geest halen waarbij 'verknoei het spelletje voor de anderen' één
van de regels is. Trouwens: hoe 'knap
opgebouwd' de finale ook was, de voorlaatste aflevering van 'De mol' had behalve wat Monaco-prentjes - bitter weinig om het lijf. Laten we hopen dat we in
de laatste aflevering bv. wél vernemen
hoe Mon er tijdens het verhoor achter
kwam wat de andere kandidaten hadden
gedaan bij zijn afwezigheid. En waarom
geen - ongetwijfeld sappige - beelden van
de ruzies en irritaties?
Los daarvan is er iets wat ons meer
bezighoudt en in hoge mate ergert: de
hype die rond dit - en ook veel voorgaande - programma's werd gecreëerd.
Na een weekeinde waarin een soort van
Europese consensus lijkt te ontstaan over
het gedisciplineerd en proper uitzetten
van asielzoekers zetten de meestgelezen
kranten 'De mol' prominent op de eerste
bladzijde. Het VRT-ochtendjournaal - tot
nader order dé nieuwsstandaard waarmee de dag wordt aangevat - vond het
zelfs nodig er ook melding van te maken.
Iets soortgelijks was overigens ook al het
geval geweest bij het laatste van Van
Oudenhovens XII werken.
Het Nieuwsblad, dat een heuse 'Molwedstrijd' had georganiseerd wijdde er
zelfs een hoofdartikel aan. Mét maatschappelijke
verantwoording,
dat
spreekt! „En bovendien heeft De Mol de
mythe van TV als asociaal medium, als
doder van het gemeenschapsleven doorprikt. De sociale contacten, gegroeid om
en rond De Mol, toonden aan dat TV
meer kan zijn dan het kastje, waar iedereen in de enge beslotenheid van de

huiskamer, met gesloten ramen en deuren, zit naar te turen." We kennen de
(beperktheid van) de sociale contacten
van de auteur dezens niet, maar mogen
we het spontaan ontbranden van vreugdevuren en het bijleggen van jarenlange
vetes toch minstens in twijfel trekken?
Hoe 'emo' kan je worden zonder in het
belachelijke te vervallen?
En nog: „De programmamakers slaagden
er in niet alleen deskundig een tv-spelletje
op te zetten, maar ook met evenveel
deskundigheid een onzichtbare brug te
slaan naar de kijker, die zich betrokken
ging voelen, meedenken, meevoelen,
meeleven." Met alle respect, maar dit is
indroef.
Onmiddellijk na afloop van de uitzending
- jawel ook wij keken - schakelden we
over naar het meestal uitstekende 'Hot
Doe', een documentaire-programma op
Canvas. Daarin ging het vandaag over de
moord op een onschuldige tiener in een
gewelddadige buurt van de grootstad Philadelphia. De ellende in het getto droop
van het scherm, de uitzichtloosheid was er
bijzonder groot. De wereld bestond er uit
niets anders dan mollen, van wie er van
tijd tot tijd eentje werd gemold. De moord
waarover sprake was een accident de parcours. Niemand van de talrijke ooggetuigen wilde - uit angst voor represailles zijn verhaal aan de politie kwijt. Ook niet
de kennissen van het slachtoffer.
'Hot Doe' was nog geen kwartier bezig of
'De mol' werd al tot zijn ware proporties
herleid. Aangenaam vertier, dat was het.
Niet meer, niet minder. Dat is een minimumvoorwaarde voor een met belastinggeld gemaakt programma. Kan de
wereld dan nu voort met draaien?
Krik

verschil
Tussen de economische macht van
Vlaanderen en het tit4zelfverzekerd optreden van diezelfde macht in haar
hoofdstad (Brussel), ligt nog altijd een
reuzebreed verschil
Zo vindt een aantal firma's uit binnenVlaanderen het met te beroerd om eentalig Franse huis-aan-huis-reclame te
(blijven) voeren in hun hoofdstad

Daartoe behoort ook Brantano uit Aalst,
dat zich het voorbije jaar tot de genomineerden van de Vlaamse Ankerprijs
mocht rekenen Het schrok er echter
met voor terug in Brussel-hoofdstad
zowel eentalig Franse huis-aan-huis-reclame te voeren als ook eentalig Franse
reclame te plaatsen in tweetalige advertentiebladen
Zelfs
schnftelijke
klachten hierover bleven onbeantwoord

