Gebrek
aan
dynamiek

S

P en VLD blijven verder een wellesnietes spelletje voeren over de
deugdelijkheid van hun electorale
voorstellen.
Eerder schreven we dat de VLD bij dit
alles een gebrek aan lef en zelfzekerheid
vertoont. Deze partij liet na om samen met
VU&ID de nakende coalitievorming, zeker op
Vlaams niveau, te beheersen. De Vlaamse
liberalen geven de CVP alle troeven in
handen, zeker nadat is gebleken dat ze, op
vraag van premier Dehaene, het Verdrag van
Amsterdam in de Brusselse
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
heeft goedgekeurd (zie blz. 3).
Getuigt de houding van de VLD van
een gebrek aan lef en geloof in eigen kunnen,
dan laat de SP zich kenmerken door een
ontstellend tekort aan dynamisme, creativiteit
en vooruitziendheid. Angstige wezels worden
bovendien niet zelden hopeloos arrogant. Dat
heeft SP-voorzitter Fred Erdman verleden
week duidelijk laten blijken. Tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak was de kernboodschap
„de SP moet in alle regeringen worden
opgenomen of in geen enkele." Nadien

e zaten aan tafel en vierden een vriend
die vijftig was geworden. WeluitgeZ
doste mannen en vrouwen die geen klagen hebben over de positie die zij bei<ieden, zij waren afgestudeerd in de eerste Inelft van de Jaren zeventig en tiadden
(net niet) aiies meegemaai<t van wat de
sixties waren geweest. De eigen zaal<, de
overheidsbaan, het onderwijs, de i<iiniel<...
zij weten er alles van, zij zetten er zich voor
in vaal< meer dan hun huisgenoten lief Is.
Hun ePi/aringen zijn boeiend, uit het leven
gegrepen en verraden een bewust engagement. Maar dat het,,vandaag de dag
zo moeiiiji< zou zijn om l<lnderen groot te
brengen, dat hadden ze niet verwacht."
Een doorsnee gezelschap in Vlaanderen
dus, mensen die alles over hebben voor
hun baan, maar daardoor nauweiiji<s zin
hebben om het politiei<e bedrijf te doorgronden, naar De Zevende Dag kijken ze
lang met meer.
Rond de tafel i<linl<en de vragen over zin
en onzin van de aanstaande verkiezingen
verrassend scherp, zeker wanneer ze gesteld worden door mensen die alle mogelijkheden hebben om de politieke besluitvorming te doorzien en mee te bepalen. Het IS haast een verwijt te horen dat
er ,,geen verschillen meer zijn tussen de
partijprogramma's ", het doet pijn te
vernemen dat het aantal politieke partijen
wettelijk beperkt moet worden Net zoals
het pijn doet wanneer iemand van het
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verklaarde Erdman op de radio tot drie maal
toe dat het bij deze eis ,^eker niet om de
macht te doen is." De SP-voorzitter acht het
noodzakelijk om in alle regeringen te zetelen
wegens de overlappende bevoegdheden van
de deelstaten en het federale niveau. Als er al
iets is waarmee zijn Vlaamse collega's in de
commissie Staatshervorming van het Vlaams
parlement akkoord gaan, dan is het wel met
de nood aan homogene
bevoegdheidspakketten. Dat is een evolutie
die niet kan tegengehouden worden, Erdman
lult uit zijn nek. Voorts meent de SP-voorzitter
dat machtsdeelname op alle niveau's in het
belang van 'de gewone arbeider' is.
Je moet maar durven, de arbeider als
argument gebruiken of eerder misbruiken om
fundamentele democratische en federale
spelregels opzij te zetten. Het Vlaams
parlement is een rechtsreeks verkozen orgaan.
De Vlaamse kiezer heeft het recht om een
andere voorkeur te laten blijken op Vlaams,
dan wel op federaal niveau. SP-voorzitter
Erdman ontzegt de kiezer dat recht en weigert
bovendien het federale principe, vastgelegd in
de grondwet en gekenmerkt door
asymmetrische coalities, te aanvaarden.
Intussen haalt de SP-voorzitter uit naar
extreem-rechts. Het antidemocratische en
arrogante gedrag van de Vlaamse sociaaldemocraten werken de autoritaire gevoelens
bij de publieke opinie in de hand. Is dat de
'verantwoordelijkheid' die de SP wil
opnemen?
(evdc)

gezelschap-een leraar, nota bene-vindt
dat de tijd rijp is voor ,,een goede dictator"...
De uitspraak doet met eens de wenkbrauwen fronsen, want iedereen aan de
tafel is het er over eens dat ,,een kordaat,
krachtig iemand nu zou weigekomen zijn
om met een in de tijd beperkt mandaat de
boel op te kuisen. Daarna kunnen de

Perverse
gedachten
politieke partijen weer aan de macht komen", luidt het
De uitspraak zal u welbekend zijn, lezer.
Ook u zult ze al gehoord hebben.
Los van het feit dat er geen ,,goede
dictators" bestaan. Is het beangstigend
dat intelligente mensen dergelijke onzin
durven uitkramen En dit op het einde van
een eeuw waann alleenheersers van uiterst links tot uiterst rechts miljoenen
mensen hebben vermoord, volkeren hebben verdreven en culturen hebben vernietigd.

Vlaamse zorgverzekering mag
Ruimtelijke wanorde
Communisme te boek.
Bij een verjaardag
Brazil, lalalalalalalalaahl

Men beweert dat het ongezond is voor
een democratie dat er zich bij verkiezingen veel verschillende partijen aanbieden. Maar Is het niet geweldig dat
iedereen die dat wil mensen kan overtuigen van zijn gelijk? Of wil men terug
naar de tijd dat een politieke overtuiging
een keuze was op basis van geloof of
vrijzinnigheid, van rijkdom of armoede, of
omdat men tot de boeren- of tot de
arbeidersstand behoorde?
Op vakantleafstand van Vlaanderen sterven vandaag mensen door de taal van de
kogels Deze Europeanen hebben de luxe
van de stembus niet, het is onderdanig
zijn of verzet tegen een dictatuur
Dat ondertussen, hier bij ons, intellectuelen zo lichtzinnig omspringen met de
democratische verworvenheden is misdadig, het zal ze zwaar worden aangerekend.
Deze houding heeft de tijdsgeest als glijmiddel, een mentaliteit die duldt dat veel
waardevolle zaken verwaarloosd worden
door oppervlakkigheid, modetrends bekroond door gemakkelijk geldgewin. Daartegenover staat dat engagement voor de
maatschappij nog zelden wordt aangeleerd of aangemoedigd. Hoe vaak loopt
het niet mis omdat iemand verzuimd
heeft zijn job te doen? Deze toestand
zorgt ervoor dat een maatschappij vierkant draait om uiteindelijk in conflicten te
verzanden

Hoeveel stakingen van trein en metro
dezer dagen hadden kunnen voorkomen
worden wanneer de aangewezen mensen
hun verantwoordelijkheid hadden genomen? Waarom vallen leerlingen hun ieraren aan? waarom schrijven leraren lessen in die ze niet gaven? Waarom worden
autobestuurders bij het kleinste oponthoud agressief? Waarom int de overheid
sinds tientallen jaren onzorgvuldig belastingen? Waar halen hooligans het recht
om stadionstoeltjes af te breken? Wie
geeft de land- en tuinbouwers de toelating om granen en peren met het giftige
chloormequatte bestrooien? Wie machtigt journalisten om politici te besmeuren
met informatie-van-horen-zeggen?
De vragenlijst aanvullen tot ze eindeloos
wordt, is geen kunst. De vragen beantwoorden en de problemen overbodig maken, daar gaat het om Al is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan en zal één
verkiezingsronde weinig veranderen aan
de toestand De vraag is groot of de
bevolking wijs genoeg is om deze vicieuze
carrousel tijdig te doen stoppen. Maar de
gedachte dat een ,,goede dictator" een
propere ontsnappingsroute biedt, is pervers. Het zou betekenen dat wij niets
geleerd hebben uit het verleden en dat wij
geen geloof hebben in de toekomst.

Maurlts van Liedekerke

Behoefte-onderzoek in Vlaams parlement
Als het aan Vlaams
volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
ligt dan moeten cafés en restaurants
binnen afzienbare tijd hun sanitaire
installatie ook gratis openstellen voor
mensen die geen drankje of hapje
nuttigen. De burgemeester van Dessel
heeft daartoe een voorstel van decreet
ingediend in het Vlaams parlement. Van
•

Twee derde van de Marokkanen
en Turken in Brussel gebruikt enkel de
moedertaal. 45% van de Turken en 72%
van de Marokkanen kan het Frans wel
goed begrijpen. Zowat 20% onder hen
zou het Nederlands machtig zijn.

De 'koning der Belgen' die, aan
het stuur van een dure wagen, tijdens
een gevaarlijke, bochtige afdaling een
stel geoefende rijkswachters tot een ongeval doet overgaan. Het zal wel aan ons
liggen dat wij het vreemd vinden dat aan
deze zaak zo weinig aandacht wordt besteed ... Sterker nog: in tal van kranten
wordt het weinige nieuws over deze zaak
ondergebracht in de 'society'-kolommen.

Allemaal samen frauderen de inwoners van België jaarlijks zo'n 600 miljard fr aan belastingen.

De autogigant Ford koopt de
personenwagenafdeling van Volvo - ook
in Gent - over

Het Europees parlement vraagt
om tegen 2009 de legbatterijen te verbieden.

Jef Sleeckx, socialist met een
groot hart voor de gewone mens en voor
België, ambieert geen nationaal politiek
mandaat meen

Omdat ze teveel resten bevatten
van de groeiremmer chloormequat zijn
duizenden kilo's peren uit de rekken gehaald.

Dijck - die naar het toilet gaan in De
Standaard omschrijft als een
'elementair recht' en wiens voorstel is
ingegeven door o.a. verenigingen van
chronische darmpatiënten - wil ook een
herwaardering van het openbaar toilet.
De horeca ziet omwille van financiële
en -veiligheidsredenen weinig heil in
het voorstel.

BRUSSEL
Tijdens de persvoorstelling van het 62ste
Zangfeest zei voorzitter Portier onomwonden dat het ANZ steeds heeft gesteld
„dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen
is en moet blijven. We moeten ook onze
verbodenheid met Nederland ten volle
benutten om o.m. onze taal en cultuur
veilig te stellen."
WB-voorzitter Yvan Mertens luisterde
aandachtig mee. Hij kwam verleden week
in opspraak omdat hij in meerdere interviews verklaarde dat voor hem een
onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel
kan. Tegen deze uitspraak ging W B Brussel fel tekeer. De redactie vroeg Mertens om verdere uitleg. ,Jk wou met mijn
stelling sarcastisch reageren op de uitspraken van FDF-voorzitter Olivier Maingain. Volgens hem verliezen we nu reeds
Brussel, ook binnen België. Welnu, ik wil
niet afhankelijk zijn van wat de Franstalige Brusselaars denken of zeggen. We
moeten hen duidelijk maken dat we ook
zonder de hoofdstad kunnen. Dat is een
strategische opstelling. Intussen moeten
we via onderwijs en andere sectoren een
aanwezigheidspolitiek in Brussel voeren.
Het is bovendien lang niet zeker dat de
Walen zich aan Brussel zullen blijven
vastklampen. En ik verzet mij tegen de
confederale logica, waarbij de twee deelstaten over Brussel regeren. De Belgicistische Franstaligen zullen altijd Vlaanderen en Wallonië tegen elkaar opzetten.
We moeten met de Walen onderhandelen
zonder dat Brussel ter sprake komt. We
moeten met Wallonië een scheidingsverdrag opstellen. Daarin wordt aangegeven
hoe Vlaanderen Wallonië kan helpen, met
respect voor de waarden van de Walen,
want zij horen niet graag dat ze geld van
ons nodig hebben."

Meer mensen komen om door
zelfdoding dan in het verkeer Het treinverkeer heeft dit jaar dan weer bijna
dagelijks te maken met een zelfmoord.

Tot slot: de helft van alle talen in
de wereld Is met uitsterven bedreigd. Het
Nederlands hoort daar niet bij.
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,,Dat de Nederlanders de zeven Catalanen van Barcelona in de
minderheid hebben gedrongen, werd zelfs in het regionale
parlement onderwerp van discussie. De Catalaanse premier Jordi
Pujol liet weten dat hij Van Gaals kolonialisatie van het Camp Nou
betreurde. Nüöez sputterde tegen en wees op de acht Basken die
onder Cruijff de kern van het elftal vormden. Het argument van de
voorzitter werd meteen van tafel geveegd . acht Basken, dat was
wel even wat anders dan acht Nederlanders. Basken zijn verwant
aan Catalanen, praten Spaans In de kleedkamer en op het veld en
zijn fijnproevers die alles eten wat de Spaanse pot schaft "
Gelezen in Vrij Nederlanden SOjanuan 1999
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Binnenkort krijgt iedereen voor
een verminderde prijs nog een basispakket aan TV-zenders. Wie er meer wil,
moet daarvoor bijbetalen.

Guldo Tastenhoye zal in zijn
nieuwe job voorzeker geen compromissen aanvaarden. Hij maakt het zich dan
ook gemakkelijk door een flink deel van
het programma van zijn nieuwe werkgever te negeren. Zo zegt hij in De Morgen over het vreemdelingenthema: ,,Dat
is het winkeltje van Philip Dewlnter".
Mooie koopwaar!

Onder voetballers

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, blijkt duidelijk dat de WB-voorzitter
op langere termijn Brussel bij een onafhankelijk Vlaanderen wil doen aansluiten. De boodschap dat Vlaanderen zonder
Brussel kan, is dan ook een tactische opstelling. Van veel respect voor de mening
van de Brusselaars, getuigt deze opsteiïing
niet.

ZANGFEEST
Het 62ste Vlaams Nationaal Zangfeest
herstelt de historische band met Antwerpen. Na drie jaar in Gent, keert het
Zangfeest, op aanvraag van velen, naar de
Schelderstad terug.
Onder het motto „Geen macht die ons
stuit" vindt het 62ste Zangfeest op 2 mei
in het sportpaleis van Antwerpen plaats.
ANZ-voorzitter Hugo Portier is er van
overtuigd dat niemand nog de zelfstandigheid van Vlaanderen in Europa kan
tegenhouden. Hij doet een oproep tot de
Walen om niet te geloven dat Vlaanderen,
eens een staat, Wallonië elke vorm van
solidariteit zou ontzeggen. „Vlaanderen is
bereid om in een geest van goed nabuurschap het Waalse volk te helpen.
Laten we een einde maken aan dit opgedrongen huwelijk en in alle sereniteit de
scheidingsakte opstellen vooraleer uw leiders u nog verder in het moeras duwen."
De voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond wees er ook op dat
„Vlamingen die het lot van Vlaanderen in
eigen handen willen nemen, geen gefrustreerde extremisten zijn. Dat zijn ze
ook nooit geweest, wel eerbare mannen en
vrouwen." Tijdens het Zangfeest zullen
naast Portier, ook OW-voorzitter Matthias Storme, de voorzitter van het Davidsfonds prof Fernand Vanhemelryck en
Frans Crols, direkteur van het tijdschrift

Trends als gastsprekers optreden. Op
vraag van vele gezinnen zal het zangfeest
worden ingekort. Met velen vragen we
ons af of dit met de meerdere gastsprekers
wel mogelijk is.

GRONDWET
Tijdens de slotapotheose van het Zangfeest zullen, zo beloven de organisatoren,
op spectaculaire, plezante en kordate
wijze de 15.000 handtekeningen om de
eis een Vlaamse grondwet op te stellen,
gevisualiseerd worden. Het ANZ heeft
een actie voor een Vlaamse grondwet
opgestart. Indien 15.000 handtekeningen
verzameld worden kan het verzoekschrift
in het Vlaams parlement behandeld worden. ANZ-voorzitter Hugo Portier maakt
zich sterk dat vanuit alle lagen van de
Vlaamse bevolking de nodige handtekeningen zullen verzameld worden. „We
mikken zelfs op 50.000 handtekeningen.
We verzoeken het Vlaams parlement het
verzoekschrift in voltallige zitting te behandelen en te bespreken, deze grondwet
te laten stemmen voor 1 januari 2001 en
ten laatste op 11 juli 2002 in werking te
laten treden."

DE POT OP?
„Ik ben als mmister bevoegd voor de
Vervoersmaatschappij De Lijn, niet meer
bereid om de uurregeling van de bussen af
te stemmen op die van de treinen. De
NMBS kan voor mij de pot op." aldus een
bijzonder fijnzinnig minister Steve Stevaert (SP) in Het Belang van Limburg (30
januari). Buiten het feit dat de burger van
een beleidsman mag verwachten dat hij
aangesproken wordt in een fatsoenlijke
taal, spelen de 'Vlaamse' socialisten hier
alweer een fijn stukje dorpstheater.
Stevaert heeft een punt wanneer hij stelt
dat De Lijn niet steeds weer haar uren kan
afstemmen op een wisselend uurrooster
van de NMBS. Anderzijds is het zo dat die
afstemming juist de kern was en is van het
openbaar vervoerbeleid van de jongste
jaren. Wie geregeld gebruik maakt van
het openbaar vervoer weet overigens dat
het niet zelden het wegvervoer is dat de
stiptheidsbelofte niet kan waarmaken.

VREEMD
Een mens
zoals wU
allen.

In hetzelfde artikel wordt ook het ACOD,
de socialistische spoorvakbond, opgevoerd. Die is hoegenaamd niet onder de
indruk van de drie dagelijkse aanwervingen bij de NMBS. Reden: dagelijks
zijn er minstens dubbel zoveel werknemers die de maatschappij verlaten. Om
haar betoog kracht bij te zetten ontdekt
het ACOD als vanouds de communautaire mistoestanden. Jn 1998 zijn 1.430
personeelsleden (...) aangeworven van
wie 766 Nederlandstaligen en 664 Franstaligen. Het werkvolume bij de NMBS is

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik mocht
'De Meter' niet binnen met mijn petitie om van het sanitair blok
een openbare aangelegenheid te maken. Nochtans had ik met
mijn actie niet meer dan een ironische actualiteitsresolutie willen
indienen. Ik plan overigens dezelfde actie aan de Britse Lei in
Antwerpen, alwaar ik het gebouw van de Nationale Bank per
opbod zal verkopen. De huidige inzet is - na tussenkomsten van
de Bruine Maesen en de Vrome Verjans - inmiddels opgeklommen tot 23 fr. De UIA zal al 24 fr. moeten bieden, wil ze
het gebouw nog in haar handen krijgen.

