
M aandag jl. legde de paars-groene fe
derale regering de eed hij de koning 
af. In deze regering wordt het aantal 
staatssecretarissen opgedreven en 

worden er drie regeringscommissarissen be
noemd. Hoewel de federale regering een 
Interministeriële Conferentie betreffende de 
staatshervorming zal oprichten, is er niet in 
een departement Institutionele Zaken voor
zien. Niemand van het FDF, noch het MCC 
zetelt in de federale regering. Prominenten van 
deze partners van PRL zullen wel ruim aan 
bod komen in de Franstalige paars-groene re
geringen. De Waalse regering wil het aantal 
ministers van zeven naar negen opdrijven, de 
Franse gemeenschapsregering van één naar 
liefst acht. 

Patrick Dewael (VLD) wordt de nieuwe 
Vlaamse minister-president. Voor VU&ID 
worden Bert Anciaux en Johan Sauwens de 
nieuwe ministers van de negenkoppige 
Vlaamse regering. Anciaux (39 jaar) is de ben
jamin van deze regering, Sauwens de nestor 
(48 jaar). In het Vlaams kabinet is een nieuwe 
generatie aangetreden, drie vrouwen maker er 
deel van uit. 

Anciaux 
en 
Sauwens 
worden 
minister 

Anciaux en Sauwens krijgen elk een 
ruim aantal bevoegdheden in handen. De 
Limburgse VU-voorman wordt bevoegd voor 
het belangrijke departement Binnenlandse 
Aangelegenheden. Op die manier kan hij de po
litiek van zijn voorganger Leo Peeters (SP) ver
der zetten. Deze voerde de rondzendbrieven in 
de faciliteitengemeenten in en wordt daarvoor 
blijkbaar niet beloond, want is niet in de hui
dige Vlaamse regering opgenomen. Sauwens 
krijgt ook het departement Buitenlandse 
//d«^/toegewezen. Ook dat is bijzonder be
langrijk, rond de defederalisering van deze ma
terie zal strijd gevoerd worden. Sauwens krijgt 
tevens Monumenten en Landschappen in han
den, een departement dat hij eerder met bij
zonder veel succes leidde. Daarnaast is de ge
wezen voorzitter van de commissie 
Staatshervorming bevoegd voor 
Ambtenarenzaken en Sport. 

Bert Anciaux wordt bevoegd voor het 
departement Brusselse Aangelegenheden. Als 
Brusselaar en in navolging van het interessante 
Brusselse luik in het Vlaams regeerakkoord, 
kan Anciaux een belangrijke stempel drukken 
op het Nederlandstalig Brussels beleid. Ook 
bevoegdheden als Grootstedenheleid en 
Huisvesting liggen de gewezen VU-voorzitter 
na aan het hart. Anciaux krijgt ook het interes
sante, maar moeilijke departement Cultuur. De 
alliantievoorzitter kan dankzij de bevoegdheid 
Ontwikkelingssamenwerking de regionalisering 
van deze materie in de hand werken. In het 
Europees pariement wordt Anciaux door de 
bekwame Bart Staes opgevolgd. 

(evdc) 
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Een bewogen weekeinde 

11 juli invoeren 

Voel je wel in je vel! 

^u 

B este Bert, het voorbije weekeinde 
stond haast volledig In het teken van 

uw persoon. Nu weet Ik dat een boegbeeld 
na enkele jaren wel gewoon raakt aan spots, 
krantenkoppen en Journalisten maar het 
avontuur dat u en de partij dezer dagen is 
overkomen was nooit eerder vertoond. 
Achteraf blijkt nog maar eens dat de 
Volksunie haar reputatie van partlj-anders-
dan-de-andere alle eer heeft aangedaan. 

die drempel in de partijstatuten Is geraakt. 
De na-Egmonttijd is echter niet vergelijkbaar 
met vandaag, wat niet wil zeggen dat het 
een slechte maatregel zou zijn. Een maatre
gel moet, zolang hij gehandhaafd blijft, ook 
toegepast worden zonder onderscheid des 
persoons; dus ook voor Bert Anciaux 
Waarom het bijzonder congres van zaterdag 
10 juli zich zo radicaal tegen een afwijking 
van de statuten heeft uitgesproken zal nog 

Open brief aan Bert Anciaux 
Beste Bert, tot regeringsdeelname besluiten 
is voor de democratische Vlaams-nationalis
ten altijd al een moeilijke oefening geweest 
Van oudsher zitten zij gekneld tussen twee 
gedachten meeregeren Is collaboreren met 
België-Belglque én als je de staat pas echt 
wil hervormen dan moet je zelf mee aan 
tafel zitten Maar daarover wil ik het van
daag niet hebben. 

Waarover dan wel? Ik zou het willen hebben 
over het probleem dat, conform de statu
ten, aan de leden van het bijzonder congres 
werd voorgelegd. Pas toen het debat daar
over begon realiseerde ik mij hoe ondraag
lijk zwaar het dilemma was waarvoor de 
deelnemers werden geplaatst. 
Bert, gij weet onder welke omstandigheden 

lang stof tot discussie blijven. Wie de stapel 
reacties naleest wordt er niet eens wijzer-
van. Natuurlijk heeft de buitenwereld die de 
statuten niet kent moeite om te begrijpen 
dat een man met 300.000 stemmen achter 
zijn naam de weg naar een ministerambt 
wordt versperd. Wie de regels van het voet
bal niet kent, begrijpt ook niet waarom een 
speler eens hij de bal heeft veroverd hem 
dadelijk weer wegsjot. Buitenstaanders stel
den met verbazing vast dat partijleden in 
staat zijn hun boegbeeld op een mooie zo
merdag een harteloos halt toe te roepen 
Leg dat maar eens uit aan mensen die on
voldoende weten dat een politieke partij 
een democratisch samengesteld collectief is 
en niet de privé-tuin van Individu(en) 

Los van de bedenkingen over de stuntelige 
wijze waarop het probleem aan de congres
gangers werd voorgelegd, vind ik de ge
beurtenissen heilzaam voor de partij. En, sta 
mij toe, ook voor Bert Anciaux. 
Het verdikt zoals het In Edegem werd uitge
sproken was een opdoffer, maar ik had niet 
de indruk dat het een 'sluipmoord' was zoals 
'De Standaard' wist te vertellen De kaderle
den hebben hun stem in eer en geweten en 
met kennis van zaken uitgebracht 
Want Bert, gij kent ze toch die 'koppigaards' 
die bereid zijn 'de man met het kompas' te 
volgen. Zij gaan ver met hem mee, maar op 
een bepaald ogenblik willen ze graag weten 
of niet van de juiste richting wordt afgewe
ken. 

Als jeugdleider zult gij u herinneren dat een 
verantwoordelijke tijdens de tocht op tijd en 
stond eens om moet kijken en zien of 'zijn 
mannen' hem nog volgen! Iets te weinig 
achterom gekeken de jongste jaren, het was 
te horen in de wandelgangen 
Uit uw verklaring die de tweede zitting van 
de partijraad, maandagavond in Affligem, 
voorafging konden de aanwezigen opma
ken dat de ervaring van Edegem je veel 
heeft geleerd. Mij is vooral die éne zin goed 
bijgebleven ,,De partij is geen instrument 
van mij, ik ben een instrument van de par
tij." Dat bewijst nog maar eens dat de 
meest rake gedachten uit de pijnlijkste situ

aties geboren worden Het zou goed zijn 
mocht elke mandataris deze wijze woorden 
tot de zijne/hare maken! 
Beste Bert, beschouw de uitslag van 
Edegem dus niet als een vernedehng maar 
als een signaal, ook voor je onmiddellijke 
omgeving die je vaak iets té uitbundig om-
hngt en je daardoor soms meer kwaad dan 
goed doet Probeer ook eens aan de vrien
den van 1D21 uit te leggen dat het gedach
tegoed van de democratische Vlaams-natio
nalisten geen verdachte nostalgie is, maar 
een houvast is, een leidraad om aan politiek 
te doen Aan uw collega's van het partijbe
stuur mag je gerust zeggen dat hun voor
stel om in Affligem de tweederde-regel te 
verlaten echt niet nodig was, de kaderleden 
die Ijlings werden opgeroepen beseften 
heus wel wat er de voorbije dagen op het 
spel stond Militanten die weer en wind heb
ben doorstaan, zijn getraind in dat soort 
dingen. 

Bert, je gaat nu mét de ervaren Johan 
Sauwens naar de Vlaamse regering. Het VU-
kader staat vierkant achter deze beslissing, 
daar bestaat sinds maandagavond geen 
twijfel over. De opdracht is welomschreven-
een beter bestuurd Vlaanderen door meer 
politieke zelfstandigheid Maak er iets moois 
van! 

Maurlts van Uedekerke 



De nieuwe adel 
Om de een of andere reden bestaat er nog 
altijd zoiets als 'de adelstand'. Of je wordt 
zo geboren, of je behoort tot de categorie 
van mensen die zich in diverse sectoren 
van de maatschappij als 'verdienstelijk' in 
de kijker hebben gewerkt. Ook nu weer, 
met 21 juli in het vooruitzicht, heeft het 
het Hof behaagd om enkelen in de 
adelstand te verheffen. 

Onder meer Fons Verplaetse, gewezen 
gouverneur van de Nationale Bank en toch 
al een rijkgevuld leven achter de rug, 
genoot deze eer Anderen zijn Robert 
Stouthuysen (ere-voorzitter van het VEV), 
Karel Boone (ere-voorzitter van het VBO) 
en de cartoonist van Le Soir, Raoul 
Debroeyer Moge het blauwe bloed hun 
deel worden. 

Na de Vlaamse begijnhoven 
werden nu ook de Vlaamse belforten 
voorgedragen voor de UNESCO-lijst 
van het werelderfgoed. Ook een aan
tal Waalse belforten komt op de lijst. 

Tussen 1989 en nu is er een 
kwart minder mannelijke religieuzen. 
Vlaanderen telt nog 3.270 kloosterlin
gen, Wallonië slechts 1.538. Meer dan 
90% onder hen is ouder dan 50. 

Uit een enquête onder 2.512 
studenten van de KUL blijkt dat 87% 
van de ondervraagden thuis over een 
PC beschikt. 46% van de ondervraag
de jongens heeft er ook een op kot. 
Bij de meisjes is dat slechts één derde. 

Gewezen parlementslid en 
beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem 
is voorwaardelijk vrU. 

Sinds 1989 is het aantal man
nen op de arbeidsmarkt nagenoeg 
stabiel gebleven. Het aantal vrouwen 
steeg met 100.000. 