•

Nog meer afkeer
De uitspraak van het Hof van Cassatie
impliceert dat Tobback, Van Miert en
zelfs Vandenbroucke meineed pleegden.
Het feit dat de SP haar veroordeelde
partijleden, die toch „zonder de goedkeuring van de top" strafbare feiten
pleegden schaamteloos in de partijschoot
houdt en zelfs hun schulden op zich
neemt is veelbetekenend Schaamte is
voor bepaalde politici een wereldvreemd
gevoel'
De VLD heeft meer geluk. Het obussenschandaal IS door verjaring met tot uitbarsting gekomen. Wat meer deemoedigheid zou die parti) dus sieren...
(Nog) Niet verjaard is een ander dossier
waar wél al een paar kopstukken van uit
de wind zijn gezet. Jozef Delcroix kan dus
beginnen denken aan het eisen van schadevergoeding omdat hij drie maanden
lang onschuldig in de bajes zat. De PG van
Antwerpen, die ook Hasselt onder zijn
bevoegdheid had, zou betrokken partij
zijn in dezelfde zaak. Toeval zeker dat er
weinig of mets gebeurde om die zaak in
het reme te trekken de voorbije jaren?...
Zou het ook toeval zijn dat de heren Van
Camp als Cleeren op pensioen gingen
terwijl het toch geweten is dat juist deze
mensen niet met 65 op pensoen moeten
zoals anderen'
Intussen zit in Antwerpen een vrouwelijke PG die in het kabinet van de exmimster van Jusititie ontsproot maar dat
IS natuurlijk puur toeval, ook al vertelde
een boze Tobback zelf dat de bevoegde
CVP-minister er politieke benoemingen
bij de vleet doorjoeg nog gauw voor de
wet dat zou verbieden...
Wat was weer één van de eisen na de witte
mars' En was de recentste benoeming van
de PG bij het Hof van Cassatie écht een
„objectieve" benoeming'
De huidige CVP-minister van Jusititie
schreef naar de parketten om aan te
dringen op een strengere aanpak van
asielzoekers. Wat gek toch dat een andere, toch ook door de democratie verkozen partij, „gecordon-samtaird" wordt
door dezelfde uitlatingen...
Terwijl de ene VLD'er probeert aan te
pappen met het Vlaams Blok gaat de
andere plat op de buik voor Dehaene
Terwijl Nelly Maes terecht oproept om
grote schoonmaak te houden in de Europese instellingen die steeds meer over
ons te zeggen krijgen in de toekomst, wil
Wilfried Martens dat juist met... Er staan
andere belangen op het spel dan iemands
geloofwaardigheid... en zijn aanhang
wint het' Euro-ambtenaar Paul van Buitenen IS en blijft allicht buiten...
Mady Vermeulen,
Heusden-Zolder

TWee maten en
gewichten"
Artikel 10 van de grondwet zegt dat alle
Belgen gelijk zijn voor de wet. Weekeindhuisjes en villa's worden met de
grond gelijk gemaakt omdat ze zonder
bouwvergunning werden opgericht.
Koning Boudewijn (ook hij zweerde
trouw aan de grondwet) gaf de wens te
kennen om een klooster te laten bouwen
in een natuurgebied.
Bouwen in een natuurgebied of in een
bosgebied met ecologische waarde mag
met. Wat doet de overheid in het geval
van Boudewijns wens? Zij wijzigt de
gewestplannen en geeft bouwtoelating.
Alle Belgen gelijk voor de wet?
De overheid stelt de pensioenleeftijd vast
op zestig jaar voor de vrouwen, vijfenzestig voor de mannen. Willy De
Clercq en Leo Tindemans, beiden zeventigers, zijn kandidaat voor een nieuw
politiek mandaat. Na hun verkiezing zijn
ze terug goed op weg om een zesjarige
periode van een dikbetaald mandaat te
vervullen.
Eliane Liekendael gaat op pensioen op
haar 68ste. Dhr. Piret wordt haar opvolger en wordt op zijn 69ste benoemd
tot procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie.
De overheid beslist de pensioenleeftijd
van het personeel van de VRT „aan te
passen". Jan Ceuleers, Kris Borms en Cas