Het moet mij. De Liedekerken, ook van het hart dat uw collega's
in de schrijvelaarspers soms toch wel bijzonder selectief omspringen met het weergeven van informatie over uw Vrije
Vlaamse Democraten. De tijd dat d'OUanders het hier voor het
zeggen hadden is nochtans al lang voorbij. Alleen denken die
tulpenbollen daar anders over, dat weet gij ook.
Ik stel ook voor dat gij in de komende campagne uw taalgebruik
een beetje aanpast aan de noden van de burger. Als een zetelend
minister een toch niet geheel onbelangrijke overheidsinstelling als
de NMBS 'de pot op' kan doen gaan, dan kunt gij niet achterwege
blijven. Daarom weze u toevertrouwd:
-Naar de maan ermee!: te gebruiken bij discussies over het
MAP.

^

nochtans als volgt verdeeld: 60 procent
wat Vlaanderen betreft, 10 procent voor
Brussel en 30 procent voor Wallonië."
In dit kader is het dan ook bijzonder
vreemd dat de SP - schijnbaar toch goed
op de hoogte van de hele problematiek in de commissie Staatshervorming en bij
monde van de gewezen vakbondsman
Robert Voorhamme de regionalisering
van de NMBS weigert te ondersteunen.
Stevaert kan zijn gezond verstand misschien aanwenden om zijn partijgenoten
op andere gedachten te brengen. Heel
Limburg zal hem daarvoor dankbaar zijn:
als de huidige NMBS-plannen blijven wat
ze zijn, zal de spoortijd tussen Genk en
Brussel in mei 2000 meer dan 1 uur en 40
minuten bedrage. In 1935 ging het 7
minuten sneller.
In De Standaard (30 januari) stond dan
weer dat Stevaert ervoor pleit om de
luchthaven van Zaventem volledig onder
Vlaamse bevoegdheid te laten vallen.
'Een dwaas kan meer voorstellen dan 10
journalisten kunnen verslaan' hoorden
we eens zeggen...

VLD KEERT KAR
In Brugge heeft premier Dehaene andermaal beklemtoond dat een nieuwe
staatshervorming noodzakelijk is. Deze
keer zette de premier het probleem Brussel in de kijker. Dehaene meent dat de
Vlamingen niet vijandig mogen staan tegenover Brussel, want het is en blijft de
hoofdstad van Vlaanderen. „We moeten
Brussel versterken, er investeren en de
Vlamingen moeten er de gewaarborgde
aanwezigheid krijgen die nodig is."
De uitspraken van de premier bleken een
uitnodiging aan het adres van de VLD om
alsnog in de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) het
Verdrag van Amsterdam goed te keuren.
Sinds het ontslag van Vic Anciaux uit de
Brusselse regering beschikt deze niet
meer over een Vlaamse meerderheid in
het Brussels parlement. Ook in de GGC
was geen Vlaamse meerderheid voorhanden. VLD en VU weigerden er het
Verdrag van Amsterdam goed te keuren
zolang daar geen minimumvertegenwoordiging voor de Vlamingen in het
Brussels parlement tegenover stond.
Door de afwezigheid van een Vlaamse
meerderheid raakte het Verdrag niet gestemd, wat bijzonder vervelend was voor
premier Dehaene. Deze poogde reeds
lang de VLD te overhalen het Verdrag
toch goed te keuren. Het gedwongen
ontslag van Brussels raadslid en senator
Leo Goovaerts uit de VLD, bleek een
opsteker voor Dehaene. Goovaerts
maakte senaatsvoorzitter Frank Swaelen
(CVP) duidelijk dat hij tegen de zin van
zijn gewezen partij in, het Verdrag zou
goedkeuren. Het was op dat moment

voor de premier een koud kunstje om
VLD-voorzitter Guy Verhofstadt ertoe
aan te zetten Brussels VLD-raadslid Guy
Vanhengel te overtuigen het Verdrag goed
te keuren. Daarmee heeft de VLD de
strategische samenwerking met VU in
Brussel opgegeven. De houding van de
Vlaamse liberalen wijst bovendien op een
'ouverture' naar de CVP Wanneer vlak
voor verkiezingen twee oorspronkelijk
van mening verschillende partijen, toch
de violen gelijk stemmen en zelfs stemafspraken maken, dan zegt dit veel over
de nakende coalitievorming. Meer dan
welke uitspraak ook.

- Nougatbollen!: te gebruiken om een onnozel voorste! van
Marcel CoUa te beoordelen.
-Mijne rug op!; te gebruiken in discussies over samenlevingscontracten. Enige voorzichtigheid weze geboden.
- Maak er compost van!: aangewezen bij iedere discussie met
Louis van Leuven. 'Het einde van een politieke generatie ?''Maak er compost van!'
- Zijt gij nu aan het spreken of aan het eten?: bij Luc Van den
Brande, tenminste als gij hem verstaat.
Uw gehaaide.

DOORDEWEEKS

De Gele Geeraerts

^

Albert II zorgt
voor het
betere
bochtenwerk.

eze week wor(dt in de commissie Staatshervorming van
liet Vlaams parlement verder gewerkt aan een door
alle partijen onderschreven consensusnota over de
staatshervorming. Dat loopt niet van een leien dakje.

D

SP houdt boot af
Reeds in 1991, voor de Sint-Michielsakkoorden, werd In het Vlaanns parlement
door alle democratische partijen een resolutie gestemd dat een 5-puntenprogramma Inzake de door Vlaanderen gewenste staatshervorming inhield. Sommige van deze punten, zoals de verdragsrechterlljke bevoegdheid van de
deelstaten en de splitsing van de provincie
Brabant, zijn reeds gerealiseerd, Andere
eisen zoals de roep om fiscale autonomie
werden niet Ingevuld, voornamelijk wegens protest van de Franstallgen. Deze
maakten ook hun belofte om de gemeente- en provinciewet te defederaiiseren, niet waar.
Het zette de roomsrode Vlaamse regering
aan om In het regeerakkoord van 14 juli
1995 duidelijk aan te geven dat de staatshervorming niet af is. In samenspraak met
het Vlaams parlement zou nagegaan worden ,. welke bijkomende taken en opdrachten Vlaanderen zelfstandig op zich
dientte nemen (...) Uit dit voornemen kon
bij de meerderheidspartijen een zekere
confederate geloofsbelijdenis worden afgeleid. Zo was er duidelijk sprake van
'deelstaten' en 'een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap' In de Schrikkelnotaóle Vlaams minister-president Luc
Van den Brande (CVP) aan de commissie
Staatshervorming van het Vlaams parlement op 26 februari 1996 overhandigde, werd de confederate logica vla
meerdere aandachtspunten verder doorgetrokken. Van 13 mei 1996 af boog de
commissie Staatshervorming, voorgezeten door Johan Sauwens (VU), zich over
een aantal hoofdstukken. Op die manier

werden 14 nota's, met daarin een algemeen kader, knelpunten en voorstellen, goedgekeurd.
Kenmerkend voor de 14 nota's Is dat de
voorstellen verder gaan dan wat In de
Schrikkelnota van de minister-president
staat vermeid. Het is één van de redenen
waarom niet alle democratische partijen
de verscheidene nota's hebben goedgekeurd. Agaiev onthield zich meestal, de
VLD, indien aanwezig, stemde meestal
voor, de VU keurde alles goed, net als de
CVR terwijl de SP nu en dan de boot
afhield. Vooraleer een uiteindelijke tekst
aan het voltallige parlement voor te leggen, ondernam Johan Sauwens dan ook
een poging om alle partijen zoveel mogelijk op dezelfde lijn te krijgen. Daartoe
werd een redactlecomlté samengesteld
met de opdracht de knelpunten en voorstellen van de verscheidene nota's in één
korte, maar krachtige tekst samen te
brengen. Sauwens gaf aan de CVP de
opdracht om de tekst op te stellen. Per
slot van rekening had deze partij aile
nota's goedgekeurd, indien de VU deze
taak had opgenomen, dan was de kans
groot dat de boodschapper en niet de
boodschap werd afgeschoten. Bovendien
ging de commissievoorzitter er van uit dat
CVP en SP intern overleg zouden plegen,
dat hadden ze eerder ook al gedaan.
Verleden week bleek, aldus de SB dat de
CVP op eigen houtje heeft gehandeld. Dat
zint de Vlaamse socialisten niet, die meteen ook fundamenteel inhoudelijke bezwaren uitten. Enerzijds liggen deze in het
verlengde van wat de partij reeds vroeger
bekendmaakte. Zo is de SP- onder invloed

van de federale ministers - niet gewonnen
voor een defederallserlng van Spoorwegen of Buitenlandse Handel. Toch zijn
deze bezwaren niet het voornaamste obstakel om een akkoord te bereiken. Hoe
langer, hoe meer wordt duidelijker dat de
Vlaamse socialisten, in tegenstelling tot
CVP VU en VLD, er een fundamenteel
andere visie op de toekomstige inrichting
van de staatsinstellingen op nahouden.
De lezer zal hier opmerken dat dit geen
nieuws is. En toch. Eerder bleek de SP In de
commissie Staatshervorming bereid om
de normering én de financiering van de
gezondheidszorgen aan de gemeenschappen toe te kennen, Vandaag wil ze onder Invloed van parlementsvoorzitter
NorbertDe Batseller iSP) - de financiering
van de gezondheidszorgen federaal houden, omdat op deze manier de solidariteit
met het Zuiden behouden blijft. Dit argument houdt geen steek. Het is perfect
mogelijk dat, zoals in de Duitse federale
staat, er een vorm van solidariteit met de
andere deelstaten behouden blijft, ook
wanneer deze zelf Instaan voor de financiering van de gezondheidszorgen.
Dat staat ook met zoveel woorden in de
betreffende nota van de commissie
Staatshervorming. De Vlaamse socialisten
beseffen ook dat een financiering van de
gezondheidszorgen door de deelstaten
verregaande gevolgen heeft voor het
Brussels model. Op die manier bieden de
deelstaten er gezondheidszorgen- en instellingen aan, zodat de Brusselaar kan
kiezen tussen een Vlaams of Franstalig
gezondheldspakket. Dat stelt de SP gelijk
met het invoeren van een Vlaamse en
Franstalige nationaliteit. En ook dat is uit
de lucht gegrepen, want de Brusselaar
zou de keuze behouden om na een zekere
termijn voor een ander gezondheldspakket te opteren. Op het moment van dit
schrijven (dinsdagmiddag 2 februari) is
niet duidelijk hoe de gesprekken verder
zuilen verlopen.

(evdc)
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stof tot spreken
„Klopt het dat toiletten van horecazaken
een publiek karakter hebben, in die zin dat
elke passant het recht heeft om er gebruik
van te maken f (...) Als dit geen wettelijk
afdwingbaar recht is, zou het dan niet
wenselijk zijn dat ervan te maken?"
„Bij mijn weten is er geen specifieke
federale wetgeving (...). Voor uitbaters die
#

een tarief willen aanrekenen, schijnt de
meest praktische oplossing mij de
volgende. Een bericht, dat duidelijk en
merkbaar is voor alle personen die zich
naar het toilet begeven, zou melden dat

een betaling verschuldigd is, al dan niet
voor iedereeen die niets ter plaatse
verbruikt. (...) Dergelijke oplossing zou
mijns inziens ook voor de persoon, die
niets verbruikt, bevredigend moeten zijn."
Uit een parlementaire vraag van senator
Boutmans (Agalev) en het antwoord van
minister Pinxten (CVP).

WETSTRAAT

n de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd
het wetsvoorstel ter modernisering van de
procedure voor het hof van assisen goedgekeurd.
De verschillende partijen zullen er voortaan met
gelijke wapens kunnen strijden.

I

malig kamerlid/eaK-/flc^«es Yiseur (PSC)
dienden een wetsvoorstel in om de assisenprocedure te versoepelen en te democratiseren. Het overleg met de magistratuur verliep perfect, parlementsleden van diverse partijen konden het oorspronkelijk voorstel amenderen en zelfs
sterk wijzigen. Uiteindelijk namen de politici en niet te magistraten of deskundigen de beslissingen. VU-kamerlid Geert
Bourgeois had het over „een nieuw bewijs
van de weliswaar lichte, maar toch gestage
groei van het aandeel van het parlement in
het wetgevend werk." SP-kamerlid Dany
Vandenbossche zat op een andere golflengte, want sprak van „de optimale
samenwerking met het kabinet van de
minister."

Gelijke wapens
Net als vele anderen wees VU-kamerlid
Geert Bourgeois op „de optimale samenwerking tussen de parlementsleden en
de gerechtelijke deskundigen." Beiden
werkten voortreffelijk samen bij de voorbereiding van de modernisering van de
procedure voor het hof van assisen. Het
toenemend vertrouwen tussen gerecht en
politiek steekt schril af tegen de gespannen verhouding tussen pers en gerecht. Steeds meer journalisten worden
vervolgd omdat ze hun bronnen geheim
houden en beschermen. En het aantal
veroordelingen van journalisten tot het
betalen van steeds hogere bedragen aan
schadevergoeding, neemt toe
Persdelicten, behalve racistische of xenofobe, worden voor het hof van assisen

beslecht. Art. 150 van de grondwet bepaalt dat de volksjury ook oordeelt over
alle criminele zaken en politieke misdrijven. Over het nut van een volksjury
hebben de kamerleden niet gedebatteerd.
Dat komt, zo voorspelde PRL-kamerlid
Didier Reynders, tijdens een volgende
legislatuur aan de orde. Sommige kamerleden opperden ook om in de nabije
toekomst een debat op gang te brengen
over het al dan niet voortbestaan van het
hof van assisen.

Naar aanleiding van de goedkeuring
door meerderheid en oppositie van
de modernisering van de
assisenprocedure, sprak vu-kamerlld
Geert Bourgeois over,,een gestage
groei van het aandeel van het
parlement In het wetgevend werk."

EVENWAARDIG
Hoe dan ook, Reynders, de fractieleider
van de Franstalige liberalen, werd door
enkele Brusselse magistraten aangesproken om vooralsnog werk te maken van

wijzigingen aan de assisenprocedure.
Deze was verouderd, log en niet steeds
even democratisch. Reynders, zijn partijgenoot Antoine Dusquesne en toen-

Worden Vlaamse havens
bevoogd?
Er zijn in dit land vijf zeehavens, in Zeebrugge, Gent, Antwerpen, Brussel en Luik.
Samen vertegenwoordigen ze minstens
10% van het Bruto Binnenlands Product.
De havens spelen een zeer belangrijke rol
inzake tewerkstelling. De Antwerpse haven
biedt aan 100.000 mensen een Job, de
Gentse haven aan 25.000 en de haven van
Zeebruggeaan 11.500
Het havenbeleld is een essentieel onderdeel van het economisch weefsel. Dat
beleid is gedefederaliseerd. Toch zijn er
belangrijke uitzonderingen op deze regel.
Heel wat elementen van het havenbeleld,
zoals douane, BTW, Invoer- en uitvoerrechten, allerlei taksen en de uitvoering
van Europese regels, worden op het federale niveau uitgestippeld. Dat leidt, zoals
de Antwerpse havengemeenschap regelmatig heeft aangeklaagd, tot een versnipperd havenbeleld. Overigens laat de
federale overheid zich kenmerken door
een gebrekkige reglementering Inzake
douane, BTW en dies meer. De concur-
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rentiepositie van de havens komt daarde bevoegde Franstalige federale minisdoor In het gedrang. De agressieve aanpak ters verwijten. ,,Het Is precies de desvanuit Duitsland en Nederland vereist
interesse van de Franstalige ministers voor
nochtans een voortdurende en snelle aande Vlaamse havenbelangen en de nog
passing van het havenbeleld.
steeds geldende wafelijzerpolltlek die tot
Dat beseften ook de parlementsleden. In
gebrekkige en ongecoördineerde federale
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
reglementering heeft geleld', zo klinkt het
dienden de kamerleden JosAnsoms (CVP) unisono uit de mond van de VU-volksen Jozef Van Eetveld (SP) een wetsvoorstel vertegenwoordlgers. Er wordt dan ook
in tot oprichting van een Federale Com- gevreesd voor de bevoogding van de
missie voor het Zeeliavenbeleld. Daarmee voorziene federale commissie op de reeds
willen ze de dialoog tussen de federale
bestaande Vlaamse Havencommissie.
overheidsdiensten en de havenbedrijven
,, En waarom moet het overleg ten aanzien
optimaliseren en de federale reglemevan de Europese regelgeving per se via een
terlng Inzake het havenbeleld op punt
nieuw op te richten Belgische instelling
stellen. Zodoende zou de concurrentieverlopen?', zo vroeg Van Hoorebeke zich
positie van de havens beveiligd worden.
af. De Gentenaar kreeg heel wat oprisOpmerkelijk Is dat de voorziene commissie
pingen van de meerderheidspartijen te
slechts niet-bindend adviezen zou ververwerken. Een consequente toepassing
lenen. De kans daardoor een dringende en van de confederale logica is nog niet in de
soepele aanpassing van reglementering
Kamer van Volksvertegenwoordigers binwordt uitgesteld, ligt voor de hand. Dat is
nengedrongen.
net wat zowel Vlaams parlementslid Johan
Sauwens a\s kamerlid Karel Van Hoorebeke
(evdc)

Belangrijk bij de wijziging van de assisenprocedure is dat aan slachtoffer en
burgerlijke partij voortaan een evenwaardige positie wordt toegekend. Beiden
zullen dus met gelijke wapens kunnen
strijden. Zowel slachtoffers als burgerlijke partijen krijgen met de nieuwe wet
de mogelijkheid de dossiers in te kijken en
er, indien gewenst, een gratis kopie van te
krijgen. Overigens wordt de procureur op
gelijke voet geplaatst met de andere partijen. Vanaf heden moet hij, net als beschuldigde en burgerlijke partij, zijn vragen bij monde van de voorzitter stellen.
Het uitblijven van een dergelijke maatregel liet het openbaar ministerie vroeger
toe om eindeloos te talmen bij het voorbrengen van een zaak, zodat niet zelden
de redelijke termijn was verstreken. Op
voorstel van Geert Bourgeois en tegen de
wet-Franchimont in, werd teruggegrepen
naar de aloude procedure van beperkte
zuivering. Dat betekent o.m. dat in aanwezigheid van juryleden niet opnieuw zal
getwist worden over de regelmatigheid
van de procedure. Op die manier bewees
het parlement niet alles steeds te willen
veranderen of vernieuwen. Op andere
vlakken wilde Bourgeois dan weer verder
gaan dan zijn collega's. Zo krijgen deskundigen en getuigen voortaan de kans
om tijdens hun verklaringen notities te
gebruiken. Bourgeois wenste dat de hele
procedure woordelijk op band zou worden opgenomen. De anderen voelden
daar niet veel voor. „ƒ« het besef", aldus
Bourgeois, „dat mijn voorstel vroeg of
laat toch zal aanvaard worden, dring ik
niet langer aan."
Tot slot dit: het VU-kamerlid bleef wel
aandringen op het herstel van een storende spellingsfout. In de tekst van het
betreffende voorstel staat „hooger beroep." Ondanks protest van Bourgeois
blijft deze schrijfwijze aangehouden.