Nog meer cijfertjes: onze 
landgenoten spendeerden vorig jaar 
in vergelijking met 1997 bijna 1.000 fr. 
minder aan geschenken. In totaal 
kosten geschenken ons gemiddeld 
11.024 fr Aan bloemen geven we 
jaarlijks per kop 1.381 fr uit. 

De decaan van de rechtsfacul-. 
telt van de universiteit van Cent wil 
een deontologische code voor studie
begeleidingsbureaus, onder studen
ten beter gekend als repetltoren. 
Nogal wat studenten gebruiken hen 
om, tegen betaling, oefeningen te 
laten maken. 

De uitbater van een kranten-
shop in het Brusselse Noordstation 
ging zich te buiten aan een valse bom
melding. Officieel omdat hij vroeger 
naar huis wilde... 

Een Burundese vrouw geraak
te na haar repatriëringsvlucht in een 
coma: ze was te strak vastgebonden. 
De Burundese werd uitgewezen naar 
Oeganda. 

Rijkswachtpatrouilles van 
bordkarton moeten hardrijders in de 
provincie Luxemburg eraan herinne
ren dat op autosnelwegen 120 km/u 
de maximaal toegelaten snelheid is. 

Van al het afval dat 
Vlaanderen produceert wordt er liefst 
58% gesorteerd. Limburg is daarbij 
koploper 

Tot slot: uit onderzoek van de 
14de eeuwse ballades die de lof van 
Robin Hood bezingen zou blijken dat 
de man een homo was. Nu nog het 
monster van Loch Ness en het is weer 
helemaal zomer! 
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Serene aanpak 
,,De vu en haar nerveuze achterban kunnen alles bekij
ken door de bril van een aantal Vlaamse strijdverenigin-
gen, met de spreekwoordelijke kaakslagen en capitula
ties voor die koppige Walen als boventoon. Even goed 
kan men proberen om met de Franstaligen een zinnige 
discussie op gang te brengen en alle bevoegdheids
overdrachten of akkoorden te interpreteren in de zin 
van een stap vooruit (...). Uiteindelijk zal dan blijken dat 
de Vlamingen meer hebben binnengehaald dan de 
haast overspannen strijdverenigingen, aangevuld met 
de CVP en het Vlaams Blok, nu voor mogelijk houden." 

Yves Desmet In De Morgen van 9 Juli 1999. 

KRIJTLIJNEN 

Op maandag 5 juli achne het VU-partijbe-
stuur de voorwaarden om tot een 
Vlaamse regering toe te treden als onvol
doende. Op dat moment waren reeds es
sentiële krijtiijnen uitgetekend. Tijdens 
het verkiezingscongres in Roeselaere had 
VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven ver
klaard tot een federale, noch Vlaamse re
gering te willen toetreden als geen duide
lijke stappen in de staatshervorming zou
den worden gezet. Op donderdag 24 juni 
herhaalt de VU-voorzitter deze 'koppe-
Ungstheorie' op de VRT-radio. De dag 
voordien meende aftredend federaal in
formateur Louis Michel dat de staatsher
vorming „hier en nu niet prioritair aan de 
orde is." Eerder, op woensdag 23 juni gaf 
Michel de fakkel aan Verhofetadt door. Hij 
loopt met Vlaams formateur Patrick 

Dewael een paarse estafette. Reeds op 
maandag 21 juni blijkt duidelijk dat de 
CVP aan de zijlijn wordt gezet. Er was de 
liberale drang om de CVP van de macht te 
verwijderen en de Franstalige wil om 
overal - tot in de Duitstalige regering -
paarse formules uit te tekenen. Met dit 
gegeven, voorgesteld als een 'onderhan-
delingsdynamiek', kon de VU, zo werd 
opgeworpen, niet anders dan rekening 
houden. Daartegen tekenden sommigen 
protest aan. Indien de CVP enkel in een 
Vlaamse regering zou zetelen, konden 
asymmetrische coalities worden gevormd, 
wat tot het uiteendrijven van de twee ge
meenschappen zou leiden, zo redeneerde 
een Vlaams-nationale groep. Deze voor
spelde ook dat het vernieuwingsimago 
van VU&ID beter met VLD en CVP tot haar 
recht zou komen. 

BELOFTE 

Aangezien alle onderhandelaars, behalve 
in Brussel, resoluut op paars afstevenden, 
de kans op asymmetrische coalities met 
de dag slonk en ook Vlaams formateur 
Dewael weinig liet horen over een naken
de staatshervorming, kwam Vankrunkels
ven op donderdag 24 juni terecht met de 
koppelingstheorie voor de dag. Hij voeg
de daaraan toe er geen 'verborgen agen
da' op na te houden. Hoe dan ook, de 
CVP die eerst naliet om als grootste partij 
in Vlaanderen een rol in de Vlaams for
matie-onderhandelingen op te nemen, 
bleef ook nadien als een geslagen hond 
liggen. CVP-voorzitter Mare Van Peel ge
droeg zich nonchalant, spuide nu en dan 
ongeloofwaardige en warrige oppositiet
aai. 

De waarschuwing van Vankrunkelsven 
had effect. Hij zette de staatshervorming 
op de agenda van de federale onderhan
delingen. Tijdens een onderhoud met de 
VU-delegatie belooft Verhofstadt op don
derdag 24 juni een procedure voor een 
volgende staatshervorming in het federaal 
regeerakkoord vast te leggen. PS-voorzit-
ter Philippe Busquin zegt dat de 
Franstaligen afstappen van hun afwij
zingsfront, Michel spreekt zich in dezelf
de zin uit. 

Aan de redactie vertelde Verhofstadts 
woordvoerder Bar? 5oOTer5 op donderdag 
24 en vrijdag 25 juni dat op korte termijn 
enkele communautaire afspraken zullen 
nagekomen worden. Deze zouden tijdens 
de federale regeringsonderhandelingen 
aan bod komen. Somers maakt ook gewag 
van een diepgaande staatshervorming, via 
een voorafgaande dialoog van gemeen-
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schap tot gemeenschap. Onder meer 
Louis Michel zou daarvan het voorzitter
schap opnemen. Somers zei bovendien 
dat tijdens de regeringsonderhandelin
gen over een 'timing' kon gepraat worden 
en dat na deze onderhandelingen of tij
dens de komende legislatuur Verhofstadt 
een resultaatverbintenis over de staats
hervorming zou aangaan. 

NADEEL 

Het duurde tot het weekeinde van 3-4 juli 
vooraleer federaal formateur Guy 
Verhofstadt zijn concrete staatshervor-
mende plannen aan de VU-onderhande-
laars bekendmaakte. Twee redenen lagen 
daaraan ten grondslag. Nadat de alliantie 
niet echt op federale regeringsdeelname 
had aangedrongen, besliste Verhofstadt 
op vrijdag 25 juni VU&ID niet meer voor 
federale gesprekken uit te nodigen. 
Beleidsverantwoordelijkheid op Vlaams 
en niet op federaal niveau beantwoordt 
weliswaar aan het confederale principe, 
maar vereenvoudigde de strategie van 
Verhofstadt om de staatshervorming pas 
op het einde van de federale onderhan
delingen aan te kaarten. Dit werd boven
dien door de Franstalige partijen opge
drongen. De formatiebesprekingen voor 
het Waals gewest en de Franse gemeen
schap waren zo goed als rond, maar de 
Franstaligen wilden eerst een oplossing 
voor de financieel noodlijdende Franse 
gemeenschap uit de brand slepen. 
Daarbij golden drie scenario's. Zo reken
den de Franstalige onderhandelaars erop 
dat de federale regering meer geld aan 
het Brussels hoofdstedelijk gebied zou 
toekennen. Officieel zou dat geld dienen 
voor de internationale en hoofdstedelijke 
taken van Brussel. In werkelijkheid wil
den de Franstaligen dat geld doorsluizen 
naar de Franse gemeenschap. Een andere 
mogelijkheid bestond erin zonder moti
vering geld uit de federale pot te halen. 
Tot slot werd ook gedacht aan de herzie
ning van de bijzondere financieringswet 
van 1989 in het voordeel van de 
Franstaligen. 

DE DRIE KOFFERS 

Op het VU-partijbestuur van maandag 5 
juli wordt de inhoud van de 'drie koffers' 
van Verhofstadt mondeling toegelicht. Op 
korte termijn zou de federale regerings
leider, daarin gesteund door Michel, 17 
deblokkeringen die de behoorlijke wer
king van de gewesten en de gemeen
schappen in de weg staan, wegruimen. 
Op basis van het verslag van de 
Senaatscommissie zouden bijv. het toe
zicht op de productnormen of de brand-
weerveiligheid de deelstaten toekomen. 
De tweede koffer, die op middellange ter
mijn zou worden geopend, bevat de defe-
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, ik weet dat gij en tal van uw gewaardeer
de lezers uitkijken naar mijn pientere analyse van de voorbije, be
paald niet rustige, week. Gij en uw lezers weten ook dat ik in dit 
soort zaken zelden teleur stel. Met mijn vooruitziendheid en 
nuchtere opmerkingsgave kan ik aan de stand van mijn water, 
meestal haarfijn opmerken wat er precies aan de hand is en wat 
daaraan kan worden gedaan. Noch de Bruine Maesen, noch de 
Vrome Verjans - ze hebben hem met 11 juli moeten binnenzetten, 
zo zot was die geworden - kunnen mij daarin overtreffen. 

Daarom zal ik mijn woordje richten, vriend van het noodzakelijk
ste gazetje van de vrije democratische listen, tot uw welgeèerde le-
zersschare en de mannen en vrouwen van daarbuiten. Ik zal daar
bij man en paard noemen en geen bruggen opblazen dan enkel 
daar waar strikt noodzakelijk. Ik laat alle remmen los en zeg wat 
ik te zeggen heb over alle politieke spelletjes. Het is daarbij niet 
nodig mij te helpen: uit ervaring weten gij en ik dat ik het heus 
wel zelf kan. 

Overwegende dat dit de enig mogelijke manier is om klaar en hel
der te zeggen waar het op staat, heb ik dan ook beslist om klare 
taal te spreken. Ook Ludwina, onzen Adam, en tal van klanten van 
de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!', vinden dat ik de 

pen moet opnemen om orde in de chaos te stellen en u waar mo

gelijk daarin ter hulp te snellen. Gij kunt in deze op mij rekenen 

en weet dat ik nooit met de grove borstel in de verfpot ga. Voor 

zover ik u nu duidelijk heb gemaakt wat ik te zeggen heb, zal ik 

het dan ook zeggen, vriend De Liederkerken. Daar dampt mij de 

koekoek! 