WEDERWOORD

Goossens worden op hun zestigste te oud
bevonden en met vervroegd pensioen
gestuurd.
Julien Put en Jo Leemans, beiden gepensioneerd, verzorgen op diezelfde VRT
een programma.
Alle Belgen gelijk voor de wet'
Ware het niet beter art. 10 van de grondwet maar meteen te schrappen'
Paul Vanden Dorpe,
Kortenberg

Valse statistieken
De onzekere mens wil zekerheid! Vertolkt in de drang om statistieken te geloven! (WIJ, 22 jan. jl. - Vlamingen
betalen 't meest belastingen). Wil men
dan in gods- of duivelsnaam eens gedetailleerde statistieken geven. Niet met
waanzinnige gemiddelden waar de armen
plots als miljonair uitkomen. Het totale
inkomen delen door het aantal inwoners
IS boerenbedrog.
Wat men moet weten is hoeveel inwoners
er in per cijfers onderscheiden categorieën zijn. Wetende dat als een rijke
inwoner 10 miljoen uitgeeft aan consumptie, het cijfer van de gemiddelde
consumptie van de armsten daarom absoluut met stijgt. Wetende dat, als een
bedrijf met 50 werknemers een bestelling
krijgt van 15 miljard, daarmee de failliet
gaande bedrijven met geholpen zijn. Dat
het BNP daarmee op een valse wijze stijgt.

Onze redactie heeft haar lezers opgeroepen de directie van Fortis te vragen de
Engelstalige tekst van haar logo aan de
taalwetten van dit land aan te passen
Hoeveel lezers op dit verzoek ingingen,
weet ZIJ met, dat hoeft ook met Belangrijker IS dat een financiële instelling,
zelfs wanneer ZIJ van de openbare naar de
private sector is geëvolueerd, moet weten
dat de taal waarin zij met het publiek
handelt de taal van de regio en zijn bewoners moet zijn Wanneer dit zo met is,
moet daartegen gereageerd worden
Woordvoerders van Fortis hebben nu geantwoord De redactie publiceert hun
brief
Geachte heer hoofdredacteur,
Graag hadden wij gereageerd op de
schrijfactie die via uw ledenblad werd gevoerd Lezers van WIJ, waaronder onder
andere uzelf en burgemeester Kuijpers
van Herent, hebben zich tot onze voorzitter gencht met de wens dat de Engelstalige boodschap in het logo van Fortis
door een Nederlandstalige tekst zou vervangen worden
Los van het feit dat deze beslissing, een
Engelstalige boodschap te koppelen aan
het logo van een internationale groep,
geen beslissing is van de heer De Boeck als
voorzitter van ALSK-Bank, willen wij er toch
op wijzen dat ASLK steeds de taal en

Telecomcenter (Zaventem), Hans Verkerk-keukens (Wilrijk en Beersel/Lot),
Mobistar (1140 Brussel) was wel eventjes tweetalig, in december natuurlijk,
Vobis Vision (Aartselaar), Ins optical center (Kuurne), Vandemoortele nv (Izegem), Wickes Batkor nv (Sint-PletersLeeuw)
Met mijn verontschuldigingen voor wie
nog met werd vermeld i
VL, Brussel

Dit machtige hinterland zou misschien
nog altijd best een voorbeeld nemen
aan sommige Waalse bedrijven zo deed
het gekende confituurbednjf Materne
uit de buurt van Namen het hier enige
maanden terug keurig tweetalig in zijn
huis-aan-huis-reclame Jawel, Nederlands/Frans
Onder meer volgende firma's verliezen
er hier hun eigen taal bij Douwe Egberts
(Grimbergen), Brantano (Aalst), Golden