(evdc)
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e vergrijzing van de bevolking, ook de Vlaamse,
is een probleem. Niet zozeer van medische dan
wel van financiële aard want niet iedereen blijft tot
hoge ouderdom van zorgen gespaard. Vanuit die
problematiek wordt aan een Vlaamse
zorgverzekering gesleuteld, naast de federale Sociale
Zekerheid. En dat mag volgens een uitspraak van de
Raad van State, ook voor de Vlaamse inwoners
van Brussel.

D

Vlaanderen mag een eigen stelsel van
zorgverzekering organiseren. Meer nog,
de Vlaamse Gemeenschap mag die zorgverzekering aanbieden binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dit leek
niet vanzelfsprekend. Het federale niveau
ging er inderdaad van uit dat een zorgverzekering enkel federaal kan worden
georganiseerd als onderdeel van de federale Sociale Zekerheid. Bovendien waren de Vlaamse twijfels groot over de
mogelijkheid om in het tweetalige Brussel
met een uitsluitend Vlaamse zorgverzekering uit te pakken. Op die twee
levensgrote vragen heeft de Raad van
State een positief en duidelijk antwood
gegeven: een Vlaamse zorgverzekering
mag en kan ook aan de inwoners van de
hoofdstad worden aangeboden.
LIEVER SOCIALE HUIZEN
Aan Vlaamse kant is de voldoening groot.
Niet alleen gebeurt het niet zo vaak dat
een mogelijke bevoegdheidsdiscussie op
een zodanig klare manier wordt uitgepraat, er is dit keer meer. Franstaligen
betwisten de uitspraak van de Raad van
State niet. Dat ervaren we aan Vlaamse
kant als bijzonder positief. Wat belangrijk
is? is het feit dat de Vlaamse zorgverzekering er komt. Daar gaat het om.
Zelfs al is niet iedereen aan Vlaamse kant
het honderd procent eens met de weg die
de indieners van het voorstel van decreet
willen volgen, toch zal ook de Volksunie
uit sociale overwegingen het voorstel
steunen. De Volksunie is inderdaad van
mening dat het voorstel al te nadrukkelijk
de traditionele grote ziekenfondsen bevoordeligt, meer nog, dat het geschreven
werd in functie van de christelijke en
socialistische ziekenfondsen. De democratische Vlaamse nationalisten hadden
inderdaad liever een andere weg gevolgd,
die van de nog op te richten „sociale
huizen" die men graag zou belast zien met
dit soort maatschappelijke opdrachten.
Maar goed, point nest besoin d'espérer
pour entreprendre, om het Willem de
Zwijger na te zeggen. Ook de Vlaamse
samenleving verandert.
Iedereen weet het, niemand betwijfelt het
nog, de vergrijzing wordt één van onze
moeilijkste maatschappelijke uitdagingen. Niet morgen of overmorgen, met in
2010 of 2030. De vergrijzing is nu al een
dramatisch probleem. We worden (gelukkig maar) steeds ouder, - negentig en
meer worden is vandaag geen uitzondering meer - maar niet alle ouder wordende mannen en vrouwen blijven even
kerngezond, hebben voldoende middelen
om mogelijke problemen zelf op te vangen en ook te betalen. Onder meer de
praktische hulp voor zorgbehovenden is
vaak een zware last in het meestal toch

niet zo ruime huishoudbudget van de
ouder wordende of de langdurige zieken.
Transport naar het ziekenhuis, boodschappen, poetsdienst, voetverzorging,
advies voor aanpassing van een woning,
ergotherapeutische thussenkomsten en
nog veel meer... het wordt al gauw een

en zeker nog voor het einde van de
parlementaire werkzaamhden door het

het welzijn van de hele Brusselse bevolking kunnen dus hand in hand gaan.

Vlaamse
zorgverzekering mag

Etienne Van Vaerenbergh,
Volksvertegenwoordiger.
Sven Gatz,
Volksvertegenwoordiger
Mare Platel,

fikse maandelijkse rekening. Onderzoeken bewijzen dat enkele tienduizenden
mensen rondom ons in aanmerking kunnen komen voor een tussenkomst van de
zorgverzekering.
Hoe zal dat nu werken?
BAND MET BRUSSEL
Ziekenfondsen maar ook privé-verzekeraars kunnen binnen bepaalde spelregels
een zorgkas oprichten. Die gaat na of
iemand langdurig zorgbehoevend is,- er
is dus geen leeftijdsgrens - en bepaalt het
bedrag dat de betrokkene moet krijgen.
Dat bedrag wordt uitbetaald in zorgcheques die de zorgverstreker kan omruilen bij de zorgkas. Die zorgcheques
houden geen verband met een of andere
vorm van inkomstenvervangende tegemoetkomingen zoals dat gebeurt binnen
de (federale) Sociale Zekerheid. Een en
ander verloopt natuurlijk niet automatisch: wie zorgbehoevend is, gaat aankloppen bij de zorgkas van zijn of haar
keuze en vraagt om erkend te worden.
Die erkenning gebeurt op grond van
wettelijk vastgelegde regels zodat willekeur of favoritisme zo veel mogelijk
worden uitgesloten.
Om hun opdracht te kunnen uitvoeren
krijgen de zorgkassen onder meer subsidies van de Vlaamse overheid. Voor dit
jaar heeft de Vlaamse regering alvast 4
miljard frank opzi) gelegd voor die zorgverzekering. De zorgkassen krijgen ook
nog inkomsten uit het lidgeld dat moet
betaald worden.
Alle inwoners van het Vlaams gewest
moeten aansluiten bij een zorgkas. De
inwoners van het tweetalige BrusselHoofdstad, ook de anderstaligen, krijgen
de mogelijkheid om zich al dan niet in te
schrijven m deze Vlaamse zorgverzekering. Nogmaals, de Raad van State bevestigde uitdrukkelijk deze mogelijkheid.
Anders gezegd, de Raad van State stelt de
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap voorop om haar bevoegdheden zo
ruim mogelijk uit te oefenen.
Onder meer daarom hoopt de Volksunie
dat dit Vlaamse decreet zo snel mogelijk

Vlaams parlement zal worden goedgekeurd. De band Brussel-Vlaanderen en

Hoofd VU-studiedienst.
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De geldhond Bert
ontmaskerd...
Zelden kende een verkiezingscampagne
zo'n lange aanloop als deze naar 15 juni a.s.
Nu reeds stapelen bij politici en partijen de
tekenen van ongeduld en zenuwachtigheid zich op, tot daar aan toe. Maar dat ook
de media zich In de disputen mengen en er
zelfs uitlokken. Is geen goede zaak, Journalistiek die verder gaat dan registreren en
dulden overschrijdt de grens van haar opdracht.
Na het staaltje dat Culdo Tastenhoye In zijn
Gazet van Antwerpenten beste gaf, Is er nu
de flurkenstreek van Derk Jan Eppink In De
Standaardyan zaterdag 30 januari jl
In een artikel onder titel „De zwanenzang
van de politieke vernieuwers" past Eppink
Bert Anciaux een weinig fraai jasje. Zo,
schrijft Eppink, gaat Anciaux ,,op zijn veertigste met vervroegd pensioen naar het
Europees Pahement. Anciaux zei altijd dat
hij vernieuwing wilde maar koos steevast
voor zichzelf." Vervolgens beroept Eppink
zich op foute Informatie, meer bepaald
een uitspraak van Louis Tobback In Humo
(uit 1996), volgens wie Anciaux zes jaar
schepen zou geweest zijn van de stad
Brussel. Aldus heulde Anciaux met Demaret en VdB mee want ,,De vergoeding
wasgoed."
Eppink citeert verder een anonieme VUbron die hét weet, namelijk „Bert is meer
op geld gesteld dan men denkt," En ,.Anciaux doet wat hem belieft. Nu trekt hij naar
de parlementaire vleespot van Europa "
Vergeten dus de politieke vernieuwing?
Telt voor Anciaux enkel het grote geld?
Dat een journalist een VU-pollticus aanpakt
is zijn goed recht, misschien zelfs zijn
plicht, maar dan liefst vanuit ernstige bron-

nen. En niet van horen zeggen. Los van het
feit of de geschetste geldhonger van Anciaux waar of niet waar Is, wil de waarheid
dat Anciaux (slechts) drie jaren schepen
van de stad Brussel is geweest. De andere
driejaren was hij voorzitter van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij, een job die niemand anders wou omdat hij veel tijd en
energie opslorpt.
Onze ergernis Is groot omdat Eppink niet
Ingaat op het waarom van de Europese
keuze van Bert Anciaux. De Standaardjournalist maakt er een geldzaak van, dat Is
de gemakkelijkste manier om Iemand te
beschadigen. Toegegeven ook wij hadden
Anciaux liever op de Senaatslijst gezien en
dit om polltlek-tactlsche redenen, die bovendien een journalistieke ontleding waard
zijn. Maar niets van dit alles bij Eppink, hij
herieldt de kandidatuur van Anciaux tot
een tocht naar de vleespotten. Door de
Euro-kandidaat van de VU zo rechtstreeks
en zo persoonlijk te viseren, speelt Eppink
in de kaart van degenen die wat graag alle
politici in dezelfde zak willen stoppen. Bovendien worden door deze selectieve aanval alle andere kandidaten tot onthechte
wezens verheven, die het niet vvoor de
poen doen maar voor de grote idealen.
Als het de bedoeling van Eppink was om
met zijn kwaliteitskrant hoge ogen te
gooien, hoge verkoopscijfers dus, dan is hij
daar tijdens het voorbije weekeinde schitterend In gelukt. Wat ons de kans geeft om
de boutade die in de krantenwereld de
ronde doet ook op hem en op zijn krant toe
te passen ,.Vroeger waren er grote journalisten. Thans zijn er grote oplagen,"
(mvl)
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laams parlementslid Herm.an Lauwers is vast
lid van de commissie Ruimtelijke Ordening. Met
hem steunt de VU het huidige handhavingsbeleid
inzake bouwovertredingen: regels moeten
gerespecteerd worden.

V
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Herman
Lauwers:
„Vonnissen
tot afbraak
moeten
worden
uitgevoerd."

é

Herman Lauwers zegt dat de beelden van
het neerhalen van enkele illegaal gebouwde woningen hem weinig deden.
„Onze houding is dat vonnissen moeten
worden uitgevoerd. Vroeger ging de
overheid zelden over tot afbraak, nu is dat
wel het geval. Dat wil niet zeggen dat al
die andere bouwovertredingen vroeger
ongemoeid bleven: de meeste vonnissen
werden door de eigenaars zelf uitgevoerd. Dit beleid is niet meer dan rechtvaardig tegenover de mensen die wel hun
best hebben gedaan om de regels na te
leven."
Afbraak wordt slechts in uitzonderlijke
gevallen gevorderd, bv. wanneer het ge-

ACTUEEL

wraakte bouwsel in een natuur- of landbouwgebied staat. De wetgever voorziet
ook ander maatregelen gaande van een
gedeeltelijke aanpassing van het bouwsel
tot het betalen van de meerwaarde. Sinds
een omzendbrief uit 1997 geldt evenwel
de regel dat in geval van zonevreemde
gebouwen - bv. een villa in een landbouwzone - het gebied moet worden
teruggebracht in de oorspronkelijke toestand. „Een en ander betekent niet dat de
wetgeving veranderd is; het is het beleid

#

gezet. Er mag alleen niet permanent in
gewoond worden" verduidelijkt Lauwers. Voormalig minister van RO Eddy
Baldewijns werkte daarvoor een regeling
uit met zgn. 'recreatieve woonzones'. De
VU ziet evenwel ook een oplossing in een
uitdovend woonrecht: laat de huidige
bewoners in hun huisje leven en sterven
en daarna wordt het terug een echt weekendverblijf. Dit voorstel veronderstelt
wel een federale wetswijziging in het totnogtoe absolute - eigendomsrecht.

Geen heksenjacht
dat strenger is geworden." zegt Lauwers.
„De mensen waar het nu om gaat hebben
diverse keren een bevel tot staking gekregen, ze wisten m.a.w. dat ze in fout
waren. Je mag je niet blindstaren op het
beeld van de arme onwetende sukkelaar."
In pakweg de meeste weekendhuisjes wonen toch geen rijke stinkerds? „Een groot
deel ervan is dan ook niet illegaal neer-

Maar de Aimé Desimpels onder ons mogen blijkbaar altijd net dat ietsje meer?
„Toch niet" zegt Lauwers. „Desimpel had
een vergunning voor een tuinhuis, maar
hij zag het project wel bijzonder groot.
Meestal geldt dat in de woonzones wel
een bescheiden stalling, garage of atelier
achteraan een woning mag worden gebouwd. Desimpel is echter te ver gegaan.
Hij is er met een meerwaardebetaling

Stunten en stuntelen
Wie het jaaroverzicht van 1998 aan zich zag
gemeente dat niet had opgesteld, waren alle
voorbijrollen, kan niet anders dan gehuiverd
gebouwen die hij zette illegaal. Tot voor kort
hebben bij het geweld waarmee i<rachtige
bood dat de beste waarborg op een vergraafmachines bescheiden weel<endhuisjes
zekerde rust. De PV's die later werden open protserige villa's met de grond gelijk
gesteld, verdwenen onder dikke stapels pamaakten. Telkens weer hoorde je de vraag
pier en Melchior kon zijn kleine paardenom nu ook maar eens 'grote vissen' te
fokkerij dan ook uitbouwen tot wat ze nu is:
pakken Daarbij viel meer dan eens de naam
een hypermoderne, wereldvermaarde stoevan de industrieel Jan De Clerck (van de
terij. Alles ging rustig zijn gang totdat plots
Beaulieu-groep), wiens villa annex stoeterij
(toen nog) Vlaams parlementslid Stevaert er
menig minder welstellend medemens de
bij zijn socialistische voorganger Baldewijns
ogen uitsteekt.
op aandrong om voor het domein een BPA
op te stellen: het moest maar eens gedaan
Dat De Clerck voor haast iedere steen een
zijn met dat bijbouwen!
vergunning heeft, werd wel eens vergeten
,,Daar" zegt de Lanaakse VU-schepen Plet
Aan dit dossier kon een stuntende minister
Van Berkel, ,,had hij beter nooit op aanStevaertóus weinig doen, maar is er niet ook
gedrongen." Het huidige gemeentebestuur
een stoeterij in het Limburgse Lanaken? In- een coalitie van Agaiev, VLD, SP en VU derdaad' Meer nog- het domein Zangerswerd aldus gedwongen een BPA op te stellen
heide van de Nederlandse miljardair Léon
voor een dossier dat bijna 50 jaar lang met de
Melchior is een schoolvoorbeeld van hoe
mantel der liefde was bedekt. Bij het nieuwe
fout het kan lopen met een niet-coherent
BPA werd gekozen voor de weg van het
beleid van Ruimtelijke Ordening. Melchior
minste
kwaad: de gebouwen die er al verwierf het domein eindjaren '60 uit hanillegaal - stonden, werden erop ingetekend.
den van prins de Mérode. De zakenman had
het geluk aan zijn zijde want zie. Paul Al<- Een regularisatie? In zekere zin wel, ja. Maar.
kermans, toenmalig staatssecretaris voor RO, gezien met de PV's nooit iets gebeurde, was
dit BPA wel de enige mogelijkheid om de
voorzag dat in dit 'bijzonder groengebied' bouwwoede op Zangersheide te begrenzen.
waarin Melchlors eigendommen liggen - ook
Keurde Stevaert, nu Vlaams minister van RO,
plaats was voor een paardenfokkerij. In dehet BPA goed, dan zou er geen steen meer
zelfde pehode vroeg en kreeg (!) Melchior
mogen bijkomen.
ook de toestemming voor het bouwen van
een woning, enkele paardenstallen en een
mestput op het domein. Het verlenen van
TEVREDENHEID ALOM
die vergunning in dit groengebied was het
Maar Steve Stunt wilde koste wat kost zijn
startschot voor een jarenlang weiies-nietesgrote mediavis en keurde - tot groot gespel.
noegen van de man in de straat - het plan af
Melchior had nu nog één probleem: er was
ledereen content? Jawel, behalve het gegeen Bijzonder Plan van Aanleg en zolang de
meentebestuur dat zich voor schut gezet

zag. Maar is ook Melchior een tevreden man?
Vanzelfsprekend, mijnheer! ,,DoorhetBPAte
verwerpen heeft de minister Melchior een
immense dienst bewezen. Terwijl het BPA
verdere bouwwerken op het domein een halt
toeriep, heeft Stevaerts afkeuring Melchior
de vrije baan gegeven voor een beroep bij de
Raad van State." verduidelijkt Van Berkel.
Stei/eSfi7/?fe/dus.
Zolang deze procedure loopt, hoeft er op
Zangersheide geen stal tegen de grond. Ook
met de PV's kan zolang de zaak in beroep Is
mets meer worden gedaan.
Bij die Raad van State beginnen ze Melchior
bovendien te kennen. Vorig jaar gaf dit
rechtscollege de zakenman gelijk in het dossier van de bouw van een portierswoning.
Het maakt de slaagkansen op een regularisatie - lees: afbraak - wel bijzonder klein.
'Wie een bouwvergunning heeft voor een
paardenstal en een woning, moet daar ook
andere gebouwen kunnen bijzetten die de
uitbating mogelijk maken', was de redenehng. Vergelijk het met een vergunning
voor een klndertuin met houten speeltuigen
die, om met de tijd mee te gaan, mag
veranderen In een tweede Eurodisney.
„Er is slechts één oplossing om dit stukje
natuur zo ongeschonden mogelijk te bewaren" zegt Van Berkel. „Stevaert moet het
gewestplan wijzigen. Maar die hete aardappel schuift hij door naar zijn opvolgers."
Benieuwd of die de wijziging aandurven.
,,Het kan niet dat ledereen zomaar overal
bouwt. Maar stippel in hemelsnaam een samenhangend beleid uit. Nu is de chaos Immers compleet" besluit de schepen.

vanaf gekomen. Dat zou nu niet meer
kunnen" zegt Lauwers.
Als we de VLD mogen geloven zou er in
Vlaanderen bij zo'n 75.000 woningen en
een kleine 35.000 ondernemingen sprake
zijn van bouwovertredingen. Moeten die
allemaal tegen de vlakte? „Zeker niet"
zegt Lauwers, die tegelijk de cijfers in
twijfel trekt. „Wanneer je alle mogelijke
bouwovertredingen - ook deze in woonzones - in rekening neemt, kom je misschien aan dit soort getallen. Maar er is
een verschil tussen een fabriek in een
landbouwgebied en een huisgevel die in
een woonzone een halve meter te ver naar
voor staat."
Is het niet een beetje onrechtvaardig om
de Vlamingen met een baksteen in hun
maag eerst decennia lang hun gang te
laten gaan en nu plots al die illegale
bouwsels tegen de vlakte te smijten?
„Neen" antwoordt Lauwers beslist. „Het
gaat niet op om nu plots algemene amnestie inzake bouwovertredingen te verlenen. Dat zou in hoge mate onrechtvaardig zijn tegenover zij die zich wel aan
de wet hebben gehouden en bv veel
duurdere bouwgronden hebben gekocht
of die zelf hebben afgebroken." Moet er
dan systematisch elke overtreding worden opgespoord? „Ook niet. Ik wil geen
heksenjacht op alle mogelijke overtredingen ontketenen. Natuurlijk zullen er
mensen niet bestraft worden, maar dat
geldt ook voor de pakkans inzake alcoholcontroles."
Ofschoon de wet strenger wordt toegepast, gaan er hier en daar stemmen op
om de vergunningsbevoegdheid over te
hevelen naar de gemeenten zodat dat
provinciale diensten ontlast worden.
Zo'n - overigens goedbedoeld - plan
moet uitmonden in dienstbetoon van de
vervelendste soort ... Lauwers deelt die
vrees: „Het principe is mooi - alles
sneller en dichter bij de burger - maar ik
vrees dat onze gemeentelijke bestuurscultuur daar nog niet aan toe is. Kijk hoe
sommige burgemeesters uit electorale redenen afwijzend reageren op de afbraak
van illegale gebouwen ... Ik vind dat die
druk niet op de gemeentelijke schouders
moet rusten."
Sinds Steve Stevaert aan het Vlaamse RObewind is gekomen, lijkt er wel een
wervelwind door Vlaanderen te gaan.
Lauwers nuanceert: „In feite voert de
minister gewoon het beleid van zijn voorganger Baldewijns uit. Stevaert mag dan
wel 'de minister van de gewone man' zijn,
door zijn populistische uitspraken en zijn
pogingen zich populair te maken heeft hij
ook al veel verwarring gezaaid. Hij creëert verkeerde verwachtingen of onterechte angsten bij de mensen."