Uw diplomatische. 

De Gele Geeraerts 

PS.: 11 juli-prullaria 1999 nu in 'De Meter' tijdelijk aan halve 

prijs! 
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deralisering van de gemeente- en provin
ciewet, de volledige overheveling van 8 
gewestbelastingen en de trekkingsrechten 
of afcentiemen. Nadien, de derde koffer, 
zou een Intergouvernementele Con

ferentie worden opgericht, bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle regeringen 
en parlementen. In deze conferentie zou 
geen communautair thema uit de weg 
worden gegaan. 

Hoewel het VU-partijbestuur positieve 
elementen in dit mondeling akkoord zag, 
werd het niettemin als te vrijblijvend be
schouwd. De partij vroeg van de federale 
onderhandelaars een duidelijk engage
ment in het federale regeerakkoord. 

GEPIKEERD 

Op maandagavond 5 juli brengen de VU-
onderhandelaars deze boodschap aan de 
federale formateur over. Tijdens het VRT-
radionieuws van 22 u. reageert 
Verhofstadt gepikeerd. „Ik zet mij niet 
onder druk van gelijk welke partij ook. 
Morgen onderhandelen we tot de finish." 
Intussen verlopen de onderhandelingen 
voor de vorming van een Vlaamse rege
ring zeer vlot. Toch diende er nog een 
hartig woordje over een Vlaams akkoord 
inzake de staatshervorming gesproken 
worden. De "Waamse regering wacht af 
wat er op federaal vlak gebeurt en omge
keerd. In Brussel, zo wordt medegedeeld, 
is er een akkoord in zicht. Maar, ook daar 
moeten de communautaire besprekingen 
nog beginnen. De Franstaligen wachten 
er af wat de federale regering voor hen in 
petto heeft 

BETEUTERD 

Dinsdagmorgen 6 juli om 8.U.30 eist VU-
fractieleider in de Kamer Geert Bourgeois 

op de VRT-radio dat de nieuwe federale 
regering onmiddellijk een aantal commu
nautaire veriangens inwilligt. Bourgeois 
denkt daarbij aan de splitsing van het kie
sarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
en de defederalisering van de gemeente
en provinciewet. In ruil kan gedacht wor
den aan middelen voor het Franstalig on
derwijs. In een later stadium, aldus 
Bourgeois, moet de fiscale autonomie aan 
bod komen. Ten aanzien van de 
Intergouvernementele Conferentie zijn 
duidelijke afspraken over inhoud en ti
ming noodzakelijk. 

Dinsdagmiddag wordt het Vlaams parle
ment geïnstalleerd. Daar steelt Vlaams 
Blok-fractieleider Filip Dewinter de show. 
Hij is het niet eens met de aanstelling van 
Norbert De Batselier als parlementsvoor
zitter. De CVP zit op dezeffde lijn. 
Dewinter speelt dit uit, jent de Vlaamse 
christen-democraten, begroet hen als 'ge
achte collega's „aan wie we het klappen 
van de zweep zullen leren." Er wordt op 

de billen gekletst, de CVP zit er beteuterd 
hi\. Johan Weyts is de uitzondering, klapt 
in de handen, maar ziet daar meteen, na 
enig rondkijken, verder van af. 

ERNSTIG 

In de wandelgangen van het Vlaams par
lement gaat het er ernstiger aan toe. Daar 
worden de drie koffers van Verhofstadt 
druk besproken. VU-fractieleider Paul 

Van Grembergen profileert er zich als een 
vurig verdediger van Vlaamse regerings
deelname. Van Grembergen zit de werk
groep Vlaanderen Internationaal voor. 
Hij acht het bijzonder belangrijk dat de 
Vlaamse onderhandelaars bereid zijn om 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking te defederaliseren. Ook 
het Hof zou daar, zou wordt gefluisterd, 
enigszins toe bereid zijn. Overigens zou
den de Vlaamse meerderheidspartijen in 
wording ook over tal van andere commu
nautaire eisen eensgezind optreden. 
Dinsdagmiddag weet een radio-journalist 
in de wandelgangen te vertellen dat PS-
voorzitter Philippe Busquin en federaal 
formateur Guy Verhofstadt aan het onder
handelen zijn over federale middelen 
voor de Franse gemeenschap Busquin 
zou 2,5 miljard k. vragen, Verhofstadt zou 
bereid zijn 1,3 miljard fr. te geven 
Intussen raakt bekend dat de Brusselse 
onderhandelingen in het slop zitten. 
Ecolo is in de hoofdstad de tweede groot
ste Franstalige partij en is daarom niet op
gezet met een 'staatssecretariaat'. De 
groenen voegen daaraan toe op alle ni-
veau's of op geen enkele te willen deel
nemen aan de macht. 
In de vooravond wordt een eerste deel 
van het Vlaams regeerakkoord aan de 
pers voorgesteld. De bevolking krijgt 
weet van maatregelen als permanente 
kinderopvang voor iedereen en gratis 
busvervoer voor ouderen en kinderen. 
De Vlaamse regeringsonderhandelaars 
maken een goede beurt. 
's Avonds verklaart Van Grembergen op 
de televisie dat iedereen, deelstaten en fe
derale regering, inzake staatshervorming 
zijn rol kan spelen. En dat er onderhan
deld kan worden in ruil voor geld aan de 
Franse gemeenschap. Tijdens de nieuws-
joumaals wordt er wel op gewezen dat de 
Vlaamse regeringsvorming problemen 
kan opleveren omdat de VU van de fede
rale onderhandelaars waarborgen eist in
zake staatshervorming. 

FAX 

Woensdag 13.U.30 rok een fax van 

Verhofstadt binnen. In de nota 

'Institutionele en democratische vernieu

wing', deel uitmakend van het federaal re

geerakkoord, wordt de oprichting van 

een overiegorgaan voorgesteld. Daarin 

Bouwen aan n ''̂ "'' 
de brug naar 

de 2iste b P 
eeuw. 

zouden vertegenwoordigers van alle rege
ringen en parlementen zetelen. „De com
missie zal taalkundig paritair zijn en voor
gezeten worden door twee voorzitters die 
tot een verschillende taakol behoren." 
Opvallend is dat alle communautaire as
pecten naar de conferentie worden door
verwezen. Op die manier maakt geen en
kele afspraak deel uit van het eigenlijke 
regeerakkoord. Wel wordt aangegeven 
dat sommige communautaire bepalingen 
vrij snel, andere later zullen behandeld 
worden. 

Dat stemt ongeveer overeen met de eer
der voorgestelde koffers, al wordt in de 
nota nergens een concrete timing ver
meld. ,,Tenslotte verbindt de conferentie 
zich ertoe de oplossingen uit te voeren 
die weerhouden werden door vertegen
woordigers van de twee gemeenschap
pen in Brussel." 

Wat de Brusselse materies betreft, moe
ten m.a.w. eerst de Brusselse taalgroepen 
een akkoord bereiken. Woensdagavond 
blijkt dat de federale gesprekspartners de 
Brusselse onderhandelaars 1 miljard &•. 
toekennen. Daarover ontstaat onenigheid 
tussen Nederlandstaligen en Frans
taligen. Deze laatsten, zo eisen de 
Vlamingen, mogen het geld slechts voor 
de verloederde Franstalige Brusselse 
scholen gebruiken. In ruil eisen de 
Vlamingen een gewaarborgde minimum-
vertegenwoordiging in de Brusselse 
hoofdstedelijke raad. 
Uiteindelijk stemmen de Franstaligen 
daarmee in. De Vlamingen krijgen 20% 
van het geld, de Franstaligen 80%. De 
minimale vertegenwoordiging staat in 
het Brussels regeerakkoord vermeld, 
maar komt pas 'later' aan bod. In de 
pers verschijnen tegenstrijdige berich
ten over nog meer geld voor de 
Franstalige gemeenschap. Dat wordt 
door de federale onderhandelaars ont
kend, al blijft één en ander hoogst on
duidelijk. 

MOEILIJKE KEUZE 

Woensdagavond staat het VU-partijbestuur 
voor een moeilijke keuze. Het federale re
geerakkoord over de staatshervorming vol
doet niet, daar is iedereen het over eens. 
Anderzijds is er een puik Vlaams regeerak
koord, waarin vernieuwing centraal staat 
en de meerderheidspartijen beloven meer
dere communautaire eisen hard te maken 
(zie blz.4). Al zou dit pas de dag nadien aan 
de pers worden voorgesteld en blijft er op 
dat moment onduidelijkheid over het 
Brussels akkoord en de al dan niet ver
meende beloften van Verhofstadt ten aan
zien van de Franse gemeenschap. Hoe dan 
ook aanvaarden de Franstaligen om over de 
Vlaamse communautaire eisen te praten en 
dat wordt als een zeer belangrijke vooruit
gang beschouwd. 

Vooral de kamerfractie zit met het 'magere' 
federale akkoord verveeld. De discussie 
spitst zich daarop toe. Tot/«w Loones voor
stelt om zich niet akkoord te verklaren met 
het federale regeerakkoord, maar wel in de 
Vlaamse regering te stappen om van daar 
uit de druk op te voeren Deze piste haalt 
het, met 11 stemmen voor, 5 tegen en één 
onthouding. Even later verklaart VU-voor-
zitter Patrik Vankrunkelsven, die als één 
van de voorzitters van de op te richten 
communautaire conferentie wordt getipt, 
te geloven „in overleg dat in vertrouwen 
kan groeien. We zullen daarbij onze verant
woordelijkheid opnemen." 
De dag nadien zegt Verhofstadt op de VRT-
radio dat „sommige zaken, zoals de over
heveling van de gemeente- en provincie
wet, meteen kunnen doorgevoerd worden. 
Ook over Brussel en de minimale vertegen
woordiging kan in de conferentie gepraat 
worden." In De Standaard van zaterdag 10 
juli beweert Louis Michel dat de besprekin
gen in de conferentie in september aanvan
gen. Diezeffde dag wordt de Vlaamse rege
ringsdeelname aan het VU-congres voorge
legd (zie blz.5). 
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D e Vlaamse regering wil beduidende stappen in de 

staatshervorming zetten. De meerderheidspartijen 

verbinden zich daartoe. Ze weigeren bovendien de 

beloofde federale communautaire gesprekken af te 

wachten. Een overzicht. 