^

Werkloos zijn en van dalende werkloosheidscijfers horeri^-Deeltijds-werken-cijfers bejubelen die het zwartwerk aanmoedigen naast uit de lucht gegrepen
zwartwerk-cijfers. Er is namelijk géén zot
die zijn zwartwerk aangeeft. Productiecijfers voor het BNP zijn vals als een
bedrijf 200 miljoen omzet heeft met een
nettowinst van 500.000 fr.
Zijn dan alle statistieken vals? Ja, omdat
ze leugenachtig zijn op gebied van de
individuele en werkelijke toestand Bedrijven hoeden er zich wel voor zich
bespiegelingen te maken aan de hand van
schijheilige totaalcijfers. Zij ontleden de
cijfers naar hun draagkracht.
Met die stelling ontneem je de zekerheid
die de mensen nastreven. Het laatste
restje hoop. Zij koesteren zich graag in
zelfbedrog. Innerlijk voelen ze wel dat er
iets schort. Hoe komt het dat zoveel
mede-inwoners klagen'
Het gaat er met om te weten wie meer
verdiend dan de anderen, maar hoeveel
en vooral wie per prijs- of omzetklasse.
Dat zouden werkelijk interessante statistieken zijn. Vooral als mtn die in hun
jaarlijkse evolutie kan volgen. Daar zijn
de overheid en de regerende partijen
echter met toe bereid! Zou hun zalige rust
verstoren om te verkondigen dat het
iedereen (') goed gaat.
Wdly Degheldere,
Brugge
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Fortis antwoordt

cultuur van de verschillende gemeenschappen in België heeft gerespecteerd
Zoals trouwens mag worden verwacht van
een instelling als ALSK die inderdaad de
eerste partner van de gezinnen in België is
en wenst de blijven
Dit moet en gebeurt ook via een kwalitatieve en doorgedreven dienstverlening
naar de client toe en in zijn eigen taal
Bovendien fs het zo dat ASLK momenteel

samen met Generale Bank VSB Bank, Generale Bank Nederland en MeesPierson
werkt aan een nieuwe bankengroep tn de
schoot van Fortis Over de naam die deze
nieuwe bankengroep zal voeren is nog
geen definitieve beslissing gevallen U zult
dus begrijpen dat in deze context onze
houding op dit ogenblik ongewijzigd
blijft
Tot slot kunnen wij u bevestigen dat wiJ
nota genomen hebben van de eis van de
lezers van uw weekblad die hebben gereageerd op uw oproep Wij zullen hen
eveneens en in dezelfde zin, in de loop van
volgende maand persoonlijk antwoorden
Met de meeste hoogachting,
Danny Heynderickx
Hoofd Externe Marketingcommunicatie
Guy Reiners, Woordvoerder

Naschrift. Dat „ASLK steeds de taal en
cultuur van de verschillende gemeenschappen in België heeft gerespecteerd"
mag dan waar zijn De groep waartoe de
bank behoort doet dat (nog steeds) met
Getuige daarvan de Engelstalige tekst op
haar logo aan bankkantoren en op bankuittreksels Onze vraag bluft dus geldig'
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an zaterdag 23 t.e.m. zondag 31 januari vindt
in de eeuwenoude Sint-Pietersabdij van Gent
de 29ste Kunst- en Antiekbeurs van Vlaanderen
plaats. Een elite van Vlaamse antiquairs toont er
haar mooiste collecties.

V

c

Met de nodige promotie en kwaliteitsvolle aanbiedingen is de Kunst- en Antiekbeurs van Vlaanderen tot één van de
belangrijkste culturele evenementen van
Vlaanderen uitgegroeid. Dit jaar stellen
36 deelnemers hun beste stukken ten
toon. Niet zelden laat de elite van de
Vlaamse antiquairs haar aanwinsten gedurende een lange periode in de kelder
liggen om ze tijdens de beurs voor het
eerst aan het publiek te vertonen. De
beurs trekt niet alleen verwoede verzamelaars, maar ook tal van nieuwsgierigen en kunstliefhebbers aan. Door
het zeer uiteenlopend, zelfs exotisch, aanbod, een mix van traditionele en moderne
werken en de fraaie beeldende kunst
heeft het gebeuren meer weg van een
tentoonstelling dan van een beurs. Overigens is de Gentse Sint-Pietersabdij een
gedroomde locatie om van al het schoon
te genieten. Nieuw is dat de tentoonstellingsruimte werd uitgebreid, zodat
deze keer ook een uitzonderlijke collectie
muziekinstrumenten valt te bewonderen.
De Vlaamse antiquairs nodigden bovendien twee prestigieuze buitenlandse gasten uit, Alain Atlan uit Parijs en Gijsbergs
Van Loon uit Arnhem..