(gv)
(gv)
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West-Vlaamse gemeenten
krijgen 2 miljard te weinig
In november 1998 bracht VU-provincieraadslid Wilfried Vandaele uit dat de
federale staat door de jaren heen miljarden te weinig naar de gemeenten heeft
doorgestort. Het gaat hier om het aandeel
op de aanvullende personenbelasting die
de federale overheid voor de gemeenten
int. Volgens een interne nota van een
ambtenaar van het ministerie van Financiën kon het voor al de 308 Vlaamse
gemeenten samen om een bedrag van 56
miljard fr. gaan. Voor West-Vlaanderen
alleen om 8 miljard fr.
Na deze bekendmakmg werd door het
ministerie van Financiën een werkgroep
opgericht om de zaak te onderzoeken.
Het hele bedrag alsnog aan de gemeenten
betalen, zou voor de federale overheid
een ramp betekenen. Uiteindelijk geeft de
federale overheid toe dat er inderdaad te
weinig is doorgestort, maar ze verlaagt

haar aandeel tot zo'n 18 miljard voor het
hele land. Dat blijkt uit een mtern document van 10 december 1998.
Aan de West-Vlaamse gemeenten samen
dient het ministerie van Fmanciën volgens haar eigen cijfers bijna 2 miljard
terug te betalen (1.958.741.617 fr. om
precies te zijn). De gemeenten KnokkeHeist en Koksijde hebben niets te goed,
want daar wordt geen personenbelasting
geheven. Er is in West-Vlaanderen ook
één gemeente die te veel ontvangen heeft
van de federale overheid: Houthulst
kreeg 255.069 fr. te veel...
„ONDERZOEKEN"...
Tijdens de zitting van de provincieraad
van West-Vlaanderen op 28 januari jl.
vroeg raadslid Vandaele dat de raad zou
aandringen opdat de federale overheid
haar fout zo snel mogelijk rechtzet en de

bedragen alsnog doorstort naar de gemeenten. Vervolgens stelde hij voor dat
de federale overheid niet langer meer een
3% vergoeding voor de inningkosten zou
afhouden. Er is immers gebleken dat de
staat dit werk niet naar behoren uitvoert
en het feit dat de staat telkens met vertraging doorstort naar de gemeenten - en
dus a.h.w. renteloze lenmgen krijgt - is al
een voldoende vergoeding.
Vandaele stelde tot slot van zijn tussenkomst het een taak voor de provinciale overheid te vinden om de collectieve belangen van de gedupeerde gemeenten te behartigen. Gedeputeerde
Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere
antwoordde de VU'er dat dit helemaal
geen zaak voor de provincie is, maar van
de gemeentebesturen zelf. Mevrouw wou
wel „onderzoeken" of de provincie in dit
dossier een rol kan spelen.

Kippenmest op Linkeroever
In het januarinummer van Optimaal, het
berichtenblad van de Kamer van Koophandel voor het Waasland, vond Nelly
Maes een bericht over mestverwerking in
de Waaslandhaven.
Het bedrijf Flanafert zou reeds in 1999
beginnen met de verwerking van kippenmist vlakbij de Schelde in Doel. Jaarlijks zou men 100.000 ton aanvoeren. Die
aanvoer zou gebeuren door Orgacom van
Herman Delcroix, broer van de gewezen
minister en CVP-senator.
Door tien tot vijftien procent van de
totale kippenmestproductie uit heel
Vlaanderen daar te verwerken zou de
druk om de varkensstapel te verminderen
gedeeltelijk worden weggenomen omdat
er minder stikstof en fosfaten m de grond
zouden terechtkomen.
Nelly Maes: „Navraag leerde mij dat er
nog geen overeenkomst is tussen de firma
en de Maatschappiij voor Grond- en In-

schip aan te voeren. Over de prijs van de
mestverwerkmg bestaat eveneens geen zekerheid."
Er blijft dus een reeks vragen en inmiddels
worden de varkenshouders in de illusie
gelaten dat dé productie zal kunnen gehandhaafd worden. Intussen gelden echter bindende Europese regels i.v.m. de
verontreiniging van het grondwater.
Blijkbaar wil de CVP de kool en de geit
sparen, zodat de Boerenbond niet ontstemd wordt en een andere CVP-relatie
aan de mestaanvoer een stuiver kan verdienen.

dustrialisatiebeleid die de industriegronden op Linkeroever beheert. Ook over de
manier waarop het mest zal worden aangevoerd kon men mij enkel melden dat
men ernaar streeft zoveel mogelijk per

Wie dat alles zal moeten betalen is minder
duidelijk, vraagt Maes zich af
Dat de site in Doel intussen uitgroeit tot
een reusachtig afvalverwerkingscentrum
stemt velen bitter. Zal dit weer een argument zijn om de leefbaarheid en het
voortbestaan van Doel in vraag te stellen?

De regionale vu-krant

Eerste
debatmappen
l<laar
Het Vlaams Nationaal Studiecentrum (VNS) heeft
zopas vier debatmappen van de pers laten rollen,
het gaat om eenvoudige maar goed gestoffeerde
brochures rond een bepaald politiek thema.
De uitgaven zijn bestemd voor mandatarissen die
plots worden opgetrommeld om ergens te lande
aan een publiek debat deel te nemen, hetzij als
debater of om het gesprek met de zaal te animeren
Mare Platel: ,,Een debatmap wil niets meer zijn
dan een praktische hulp bijzo 'n opdracht vaak een
noodtoestand. Zij zijn samengesteld uit een korte
samenvattende inleiding van het probleem, zo
mogelijk een overzicht van de vu-standpunten
terzake en natuurlijk ook enige informatieve documentatie Kortom, voldoende voor een goed
vu-mandataris om de discussie waardig te overleven. "
In een eerste worp worden vier onderwerpen
aangeboden- Euro (20 biz ), Sociale Zekerheid (44
biz.), Euthanasie (40 bIz ), Defensie (30 bIz )
Na een actuele stand van zaken aangaande het
onderwerp worden ook de standpunten van andere partijen belicht, waarna de gangbare vragen
omtrent het onderwerp worden gesteld en beantwoord. Al naargelang het onderwerp wordt ook
cijfermatenaal aangeboden, dat is het geval voor
Sociale Zekerheid en Landsverdediging.
Kortom, elke map bevat voldoende stof om een
debat (voor of achter de bestuurstafel) te doorstaan.
De uitgave van deze debatmappen is een initiatief
van de VU-studiedienst waaraan naast de vaste
medewerkers ook medewerkers van de parlementaire VU-fracties hun bijdrage hebben geleverd
Andere onderwerpen zijn in de maak.
Een prachtig en nuttig initiatief'
c» Deze eerste reeks debatmappen is gratis
verkrijgbaar na schriftelijke vraag bij:
Vlaams Nationaal Studiecentrum (t.a.v.
Hlide Jaques). Barrlkadenpiein 12 te 1000
Brussel. Fax: 02/217.35.10. E-post: Secretariaat® voiksunle.be ' ^ , ^
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De Ghelderode en
het viaamsche
volkstooneel verlengd
^

UIT DE REGIO

^

van Ghelderodes leefruimte: zijn typemachine, het kermispaard Borax, de mannequin La marquise Conchita de Slapangère, allerlei snuisterijen, e.d.
Portretten van de auteur, zoals hij gezien
werd door vrienden-kunstenaars - Jac
Boonen, Ange Rawoe, Fernand van
hammé. Pierre Flouquet - vullen het
geheel aan.
De tentoonstelling naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van de geboorte
van de auteur Michel de Ghelderode (3
april 1898) en de secretaris van het Viaamsche Volkstooneel Jan Boon (6 januari
1898) wordt tot 6 maart a.s. verlengd.
De zes toneelstukken van Michel de
Ghelderode, opgevoerd door het Viaamsche Volkstooneel (1926 -1932) en later
door verschillende internationale theatergezelschappen, komen uitvoerig aan
bod in de tentoonstelling aan de hand van
oude en recente foto's, affiches en programma's, originele decorontwerpen van
o.a. René Moulaert, enz.
Tevens is er ook een reconstructie te zien

Ook Jan Boon wordt gehuldigd o.a. met
een schilderij van Felix De Boeck, een
pentekening van Akarova, zijn borstbeeld
en enkele van zijn geschriften.
De tentoonstelling loopt in de marmeren
zaal van het Archief en Museum van het
Vlaams Leven te Brussel, Visverkopersstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel. Tel.
02/512.42.81, fax 02/502.83.21.
Open op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18u.,
gesloten op dinsdag, zon- en feestdagen.
Toegang gratis. Rondleidingen na afspraak (max. 20 pers.).
Het boek (216 blz., 137 illustraties) is nog
verkrijgbaar aan de prijs van 795 fr.

OOST-VLAANDEREN

Za. 6 feb. UUVRNE-KALKEN:
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 F. van imschoot,
09/369.50.45.
Za. 6 feö. MELIE: VU-Valentijntlesbal. Vanaf 21u. in het oud-parochiehuis
te Melle-centrum (nu zaal Agora). Kaarten
op tel. 09/252.30.23.
WO. 11 feb. DEINZE: Stichtingsvergadering van VWG-Deinze (i.s.m. Nevete, St.Martens-Latem, Zulte, Nazareth,
Eke). Om 14U.50 in zaal Carlo (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 14u.30 in het
Buurthuis van Pollare, Hoogstraat.
Wo. 17 feb. CENT: Seniorenacademie „Vrijen door de eeuwen heen" door
Chris Vandenbroeke. Om 14u.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
Tweehonderd mensen woonden te Belsele de informatieavond Vlaanderen in Moer". Toegang 300 fr., wk. 250 fr Org.
Europa, georganiseerd door de Amedee Verbruggeni<ring en VU-Waas en Vlaamse Vriendenkring Groot Nevele. Kaar-Denden bij. Europees parlementsiid Neily Maes iiaaide f ei uit naar de Europese ten bij Michel Roelens, 09/371.62.68.
fraude, die op 170 miljard fr wordt geschat. Vlaams parlementsiid Lieven
Vr. 26 feb. SiNT-CILLIS: HutseDehandschutter brak een lans voor een volwaardige Vlaamse deelname aan de
potavond van VU-St.CilUs/Dendermonde.
Europese besluitvorming.
In De Schuur Torrestraat. Aperitief om
19U.30. Ook koude schotel beschikbaar op
bestelling. Deelname 350 fr Sprekers zijn
Herman Van den Abbeele en J.R Willems.
Inschrijven bij W. en M. Peels,
052/21.46.46.

Samen (1)

Samen (2)

za. 6 maart SINT-MARTENS-LA-

TÊM: Lentefeest van vu-Sint-Martens-Latem/Deurle/De Pinte/Zevergem. In het parochiecentrum van Sint-Martens-Latem.
Info:
Johan
Vanderheyden
(09/282.52.89).
za. 27 maart CENT: Fvv-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
Do. 4 feb. TIELT: Jan Caudron over
De VU-Kortrijk-Roeseiare-Tieit hield op zondag 17 januari een bruisende en druk ,,Misbruiken in de geneeskunde": Om 20u.
bijgewoonde Nieuwjaarsreceptie in Bissegem. Na de bezielende toespraak van
Vlaams Parlementslid Chris Vandenbroeke, was het tijd voor een groepsfoto van in de West-Vlaams Bank, Markt te Tielt.
het arrondissementeel VU-bestuur Kortrijk-Roeselare-Tielt met o.a. onze twee Toegang I00fr. Org.: A. Vanderplaetsekring
VU-parlementsleden, Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke en gewezen Tielt.
kamerlid Pol Vangansbeke, thans burgemeester van Kuurne. De arr voorzitter
Erik Vandewalle (bovenaan links) zag dat het goed was!
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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. BRUGGE: informativa is
jarig. Feestmaaltijd in De Gulden Spoor 't
Zand, 22 te Brugge. Aperitief om I2u.,
feestmenu om 13u., 16u.: Denijs Haeghebaert. Deelnam: 995 fr. p.p. Inschrijven
bij Rony en Daisy (34.50.82).
Dl. 9 feb. BRUGGE: Vlaams én
links? Gesprek met VIc Anciaux. Om 20u. in
de Volkshogeschool, Baliestrat 58. Deelname: 450 fr. (voor 2 avonden). Leden
Masereelfonds 350 fr. Org.: volkshogeschool. Info: 050/33.01.12.
Dl. 9 teü. IZECEM: 2de Seniorenfietstocht. Startom 14u. stipt bij het beeld
Het Paar Korenmarkt. Org.: WVC.
Dl. 9 feb. IZECEM: Voordracht
doorVeerle Denijs en Guido Deslooverover
drugs. Om 20u. In De Drie Gezellen. Org.:
FW-lzegem.
WO. 10 feb. KORTRIJK: De nu of
nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts.
Om 19U.30 In Trefcentrum west-Flandria,
Graaf Owijde van Namenstraat 7 teKortrijk.
Toegang gratis. Org.: FVV-nationaal. tnfo:
09/223.38.83.
WO. 10 feb. BRUGGE: 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. Chrts Vandenbroeke. Om 14U.30 in De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat 4. Org.: VSVK.
Do. 18 feb. BRUGGE: Dr Piet Paardekooper over,,Brussel in de Nederlandse
taalpolitlek". Om I5u. in De Gulden Spoor t
Zand 22. Org.: Informativa vzw.
Ma. 22 feb. IZECEM: Gespreks
avond met staatssecretaris Reginald Moreels en VU-kamerlid Fons Borginon over
„wapenhandel en Ontwikkelingssamenwerking'. Om 20u. in zaal Hoornaert,
Kachtemseplein. Toegang 50 fr Org.: Dosfelkring Izegem. Info: Kurt Htmpe
(051/31.54.79).
Dl. 23 feb. IZECEM: 3de Senio
renfietstocht. Start om 14u. stipt bij het
beeld Het Paar Korenmarkt. Org.: WVG.
WO. 24 feb. BRUGGE: Voordracht
met dia's over Jan van Eyck door Lieven
Dierick. Om 15u. in de Magdalenazaal, Viollerstraat 7. Deuren vanaf 14u. Nadien is er
koffietafel voor wie dit wenst. Org.: WVCBrugge-Zuid.
DO. 25 feb. KORTRIJK: Fr. Schlómer over „Oost-Duitsfand na de verkiezingen". Om 20u. in ,,De Kortrijkse Verzekering", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk.
Org.: Hendrik Brugmans Kring Kortrijk.
Do. 2S 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. Toegang 80 fr, abo's gratis. Org.:
VSVK.
Vr. 26 feb. WEVELCEM: Ledenfeest van vu-Wevelgem-Gullegem-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.
Dl. 2 maart IZECEM: voordracht
door Norbert Demeester over beeldvorming. Om 20u. in De Drie Gezellen. Org.:
FW-lzegem.

Ledenhernieuwing
VUJO

Do. 4 maart TIEiT: Jan Loones
over, .België rijdt zich klem". Over België en
het vorstenhuis. Om 20u. in de A. Desevnzaal, CC Glldhof. Org.: A. Vanderplaetsekrlng.
vr. 5 maart BiSSiCiM: varken
aan het Spit-festijn van VU en Vlaamse
Vriendenkring Bissegem. Vanaf 19u.30 in
ontmoetingscentrum De Neerbeek, Vlaswaagplein (aan station). Gastsprekers:
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke.
Kaarten bij bestuursleden.
Za. 6 maart ZWEVECiM: Textielkaarting vanaf 18u. in café 't Boldershof.
Harelbekestraat 25. Ook op 7/3 van 10 tot
13u. Inleg 35 fr. of 3 voor 100 fr. Gratis
brood met beleg en tombola. Org.: VUVlaamse Ktub Croot-Zwevegem.
Di. 16 maart KORTRUK: Hugo
schlltz over ..Bestaat het Vlaams volk: zin
en onzin van een recente discussie".Om
20u. In de Kortrijkse Verzekering, Lekkerbeetstraat 5-7. Inkom 300 fr, studenten
100 fr. Org.: Hendrik Brugmans-Kring Kortrijk i.s.m. Vlaanderen in Europa.
Za. 27 maart IZECEM: Uitstap naar
Gent met de vus. Info bij Rosa Decoene
(051/30.19.44). Org.: FW-natiOnaal.