• ACTUEEL • 

TUdens de 

Vlaamse 

regerings-

onderhandelln-

gen sleepte 

VU&ID heel wat 

communautai

re eisen uit de 

brand. 

J 

VU&ID, VLD, SP en Agalev onderteken
den verleden week donderdag het nieu
we Vlaams regeerakkoord, Een nieuw 

project voor Vlaanderen, dat 114 blz. telt. 
Er kan niet ontkend worden dat het ak
koord in zeer belangrijke mate aan het 
programma van VU&ID voldoet. De nieu
we Vlaamse regering wil duidelijk het ver
band leggen tussen bestuurlijke vernieu
wing en verdere staatshervorming. 

VLAAMSE GRONDWET 
Zo is er het hoofdstuk Institutionele ver

nieuwing, waarin de eisen staan ver
woord die alle Vlaamse meerderheidspar
tijen op de federale onderhandelingstafel 
willen leggen en verdedigen (zie kader). 
Het ligt daarbij in de bedoeling via een fe
derale Intergouvernementele Conferentie 

een akkoord met de Franstaligen te berei
ken. De conferentie zou in september 
1999 van start gaan. In het federale re
geerakkoord staat ook geschreven dat de 
Brusselse taalgroepen eerst onderling 
over communautaire kwesties een verge

lijk moeten proberen te vinden. Het is 
duidelijk dat de Vlaamse regering vooruit 
loopt op deze toch wel zwaar beladen en 
hoogst onvoorspelbare procedure. 
Zo weigert de Vlaamse regering de fede-

daarmee aangeven het opstellen van een 
Vlaamse grondwet voor te staan. Naar ver
luidt zou naast VU&ID, ook Vlaams parle
mentsvoorzitter Norbert De Batselier (SP) 
daar sterk op aangedrongen hebben. 

BRUSSEL 
In het Vlaams regeerakkoord wordt bo
vendien sterk de nadruk gelegd op be
leidsmaatregelen om de Nederlands
taligheid in Brussel en Vlaams-Brabant te 

Heft 
in eigen handen 

rale en Brusselse gesprekken over een 
nieuwe staatshervorming af te wachten. 
Meer dan vroeger wil het nieuwe Vlaamse 
kabinet het heft in eigen handen nemen. 
Dat uit zich op verschillende domeinen. 
Zo staat in de inleiding van het regeerak
koord dat de „Vlaamse regering eventu
ele parlementaire initiatieven zal onder
steunen om de uitgangspunten van een 
open en verdraagzaam Vlaanderen op 
basis van de constitutieve autonomie te 
vertalen." In feite wil de Vlaamse regering 

bevorderen. Daaraan wordt in het regeer
akkoord een apart hoofdstuk aan Brussel, 

hoofdstad van Vlaanderen gewijd. De 
Vlaamse regering aanziet „1/3 van de 
Brusselse bevolking of 300.000 
Brusselaars als haar doelpubliek" En „alle 
ontwerpen en voorstellen van decreet 
worden door de Vlaamse regering onder
zocht vanuit de invalshoek van hun toe
pasbaarheid in Brussel." De Vlaamse 
meerderheidspartijen gaan daarbij 'een 
poütiek en financieel engagement' aan. 

Het engagement 
De Vlaamse meerderheidspartijen verbin
den er zich toe om gezamenlijl< een com
munautaire eisenbundel op de federale on
derhandelingstafel te leggen In het Vlaams 
regeerakkoord wordt de nadruk gelegd op 
de 'dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap'. De Vlaamse regering wil verdere 
staatshervormende stappen zetten 
„voortbouwend op de institutionele dyna
miek ontwikkeld door het vorig Vlaams par
lement." Daarmee wordt naar de vijf 
staatshervormende resoluties verwezen. 
Dat is niet vanzelfsprekend. Toen daarover 
tijdens de vohge legislatuur in de plenaire 
vergadering werd gestemd, onthield Agalev 
zich. De SP kon zich met vier van de vijf re
soluties verzoenen Vandaag wordt wel een 
eensgezind standpunt ingenomen. Vooral 
Agalev, maar ook de SP deden water in de 
wijn. De democratische Vlaams-nationalis
ten konden heel wat eisen uit de brand sle
pen. Al blijven Agalev en de SP zich verzet
ten tegen de volledige overheveling van de 
gezondheidszorgen. Vlaanderen kan vol
gens deze partijen instaan voor de norme
ring en de uitvoering van de gezondheids
zorgen, terwijl de financiehng een federale 
materie moet blijven. Toch is het laatste 
woord daarover niet gezegd. Bij een fede

rale financiering wordt de klemtoon gelegd 
op de solidariteit tussen personen. In het 
Vlaams regeerakkoord heeft men het ook 
over solidariteit tussen deelgebieden. Op 
die -manier wordt toch een opening ge
creëerd om de gezondheidszorgen - zij het 
op termijn en misschien via een bijzondere 
financieringswet - volledig te defederalise-
ren. Alleszins wijst het Vlaams regeerak
koord op een objectief verantwoorde soli
dariteit. 

Opvallend ook, is het voornemen om 
Buitenlandse Handel naar de gewesten 
over te hevelen. Daartegen rees fel verzet 
van de SP tijdens de vorige legislatuur. Het 
valt ook af t wachten hoe de federale vice-
premier en nieuwe minister van 
Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) daar
op zal reageren. Overigens heeft de federa
le regering met Pierre Chevalier (SP) een 
staatssecretahs voor Buitenlandse Handel 
aangesteld. In het verlengde van hun eigen 
bevoegdheden moeten de deelstaten, zo 
staat in het Vlaams regeerakkoord, een 
eigen ontwikkelingsbeleid kunnen voeren. 
Dat komt neer op een gedeeltelijke defe-
deralisering. De drang om zoveel als moge
lijk op eigen benen een buitenlands- en 
ontwikkelingsbeleid uit te tekenen, komt 

ook tot uiting in een apart hoofstuk van het 
regeerakkoord:V/aancferen internationaal. 
Op initiatief van VU-fractieleider Paul Van 
Grembergen wW de Vlaamse regering, in sa
menspraak met het parlement, haar stem
pel drukken op de Europese besluitvor
ming. 

De Vlaamse regering wil tevens zelf instaan 
voor het beheer van de luchthaven van 
Zaventem, de uitbating van de spoorwegen 
en de reglementehng van de binnenvaart. 
Landbouw-, tuinbouw- en visserijbeleid 
moet volledig de gewesten toekomen. 
Tot slot gaat heel wat aandacht uit naar 
meer fiscale autonomie. De Vlaamse rege
ring wil niet enkel de volledige autonomie 
over de gewestbelastingen, maar ook de 
eigen werkloosheidsuitkeringen gebruiken 
voor de uitbouw van een sociale economie. 
Er is öok sprake van de controle en het toe
zicht op de uitzendarbeid en van het be
taald educatief verlof. Daarnaast moet de 
personenbelasting concurrerend worden. 
Met dit alles zou Vlaanderen een belangrij
ke een niet onbelangrijke stap zetten in de 
richting van een eigen werkgelegenheids-
en Sociale Zekerheidsbeleid. 

(evdc) 

Inzake het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel wil de nieuwe Vlaamse regering 
een aantal specifieke problemen aanpak
ken. Door het groot aantal anderstalige 
leerlingen moet de toekomst van de 
Vlaamse leerlingen veilig worden gesteld. 
Zij mogen niet achterop raken en daarom 
wordt geld vrij gemaakt voor aangepaste 
leerplannen. Bovendien zullen inspan
ningen geleverd worden opdat allochto
nen het Nederlands als moedertaal zou
den gebruiken. Vandaar de extra taalom-
kadering in het kleuteronderwijs en tij
dens de overgang van kleuter- naar basis
onderwijs en van basis- naar secundair 
onderwijs. De Vlaamse regering zal ook 
inspelen op de toenemende vraag naar 
meertaligen op de arbeidsmarkt. We 
weten ook dat Brussel een groeiende 
groep ouderen telt. „Aan Nederlands
talige kant is het welzijnsaanbod voor ou
deren ruim onvoldoende. Een inhaalope
ratie in deze sector dringt zich op. Tevens 
is een uitbreiding binnen de thuiszorg 
noodzakelijk." Er zal ook naar een aange
paste formule gezocht worden om de 
Vlaamse zorgverzekering in Brussel toe te 
passen. 

VERWiniCING 
Voor Vlaams-Brabant geldt hetzelfde prin
cipe als voor Brussel. Bij de opmaak van 
beleidsvoorstellen wordt rekening gehou
den met de specifieke situatie in de pro
vincie. Twee principes staan daarbij voor
op: de versterking van de Nederlands
taligheid en een open onthaal gericht op 
integratie van anderstaligen. Een bijzon
dere groep van anderstaligen, de 
Franstaligen, krijgt een niet mis te versta
ne verwittiging. Momenteel financiert de 
Vlaamse gemeenschap Franstalige scho
len in Vlaams-Brabant, de Franstalige ge
meenschap inspecteert deze scholen. „De 
financiering door de Vlaamse gemeen
schap is enkel te verdedigen indien de 
taaiinspectie correct verloopt en de taal
wetgeving correct wordt toegepast." De 
Vlaamse regering stoort zich ook aan het 
feit dat heel wat inwoners van de facilitei
tengemeenten over sterk gekleurde 
Franstalige informatie beschikken. „De 
Vlaamse regering neemt het initiatief om 
een publicatie op te starten die als tegen-
gewicht kan dienen. Deze publicatie staat 
los van de reeds bestaande Rarulkrant." 

Merken we ook op dat de Vlaamse rege
ring alle Vlaamse steden - met behulp van 
financiële steun - aanzet om een inburge
ringscontract in te voeren voor zowel 
nieuwkomers als diegenen die hier reeds 
een tijd verblijven. „Zij moeten optimaal 
deelnemen aan de samenleving. Dat ver
eist het leren van onze taal, het kennis
maken met onze democratische waarden 
en hun integratie op de arbeidsmarkt." 

(evdc) 
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H et 11-juliweekeinde 1999 zal in de geschiedenis 

van de Volksunie een bijzondere plaats krijgen, 

de partij diende zich niet enkel over regeringsdeelname 

en onderhandelingen met de Franstaligen uit te spreken, 

maar ook over haar kandidaat-ministers. Dat dit niet in 

één stembeurt gebeurde, mag blijken uit dit beknopt 

verslag. 