ONVERBIDDELIJK
De Gilde van Vlaamse Antiquairs, een
door de Raad van State wettelijk erkende
beroepsvereniging, is de organisator van
het gebeuren. Onder de benaming Handelaars in tweedehandsgoederen en oudheden, werd de Gilde in 1922 opgericht.
Begin jaren 1970 werd de huidige benaming van de Gilde ingevoerd, de beroepsvereniging stelde zich toen o.m. tot
taak de verloederde Gentse Klokke Roeland te restaureren. Eén van de voornaamste doelstellingen van de Gilde is
vanzelfsprekend de inrichting van de jaarlijkse beurs, de organisatoren beschouwen ze als de „parel aan de kroon van het
antiekgebeuren." Heel veel concurrentie
moet de Gilde niet vrezen. Ze heeft
slechts één, maar beduchte tegenhanger,
de Kamer van Belgische Antiquairs, bestaande uit voornamelijk Franstalige,
maar ook Antwerpse handelaars, die jaarlijks in Brussel een beurs inricht. De
Vlaamse Gilde stelt niet enkel in Gent,
maar ook in Knokke ten toon. Even werd
gepoogd in Antwerpen een beurs op
poten te zetten, maar dat kwam met van
de grond.
Niet de eerste de beste gegadigde krijgt de
kans tot de Vlaamse Gilde toe te treden.
De selectiecriteria zijn bijzonder streng,
er wordt niet over één nacht ijs gegaan.
Eerst moet de kanshebber voorgedragen
worden door een meter of peter. Nadien
volgt een intern onderzoek naar de beroepsmatige wandel van de kandidaat.
,J)aarbij spelen niet enkel kwaliteitsnor-

men een rol, we houden ook rekening met
criteria die het puur commerciële overstijgen. Zo gaan we de vakkennis, de
opleiding én de wijze waarop de handelaar
met klanten omgaat, na." Van zodra deze
procedure van de baan is, worden de
aanwinsten van de 'gastexposant' op de
beurs door een rits uitgelezen 'kenners'
van buiten de gilde aan een strenge 'expertise' onderworpen. Pas nadien hoort
de antiquair tot het kruim van de Vlaamse
kunsthandelaars. De Gilde staat ook in
voor de verspreiding van kennis inzake
antiek, verzorgt publicaties en thematentoonstellingen, geeft catalogi uit. Interessant is dat ze voor verdere opleiding
en bijscholing van de leden instaat. Antiquair Bernard Van Tiel, tevens lid van de
Gilde: „We volgen de jonge antiquairs,
sturen hen wat bij, proberen te vermijden

dat een prijzenlijst de bezoeker onnodig
zou afschrikken. Op dat moment is het
beter dat de antiquair eerst aangeeft
waarom een bepaalde som moet worden
betaald. Op die manier begrijpt de eventuele aankoper de reden van de gevraagde
prijs."
Kunsthistoricus Jean-Pierre De Bruyn
merkte daarbij op „dat de moderne kunstliefhebber almaar grondigere informatie
wil." De meesten willen bijv. weten wie
een bepaald schilderij heeft geschilderd.

Kwaliteit op 29ste
Kunst- en Antiei(beurs
dat ze in het vaak gehaaide wereldje
misstappen begaan. Voor jonge mensen is
het bijzonder moeilijk om in het vak van
de grond te komen. Er is niet enkel de
nodige vakkennis, maar ook het nodige
kapitaal vereist."

ONTDEKKINGEN
Tijdens de 29ste Kunst- en Antiekbeurs
van Vlaanderen krijgen eventuele kopers
een certificaat met een precieze beschrijving en datering van de aankoop. Alle
tentoongestelde stukken worden voorafgaandelijk door een onafhankelijke
commissie van experten, kunsthistorici
en conservators gekeurd.. Voorwerpen
die niet voldoen qua authenticiteit of
kwaliteit worden onherroepelijk van de
beurs verbannen. Dat geldt tevens voor
de leden van de Gilde. „De hoofdzaak is
dat we een bonafide beroepsvereniging
zijn en blijven", zo onderstreept een
antiquair. „W/e niet volgens de statuten en
dus volgens onze doelstellmg handelt,
vliegt eruit."
Niet enkel de bescherming van het beroep
staat daardoor centraal, de gilde wil er
ook voor de kunst- en antiekliefhebber
zijn. Deze kan tijdens de beurs kennis
maken met kunstrestaurateurs en klokkenmakers die hun vaardigheden demonstreren en de bezoeker de nodige uirieg
verschaffen. De vereniging staat naar eigen zeggen tevens op „de beste prijs/kwaliteit verhouding van alle Europese beurzen." Kan de geïnteresseerde meteen een
prijzenlijst inkijken ? Ja en neen. Sommige
antiquairs deinzen daar niet voor terug,
anderen wel. „Ach", zo moppert één
onder hen, sommige stukken zijn zo duur