VLAAMS-BRABANT
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.
za. 6 feb. OUD-HEVERLEE:
Tweede Taalquiz van VU-Oud-Heveriee. Om
20u. In het Parochielokaal, hoek Dorpsstraat/Bogaardenstraat. Deelname 80
frp.p. Max. 5 spelers per ploeg. Inschrijven
tot 4/2 bij fam. Vanhamel (016/40.45.57),
fam. RIngelé (016/40.27.86) en fam. Smitz
(016/40.65.15).
ZO. 7 feb. HOEILAART: VU-etentje
1999. Vanaf 12u. In de Breugelzaal van het
lindhof, Overijsesteenweg 21. Seniore
menu aan 600 fr. junior menu aan 400 fr
(voorgerecht, soep. hoofdgerecht, nagerecht). Org.: VUHoeilaart.
zo. 14 feb. ROOSDAAL: 26ste Eetfestijn van VU-Roosdaal. Van 1lu.30 tot
2lu. In het Belleheide-Centrum, o. De
Vidtslaan. Ook op ma. 15 feb., van 18 tot
21u.
vr. 19 feb. BRUSSEL: Vossen zin
gen 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-arr Leuven.
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: 09/223.38.83.
vr. 5 maart LENNIK: Jaariijks Mosselfestijn van VU-LennIk. Van 18 tot 22 u. in
de feestzaal van het Gemeentelijk Sport- en
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Algoetstraat. Ook op 6 maart van 18 tot 22u.
en op 7 en 8 maart van 12 tot 22u.

LIMBURG
WO. 17 feb. HASSELT: De nu of
nooit leeftijd. Door prof. Mieke Van Haegendoren. Om 19u.30 In CC Hasselt, Kunstlaan 5 te Hasselt. Toegang gratis. Org.: FWnationaal. Info: 09/223.38.83.

ANTWERPEN
Vr. 5 feb. HOVE: Worstenbrooden appelbollenavond. Vanaf I8u.30 in de
Markgraaf. Kapelstraat 7. Inkom 100 fr.
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 (Vü) en Francine Van de Ven
(ID21). Moderator: Ronny Frederickx. Om
20u. in het Essenhof, Stationsstraat 8. Org.:
vu-Essen i.s.m. VCLD.
2a. 6 feb. EDECEM: Quiz o.i.v. Bob
Bolsens. Om 20u. in het Elzenhof, Kerkplein,
info: H. De Wit, 03/449.17.66. Org.: FWEdegem.
Za. 6 feb. HAitöRODE: Tweede
taaiquiz, gepresenteerd door WilfriedHaesen.Om 20u. in de parochiezaal van OudHevertee. Org.: vu-Oud-Hevertee.
zo. 7 feb. WOMMELCEM: verrassingsnleuwjaarsaperitiekconcert. Knockin'
on Wood speelt voor u. Om 10u.45 in
Rusthuis Sint-Jozef, Kallement 1 te Wommelgem.lnkom gratis. Org;: KK Jan Puimège.
Ma. 8 feb. KALMTHOUT: Met FW
naar de operette Droomeiland van Robert
Stolz. inkom 300 fr info en kaarten bij
Lucienne (03/666.91.52).
Dl. 9 feb. MECHELEN: Johan Sauwens spreekt over „Staatshervorming in
1999". Om 20u. in taverne Equator Meiaan
40. (vlakbij Vismarkt). Org.: WB Jong-Mecheien i.s.m. vuJO-Mechelen. Deelname:
150/100 fn Info: David Vidts (03/886.05.63
- thuis of 1-016/26.70.45 - weriO.
WO. 10 feb. LIER: Mieke Byttebier
spreekt voer ..Lichaam, voeding, energie";
Om 20u. in zaal VNC, Beriarij 80 te Lier.
Gratis inkom. Org.: Vlaamse Kring Lier
zo. 14 feb. EDECEM: Wandeling
van FVV-Edegem. Vertrek om I3u.30 op
het Kerkplein te Elsdonk. info: H. De Wit,
03/449.17.66.
Za. 20 feb. BERCHEM: Naar toneel
,,De Rad van Sint-Andries" (20u.), voorafgegaan door wandeling (I4u.30) door de
parochie van miserie en aansluitend een
diner (I8u.). Verzamelen om 14u. aan het
Zuiderterras. Deelname 975 fn Max. 20
personen! Bellen naar Monique Van den
Bosch (230.77.59).
WO. 24 feb. EDECEM: De nu of
nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts.
Om 19U.30 in Het Elzenhof, Keri<plein 3 te
Edegem. Toegang gratis, org.: FW-nationaal. Info: 09/223.38.83.
WO. 24 feb. TURNHOUT: Zuster M.
Joannes Van Dljck over ,,De vernedertandsing van het onderwijs In Vlaanderen: het
H. Grafinstituut in Turnhout". Om 20u. In De
Warende. Org.: Vlaamse Kring Turnhout
i.s.m. VCLD.
WO. 3 maart EDECEM: Bob Vansant over „Depressie is géén ziekte, maar
een positief kruispunt". Om 20u. in de
zijzaal Elzenhof, Kerkplein. Elsdonk. Org.:
Culturele Kring Edegem en FW. Inflo:
03/449.12.71
(Laenen-Saenen)
of
03/449.17.66 (De Wit-Jacobs). Inkom: leden 100 f r ; niet-leden 150 fr.
Vr. 12 maart MOL: FW-verwenweekend in Sunparks Rauwse Meren. Op
12.13,14 en 15/3. Deelname: 4.995 frp.p.
Info: FW-nationaal (09/223.38.83) en FWAntwerpen (03/666.11.33).
WO.

24

maart

TURNHOUT:

Etlenne Van Vaerenbergh over ,,Een Randgeval". Om 20u. in De Warande, Keldercafé.
Org.: Vlaamse Kring Turnhout l.s.m.VCLD.

Een 40-tal VU-afdelingen heeft in de
eerste ronde in de ledenhernieuwingscampagne voor de deur-aan-deur-hernieuwing gekozen.
Om dubbel werk te vermijden, was afgesproken om de VUJO-lidkaarten met
de VU-lidkaarten mee te sturen. Door een
misverstand is dit echter met gebeurd.
Deze VU-afdelingen zullen eerstdaags de
VUJO-lidkaarten ontvangen.
Wij hopen dat hiermee het misverstand
uit de wereld is geholpen en dat de
ledenhernieuwing op volle kracht van
start kan gaan.
Indien problemen: contact opnemen met
het
VUJO-secretanaat
(tel.
02/217.63.28) of met Kurt Himpe, ver-

jongeren
antwoordelijke VUJO-ledenhernieuwing
(tel/fax 051/31.54.79).
VUJO heeft recent ook twee brochures op
de markt gebracht, een Standpuntenbrochure (32 blz.) en een Kenmsmakingsbrochure (8blz.). Beide brochures zijn
gratis te verkrijgen op het VUJO-secretariaat.
(kh)

25 jaar kramiek

Reeds 25 jaar houdt de VU-afdeling van
Denderbelle (Groot-Lebbeke) een opmerkelijke actie. Elk jaar op Sint-Maarten
(11 november) brengen VU-leden bij de
70-plussers van het dorp een kramiek.
Op de foto overhandigen de VU-gemeen-

teraadsleden Frangois Willems en Marcel
Vermeir een kramiek aan Cecile Pieters.
Mevrouw is de echtgenote van Jef Uyttersprot, stichter van de plaatselijke VUafdeling.
(ddc)

5x2 vrUkaarten voor Farantourl
Op maandag 15 februari a s concerteert Maria Farantouri om
20u 30 in de Ancienne Beigique,
Anspachlaan 110 te 1000 Brussel
Voor dit evenement konden vijf
lezers van WIJ gratis ingangskaarten verkrijgen
Voor volgende gelukkigen liggen

twee kaarten klaar aan de balie van
de AB Enk Debacker, Sint-Andries,
Fons Manen, Cent, Karen Vandeven, Brussel, Familie CaublommeHuygens, Boechout en Ludo Demoen, Lovendegem
De winnaars worden persoonlijk
verwittigd'
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VU&ID op TV
Maak kennis met het verhaal achter de alliantie VU&ID.
VU&ID Stelt zichzelf voor In een opmerkelijke
videofilm van 10 minuten. Politiek Infotainment V3n de betere soort.
De film licht het programmaplatform van de
alliantie toe aan de hand van verfnssend
geschreven en dito gefilmde sketches. De
scènes worden afgewisseld met sprekende
actualiteitsbeelden en korte tussenkomsten
van Bert Anciaux, Patrik Vankrunkelsven en
Vincent Van Quickenborne.
De film - die loopt onder de titel. De politiek
moet opnieuw van de mensen worden, is het
resultaat van een nauwe samenwerking tussen de VNOS-redactie, het reclameadviesbureau Morael, producer Mare Oost {Timescapes), regisseur Indra Siera (Wef Digitaal
Geweld) en de script-schrijvers Jeanne Pennings en Paul Carpentier van Klein Barnum.
Wil u de VNOS-film thuis bekijken, dan bezorgen we u graag een videokopie U belt
Greet Sels op het VU-secretariaat (02/ 219 49
30) of u schrijft meteen 250 fr. over op
rekeningnummer
435-0269081-83
van
VNOS vzw, met vermelding "VU&ID".

c» Op 16 februari en 16 maart '99 op VRT
- TV1, vlak na het laatavondjournaai,

VU&ID
o e ^//z^^x^r//c

On linC'

.^C/' (?S? 4? J? 46Afhalen van palinggerechten mogelijk
Openingsuren- van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag.
12 uur 21 30 uur
Verlofperiode: de maand december

VU&ID

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

Mark Verhasselt VU-raadslici
in Sint-Agatha-Berchem
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 vormden SR VU en
onafhankelijke kandidaten in SintAgatha-Berchem de kartellijst Berchem 2000. Als toenmalig voorzitter
van de afdeling van VU-Sint-AgathaBerchem was Sven Gatz een van de
Initiatiefnemers van deze lijst.
Berchem 2000 haalde één verkozen
op 24 (één derde van deze zetels is in
handen van Nederlandstalige gemeenteraadsleden: 4 CVP , 2 FNVlaams Blok, 1 liberaal en 1 SP-VU- en
één gedeeld OCMW-mandaat.
Sedert januari 1998 heeft Henny
Speeckaert, onafhankelijke kandidate, zitting in de OCMW-raad.

. y^rf/wr/f^

OPNIEUW

VolU^ïniC'
www.volksüni«.be

/'/f7f^^fr

,<*fe^
':f2'^^/y/r^

/f/r//^/

VOO» OE vtftNrEtnriNS

van 23U.15 tot 23U.25.

//// /

/&/C

Cisèle De Creve-Beun (SP) heeft van
1994 tot 1998 als gemeenteraadslid
in de Berchemse gemeenteraad gezeteld. Zij geeft nu de fakkel door aan
Mark Verhasselt van de Volksunie.
Mark is geen onbekende in het Berchemse verenigingsleven en zetelde
voor 1988 al geruime tijd in de gemeenteraad. Hij is ook penningmeester van het VU-arrondissement
Brussel.
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Op donderdagavond 28 januari legde
hij de eed af als gemeenteraadslid.
Wij wensen hem veel werkijver en
verbeelding toe in het uitoefenen
van zijn mandaat.
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POLITIEK

GOD EN DE OERKNAL

DE VERKIEZINGEN BU DE WALEN

"Als jongeman was ik een praktiserend
atheïst. De bestudering van het heelal
heeft mij echter geleerd dat het bestaan
een wonder is dat alleen bovennatuurlijk kan worden verklaard." Dat zegt de
wetenschapper Allan Sandage. Maar
met het steeds diepgaander bestuderen
van het begin van de aarde, de oerknal, dreigt de
wetenschap God uit zijn laatste schuilplaats te halen.
Hoe ver is de wetenschap inmiddels gevorderd met de
kennis van het ontstaan van de aarde? En welke plaats
geeft ze daarbij aan God? Een overzicht.

"De PSC had in 1997 een akkoord om mij aan
de deur te zetten. U merkt het, ik ben een
olifant." In de aanloop naar de verkiezingen
voelen de PS en haar voorzitter Philippe
Busquin zich zegezekerder dan ooit.
Ondertussen betaalt de PSC de volle pot voor
de vele onhandigheden van de vroegere
voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb en
moet Louis Michel zijn mikmak (PRL-FDFMCM) nog aan de achterban kunnen verkopen.
Wallonië voor de verkiezingen: een stand van
zaken.

S E R I E : DE 2 0 S T E
E E U W / L O U I S PAUL

BOON

DE ZWARTHEID VAN BOON
"Ik heb niets meer te zeggen. Het heeft geen
nut om me nog voor de tv te slepen. Het heeft
zelfs geen nut om me de Staatsprijs te geven.
De enige Staatsprijs die ik verdien is die van finde-carrière. Ik wil een rustig man worden, een
gelukkig man. Ik wil een dikke buik krijgen, op
een bank in mijn tuin zitten en gelijk Boeddha
mijn glimlach verzorgen." Een leven lang vocht
Louis Paul Boon tegen de machine. Tot de
machine in hem voer en hem velde aan zijn
schrijftafel. Het leven en werk van Louis Paul
Boon: een analyse.

WEEKEND KNACK: DE TERUGKEER VAN DE VLAAMSE FOLK + LEKKERS VAN TUSSEN ALPEN EN PROVENCE + HET NEST VAN ANNA ENQUIST
4 februari 1999

n het Slovaakse Spisska Teplicak, bij Poprad,
vierde onze veldrijderij weer feest. Drie
wereldkampioenschappen leverden vijf medailles op.
Bij de profs eindigden vijf Belgen onder de eerste tien
en toch was de vreugde niet onverdeeld. Integendeel
zelfs. Er werd ruzie gemaakt en er werd gescholden.
Tot voor de camera's.

I

4 SPORT

Mario De Clercq heeft een sterk seizoen
achter de rug, streed vaak op het voorplan
en won ruim voldoende koersen Dat hij
in de slotfase van het wereldkampioen
schap nog krachten over had om Erwin
Vervecken, die gewonnen spel scheen te
hebben, nog te remonteren pleit voor een
atletisch vermogen van de tweevoudige
wereldkampioen. Dat Vervecken ontgoocheld en verbitterd reageert op wat hem
overkwam kan iedereen begrijpen. De
ti)d zal raad brengen. De gezonde logica
zal haar rechten opeisen en verzoening
moet mogelijk zijn.
GROTE DUELS
Waarom weekt de wielersport, op de weg
en in het veld, zoveel emoties los?
Waarom is de betrokkenheid van supporters en publiek zo groot? Omdat de
dramatiek altijd meerijdt. De geschiedenis staat bol van heroïsche, gevoelsgeladen duels. Er waren de duels tussen
Van Steenbergen en Kindt, tussen Van
Steenbergen en Rik Van Looy, tussen Van
Looy en Benoni Beheydt. Er was de
Ronde van Vlaanderen met een tumultueuze ontknoping tussen Roger De Vlaeminck en Freddy Maertens. Er waren de
veldntoorlogen tussen De Vlaeminck en
Berten Van Damme. Duels die de discussies maanden- en in sommge gevallen
zelfs jarenlang voedden.
Laat ons wel wezen: natuurlijk probeert
een renner met alle middelen wereldkampioen te worden wanneer de kans
zich voordoet. Vervecken reed in Poprad
indrukwekkend. Hij legde de wedstrijd in
de beshssende plooi en scheen tot halfweg
de laatste ronde de zekere wereldkampioen. Toen keerde het tij. Een samenspel
van omstandigheden maakte de terugkeer
van titelverdediger Mario De Clercq mogelijk. Vervecken verzwakte enigszins,
wat na de geleverde inspanningen begrijpelijk was, en De Clercq zag plots zijn
kans schoon om naar de kop van de koers
te rijden zonder buitenlanders in zijn wiel
mee te nemen. Op dat gebied heeft hij
alvast de ploegdisciplme niet geschonden. Men kan hem hooguit verwijten dat
hij in extremis een landgenoot passeerde...
BIJ het scheiden van de markt werden de
verstandigste woorden door buitenlanders gesproken. Adn Van der Poel stelde
onomwonden dat hij precies hetzelfde
zou hebben gedaan ais De Clercq. Een
wereldtitel laat niemand liggen. Dat soort
geschenken wordt met uitgedeeld. Een
veldritseizoen lang rijden tegen startpremies van 100.000 frank... De rekening is
gauw gemaakt. Te gemakkelijk wordt
vergeten dat het veldritseizoen maar drie
maanden duurt. Veldrijders mogen met
vergeleken worden met wegrenners. Hun

#

verdiensten liggen oneindig veel lager Zij
kunnen met uitdelen en ook met verdelen
wat ze met hebben. De Clercq, een laatbloeier overigens, heeft ooit nog in de
fabriek gewerkt tegen een arbeidersloon
HIJ kent het verschil. Daarom aarzelde hij
met. HIJ wist zich m de beslissende meters
de sterkste en heeft dit uitgebuit. Het is
menselijk en verwijten klinken ongepast
Waarmee met gezegd is dat Vervecken

reldkampioenschap njdt men tenslotte in
landen- en met in merkenploegen.
SCHONE WISSEL
De Belgen een en rwee. Sven Nijs zesde
De revelatie van het seizoen kwam nooit
echt in het stuk voor. Hij had beter
verhoopt. Het werd andermaal duidelijk