Beslissen over regeringsdeelname is bin
nen de Volksunie altijd al een moeilijke 
klus geweest, dat was dezer dagen niet 
anders. Bijkomende moeilijkheid was dat 
de partijtop tijdens de voorbije verkie
zingscampagne had meegedeeld niet tot 
een Vlaamse regering toe te treden als 
niet op het federale niveau aan een nieu
we ronde staatshervorming zou worden 
gewerkt. Dit standpunt werd door voor
zitter Patrik Vankrunkelsven op het ver
kiezingscongres van 13 mei jl met zoveel 
woorden bevestigd. Deze stelling kon 
slechts waargemaakt worden wanneer de 
verkiezingsuitslag voor de alliantie 
VU&ID gunstig zou uitdraaien, wat ge
beurde. 

De VU&ID-onderhandelaars stuurden van 
bij het eerste gesprek op federale initia
tieven aan, welwetende dat zij niet zou
den worden gevraagd om over een fede
raal regeringsakkoord te praten. 

NATUURLIJKE BIOTOOP 
In de Vlaamse regering daarentegen was 
de VU&ID-aanwezigheid wel noodzake
lijk, niet alleen rekenkundig maar ook om 
het programma waarvoor de alliantie van
wege de kiezer het vertrouwen had ge
kregen, gestalte te geven. 
Voor Vlaams-nationalisten is de Vlaamse 
regering een natuurlijke biotoop, de fe
derale staat hervormen tot méér 
Vlaanderen zit haar in de genen, het be
leid vernieuwen kan daar niet los van 
worden gezien. Enig bezwaar was wel ge
rezen aangaande de waarborgen die de 
onderhandelaars vanwege de federale for
mateur hadden bekomen. Waren deze 
voldoende om alsnog in de Vlaamse rege
ring te stappen, of waren het slechts 
woorden om de VU over de streep te 
halen? 

Dat waren de uitgangspunten voor de dis
cussie die op de vooravond van 11 juÜ '99 
aan een bijzonder VU-congres werden 
voorgelegd. Zo'n vierhonderd kaderleden 
woonden o.l.v. partijraadsvoorzitter Greet 

Claes de zitting te Edegem bi). 
Eerst werd het bestuursakkoord voor het 
Brussels hoofdstedelijk gewest bi) monde 
van Sven Gatz toegelicht. Gatz, verkozen 
in de hoofdstedelijke raad, zal ook deel 
gaan uitmaken van het Vlaams parlement 
waardoor de VU&ID-fractie er 12 zetels 
zal bezetten Het bestuursakkoord voor 
Brussel werd door het congres aangeno
men (173 stemmen voor, 65 tegen, 21 
onthoudingen). 

Om het Vlaams regeerakkoord te verdedi
gen rekende het partijbestuur op de 
spreekvaardigheid van Paul Van 

Grembergen, die in deze niet ontgoochel
de De VU-fractievoorzitter m het Vlaams 
parlement verdedigde het Vlaams regeer
akkoord omdat volgens hem ook de par
tijen die de resoluties van het Vlaams par
lement slechts gedeeltelijk goedkeurden 
of die zich - zoals Agalev - hadden ont

houden, vandaag bereid zijn om mee te 
werken aan een staatshervorming. Van 
Grembergen formuleerde het zo. van re
solutie in het Vlaams parlement via een 
Vlaams regeerakkoord naar een gesprek 
met de Franstaligen. 

MedeonderhündehzT Bert Anciaux maak
te een balans op van de VU-programma-
punten die in het Vlaams regeerakkoord 
werden opgenomen. Het moet gezegd, 
dit is inderdaad een hele prestatie maar of 

regel van drie' te onderwerpen. (De ge
wezen VU-mandataris verklapte het re
cept van zijn naamgenoot Koen Baert te 
hebben.) 1. Biedt het gesloten akkoord 
kans op Vlaamse vooruitgang? 2 Is er ach
teruitgang (door toegevingen bv) mee ge-

Een bewogen 
weekeinde 

dit wel genoeg is om de vergadering te 
overtuigen er de ietwat schimmige 'inter
gouvernementele conferentie' bij te 
nemen, liet het partijbestuur door Patrik 
Vankrunkelsven uitleggen. 

REGEL VAN DRIE 
De VU-voorzitter herinnerde aan de patsi
tuatie waarin de staatshervorming tijdens 
de voorbije jaren was terechtgekomen, de 
Franstaligen weigerden te praten. De 
vraag om meer "Vlaanderen, die de VU na
streeft, verzoenen met de Waalse weige
ring geraakte maar niet op de agenda. In 
deze mocht vanwege de Vlaamse partijen 
weinig initiatief verwacht worden tenzij 
zij daartoe zouden gedwongen worden 
door VU&ID, dit kon pas wanneer de al
liantie noodzakelijk zou zijn om een 
werkzame Vlaamse regering samen te stel
len. 

Dat de Franstaligen over een staatshervor
ming wilden praten was, aldus 
Vankrunkelsven, voor 13 juni niet moge
lijk, met een eendrachtig njet blokkeer
den zij elk gesprek. De deur voor onder
handelingen staat nu open, deze kunnen 
zoals Louis Michel verleden week aan 'De 
Standaard' meedeelde reeds in septem
ber beginnen. 

Na de inleidende toespraken kreeg het 
congres het woord. Opnieuw viel op dat 
het VU-kader met wijsheid en kennis van 
zaken de voorliggende problemen bena
derde, enkele aanwezige perslui drukten 
hun bewondering daarover uit. 
Uit de tussenkomsten sprak bezorgdheid 
over de ernst van de Franstaligen om zich 
aan afspraken te houden, welke waarbor
gen zij geven om een ernstig gesprek te 
voeren Het werd vlug duidelijk dat het 
fiat van het bijzonder congres niet zozeer 
het Vlaams regeerakkoord tot onderwerp 
had maar de wi)ze waarop de gesprekken 
over een nieuwe staatshervorming kun
nen plaatsvinden 

Een van de boeiende interventies was 
deze van Frans Baert die het congres 
vroeg het Vlaams regeerakkoord aan 'de 

moeid? 3. Blijft door goedkeuring de deur 
voor verdere gesprekken open? 
Baert meende dat op elk van de drie vra
gen positief kon worden geantwoord. 
Naar een dergelijke proeve had het con
gres wel oren. 

Uit de stemming bleek dat een ruime 62 
% of 161 van de 259 stemgerechtigde con
gresgangers zich met VU-deehiame kon
den verzoenen, 86 niet, 12 onthielden 
zich. 

Onmiddellijk na dit debat kwam de partij
raad samen om op vraag van het partijbe
stuur een afwijking van de partijstatuten 
toe te staan. Deze zeggen dat een gewe
zen voorzitter niet tot een regering mag 
toetreden binnen de twee jaar na het 
stopzetten van zijn mandaat. Een dergelij
ke afwijking moest mogelijk maken dat 
Bert Anciaux minister wordt in de 
Vlaamse regering. 

Belangrijkste argument is daarbij dat 
Anciaux als onbetwist gangmaker van de 

politieke vernieuwingsbeweging in 
Vlaanderen met mag verhinderd worden 
deze vernieuwing ook op het bestuurlijke 
terrein te verwezenlijken Tegenstanders 
van deze afwijking voerden aan dat Bert 
Anciaux uitdrukkelijk voor een Europees 
mandaat had gekozen en dat de meer dan 
300.000 kiezers die Anciaux dit mandaat 
bezorgden deze overstap niet zouden 
waarderen. 

SLUIPMOORD? 
Voor en tegen kwamen ruim aan bod, iets 
bitsiger dan tijdens de voormiddagdiscus
sie mede omdat de problematiek niet los 
kon worden gezien van de figuur in kwes
tie. Ten slotte kwam de grond van het 
debat hier op neer: voor de enen is poli
tieke vernieuwing zonder Bert niet aan
vaardbaar; voor anderen moet, wil de po
litieke vernieuwing ernstig genomen wor
den, het boegbeeld van de vernieuwing 
het voorbeeld geven en zich naar de re
gels schikken. Om de statuten te wijzigen 
diende het voorstel een tweederde meer
derheid te halen. 

Van de 129 stemgerechtigden vonden 66 
congresgangers een afwijking oorbaar, 56 
niet, 6 onthielden zich (1 blanco). Met 
51% van de stemmen werd het voorstel 
verworpen. 

Een trio 

(Vankrunkels

ven, Anciaux, 

Claes) dat het 

herhaaldelUk 

zéér warm 

kreegi 

(Lees verder blz. 7) 

Aan de Inter

ventiemicro 

was het aan

schuiven! 
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De regionale vu-krant 

Nieuwpoort 
weinig 

mensvriendelijk 
Een van de middelen om een waardig bestaan te wa-
rborgen aan mmdervallde mensen, vormt de infra
structuur, die aangepast dient te worden aan de noden 
van de minder mobiele medemens 
De Volksunie van het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide stelt vast dat er in de stad 
Nieuwpoort prachtige renovatiewerken aan de stads
kern werden verncht, waarbij onder meer de trap naar 
het stadhuis werd vernieuwd 
Anderzijds moet zij ook vaststellen dat er bij deze reno
vatiewerken blijkbaar met gedacht werd aan de minder 
mobiele bewoners van Nieuwpoort, zo werd er geen 
toegangsmogelijkheid tot het stadhuis voorzien voor 
rolstoelgebruikers 

Naar verluidt heeft het stadsbestuur van Nieuwpoort, 
omwille van 'esthetische redenen', afgezien van het 
bouwen van een hellend vlak naar het stadhuis, zoda
nig dat de rolstoelgebruiker tot nader order moet aan
bellen, om vervolgens naar binnen te worden gedra
gen. 

Er zou in de toekomst wel een toegang voorzien wor
den aan de achterkant van het stadhuis, via het huidi
ge conciërge-gebouw. 