Dat ligt niet steeds voor de hand, zodat de
antiquair steeds nadrukkelijker een
kunsthistoricus hoort te zijn. Hoe dan
ook, voor de bezoeker en zeker voor de
'investeerder' komt het er op aan de
waarde en de originaliteit van een werk te
'ontdekken'. Zo biedt 'T Kasteel Van
Aardooie een drieluik met De aanbidding
der Koningen van de Antwerpenaar/a« de
Beer aan. De triptiek dateert van 1520.
Het is duidelijk dat door recente, massaal
bijgewoonde tentoonstellingen de 'oude
meesters' in zijn. Vandaar dat ook de
minder bekenden onder hen op steeds
meer belangstelling en vooral waardering
kunnen rekenen. Eén van de blikvangers
op de komende beurs is ongetwijfeld een
paneelschilderij, toegeschreven aan
Vrancke van der Stockt, een tijdgenoot
van Rogier van der Weyden, te zien bij Van
Allemeerch. Naast waardevolle werken
van expressionistische klassiekers als
Constant Permeke en Paul Delvaux, kan
men op de beurs ook een schitterend
pointillistisch werk bewonderen van
Leon De Smet bij Galerij Luc Pieters
(Knokke). Ooidonk Fine Arts laat ook
schilderijen van Emile Claus en Ferdinand
Willaert zien. Ze tonen allen aan dat de
Vlaamse moderne kunst geenszins moet
onderdoen voor de bejubelde Franse collega's. Overigens bli]ft het expressionisme populair. Al stellen kenners dat de
impressionistische Dendermondse school,
de voorloper van de Latemse school, in
opmars is.

OOSTERS
Trekt de schilderkunst veruit de meeste
aandacht, dan zijn er ook de vertrouwde

antiquairs met uitzonderlijk Frans en
Brits meubilair. Zo brengt Old Charm
Antiques (Knokke) een verzameling Engels meubilair uit de 17de, 18de en 19de
eeuw, meestal in donker eikenhout. Huize
Asselman, gevestigd aan de Zavel in Brussel, toont Frans meubilair uit de 18 de en
19de eeuw. Marcel Asselman, tevens
voorzitter van de gilde, staat bekend om
zijn degelijke reputatie, zijn deskundigheid en zijn rijke collectie van Europees
aardewerk en porselein. Zo kan de liefhebber bij Asselman Brussels porselein,
met veel gouden randen, en Parijse porselein, met veel kleur, vergelijken. Opvallend is ook de toename van Oosterse
kunst. Zeer zeldzaam, bij Ming K'I gallery, is de kar in Hinoki-hout uit de
Oostelijke Han-dynastie (25-220 na
Christus). De bezoeker kan tevens genieten van een uitzonderlijke collectie
historische wandtapijten. Zo brengt Renasci (Mechelen) De opoffering van Decius Mus aan de onderwereld uit de 17de
eeuw van de hand van Rubens. Vermelden we tot slot dat Sanderus (Gent) als
naar gewoonte voor een bescheiden bedrag oude prenten en landkaarten aanbiedt. Of is iemand geïnteresseerd in een
tweeledig woordenboek der Nederduitsche Sprake}

Leon De Smet:
'Op het
terras'.
Vlaamse
schilders
moesten niet
onderdoen
voor Franse
collega's.

(evdc)
c» 29ste Kunst- en Antiekbeurs van
Vlaanderen, van 23 t.e.m. 31 januari
1999 in de Sint-Pietersabdij te Gent.
Dagelijks open van 14u. tot 20.u.,
zaterdag en zondag van Hu. tot 20u.
Inkom: 300 fr. Dat is ook de prijs van
de verzorgde catalogus.

Gratis naar
antiekbeurs!
WIJ biedt de lezers 10X2 vrijkaarten aan. Bel naar de redactie, vrijdag a s 29 januari,
tussen 10U.30 en 12u Vraag
naar Hilde De Leeuw De eerste
tien bellers kunnen reeds op
vrijdagmiddag, zaterdag of zondag met partner gratis naar de
beurs.
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