Wereldkampioen
van het gezond
verstand
zijn verdriet met mag uiten. Maar het
moet wel gekaderd worden. In deze heeft
ook de wielrijdersbond een rol te spelen.
Het heet dat Vervecken, die vorig jaar in
Mitterlfart in dienst reed van dezelfde De
Clercq - maar er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen in
dienst rijden van met of zonder opoffering van eigen titelkansen omdat die
gewoon met aanwezig zijn - voor zijn
inspanning maar matig of zelfs slecht
beloond werd. Het zou over minder dan
50.000 fr. zijn geweest. Dat is inderdaad
weinig maar mets belet de KBWB om
bemiddelend op te treden. In een we-

dat niemand, hoe jong en begaafd ook,
nog een gans seizoen kan pieken. Ene De
Vlaeminck en Roland Liboton konden
dat in hun beste jaren. De omstandigheden waren toen wel anders. De kalender was minder slopend. Er waren
beduidend minder topkoersen. Spreiden
was gemakkelijker. Nijs blijft desondanks
de schoonste wissel op de toekomst.
Nauwelijks minder waarborgen schijnt
Bart Wellens te bieden. Die domineerde
de beloftenkoers van start tot aankomst.
HIJ verraste na afloop van de koers door
te zeggen dat hij nog een jaar langer bij de
beloften zou rijden. Hij wenst mets te

forceren. Vader blijft zijn ploegleider en
moeder zijn soigneur. Het rijke Vlaamse
wielerleven uitgestald in al zijn schoonheid.
Half ontgoochelend verhep de regenboogstrijd bij de jumores. Sven Van Thourenhout die dit jaar nog geen wedstrijd
had verloren moest de Amerikaan Kelly
in de spurt laten voorgaan. Erger was
evenwel dat hij zijn kompaan Tim Van
Nuffel vroeg in de wedstrijd verloor
wegens materiaalpech. Desondanks werd
bewezen dat wij ook in deze categorie de
toekomst voor ons hebben.
De nu al een paar seizoenen aanhoudende
opbloei van onze veldrijderij moet wel
juist gekaderd worden. Men stelde zich al
vaker vragen naar de internationale toekomst van deze sport. Mountainbiken is
in opmars, werd tot Olympische sport
verheven en zou een grotere aantrekkingskracht uitoefenen op de jeugd. Mogelijk. Precies daarom wordt het hoogtijd
dat de wielerbazen druk uitoefenen op
het IOC om van het veldrijden een Olympische discipline te maken. Lukt dit met
met redelijke argumenten dan kunnen de
vroede gezellen van Antonia Szamaranch
met andere, weliswaar duurdere, middelen worden overtuigd zoals iedereen nu
wel weet...
Olympos

Mario De
Clercq heeft
een sterk
seizoen
achter de rug
en won
voldoende
koersen.
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Spektakel naast het veld
De hooligans hebben weer toegeslagen
Feyenoordfans nchten naar aanleiding van
een vnendschappelijke wedstnjd in Leverkusen in en buiten het stadion grondige
vernielingen aan Dit leidde ertoe dat voorzitter Van den Henk verkondigde dat de
Feyenoordfans voortaan met meer naar
het buitenland zouden mogen meereizen
Eenzelfde verbod wacht de supporters
van Anderlecht in Brugge Wat die daar
opvoerden wekt grote onrust in de aanloop naar het EK 2000 Het gemak waarmee de zitjes werden losgewnkt stemt tot
nadenken Men mag er met aan denken
wat er zou kunnen gebeuren indien Duitse
of Engelse supporters in gelijkaardige omstandigheden hun legendarisch geworden
vermelzucht zouden botvieren Blijft natuurlijk de vraag naar de verantwoordelijkheid Wie moet voor de geleden schade
opdraaien? Anderlecht als club? Waar is
men toch allemaal mee bezig?
Men krijgt het fenomeen duidelijk met
onder controle Niet met en met zonder
veiligheidspasjes Omdat de tickets op
naam werden verkocht zou men de vandalen kunnen opsporen en voor het gerecht brengen We willen dat graag zien

Overigens bood de topmatch weinig spektakel Voor de rust was Anderlecht de betere ploeg Tot scheidsrechter Ancion ingreep en Staelens naar de kleedkamer
stuurde Dat was het keerpunt Nadien zegden de neutrale waarnemers dat Lorezno's
eerste geel wel erg gretig werd toegekend
Het mag niemand verbazen Ancion is van
geen kanten een topscheidsrechter en het
is geweten dat Club dit seizoen al vaker
door de referees werd ontzien
SPANNING
Dat kan bij de afrekening een probleem
worden voor Racing Genk De Limburgers
worden door de West-Vlamingen erg
graag naar voor geschoven als titelfavonet Dat is een misplaatste grap natuurlijk De druk hoort in het Jan Breydelstadion te liggen Daar werd het
meeste talent verzameld en daar werd
luide verkondigd dat een nieuwe titel het
minste was waar men op rekende Die
moet dan ook worden binnengehaald anders IS het seizoen glansrijk mislukt
Bijzonder spannende titelstrijd in het vooruitzicht maar ook voor de Europese tickets
zal nog aardig worden geknokt Moeskroen

speelt momenteel beresterk Die ploeg
loopt over van vertrouwen Anderlecht
heeft onder Dockx en Vercauteren een
stuk weg afgelegd Dat kan met worden
ontkend Maar er mag voor de Brusselaars
mets meer misgaan en men stelt zich grote
vragen omtrent de mentale weerbaarheid
van de spelersgroep Standard liet steken
vallen maar blijft toch in koers Al is het
geloof in de zaligmakende theoneen van
trainer Ivic enigszins geslonken Lokeren
kende een moeilijke penode Er wordt een
stuk makkelijker verloren dan in de heenronde 5-1 op Moeskroen Dat roept vragen op
Onderaan is het gevecht ook nog met
gestreden Al geraken Oostende en Kortrijjk maar met op koers Beveren en Lommei kunnen met gerust zijn en Charleroi
moet ook vaker beginnen winnen Het is
duidelijk dat de vaderlandse kompetitie
meer dan ooit op spanning en met op
kwaliteit drijft
In dat klimaat en gesterkt door die wetenschap blijft Georges Leekens voorzichtig expenmenteren met zijn nationale
ploeg
(Olympos)
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ie er vandaag de personeelsbezetting van het
satirische weekblad Pan op naleest, zal merken
dat een zekere Paul Vanden Boeynants er „président
et directeur de la redaction" is.
Het was ooit anders, jarenlang vochten Pan en VdB
haast wekelijks hun robbertje uit. Maar de gewezen
premier kocht de boel op en schiet nu zelf de giftige
pijlen af!

W

Aan het hoofd
van het
satirische
weekblad Pan,
dat hem ooit
zo genadeloos
achtervolgde,
staat nu VdB.
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Einde van de jaren zeventig maakte formateur-premier Paul Vanden Boeynants
na elke confrontatie met de pers over zijn
politieke onderhandelingen trouw en
vooral stipt een afspraak met diezelfde
pers voor de daarop volgende dag. Kwam
er toch vertraging, dan werden de journalisten daarvan tijdig op de hoogte gebracht zodat onnodig wachten niet
hoefde. Men kan die goede wil natuurlijk
ook anders uitleggen: het was inderdaad
ook een gemakkelijk middel om journalistieke {ongewenste) pottenkijkers uit
de omgeving te houden. Toen VdB uiteindelijk de eerste regering Martens in
het zadel had kunnen brengen, inviteerde
hij de Wetstraat-pers mét partner voor
een etentje in een gezellig Brussels eethuis. Met tot laat in de nacht een charmante gastheer die niet aarzelde om de

Bernard Haitlnk is een van 's werelds beroemdste dirigenten. Hij is een gedreven
musicus die in het voetspoor loopt van zijn
grote voorganger bij het Concertgebouw,
Willem Mengelberg, een man die Mahler
nog persoonlijk heeft gekend en diens
werk sterk heeft gepropageerd. Haitink is
geen sterdirigent, maar een dienaar van
de muziek. Hij Is in het PSK van Brussel te
gast met de negende van Mahler, een
symfonie die geen gevecht met de grote
levensvragen meer is maar een bedachtzaam en uitgepuurd mijmeren,
's Anderendaags - je vraagt je af hoe
mensen zich mentaal zo vlug en zo intens
kunnen Inleven In een totaal andere muziek - staan Mozart en Bartok, twee antipoden, op het programma Want zo harmonieus en welluidend Mozart klinkt, zo
beklemmend en dissonant Is Bartok. Mozart heeft zoveel gezichten als er dirigenten zijn Hem spelen met een symfonieorkest van vijftig man is sinds de
grote zuivering van Harnoncourt en zijn
kompanen van de historische uitvoeringspraktijk bijna doodzonde geworden. Haitlnk doet het toch en neemt als uitgangspunt een Mozart die de weg effent
naar Beethoven. Zijn Jupttersymfonie Is
hier niet meer lichtvoetig of luchtlgWeens, maar zit vol dramatiek en spanning Haitink heeft vooral oog voor de
grote lijnen zoals vooral blijkt in het slotdeel waann het genie van Mozart zich uit in
het verwerken van een aantal thema's tot
een weefsel van contrapunt
BLAUWBAARD
Ons oor en ons oog zijn altijd gencht geweest op harmonie Schoon en natuurgetrouw waren de cnteria die ons leidden
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aanwezige dames met een knipoog naar
de dansvloer uit te nodigen. En dat in de
twee landstalen, Brusselse spelling natuurlijk.
UITKIJKEN
Uitgerekend tijdens dat formatieberaad,
einde 1979, luisde diezelfde persvriendelijke Vdb er ons grandioos in.

ren naar huis gestuurd en dus had VdB de
handen vrij. Hij ontving ons zelf bij de
ingang, loodste ons mee naar zijn kelderbar waar trouwens de gesprekken hadden
plaats gehad en legde ons meteen uit dat
de regeringsvorming zo goed als rond
was. Het was alleen nog maar een kwestie
van wat punten en komma's. Apetrots
omdat wij alleen het nieuws hadden,
trokken mijn collega en ikzelf naar onze
redactie om wakker-wordend Vlaanderen van dit goede nieuws op de hoogte
brengen.
Helaas, VdB was er ten onrechte van uit

Bewijzen meneer.
bewUzen!
Een nachtlang wachten samen met één
Belga-coUega zou inderdaad beloond
worden met een privé-onderhoud met de
formateur. Hugo Schiltz, Antoinette
Spaak en de andere onderhandelaars wa-

gegaan dat al zijn gesprekspartners doodvermoeid naar bed waren. Dat was zeker
niet het geval voor Hugo Schiltz die al na
de eerste nieuwsuitzending van half zeven
aan de telefoon hing met de beleefde.

Bernard Haitink maakt
gewaagde sprong van
IVIozart naar Bartok

maar kordate en vooral ietwat verbijsterde vraag waar we dat bericht vandaan
hadden.
De onderhandelingen hebben inderdaad
nog heel lang geduurd.
En toch kon men niet boos zijn op die
VdB. Zelfs als hij het misschien dacht, liet
hij zeker nooit blijken dat we lastposten
waren. Hij duwde geen journalisten omver, snauwde nooit. Je moest wel weten
dat hij het spel speelde, dat hij een
meesterlijk acteur was.
EEN ANDERE TIJD
Begin van de jaren zeventig verschenen
twee boeken vol cijfers die zwart op wit
bewezen dat VdB veel meer spendeerde
dan hij officieel verdiende. Hij kon doen
alsof die boeken er niet waren. Een
Brussels satire-weekblad schreef ooit op
welke kamer in welk Brussels hotel en op
welke dag VdB daar "ontving". Hij kon
doen alsof er helemaal niets geschreven
werd. VdB is vandaag eigenaar van ditzelfde Brusselse weekblad. Hij kon Brussel laten platwalsen door zijn betonvrienden. De publieke opinie vond het
best dat hij midden de stad eindelijk
parkings liet bouwen. Dat daarvoor enkele oude gebouwen sneuvelden, dat was
geen zorg. Ruimtelijke ordening, stadskernvernieuwing, mobiliteit, groenvoorziening; het waren woorden die nog
moesten worden uitgevonden.
Een VdB vandaag is nog maar weinig
waarschijnlijk. Men weet natuurlijk
nooit. VdB was een typisch product van
dat naoorlogse België, met een publieke
opinie die zeker niet zo kritisch was als
nu. Een samenleving die nog niet besefte
hoe hoog het prijskaartje wel zou liggen
voor de verloedering en verkwisting die
men toe goedschiks liet gebeuren. Een
maatschappij in de euforie van de golden
sixties, toen we Vlaanderen lieten volbouwen met allemaal beton.

Zo succesrijk als zijn politieke loopbaan
was, zo triest was zijn politieke teloorBernard Haitink: een van 's werelds beroemdste dirigenten.gang. Zijn onmacht om te aanvaarden dat
het voorbij was, heeft hij letterlijk en
figuurlijk duur betaald. Over zijn powordt de Illusie vernietigd door de dreiging
bij ons oordeel. Toen kwamen de impresdie soms extatisch wordt. En nooit is het
litieke loopbaan zal trouwens steeds een
sionisten met hun vage toetsen en de exmysterie veraf. Soms Is Bartok de schreeuw
pressionisten met hun dissonante, vaak
vreemde geur blijven hangen. Alleen kon
van Munch, soms wordt hIj een koraal van
rauwe geluiden. Stravinsky vonden we
hij zich veroorloven om tijdens de HisBach
of een toets van Monet Maar hij blijft
vreemd en Bartok wrang Haitink kiest voor
tories-uitzendingen meer dan eens te vraBartoks zelden uitgevoerde eenakter De fascineren Blauwbaard is onze Heer Hagen dat zijn belagers een en ander zouden
burcht van hertog Blauwbaard. Bartok lewijn of Homerus' Sirenengezang. Haitink,
bewijzen. Bewijzen mijnheer, bewijzen!
het Londens Philharmonic Orchestra, de
volgt niet de lijn van Perraults sprookje,
Zonder zich ook maar een seconde
mezzo Petra Lang, de bas Kolos Kovas en
maar stelt de figuur van Blauwbaard symkwaad te maken. Je moet het maar kunverteller Sandor Eles creëren ons een webolisch tegenover die van Judith Zij opent
nen.
reld vol betoverende en schokkende
de zeven deuren van het kille, donkere
kasteel. Telkens weer is er een glimp van
hoop Zo fonkelen de diamanten in het ijle
spel van harp en tnangel Zo klinkt de stem
derverieidingindeviool Maartelkensweer

schoonheid, een soort magische poëzie die
ver staat van Mozarts evenwicht, maar hoe
dan ook beklemt en beklijft.
(wdb)

VdB zal dus toch die ongrijpbare blijven... Zelfs van de vrijlating na zijn
ontvoering maakte hij een verbluffende
opvoering.
Mare Platel

De balans van
80 Jaar communisme

Zoals de titel laat vermoeden is Zwartboek van het Communisme geen vrolijk
boek. Het poogt een inventaris weer te
geven van 80 jaar comnninisme aan de
macht. De conclusie is hallucinant: bijna
100 miljoen doden, vrijwel overal ter
wereld.
Wanneer we de vergelijking maken met
die andere extreme en totalitaire politieke stroming die onze eeuw heeft
getekend, moeten we vaststellen dat de
nazi's „slechts" een kwart van dit cijfer op
hun geweten hebben, maar zij waren dan
ook slechts 12 jaar aan de macht. Los van
deze cijfers moeten we ons wel de ethische bedenking maken dat elk politiek
slachtoffer er één teveel is, zoals Stéphane
Courtois in zijn voorwoord van het boek
opmerkt, en dat dergelijke vergelijkingen
altijd een perverse bijklank hebben.

een verleden dat de Russen nu pas echt
kunnen beginnen verwerken.
De mythe dat Lenin het allemaal wel goed
meende en dat het communisme eigenlijk
pas begon te ontsporen na 10 jaar toen
Stalin definitief het roer overnam, wordt
in het zwartboek snel ontkracht. Dankzij
recent onderzoek is gebleken dat Lenm
zeker niet vrijuit gaat. Net zoals Stalin
was hij een revolutionair en pragmaticus

lijke ordening werd omver geworpen.
,/dle macht aan de Sovjets" (= democratisch verkozen Raad) zorgde voor een
democratische participatie die men in die
periode nergens in Europa terugvond. Het
communisme is een bij uitstek internationalistische denkrichting, maar de federalistische ideeën van Lenin waren revolutionair in alle opzichten. Ook de
avant-gardistische kunstwereld bloeide in

De auteur van De rusteloze geest - Russen
herinneren zich Stalin is de Amerikaanse
journalist Adam Hochschild, bekend van
zijn werk over de genocide van Belgische
kolonisatoren in Congo. Het Zwartboek
van het Communisme. Misdaden, Terreur,
Onderdrukking werd geschreven door
een collectief van internationale onderzoekers.

PARANOIA
Zwartboek van het Communisme is een
zwaar boek, letterlijk en figuurlijk. Bijna
1000 bladzijden lang nemen de auteurs
de lezer mee op een even gruwelijke als
Kafkaïaanse reis door de tijd en door de
wereld. Afzonderlijk worden behandeld:
het communisme in Rusland en de SovjetUnie, de internationale machinaties (de
burgeroorlog in Spanje en het meer recente verschijnsel van communistisch geïnspireerd terrorisme), de perikelen in het
Oostblok, communisme in Zuid-oost
Azië (China, Korea, Vietnam, en uiteraard ook de Killing Fields van Cambodja)
en tenslotte het communisme in de derde
wereld (Latijns-Amerika, Afrika en
Afghanistan).
Het boek De rusteloze geest geeft een
meer luchtige kijk op de bedenkingen en
ervaringen van Russen die in hun eigen
nationaal verleden gaan graven, voor
zover men hier het woord luchtig kan
gebruiken.
Schrijnend is het verhaal van de KGBofficier van wie de door Stalin veroordeelde vader niet terugkeerde na de
Tweede Wereldoorlog. Iedereen waande
hem dood, maar dankzij zijn contacten bij
de KGB slaagde hij erin hem terug te
vinden in de Verenigde Staten begin jaren
'90. Wanneer de vader hoorde dat zijn
zoon voor de KGB had gewerkt en naar
hem op zoek was, vluchtte hij opnieuw.
De paranoia zit zo diep dat ex-veroordeelden zelfs in het buitenland en zelfs
hun eigen kinderen vrezen, ook al is de
situatie nu helemaal anders.
De Russische machthebbers probeerden
Stalin na zijn dood zo snel mogelijk te
vergeten omdat ze zelf geen propere
handen hadden. Het is pas met de glasnost (openheid) van Michael Gorbatsjov
dat er werk werd gemaakt van echte
rehabilitatie van de veroordeelden. Het is

Lenin gaat
niet vrijuit:
ooichiJ
schuwde geen
draconische
maatregeien.