De VU van OVD vraagt zich af hoe het mogelijk is dat 
het stadsbestuur van Nieuwpoort, bij de renovatiewer
ken rond het stadhuis 'esthetische redenen' durft In
roepen om aan de noden van zijn mindervalide bewo
ners te kunnen voorbijgaan. 
Dit is ronduit een gemiste kans, 
Arr voorzitter Roos Snauwaert: ,,Dat gehandicapte 
mensen in de toekomst dan maar langs de achterkant 
van het stadhuis naar binnen moeten, en zelfs blijkbaar 
op deze oplossing nog moeten wachten is een kaakslag 
voor deze mensen en hun families 
Wij doen een oproep tot het stadsbestuur van 
Nieuwpoort om alsnog de nodige aanpassingen aan te 
brengen aan de huidige infrastructuur van het stad
huis, zodat mindervalide inwoners en rolstoelgebrui
kers gemakkelijk en autonoom, als elke stadsbewoner, 
langs de voorkant in hun stadhuis kunnen " 

11 Juli in Voeren 
Zoals de voorgaande jaren werd er op de 
Vlaamse feestdag ook nu weer gewandeld 
in Voeren door leden en sympathisanten 
van VU-Limburg. De tocht naar Voeren is 
voor uw dienaar altijd weer een beetje va
kantie: de streek is prachtig en het weer 
zit er op 11 juli meestal mee. Op weg naar 
de zes Voerdorpen kom je steevast tien
tallen wielertoeristen tegen die, aan de 
cementfabriek van Lixhe, de Alembay, een 
stuk parcours van de Amstel Gold-race, 
willen beklimmen. Wie Voeren dit jaar 
binnenreed via Moelingen, 'de poort van 
Voeren', werd verwelkomd door de 
Belgische en Europese vlag aan het huis 
van iemand die een 50-jarig jubileum te 
vieren had. Verder was het er, zo vroeg op 
de morgen, opmerkelijk stil. Rond 10 uur 
waren de eerste 'Vlaanderen onafhanke
lijk' en 'Volksuniejongeren'-T-shirten al te 
zien. De groep groeide stukje bij beetje 
aan tot een man of 40. 
De eerste Voerenaar die we tegen het lijf 
liepen was Guido Sweron. Nog moe van 
de feesten de avond voordien ging hij 
'vlaggen' in het centrum van St.-

Martensvoeren. Traditioneel hadden ook 
enkele Waalsgezinden op tal van plaatsen 
de letters 'FW' (Fourons Wallon) aange
bracht. Voor het overige deed weinig ver
moeden dat het 11 juli was. De tatójke 
toeristen waren in de eerste plaats op 
zoek naar de ideale wandelroute of een 
plaats op het terras. 

Ook José Happart, Voerenaar af, had het 
dit jaar waarschijnlijk te druk met het vo-
rbereiden van zijn ministerschap. Geen 
knutselwerk meer aan het gemeentehuis. 
Gevraagd aan de rijkswacht 'of er dit jaar 
geen bord of zoiets was?' luidde het ant
woord: ,,Dat vmd jij wel jammer, hél". De 
vlaggenparade was er wel: de Vlaamse 
Leeuw en de Belgische driekleur, vanzelf
sprekend, maar ook de Waalse Haan, de 
Europese vlag en een vaan van de Action 

Fouronnaise De VU'ers zongen er het 
Vlaamse volkslied en trokken daarna op 
pad. Even daarvoor hz&Johan Sauwens 

een korte toespraak gehouden. Hij ver
wees daarbij naar de haast legendarische 
Voerwandelingen. De burgemeester van 
Bilzen prees ook de samenwerking tussen 

Over de breuicliin 
tussen goed en icwaad 

In Vlaanderen is al enkele decennia een 
onderhuidse crisis aan de gang. Velen 
hebben het lastig met de overgang van 
rechtlijnige slogans en vierkantige eisen 
m Vlaamse betogingen naar onvolmaakte 
overeenkomsten als resultaat van aansle
pende onderhandelingen aan ronde tafels 
in Belgische kastelen. 
Mythevorming en idealisering van het ver
leden zijn jarenlang het nevenproduct ge
weest van de geschiedschrijving over de 
Vlaamse beweging. Een nieuwe generatie 
historici stelt nu zelf de vragen en zoekt 
eigen antwoorden Ook daarmee heeft 
eer aantal mensen het lastig 

FLAMBOYANT 

Aan de ene kant staan de goeden en de 

getrouwen, aan de andere kant de slech
teriken en de verraders. Of toch niet? 
Op deze vraag formuleert Willy Cobbaut 
in een 16 blz. tellend pamflet een ant
woord. Hij wil daarmee een bescheiden 
stem geven aan een aantal nationalisten 
in Vlaanderen die zich ergeren aan be
schuldigingen van ontrouw en aan het 
daarmee gepaard gaande scheldproza dat 
gul over hun hoofden uitgestort wordt. 
Dit flamboyant geschreven pamflet is een 
uiting van de vrijheid van mening die de 
auteur ook in eigen kring blijft opeisen 
Eén exemplaar kost 30 fr Vanaf twee 
exemplaren is de prijs 25 fr per stuk, be
drag te storten op rek.nr. 000-0914764-54 
(W Cobbaut, Bosstraat 2 9^10 Baarde-
gem). 

Traditie
getrouw was 
erop 11 Juli In 
Voeren weer 
een heuse 
'vlaggen
parade' 
(foto 1998). 

de Vlaamse Voerenaars, niet alleen 'VU'er 
Jean Duyssens, maar ook de CWtrHuub 

Broers deelden in de lof Sauwens wist de 
toehoorders ook officieel te melden dat 
de 'VU inzake de Vlaamse regeringsvor
ming uitdrukkelijk gevraagd had voor de 
bevoegdheid van Binnenlandse 
Aangelegenheden, dat onder meer de 
voogdij over de gemeentebesturen in
houdt. 

11 juli in Voeren was puik georganiseerd 
en vraagt juist daarom iets meer mobilisa
tie. 

(gv) 

Het OCMW Antw/erpen zoekt 
gemotiveerde 

MAATSCHAPPELIJK 
WERK(ST)ERS en SOCIAAL 

VERPLEEGKUNDIGEN 
voor onze sociale (wijk)centra, de so
ciale dienst van de ziekenhuizen of in 
één van de diverse OCMW-instellingen 
en -projecten. 
Voorwaarden: 
• een diploma hoger niet-universitair 

onderwijs : Al maatschappelijk assis
tent of sociaal verpleegkundige; 

• de burgerlijke en politieke rechten 
genieten; 

• van onberispelijk gedrag zijn; 
• niet in overtreding zijn met de dienst

plichtwetten. 
Soilicitatiefbnef met curriculum vitae ter 
attentie van Emiel Everdepoei, directeur 
7e Directie Personeelszaken, OCMW 
Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen 
Inhoudelijke informatie over deze |ob 
kan je bekomen bij Kanna Lenaerts, 
diensthoofd sociaal werk,OCMW Ant
werpen, Lange Gasthuisstraat 32 te 
2000 Antwerpen, tel. 03/223.58.06, fax 
03/223.53.25 
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Een bewogen weekeinde 
(Vervolg van blz. 5) 

Aldus kwam een einde aan een lange dag 
van overleg en debat. Maar daannee was 
de kous niet af want op een bijeenkomst 
van ID21 te Aalst werd de afwijzing van 
Bert Anciaux op afkeuring onthaald. 
Verdachtmakingen als zou het hier om 
een afrekening tegen ID21 gaan is echter 
volledig uit de lucht gegrepen. 
Wij begrijpen ook niet dat een ernstig 
man als Bart Sturtewagen het in 'De 
Standaard' (12 juli jl.) over 'een politieke 
sluipmoord op Anciaux' heeft en waarbij 
'vanuit de gordijnen een mes werd ge
plant in de beste kans die de VU op een 
toekomst had." 

Wie zaterdag de debatten in Edegem heeft 
bijgewoond begrijpt dergelijke uitspra
ken niet, ze zijn ronduit gemeen! De sta
tutair verantwoorde uitspraak is het resul
taat van een vrijmoedige discussie waarbij 
vele meningen aan bod konden komen. 
Wie de zitting heeft gevolgd en de stand
punten heeft gehoord begrijpt dat de uit
spraak niet tegen de persoon van Bert 
Anciaux was gericht, maar dat de partij
raad gebruik heeft gemaakt van zijn recht 
om de democratie binnen de partij gestal
te te geven. 

OVEMICÉND" 

De reacties op de uitslag stapelden zich 
op en dreigden, uitgerekend op de 
Vlaams-nationale feestdag, de partij in 
twee kampen te verdelen. De uitspraken 
van enkele topmensen op TVl (zondag
avond) waren niet van die aard om het 
probleem een serene oplossing te geven. 
En dat er een oplossing moest komen, 
bleek meer dan ooit op maandagmorgen. 
Na uren beraadslagen besloot het partij
bestuur nog diezelfde avond de partijraad 
opnieuw samen te roepen, dit maal in 
Essene (AfOigem). De leden werd ge
vraagd zich te beraden over de uitslag van 
zaterdag te Edegem. Daartoe waren velen, 

138 stemgerechtigden, bereid. Dat ze ge
vraagd werd om de statuten even opzij te 
leggen vonden de meeste een gevaarlijk 
precedent. Koen Pauli, voorzitter van de 
Statutencommissie, verwoordde dit onge
noegen op voortreffelijke wijze. Na toe
lichting door voorzitter Vankrunkelsven 
kreeg Bert Anciaux gelegenheid een ver
klaring af te leggen waarna het debat geo
pend werd. Ook hier kregen voor en 
tegen een kans. Uit de tussenkomsten 
bleek grote zorg om de eenheid binnen 

de partij en het verlangen om van de re
geringsdeelname het beste te maken. 
Opmerkelijk was de vraag van kamerhd 
Danny Meters om ID21 binnen de VU te 
integreren. In zijn antwoord benadrukte 
voorzitter Vankrunkelsven „deze integra
tie zo snel mogelijk te verwezenUjken." 
Uiteindelijk werd dan toch een tweeder
de meerderheid gevraagd omdat alle aan
wezigen een duidelijke uitspraak verlang
den. En met de uitslag bleek dat ook zo. 

105 aanwezigen verklaarden zich bereid 
'Edegem' te herzien, 28 niet, 4 onthielden 
zich (1 blanco). In een tweede stenmiing 
spraken 103 partijraadsleden zich positief 
uit over de voordracht van Bert Anciaux, 
25 wilden deze niet, 9 onthielden zich (1 
blanco). 

Zo werd het duo Johan Sauwens - Bert 
Anciaux met overtuiging voor een minis
terambt aangeduid. 

(mvi) 

Welkom in de Westhoek 
Ondanks de aanhechting bij Frankrijk in 
1678, oogt de Westhoek nog steeds 
'Vlaams' en spreekt een deeltje van de ou
dere bevolking nog een beetje de oor
spronkelijke streektaal. Het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen en lokale socio-culture-
le verenigingen ijveren voor de instand
houding van dit 'Vlaams gezicht' o.m. 
door cursussen Nederlands. 
Nieuw is dat Frans-Vlaamse huizen en 
boerderijen met een Vlaams huisnaam-
bordje worden gesierd en dit op uitdruk
kelijke aanvraag van de bewoners (reeds 
± 400 geplaatst door de Brugse vereni
ging Euvo). 