Klaas van Audenhove

c» Dete
rusteloze geest. Russen herinneren
De Russische machthebbers probeerden Stalin na zijn dood zo snel mogelijk
vergeten. Pas bij Corbatsjovs 'Glasnost' Icwam daarin verandering.
zich Stalin. Adam Hochschild. Uitg.
MeulenhofIKritak. 349 blz., 998 fr.
o» Zwartboek van het Communisme.
die eerste jaren, met namen als Majakovski
die niet terugdeinsde voor draconische
Misdaden, Terreur, Onderdrukking.
(literatuur) en Eisenstein (film) dankzij de
maatregelen wanneer die zich volgens
stimulerende en vernieuwende invloed
Uitg. Arbeiderspers, Amsterdam 995
hem opdrongen. De personencultus die
van het communisme.
blz., 1.980 fr.
Stalin rond zijn eigen persoon invoerde,
sloeg reeds enkele jaren na zijn dood om
in een demonisering, maar Lenin bleef
decennialang wel een heilige én een martelaar van het communisme.
AVANT-GARDISME
Soms verzinkt het Zwartboek van het
Communisme wat in een pamfletstijl en
dat werpt een schaduw op de objectiviteit
en de doelstelling van het boek, dat een
inventaris van 80 jaar communisme wil
zijn. Daardoor gaat het boek jammer
genoeg voorbij aan de verwezenlijkingen
van het communisme, want die zijn er
uiteraard ook.
Zo stond in de eerste jaren na de Oktoberrevolutie van 1917 het communisme symbool voor vernieuwing in cultuur, maatschappij en politiek.
Men moet kunnen toegeven dat de verwezenlijkingen van het communisme in
het Rusland van na de Eerste Wereldoorlog enorm zijn geweest: een nauwelijks
ontwikkeld land van arme en ongeletterde
boeren die tot 1862 niet meer dan slaven
waren van een decadente adel die zijn tijd
verdeed in mondaine Europese badplaatsen, met aan de top een niet bijster intelligente tsaar met een bijgelovige vrouw,
werd een land dat op industrieel niveau
kon concurreren met de Europese grootmachten, waar mannen én vrouwen dankzij intensieve volksopvoeding gratis onderwijs genoten. Heel de maatschappe-
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Het krijsen van de bossen

Elise is een beeldmooie jonge vrouw van 56.
Toch lacht het leven haar niet bepaald toe: na
een terroristische aanslag - waarbij haar
vriend om het leven kwam - belandde ze in
een rolstoel Elise is doof, stom en zo goed als
helemaal verlamd. Alleen een wijsvinger kan
ze nog gebruiken Samen met Yvette, de
huishoudster, leidt ze een betrekkelijk saai
bestaan. Totdat de kleine Virginie haar op een
dag aanspreekt over de 'Dood-ln-het-bos'.
Het meisje gebruikt die omschrijving voor
een kindermoordenaar die, na enkele jaren
met meer toegeslagen te hebben, opnieuw
aan het moorden gaat Eerst hecht Elise
weinig belang aan Virginles verhaal, maar dat
wordt anders wanneer er een aanslag op haar
leven wordt gepleegd Als een van haar vrienden haar naar huis wil brengen, wordt die
neergeslagen en belandt de hulpeloze jonge
vrouw In een vijver... Haar redding betekent
niet het einde van de terreur
Al snel belandt Elise in een web van intriges en
achterklap - velen komen bij haar hun hart
uitstorten: ze kan het toch niet verder vertellen - en dat maakt het niet gemakkelijker
om zich een beeld te vormen van de moordenaar Ook de voorspellingen van Virginie die de naam van het volgende slachtoffertje

telkens kent nog voor het vermoord is - zijn
pijnlijkjuist. Elise en haar omgeving moeten al
snel ontdekken dat de moordenaar het niet
alleen gemunt heeft op kinderen. Hij of zij wil
koste wat kost het plan ten uitvoering brengen. Als dan ook nog een vermeende moordenaar ten tonele verschijnt, is de verwarring
compleet.
'Het krijsen van de bossen' van Brigitte Auöe/t verscheen al in 1996, maar werd pas
vong jaar in het Nederlands vertaald. We
hopen dat we op de volgende vertaling van
een Aubert-thriller met zolang zullen moeten
wachten 'Het krijsen van de bossen' is immers een bijzondere vlot geschreven, creatieve 'whodunnit' geworden, die wij de
liefhebber van het genre zeker durven aanbevelen. Voor een uitzonderlijke keer heeft
de achterflap niet gelogen: „(..) is een bijzonder spannende en sensuele thriller, intrigerend en prikkelend vanaf de allereerste
pagina". We sluiten ons daar graag en zonder
verder commentaar bij aan.
(gv)
c» Het icrUsen van de bossen. Brigitte
Aubert. Uitg. Archipei - Antwerpen.
1998. 255 biz.. 759 fr.
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PSYCHO

"Slmi^O
1189 <asos n^jtei '
Een hedendaags regisseur waagt zich aan een herverfilming van
wat wel eens de beroemdste film van de 'Meester van de Suspense'
wordt genoemd. Een verwaand idee? Inderdaad. "Want het verhaal
blijft identiek, en men probeerde ook de zwartgallige Hitchcockhumor te integreren - wat maar gedeeltelijk lukt. Alles speelt in het
Bates Motel, geleid door een verlegen jongeman en zijn dominerende oude moeder. De twaalf kamers zijn vrij {en de twaalf
douches ook!) Omdat de ouwe film nooit aan kracht heeft
ingeboet, is deze film dan ook even mislukt als de vele pogingen
voorheen om hem te imiteren en parodiëren. Hitchcock draait zich
om in zijn graf.. (*l/2)

•

NIEUW IN DE BIOS
VELVET GOLDMINE
...is een Britse productie gemaakt door de Amerikaanse regisseur
Todd Haynes. Het verhaal wordt buiten beeld gedaan door een
vrouwenstem. Alles start met megaster Brian Slade (Jonathan Rhys
Meyers) die voorspelt dat hij op de scène zal worden gedood. Wat
ook gebeurt. Later blijkt evenwel dat de moord maar een stunt was
en die onthulling is niet goed voor Slades' carrière. Tien jaar later,
het is 1984, krijgt de Britse journalist Arthur Smart (Christian
Bale) - die een grote fan was van Slade en getuige was van de
'moord' - de opdracht een artikel te schrijven over het verdere leven

MEDIALANDSCHAP

d l The Client Amerikaanse film uit 1994 met
Susan Sarandon en Tommy Lee Jones iVlarl< Sway is
nauwelijl<s elf jaar, wanneer hij samen met zijn jongere
broertje Ricl<y getuige is van de zelfmoord van een
wanhopige maffia-advocaat. Ricky geraakt door de
traumatische ervaring in coma en op Mark wordt een
klopjacht geopend Ten einde raad zoekt hij hulp bij
advocate Reggie Love, een gescheiden vrouw met
een drankverieden. Psychologisch drama. Zat. 6feb.,
Kanaal 2 om 2iu.20
ê J Afspraak: Pablo Neruda Portret van de Chileense dichter, diplomaat en politicus Pablo Neruda,
pseudoniem van Neftall Ricardo Reyes (1904-1975)
die in 1972 de Nobelprijs voor literatuur kreeg. Hij
wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste dichter van het Latijns-Amerika van de 20ste eeuw. Zon. 7
feb.. Canvas om 22u.05
t = l ' De Gouden Swipe Nederlandse film uit 1995.
Boer Douwe, zijn vrouw Lysbeth en hun zoon Ate
wonen op het Frijthof Douwes passie is de paardensport en zijn grote droom ooit de Gouden Zweep
te winnen. Het wordt een obsessie die zware gevolgen
heeft voor het bedrijf en zijn gezin. Maan. 8 feb.,
Ned. 2 om 21U.32
' ^ ^ VIctolres de la musique classlque et du
Jazz Uitreiking van de jaarlijkse Franse prijzen voor
klassieke muziek en jazz, rechtstreeks vanuit het Palais
des Congres in Parijs, gepresenteerd door Bernard
Rapp, onder het voorzitterschap van Yehudi Menuhin.
Met tevens een hommage aan de onlangs overleden
jazzmuzikant Michel Petrucciani. DIn. 9feb., France
5 om 20U.50

Nigei Hawthorne
en Helen Mirren in
'The Madness of
King George',
woens. 10 feb..
Canvas om 20U.55

>ferJ' Mad Wedding Britse komedie van en met
Martin Clunes uit 1994. Neil, een speelgoedverkoper
in een Londens warenhuis gaat trouwen. Tijdens zijn
vrygezellenavond wordt hij stomdronken gevoerd en
naakt op een afgelegen Schots eilandje achtergelaten. Wanneer hij ontwaakt beseft hij dat hij nog
precies drie dagen de tijd heeft om in Londen te
geraken voor zijn huwelijk. Dond. 11 feb., Ned. 1 om
23U.02
t r J ' While YOU were sleeping De romantische,
kwetsbare Lucy Moderats werkt ais metrobediende in
Chicago. Ze is hopeloos verliefd op Peter Callaghan,
een charmante jongeman. Wanneer die op een dag
op het perron overvallen wordt, krijgt Lucy haar kans
om de man van haar dromen te redden. Leuke
Amerikaanse film van John Turteltaub uit 1995 met
Sandra Bullock en Bill Pullman. vr||. 12 feb., TVI om
21U.45

Willem Sneer

^

Goed tien jaar geleden keek een flink deel
van de Vlamingen nog naar de Nederlandse netten. Ook wij behoorden van
jongsafaan tot die groep. Als kind waren
wij vooral gefascineerd door de reclamespotjes, later werden het de shows van
Rudi Carell en Willem Ruis. Van Bekende
Vlamingen was nog geen sprake, tenminste niet van BV's als mediaverschijnsel. Het hipste wat wij ons van het Huis
van Vertrouwen, toen nog netjes BRT
geheten, kunnen herinneren moet Bart
Peeters' 'Elektron' zijn. Terwijl op 'den
Hollander' Adam Curry, Jeroen van Inkel, Harry Vermeeghen, Henk Spaan tnJef
Rademakers ons het hoofd én de fantasie
op hol brachten, was het aan de Reyerslaan meligheid troef. Het was allemaal
wel degelijk, daar niet van, maar in vergelijking met die van o.a. Veronica, Avro,
Vara en Tros leken de BRT-programma's
zo te zijn overgevlogen uit het Oostblok.
Wij herinneren ons ook nog dat er in
Vlaanderen op de komst van VTM een
beetje lacherig werd gereageerd. Aan de
BRT raken werd niet voor mogelijk gehouden. Toen VTM's eerste journaal dan
ook nog uitpakte met de Geutelingen 'Human wat f' - was de triomf compleet.
Het experiment met een Vlaamse commerciële omroep zou niet lang duren!
De geschiedenis heeft inmiddels het tegendeel bewezen en het succesverhaal van
VTM is - ofschoon tanende - er één dat in
de westerse wereld zijn gelijke waarschi|nlijk niet kent. Marktaandelen van
meer dan 35% waren bij de omroep uit
Vilvoorde meer regel dan uitzondering.
'Het Rad van Fortuin' had na een tiental
uitzendingen genoeg kandidaten om het
een eeuw lang uit te zingen en 'Ik ga het
zeggen, Walter' werd een staande uitdrukking. Vlaanderens succesvolste productiehuis - Woestijnvis - ontleende zelfs
zijn naam aan een verkeerd antwoord in
wat al snel gewoon 'Het Rad' ging heten.
'Cijfers &c Letters' zorgde voor een
nieuwe bloei in het denksportende verenigingsleven en wat 'Tien om te zien'
heeft betekend voor de Vlaamse muziekindustrie valt nauwelijks in cijfers te
vatten. Enkele maanden voor de komst
van VTM had de BRT zijn Vlaamse
schlagerparade nog naar de prullenbak
verwezen ... 'Wie ben ik' - de eenvoud
zelve - haalde met Urbanus, Goedele
Liekens en Werther Van der Sarren hallucinante kijkcijfers. Het succes kende
ook afgeleiden: het aantal productiehuizen vermenigvuldigde zich als jonge
konijnen, bladen als TV-story en Dag
Allemaal leefden (weer) op en teerden
haast volledig op het nieuwe societygebeuren.
VTM had dan ook alles om een succes te
worden: geen verleden, de steun van

4 februari 1999

van Brian Slade. Smart gaat daarvoor op bezoek bij de ontdekker
van Slade. Deze heeft het over de jeugd van zijn poulain, en diens
ontdekking van de Amerikaanse zanger Curt Wild (Ewan McGregor), die hem leerde dat de toekomst er heel anders uit zou gaan
zien op de popscène. Dan neemt de agressieve manager ferry
Divine de carrière van Slade in handen. De vertelstem wordt nu die
van Mandy Slade, de Amerikaanse ex, die hun beider verhaal doet.
In wat volgt zie je van langsom meer de figuur van David Bowie
verschijnen, waarvan Slade de personificatie is. Tegelijkertijd doet
de film de geschiedenis van de glamrock nog eens over. De regisseur
heeft duidelijk een nostalgische verheerlijking van de muziek van
zijn jeugd gemaakt. Voorde liefhebbers. (**l/2)

Bij een verjaardag
Gala 10 Jaar VTM, zaterdag 30 Januari 1998, VTM
politiek Vlaanderen, het monopolie op de
reclamegelden, een braindrain van Brussel naar Vilvoorde. Met de overloperij
gmg het op een bepaald moment zo ver
dat wie niet gevraagd was, het stempel
'mislukkeling' kreeg. Walter Capiau,
Guido Depraetere, Mike Verdrengh - herinnert u zich zijn playmobilen alter ego in
'Morgen Maandag' nog? - en Zaki beten
de spits af, de rest volgde. Zelfs mindere
goden als ]os Ghysen vonden hun weg
naar het station dat onze dagen kleuren
moet. Anderen - zoals Koen Wauters,
Lynn Wesenbeek, Ingeborg en Mariene
Wouters - werden grote publiekstrekkers.
Metingen - u weet hoe onnauwkeurig die
kunnen zijn - wezen op een gegeven
moment uit dat er meer mensen keken
naar het testbeeld van VTM, dan naar het
programma dat op hetzelfde moment
werd uitgezonden door de Vlaamse openbare omroep...
Het vreemde aan het succes van VTM is
dat het niet gepaard ging met een evenredige erkenning daarvoor. Integendeel:
critici veranderden het geweer van schouder en speelden voortaan op de inhoud.
Wat op VTM verscheen was per definitie
slecht. Vaak was het ook slecht, maar de
gemiddelde Vlaming vond het nog altijd
beter dan wat werd uitgezonden op het
openbare net. Dat die gemiddelde Vlaming het daarbij niet zelden bij het rechte
emd had, werd er meestal niet bij verteld.
Ter opfrissing van het geheugen: 'Container' en 'Der Schwarzwaldklinik' zijn
nu ook niet bepaald programma's die wij
ons herinneren omdat ze zo goed en
aangepast waren.
Datzelfde zal trouwens ook niet gebeuren
met het 'Gala 10 jaar VTM', dat in geen
enkel opzicht de schijn hoog hield dat er
flink wat poen tegenaan was gegooid.
Veel terugblikken, veel ' Wij-zijn-zo-blijdat-wij-familie-zijn' -gedoe en enkele
dansjes die hun beste TV-ti|d al wel gehad
hebben. Het hele gala was bijzonder

oubollig en dat voor een station dat het
afgelopen decennium toch voor de vernieuwing heeft gezorgd. Enerzijds door
zelf met (voor Vlaanderen) nieuwe dingen op de proppen te komen (o.a. de
reality- en emo-TV), anderzijds door zoveel succes te hebben dat de BRT wel
gedwongen werd nieuwe wegen te bewandelen. Als er één wet is geweest die de
openbare omroep de jongste jaar ingrijpend heeft doen veranderen dan was
het die van de vrije markt. Geen mediadecreet dat daar iets aan verandert.
Rees goed tien jaar geleden de vraag hoe
het nu verder moest met oompje-BRT,
tegenwoordig stelt hetzelfde probleem
zich voor VTM. Aan het succes moest een
einde komen. Het lijkt nu nabij. De
kijkcijfers zijn herleid tot meer wereldse
proporties en zoals in Nederland maakt
de openbare omroep een forse inhaalbeweging. Te hopen valt dat de commerciëlen van Vilvoorde niet nog meer
van hetzelfde gaan geven. Meer dan één
wekelijkse show over 'de dingen die gebeuren' blijft Vlaanderen niet aankunnen.
Nog meer goedkoop reportagewerk zal
vreten aan het weinige sérieux dat VTM
heeft kunnen opbouwen.
Zowel voor kijkers als werknemers vak te
hopen dat VTM zal investeren. In mensen, in programma's. Natuurlijk: een
commercieel station bestaat in de eerste
plaats voor de aandeelhouders ervan.
Maar mag juist van die mensen niet
verwacht worden dat ze iets verstandiger
zijn dan de gemiddelde Vlaming? Dan
mogen ze ook niet veronderstellen dat
diezelfde gemiddelde Vlaming genoegen
blijft nemen met steeds meer van steeds
goedkoper. Ofschoon VTM geen 'opdracht' heeft, zou het haar sieren indien
ze handelde alsof ze er wél een had. In dat
geval wensen we het station een gouden
toekomst!

Krik

V

wus beleid
Wat een verassing i Wij zijn op de goede
weg als een grote regerende partij akkoord gaat met een doorlichting van zijn
programma op de haalbaarheid (WIJ,
28 jan jl - Drie soorten leugens) Het
voorstel komt eerder uit wanhoop dan
uit wijsheid Naast de opschepperij hoe
goed het gaat in Vlaanderen, blijkt er
toch iets mis te zijn Net op het ogenblik

dat 1 op 3 Vlamingen volgens een VUBrondvraag de politiek wil afschaffen en
het land te laten besturen door wijze
mensen Wat tegelijk de vinger op de
open wonde legt Het huidig beleid is
fataal voor de grote massa i Om de
puinhopen van het beleid op te ruimen
doet de regenng beroep op wijze mensen die buiten de politiek staan (Cockerill, Kempische mijnen, enz ) Waarom
de zaak met omkeren? Bekwaam eco-

nomisch beheer, want alles draait om
centen Niet meer dat de ene partij uit
een haat-pnncipe al het goede van een
andere partij zou afkeuren Geen beloften meer die met kunnen gehouden
worden Géén geschenken om in de
populariteit te komen Een samenhangend beleid zonder gevecht voor eigen
belangen Eindelijk het algemeen belang in de kijker Gedaan met het touwtrekken om een deel van de kluif On-
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Vietnam
In de vuile oorlog rond Vietnam, werd
door de USA een cocktail van herbiciden
aangewend om de groene begroeiing op
het immense slagveld te vernietigen.
De huiveringwekkende gevolgen hiervan,
heden ten dage nog, hebben we onlangs
kunnen „bekijken" op de Nederlandse
beeldbuis. Kinderen met misvormde ledematen, volwassenen die wellicht nooit
meer valied of gezond kunnen worden, is
de trieste balans.
Canadese wetenschappers-onderzoekers
zijn thans bezig aan een uitgebreid onderzoek terzake. Ze stelden o.a. vast dat
nu nog kinderen „gevormd" worden die
reeds in de moederschoot misvormd zijn.
Dat betekent dat die pesticiden een teratogene, mutagene en mogelijk ook een
carcmogene uitwerking kunnen hebben.
Nu nog, na tientallen jaren' Erg, zeer erg
dus...
Wie kan ons vertellen welke van de daar
gebruikte herbiciden, die dus m die gruwelijke cocktail zaten, thans ook nog
gebruikt in land- en tuinbouw, waar ook
ter wereld. Zij het dan met iets vredelievender bedoehngen ?
Rik Dedapper,
Geraardsbergen
Naschrift. De redactie stak haar Itcht op
en kwam te weten dat het in Vietnam door
de VS gebruikte ontbladenngsmiddel een
mengsel van een reeks stoffen was, verschillend van fabrikant tot fabrikant wat
het onderzoek naar de gevolgen vrij hopeloos maakt. In het goedje zaten allerlei
stoffen uit de groep van de poly-aromatische gechloreerde koolwaterstoffen,
een groep die als geheel een slechte reputatie heeft, omdat veel van haar leden
bewezen gevaarlijk te zijn: het grootste
deel van de onderhand verboden insecticiden en pesticiden behoort ertoe.