De gemeentebesturen steunen hen daar
in, ook door de straatnaamborden in het 
Vlaams dialect aan te brengen en, heel re
cent, door naast het bord 'Mairie' een 
Vlaams 'Wethuis"-bordje bij te plaatsen. 
En ook horecazaken doen mee met een 
Euvo-bordje of brengen zelf een Vlaamse 
naam aan. Zo vind je in Bavinchove, een 
dorpje ten zuiden van het heuvelstadje 
Cassel, bij de kerk een gezellig cafeetje 
(maaltijden mits reservatie), uitgebaat 
door een piepjong echtpaar uit de streek, 
dat een Vlaamse huisnaam vond. Sedert 

kort prijkt daar langs weerszijden van de 
deur de geschilderd 'In den Goedendag'. 
Terloops, de uitbaters zoeken nog steeds 
de juiste uitieg wat nu een goedendag (als 
wapen) eigenlijk is. Kenners kunnen hen 
contacteren op nr. 0033/328.48.49.18. 
Op enkele honderden meters verder, bij 
het station van Cassel, op Okselaars 
grondgebied tref je dan weer een ander 
café-restaurant aan, met als geranten een 

Frans-Vlaamse autochtone en haar 
Bretoense echtgenoot uit Vannes. De 
Vlaamse leeuw en de Bretoense vlag han
gen daar naast de kaart van Bretagne. Ook 
de keuken en de animatie ademen dit ge
slaagd Vlaams-Bretoense samengaan. Op 
25 september a.s. wordt hun Euvo-bordje 
'In den Bretoen' ingehuldigd. WIJ-lezers 
die dat wensen kunnen aanwezig zijn bij 
deze feestelijkheid. 

Vankrunkelsven 
wist het 
congres van 
regeringsdeel
name te 
overtuigen. 

z 

WEST-VLAANDEREN 
Ma. 19 juli BRUGGE: Culturele na

tuurwandeling te Wildenburg IWingene) 
o.l.v. Omer en iivina Dombrecht. 
Samenkomst op parkeerplaats Delhaize, 

st.Kruis om 14u., vandaar carpooling. 
Org;: wvc-Brugge-Zuid. 

Wo. 28 Juli BiiUGCE: Jaanijkse 
sport en speldag van VVVC-Brugge-Noord. 
Om I5u. in t Keunekot, Warendestraat te 
SIjsele. Deelname 200 fr. Inschrijven bij 
joriska, 050/34.19.74. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 29 aug. GRIMBERGEN: Met de 

BUS naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 
8u. Beigem-station, 8u.05 Grimbergen
station, daarna opstapmogelijkheid aan 
Manke Vos en oprit Ring Wemmel. Na be
devaart bezoek aan tentoonstelling 'In 
Flanders Fields'. Kostprijs bus: 400 fr 
Info en inschrijven bij G. Asselberghs, 
02/269.20.77. Org.: VTB-VAB Grimbergen-
Beigem-Humbeek. 

ANTWERPEN 
Vr. 16 juli BORGERHOUT: 

Beiaardconcert van 14 tot 15u. aan de 
Reuzepoort. Org.: Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

01. 27 juli BERCHEM: FVV 
Berchem neemt deel aan voetrally van DF-
ian Blom. Deelname: 200 fr Samenkomst 
om 13U.30 aan het stadhuis. 

DO. 29 juli EDEGEM: PW-Edegem 
bezoekt retrospectieve tentoonstelling 
van Pol Mara. Afspraak om I3u.30 
Kerkplein Elsdonk. 

Za. 7 aug. BORCERHOUT: Bezoek 
tentoonstelling 'Zilver voor Sir Anthony' in 
Sterckxhof te Deurne. Samenkomst om 
14u. aan het Zilvermgseum, Sterckxhof 

provinciaal domein. Info: Jan De 
Scheerder, 03/236.45.40. 

ZO. 8 aug. EDEGEM: Fietsen rond 
Doel, langs waardevolle fauene en flore 
(33 km). Kerncentrale leent gratis fietsen. 
Reservatie vóór 28 juli op tel. 499.17.66 of 
288.52.85. Wie niet fietst kan ook wande
len. Org.: FVV-Edegem. 

Vr. 20 aug. BORGERHOUT: 
Beiaardconcert van 14 tot 15u. aan de 
Reuzepoort. Org.: Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

ZO. 29 aug. BORGERHOUT: Met de 
bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 
7u. aan café Postduif, Diksmuidelaan te 
Berchem. Inschrijven tot 20/8. Deelname: 
1.100 fr voor bus + middagmaal. Info: 
Jan De Scheerder, 03/236.45.40. 
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Zomerzoektocht te Damme 
Dit jaar loopt de zoektocht van Vlaamse Kring Damme tot 15 september Starten gebeurt in Damme centrum en 

loopt opnieuw via een zeer gezellig parcours van ± 20 km 
Deelnemingsformulieren (250 fr) kunnen afgehaald worden bij Luc ReckelDus Stationsstraat 165 te 8340 Damme 
(Sijsele), Jean-Pierre Bruneel, Middelburgsesteenweg 19c te 8540 Damme (Moerkerke), Cornille-Madou, brood- en 

banketbakkerij. Stationsstraat 105 te 8340 Damme (Sijsele), Dienst van Toerisme, Markt (Huize de Grote Sterre), 
Damme, Bakkerij Lonneville, Kasteelstraat 10 te 8340 Damme (Moerkerke) en Garage Vandenbon, Café De Groene 

Hoornstraat 59 te 8340 Damme (St -Rita) 
De antwoordformulieren moeten ten laatste op 15 september 1999 om 24u afgegeven of toegestuurd worden naar 
een van bovenvermelde adressen Aan deze zoektocht is als naar gewoonte een mooie en uitgebreide prijzentafel 
verbonden De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 16 oktober 1999 om 20u in zaal De Rostune, Stationsstraat 15 

te Damme (Sijsele) 

^S^P 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

ZOMERVERKENNINCEN 
OPEN DACUITSTAPPEN VOOR INDIVIDUEN, GEZINNEN, GROEPEN, 

ZATERDAG 17 juu: Fabrieksstad Aalst en 

Louis Paul Boom 

ZATERDAG 24 JUU: Faciliteitengemeenten: 

De Zes 

ZATERDAG 31 juu: In Flanders Fields: 

het Keltische spoor 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS: Leuven, 

,;; eeuwenoud Vlaams strijdtoneel 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS: Gent: 

Kefeer Kaycsi-route 

10 
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DEZE WEEK IN KNACK 
http://www.knack.be 

DE WORTELS 
VAN PAARS 
Over "de liberalen van de SP", de tikfout van 
een secretaresse in de PVV-kwartieren, la 
troisième gauche, de Wetstraat gezien vanuit 
Toscanië en Zuid-Afrika, de degoutés en de 
degoutants, de gesprekken in Dendermonde, 
het ongeduld van Bert Anciaux, de glansrijke 
terugkeer van Frank Vandenbroucke, Jos 
G e y s f ^ ^ ^ i i ^ i j n e r , Marcel Colla en de 
kippencnsis/Kortom, de lange voorgeschiedenis 
van Verhofstadt 1: een reconstructie. 

WEEKEND KNACK 
Het grote Star Wars abc: Aan de vooravond 
van de Europese première van de nieuwste 
'Star Wars'-fdm, 'The Phantom Menace', alles 
wat u over het melkwegsprookje weten wil: de 
hype en de helden, de prinsessen en de planeten, 
de monsters en de makers. 

JtÜ 
Knack Agenda Wacatujre 

WIJ ZUN DE 
GOEDKOOPSIElü 

Fotokopiepapier 
aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 
70 BEF de 500 vel +BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 
Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 

DJI Lhyj 
iiVii 'J-J 

www.volksanl«.b« 

^^r /ir'/??^'^^/^^:^^^ f n ^ ^/t^u^ 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14 30 uu r - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 

VU&ID 
VOOR DE VERNIEUWING 
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Lodewijk De vocht: 
componist 

en dirigent 
• CULTUUR • 

Lodewijk De Vocht werd te Antwerpen ge
boren op 21 september 1887 en overleed 
te 's Gravenwezel op 27 maart 1977. Zijn 
eerste effectieve contact met de muziek 
ervoer hij binnen het Antwerpse iiathe-
draalkoor. Zijn echte muzikale opleiding 
verkreeg hij aan het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium van Antwerpen. 

VIRTUOOS 
De Vocht startte zijn compositorische 
werk op veertienjarige leeftijd, toen hij 
voor de Antwerpse Sint-Augustinuskring 
de cantate 'Groeninger Grootheid' 
schreef Naast zijn aanvankelijke orches-
trale werken zal De Vocht zich later voor
al gaan toeleggen op de vocale muziek. 
In de periode 1908-1911 schreef hij zijn 
'Jaarkrans van geesteUjke liederen rond 
de haard', een bundel volkse religieuze 
liederen. 

Lodewijk De Vocht zal bij ons ontegen
sprekelijk bekend blijven door zijn popu
laire Marialied, op tekst van de priester-
dichter August Cuppens, 'Onze Lieve 
Vrouw van Vlaanderen'. 

Verder componeerde hij de muziek bij 
teksten van Guido Gezeik, Jozef Simons 

en Bert Pelentan. 

Origineel als componist was hij zeker in 
zijn virtuoze koren zonder woorden, 
'Lentevreugd' (1919) en 'Grote symfonie 
voor koor en orkest' (1932). 
Vooral in het Antwerpse muziekleven was 
Lodewijk De Vocht actief als pedagoog en 
dirigent. 

Zo werd hij in 1913 kapelmeester van het 
Antwerpse Kathedraalkoor. Twee jaar 
later was hij dirigent van Constance 

Teichmanns vrouwenkoor 'Pro Christo', 
dat hij een jaar later omvormde tot de 
spraakmakende 'Chorale Caecilia'. 
In 1921 werd hij aangesteld tot ieraar 
Harmonie aan het Antwerpse Conserva
torium. 

WILFRIED PAS 
Met de uitvoering van beroemde koor
werken van onder ander Milhaud, 

Honegger, Roussel, Kodaly, enz. verover
de hij zich een internationale faam. 
Steeds promootte hij ook het werk van 

zijn Vlaamse collegae 
Dat hij in 1933 de directeursstoel van het 
Antwerpse Conservatorium aan Flor 

Alpaerts diende over te laten, was moei
lijk te verteren. Slechts gedeeltelijk werd 
hij beroepsmatig gecompenseerd met de 
titel 'Bestuurder der concerten van het 
conservatorium'. 