De duivel en ziin
maatje
In een recente brief van de heilige vader,
wordt voorgoed afgerekend met de duivel. De duivel is met wat buiten ons staat,
maar wat in ons aanwezig is. Lap' Net te
laat waarschijnlijk voor de nieuwe uitgave
van de grote en dikke Vandale. Want als
de heilige vader gelijk heeft, en dat heeft
ie, want hij is de plaatsvervanger van God
op deze aarde, zitten we met de gebakken
peren. Joost (de duivel) mag het weten
wat we nu moeten doen met Asmodee,
Lucifer, Beelzebub, Belial, Azazel. En wat
met overste van de wereld, god van deze
eeuw, verzoeker en aanklager van de
mensen, de boze, worgengel, de engel der
duisternis, de vorst der duisternis, de

verzoeker, de bestrijder, aartsverleider, 's
mensen vijand, de aartsvijand, aartsleugenaar, drommel, droes, boksvoet, bokspoot, paardenvoet, paardenpoot, Heintje
Pik, haantjepik, de hellevorst, henker,
diavolo, Samuel, de baarhjke duivel, de
bare duivel, de gevleesde duivel, Stoffel,
ikker.
Om maar over de duivelse gezegden met
te spreken, wat met: Hij is van de duivel
bezeten, zijn ziel aan de duivel verkopen,
je vindt daar de duivel en zijn moer,
iemand de duivel aandoen, 't is of de
duivel ermee speelt, het is naar de duivel,
dat mag de duivel weten, de duivel gezien
hebben, bij de duivel te biechten gaan, hij
IS te dom om voor de duivel te dansen, als
men van de duivel spreekt trapt men op
zijn staart, spartelen gelijk de duivel in
een wijwatervat, grinniken als de duivel
voor het gootgat, als een duveltje uit een
doosje, de duivel hale je, liegen dat er
zeven duivels te laat zouden komen, die
met de duivel uit één schotel eten wil
moet een lange lepel hebben, de duivel
beschermt zijn vrienden, de duivel schijt
altijd op de grootste hoop, de duivel
vergeet geen stoot tegen zijn bokkenpoot.
Er resten ons enkel nog: de duivel inhebben, op zijn duvel krijgen, die de
duivel gelooft heeft zijn meester gevonden, de duivel is los.
Maar we kunnen natuurlijk alsnog besluiten om voor deze ene keer de paus
ongelijk te geven.
W.S.,
Antwerpen

CVP
In het vooruitzicht van de verkiezingen
doet de CVP er alles aan om de Vlaamse
bevolking in te prenten dat alles goed gaat
en dat de Vlaamse werkloosheid is gedaald 'dankzij haar goed beleid'. Zij vergeet er wel bij te zeggen hoeveel werklozen er uit de statistieken werden geschrapt. Bovendien kan de CVP de
Vlaamse kiezer met meer recht in de ogen
kijken sinds ze samen met het racistische
FDF onvoorwaardelijk EU-stemrecht
heeft goedgekeurd en zo de Vlamingen in
Brussel een mes in de rug heeft gestoken
Nu probeert de CVP haar blazoen op te
poetsen door te opperen dat er een
nieuwe ronde in de staatshervorming
moet komen. Ik ben verheugd dit te horen
maar wens hier toch twee kanttekeningen
bij te maken
Een. Wat garandeert ons dat de CVP de
waarheid spreekt dat ze echt een nieuwe
staatshervorming zal eisen' Als we de
CVP bij de aanvang van de vorige ver
kiezmgen hadden geloofd, zou de Sociale
Zekerheid nu ook reeds moeten hervormd zijn.

WEDERWOORD

geweten of het zin heeft Een land
doelmatig leiden zoals een succesvol
zakenman dat zou doen
Wat een droombeeld, helaas' Maar de
tijd raakt er rijp voor en dat is hoopvol
Zoals Duitsland beleefde in 1953 Nu wel
liefst zonder de nadelen er vani

willy Degheidere.
Brugge
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Twee. Ook al komt er een nieuwe ronde
in de staatshervorming, met welke
Vlaamse zoenoffers (lees: grote toegevingen) zal deze dan opnieuw gepaard
gaan?
Nochtans zit de CVP in een zetel om een
nieuwe staatshervorming zonder grote
Vlaamse toegevingen te eisen' Ze wordt
zowel door SP en VLD het hof gemaakt.
Bovendien ziet het er met naar uit dat we
een paarse coalitie zullen krijgen nu SP en
VLD eikaars bloed kunnen drinken. Als
de Walen weigeren te spreken over een
nieuwe staatshervorming, dienen we desnoods een federale regering te vormen
zonder meerderheid aan Waalse zijde. De
Franstahgen hebben met ons hetzelfde
gedaan in Brussel.

laat, er bewust met wil en durft tegen
ingaan, heeft zwaar gefaald.
En waar blijven de vakbonden als vertegenwoordigers van loon- en weddetrekkenden?
ZIJ hebben het onophoudelijk over rechten, nooit over plichten; maar wat laten
ZIJ hier onrechtstreeks voor hun „klanten" liggen?
Maar het is uiteraard zoveel eenvoudiger
met groene en rode vlaggen te zwaaien,
eieren te gooien en ruiten te breken dan
dit monster aan te pakken.
Herman Van den Abbeele,
Dendennonde

Tenslotte nog dit voor de VU kan het van
levensbelang blijken om vanaf maart of
april het communautaire vuur opnieuw
aan te wakkeren. Zo kan de VU een
thuiswedstrijd spelen bij de komende
verkiezingen en zal de CVP eindelijk
kleur moeten bekennen of ze nu voorrang
geeft aan België of aan Vlaanderen. Het
zal lang duren vooraleer we nog eens
opnieuw de kans krijgen de CVP voor een
dergelijke verscheurende keuze te stellen'
Die kans moeten we dus nu grijpen.

In de VRT-uitzending De Zevende Dag
zag ik een twistgesprek over de reglementen van de Koninklijke Belgische
Duivenhefhebbers Bond (KBDB). Deze
zeer umtaire orgamsatie houdt nog steeds
kantoor in de Rue Livorno, Bruxelles.
Leden m 1997.
Vlaanderen: 51.593 leden (81,4%)
Wallonië 11.769 leden (18,6%)
De bestuursmandaten zijn als volgt verdeeld NlFr
43 nationale mandatarissen 2914
20 leden Nat. Raad van Bestuurl46
16 leden Nat. Sport-Comitél06
10 Nat. Juridisch Comité 55
Op 89 nationale mandaten zijn er bij de
KBDB dus 58 Vlamingen (65%) en 31
Franstahgen (35%), wat in schril contrast
staat met de verhouding tussen de leden
en hun financiële inbreng'
Mogelijk kunnen deze cijfers u eens van
pas komen'

Knstof Agache,
De Pmte

Regering en
fraude
De jongste weken komen er, overduidelijk georganiseerd en verkiezingsgericht, dagelijks zegebulletins en nieuwe
beleidsontwerpen van deze regering in
het nieuws.
Dagelijks komen ministers persoonlijk
„op de buis" om de „juiste" sfeer te
scheppen m de hoop dat veel kiezers vlug
vergeten en voor de zoveelste keer kunnen overtuigd worden door het aanbieden van enig materieel voordeel.
Omtrent het volgende heb ik echter nog
geen enkele ministeriele reactie gehoord.
In dit land wordt jaarlijks voor 600
miljard ir. belastingen ontdoken of ± 1/5
van de totale ontvangsten hiervan. Wat de
BTW-ontduikmg betreft zijn wij absolute
koplopers.
Indien iedereen, waaronder zowel „
goede Belgen" de belasting zou betalen
die de wet voorschrijft, dan zou men die
algemeen kunnen verminderen en er nog
wat aan overhouden Ik weet dat dit een
utopie IS Maar het is een onweerlegbaar
feit dat ook deze regering er mets heeft
aan gedaan. Voor mij is er dus geen
verdere evaluatie van dit regeringsbeleid
meer nodig.
Wie een ontsporing van die omvang toe-

Unitaire duiven

Naam en adres
bij de redactie bekend

Juicht Belgen.
iuichtl...
Het nieuwe SP-kamerhd Chokri Mahassine volgens een interview op RTBf
HIJ IS géén Limburger, géén Vlaming,
maar een echte Belg. Trouwens hij gaat
naar het parlement om te strijden voor
het behoud van een Verenigd België''
Als „echte" Belg hoop ik dat hij in zijn
opzet slaagt' Stel nu dat België toch
uiteen valt, wordt Chokri dan opnieuw
Marokkaan ?
Leon Bancken,
Riemst

15

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken
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ede door sponsoring van WIJ-lezers kon Jeroen
De Wulf in de zomer van 1998 een cursus
Nederlands geven aan de universiteit van Sao Paulo.
Tijdens het academisch jaar is deze jonge Vlaming
docent aan de universiteit van Porto, maar de vraag
om in Brazilië een gelegenheidscursus Nederlands te
geven, was zo indringend dat de Vlaming aan deze
uitdaging niet kon weerstaan.
Voor WIJ bracht hij dit verhaal mee.

M
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UITSMIJTER

Al in 1925 noemde de Mexicaanse socioloog José Vasconcelos de mulat „het
ras van de toekomst". In een land zoals
Brazilië, en dan zeker in de metropool
Sao Paulo, is de smeltkroes van rassen en
volkeren een feit. Wie er het telefoonboek op een willekeurige bladzijde openslaat, wordt geconfronteerd met namen
die van het Japanse Ikeda, over het Hongaarse Micksik of het Italiaanse Brovelli
tot het Libanese Maluf en het VlaamsPortugese Dutra de hele wereld overlopen.
Hoe groot deze mengeling in Sao Paulo
ook mag zijn, het is opvallend dat de
Paulistas maar al te graag een gesprek
beginnen over hun „herkomst". Zo ook
William Vriesman, die naar een cursus
Nederlands aan de universiteit van Sao
Paulo kwam en de achterkleinzoon is van
Jan Vriesman, een van de stichters van
Carambei.
NACHTMERRIE
Deze Jan Vriesman was in 1908 samen
met een grote groep Nederlanders naar
Brazilië uitgeweken. De Braziliaanse regering moedigde de immigratie toen sterk
aan en ronselde zowat overal in Europa
kandidaten. De meesten die samen met
Vriesman hun vaderland verlieten, zonder goed te weten waar Brazilië precies
lag, waren afgedankte havenarbeiders uit
Rotterdam. Ze hadden elk een lapje
grond toegewezen gekregen in Irati, in de
zuidelijke staat Parana. De Braziliaanse
droom werd voor de meesten van hen
echter een ware nachtmerrie, de havenarbeiders wisten niets van landbouw af en
probeerden in hun wanhoop zelfs gekookte bonen te planten. Het weinige dat
uit de grond kwam, werd dan nog door
sprinkhanen, ratten of wilde zwijnen opgevreten. Bijna allen repatrieerden.
Slechts twee families, Verschoor en Vriesman, gaven de moed niet op.
Zij gingen in op een aanbod van de Brazil
Railway Company, die een spoorweg van
Curitiba naar Ponta Grossa aan het aanleggen was en kost wat kost de uitgestrekte gebieden, die door haar waren
opengelegd, in cultuur wou brengen. De
bodem in Carambei was geen landbouwgrond, zodat ze hun geluk dit keer met
veeteelt moesten proberen. Jan Verschoor vertrok daarop naar Nederland
om er een vrouw te zoeken en bracht
meteen ook een paar nieuwe families uit
zijn geboortedorp 's Gravendeel mee, ze
heetten: de Geus, Harms en Voorsluijs.
HOLLANDSE KAAS
Met z'n allen besloten ze zich toe te
leggen op de productie van kaas. Jan de
Geus, de enige die wat geld had, kocht
een paar melkkoeien en Jacob Voorslui]s
maakte de kaas. De anderen zorgden voor
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het vee of verkochten de productie in
Ponta Grossa. De zaken van de firma De
Geus & Cia gingen goed en het bedrijf
slaagde er zelfs in om kaas tot in Sao Paulo
te verkopen. Nieuwe kolonisten kwamen
uit Nederland en Indonesië, maar ook
Duitse emigranten uit Pommeren kwamen bij de Nederlanders werken.
Voor Brazilianen was er in Carambei
echter geen plaats, als streng gereformeerden vermeden de Nederlanders elk
contact met katholieken. Hun taal bleef
het Nederlands en ze leefden er als op een
Nederlands eiland midden in Brazilië.

AGITE ANTES DE ABRIR
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MANTENHA RESFRIADO DE O A lO'^C
ten, naar een samentrekking van Holland-Aw?erika-Brazilië. Wegens het grote
succes kwam er enige tijd later ook een...
Holambra IL
In de buurt van Carambei kwamen even-

Carambei:
een Nederlandse
droom in Brazilië

in Sao Paulo voor een kans op werk bij
Batavo ruilden. De Nederlanders slaagden erin om de situatie onder controle te
houden, maar wat ze niet konden vermijden was een integratie in de Braziliaanse maatschappij. Er kwamen steeds
meer gemengde huwelijken en het Nederlands werd in Carambei al gauw een
minderheidstaal.

Het In Brazilië
overbekende
Batavomeisje.

HANDIG

Maar ondanks alles kent vandaag iedereen in Zuid-Brazilië het lachende Batflfo-meisje dat op de verpakkingen van
melk, boter, kaas en yoghurt staat. De
firma zelf is ondertussen door de Italiaanse multinational Pamalat opgekocht,
maar behield haar eigen merknaam.
Hoe Braziliaans de afstammelingen van
de Vriesmans en de Verschoors ook mogen geworden zijn, toch voelen ze zich
nog een beetje Nederlander. Dat bewees
William die een cursus Nederlands kwam
volgen.
De studenten Nederlands bezoeken samen met hun Vlaamse leraar Jeroen
Dewulfhet Nederlands-Brazlliaanse stadje Holambra.
Hoe handig het Nederlands - zelfs in
Brazilië - soms kan zijn, bewees men in
Holambra. Om te ontsnappen aan de
In 1925 werd de firma in een coöperatie
eens nieuwe vestigingen: Arapoti, Tronco
belastingwet op veilingen, noemden de
veranderd, vanaf toen heette het bedrijf
en Castrolanda. De groei van Carambei
Nederlanders hun bloemenveiling niet
Batavo. Langzaam maar zeker begon Bathad evenwel ook andere gevolgen. De
Leildo, maar gebruikten ze het Nederavo de Braziliaanse markt te veroveren.
Nederlanders werden gedwongen om
landse woord Veiling en zolang de BraHoe vreemd Nederland ondertussen al
Braziliaanse arbeidskrachten aan te trekziliaanse belastingscontroleurs geen Negeworden was, bleek toen in 1940 de
ken en in de jaren vijftig leek de situatie
derlands leren, betaalt op de veiling van
jonge mannen voor militaire dienst wereven uit de hand te lopen toen er rond
Holambra niemand belastingen!
den opgeroepen. De meesten waren in
Carambei favelas dreigden te ontstaan
Brazilië geboren en kenden Nederland
van arme Brazilianen die hun sloppenwijk
Jeroen Dewulf
enkel van verhalen, maar moesten nu
plots „hun vaderland" gaan verdedigen.
De oorlog met Duitsland maakte de samenwerking tussen Duitsers en Nederlanders in Carambei zelf ook moeilijker.
Brazilië is wei wat gewoon ais inet om uitvrouw en gezin scheepte hij in, richting BraDe Braziliaanse regering, die bang was
heemse
famiiienamen
gaat,
maar
achter
de
zilië. Zijn voornaam wijzigde wel in Armando
voor te grote Nazi-sympathieën, maakte
in de buurt van Sao Pauio geiegen Rua Ar- maar in zijn binnenste bleef de emigrant wie
toen pas werk van een (gedwongen) inmando Backx zit een mooi Viaams verhaai.
hij was, een begaafde, noeste doorzetter. Zo
tegratie. Vooral de grote Duitse en JaTussen 1891 en 1955 wei<en zo'n 2 000 menklom Backx op tot secretans van de Aupanse emigrantenkolonie werd geviseerd
sen met Belgische nationaliteit naar Brazilië
tomobielclub van Brazilië rn in 1927 werd hij
met de verplichting om alle officiële taaluit. Piekperioden lagen telkens na de wedirecteur van de Internationale Automobielhandelingen voortaan in het Portugees te
reldoorlogen en nog eens na de Congo-crisis
club.
verrichten. En omdat Nederlands in Bra(1960). Het merendeel van de emigranten
In zijn tweede vaderland kon Backx enkele
ziliaanse oren op Duits leek, kregen ook
waren Vlamingen zodat in de steden Rio de
nieuwigheden invoeren- het rijbewijs en reisde Nederlanders problemen om hun kaas
Janeiro en Sao Paulo ook Vlaamse Kringen
gidsen voor autotoeristen, wat het meest tot
werden opgericht.
de verbeelding sprak was de organisatie van
in Sao Paulo aan de man te brengen.
de eerste autokoers in Brazilië
En zo komen we bij het verhaal van een
Toen
Volkswagen zich in Brazilië vestigde en
zekere
Herman
Backx,
geboren
te
Antwerpen
HOLAMBRA
een brede laan werd aangelegd om Sao Paulo
uit een Noord-Brabantse vader en een LimNa 1945 groeide Batavo als nooit temet de autofabnek te verbinden besliste de
burgse moeder Omdat Backx tijdens de Eervoren. Nog meer Nederlandse boeren
overheid bij decreet (1964) deze weg de
ste Wereldoorlog zijn sympathie voor de
trokken nu naar Brazilië. Dit keer waren
naam van Armando Backx te geven.
activisten met onder stoelen of banken had
het katholieken. Ze vestigden zich in de
gestoken, werd hij verplicht uit te wijken. Met
(mvl)
staat Sao Paulo, waar ze Holambra sticht-
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