Na de bestuursperiode vunjefvan Hoof 

(1941-1944) werd De Vocht dan toch op 
12 december 1944 conservatoriumdirec
teur Hij bekleedde deze functie tot 30 
juni 1952. 

Lodewijk De Vocht heeft in zijn werk 
steeds gestreefd naar eenvoud en harmo
nie. Zijn muzikale oeuvre kan men karak
teriseren als lyrisch uitdeinend en monu
mentaal, maar terzelfdertijd ook steeds 
verinnerlijkt en dicht bij de ziel van het 
volk. Het is precies die Üefde voor zijn 
volk en taal, die hem in al zijn gediversi
fieerd werk inspireerde. In de ware zin 
van het woord wilde hij zijn volk verhef
fen en verfijnen, tegen alle stromingen 
van vervlakking en banaliteit in. 
Het beeld werd ontworpen door de 

Antwerpse beeldhouwer Wilfried Pas die 
ondertussen naamt maakt met zijn sculp
turale vereeuwiging van enkele Vlaamse 
groten: Van Ostaijen, Van Wilderode, 

Elsschot en Herman Teirlinck. 

Alle lof aan het gemeentebestuur van 
Schilde-'s Gravenwezel, dat het initiatief 
nam en de nodige financiële middelen 
bijlegde, om deze belangrijke cultuurdra
ger uit zijn gemeenschap, voor het nage
slacht te vereeuwigen. De opstelling op 
het Lodewijk De Vochtplein, in het cen
trum van de gemeente, vlak bij de kerk en 
De Vochts voormaUge woonhuis, is uitste
kend. 

Dirk Stappaerts 

Voor doe-het-zeivers en icnutseiaars 
Nico Zwinkels presenteert het doe-het-
zelfgedeelte van het tv-programma 'Eigen 
huis en tuin'. De man geniet daardoor 
enige bekendheid en een doe-het-zelf 
boek kon dan ook niet uitbUjven. 'Doe-
het-zelfboek' heet het en het neemt de 
handige en minder handige Harry's onder 
ons mee op een tocht doorheen het huis. 
Alvorens aan die rondleiding te beginnen 
geeft Nico wel enkele nuttige tips over de 
plaats waar en de materialen waarmee je 
best kan klussen. Daarna worden doe-het-
zelftips verschaft naargelang de kamer van 
de woning waarin Nico zich bevindt. Over 
bv het plaatsen van lambrisering of het 
maken van een garderobekast tot het bou
wen van een veranda. Het opzet van het 
boek maakt dat de hele uitgave ook veel 
interieurtips bevat gaande van het maken 
van meer ruimte tot het beveiligen van de 
garage. Een uitstekend doe-het-zelfover-
zicht, waarbij beginnende klussers toch 
aangeraden wordt het eerst eens te probe
ren in de woning van de buren ... 
Bij uitgeverij Cantecleer verschenen dan 
weer enkele fraaie boeken over het her
stellen van oude meubels. Geen groottan
tes, maar wel hun oude kasten, stoelen of 
tafeltjes. 'Opknapmeubels' van Astrid 

Ritmeester gaat in de eerste plaats op zoek 
naar die oude gevallen: rommelmarkten 
en kringloopwinkels blijken in deze een 
goudmijn te zijn. Daarna stelt de auteur 
het materiaal aan de lezer voor om iets 
verder - en daar dienen dit soort boeken 
voor - van wal te steken met tal van tips. 
Ze verandert niet alleen een oude deken

kist en een 'saÊirikist', maar zelfs een le-
Ujk, oud stereomeubel uit de jaren '60 
krijgt weer een eigentijdse bestemming. 
Een andere Cantecleer-dame is Linda 

Barker en ook zij neemt haar lezers mee 
in het herstellen, opknappen en decore
ren van oude meubels. 'Van oud naar 
nieuw' heeft hoegenaamd niets te maken 
met de jaarwisseling, maar wel met het 
trotseren van de jaren. Meubels en deco
ratiestukken die door Barker onder han
den zijn genomen, kunnen weer een hele 
tijd mee. Ook in deze uitgave veel tips en 
prachtige foto's. De auteur gebruikt het 
principe van de rondleiding door het huis: 
meubels voor de woonkamer, de badka
mer, de slaapkamer en de keuken komen 
allen afeonderlijk aan bod. De uitgave sluft 
af met enkele basistechnieken en -repara
ties en met enkele sjablonen die kunnen 
worden gebruikt bij het decoreren van 
oude meubels. 

Wie zelf meubels wil maken kan dan weer 
terecht bij 'Traditioneel houtbewerken -
Kindermeubels' onder redactie van Helen 

Adkins. Meer ervaren hobbyisten zullen 
met dit boekje als voorbeeld weinig moei
te hebben met het in elkaar steken van 
een hobbelpaard, een speelhuis of een 
kapstok. Erg verzorgde en verhelderende 
uitgave. 

Modelbouwers zullen zeker hun gading 
vinden bij 'Het complete tienerpop woon-
boek' en bij 'Kermis- en circuswagens'. De 
eerste titel is uitgegeven bij Tirion en 
bevat ideeën en plannen voor een volledig 
bemeubeld poppenhuis. Of het nu een 

sofa, een tuinset, een bureaukast of een 
boekenrek is: voor elk meubelstuk bestaat 
er een miniatuurexemplaar. Dat geldt 
zeker ook voor de kermiswagens. Bij La 
Rivière verscheen een 'hobbyboekje' waar
in piekfijn wordt uitgelegd hoe je een 
grote kermiswagen tot in de kleinste de
tails kan namaken in Madurodam-formaat. 
Al dat moois wordt vrijwel volledig in el
kaar gestoken met wegwerpmaterialen: 
een fijne tijdsbesteding voor geen geld. 
Wi)zen we tot slot ook nog op twee ande
re creatieve doe-boekjes. Eentje heet 
'Cadeau-doosjes' en bevat tal van voor
beelden van hoe je met goedkope mate
rialen toch fraaie dingen kan maken, een 
ander is 'Memory-albums' en dat beavt 
1001 ideeën voor het inplakken van foto's. 

«> Doe-het-zeljboek. Nico Zwingels. 

UÜg. Tïrion - Baam. 1999- 256 bh., 

1390Jr. 

c» opknapmeubels. Astrid Ritmeester. 

Uitg. Cantecleer - Baam. 1999. 60 

bh., 595 fr. 

'=» Van oud naar nieuw. Linda Barker. 

Uitg. Cantecleer - Baam. 1999- 142 

bh, 995 fr. 

^ Traditioneel houtbewerken. Uitg. 

Cantecleer - Baam. 1999. 80 bh, 

595fr. 

c® Kermis- en circuswagens in minia

tuur. Martin Scherstra. 

Uitg. La Rivière - Baam. 1999-

64 bh. 350 fr. 

•^ Het complete tienerpop woonboek. 

Christel Dekker-van Heist. Uitg. Tirion 

- Baam. 1999. 48 bh, 380 fr. 

•=» Cadeaudoosjes. Diny Sprakel & 

Annie Fransen. Uitg. La Rivière -

Baam. 1999 48 bh, 250 fr. 

'^Memory-albums. 

Maria Rademaker. Uitg. Tirion -

Baam. 1999. 48 bh, 498fr. 

LodewUk 

De Vocht zal 

bekend bl|)ven 

door zUn popu

laire Manalled 

'Onze Ueve 

Vrouw van 

Vlaanderen'. 
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Tibet is in. Ook in Hollywood dat op de Tibettour ging met 
'Kundun', 'Seven years in Tibet'en'Red Comer' met Richard Gere, 
een aanhanger van de Daila lama. Niemand echter kon de roman 
van de Brit James Hilton (1900-1954) 'Lost Horizon' ('Het verlo
renparadijs') uit 1933 doen vergeten. Die speelt zich afin het ge
heime Tibetaanse klooster Shangri-la. De viersterrenverfilming 
van Frank Capra in 1937 maakte het boek wereldberoemd. De nu 
haast vergeten Ronald Colman en Jan Wyman zaten samen met 
drie andere protagonisten in een Tibet waar gezondheid, vrede en 
eeuwig leven de boventoon voerden, tot aan een kwellend einde. 
De herverfilming in 1973 als een soort musical, was waardeloos 
'Lost Horizon' verscheen in 1939 voor het eerst in pocket en veer
tigjaar later - vijfentwintig jaar na de dood van de auteur - ver
scheen de 80ste druk. Sindsdien werd het wat stiller. In 1988 ver-

ONTERECHT VERGETEN 
scheen er ook een audio-uitgave, die nog steeds verkrijgbaar is. 
Zijn tweede wereldsucces werd 'Goodbye, Mr Chips' (Dag! Meneer 
Chips) uit 1934, in 1939 eveneens goed voor een viersterrenver
filming. Deze kroniek over het strenge hoofd van een Engelse 'pu
blic school', die door de liefde van een vrouw een aangenamer fi
guur wordt, door iedereen gerespecteerd en bemind, leverde een 
Oscar op voor de beste vertolking aan Robert Donat, nochtans in 
zware concurrentie met Clark Gable ('Gone with the wind). Ook 
hier kwam een waardeloze remake (1969): een musical met lied
jes van bedenkelijk allooi 

De driesterrenfilm 'We are not alone' (1939) was eveneens naar 
een roman en een scenario van James Hilton. Schitterende vertol

kingen en onverwachte wendingen maakten van deze film met in 
de hoofdrol de ster van dat ogenblik, PaulMuni, een wereldsucces 
De derde roman die Hilton over de hele wereld zag verschijnen is 
'Random harvest' (Gevangenen van het verleden) uit 1941. In de 
driesterrenverfilming uit 1942 is acteur Ronald Colman - mét 
Oscarnominatie! - een legerofficier die aan geheugenverlies lijdt 
door WO L Hij wordt gered door een jonge revuedanseres. 
Hilton werkte ook als sceruirist aan andere Hollywoodfilms zoals 
'Knight without armour' (1937) met Mariene Dietrich, 'Mrs 
Miniver' (1942) die maar liefst 7 Oscars in de wacht sleepte, en het 
minder geslaagde Gary Cooper-vehikel 'The story of Dr Wassell' 
(1943). 

K̂Tllem Sneer 

• MENGELWERK • 

^=s=s/ Casino Las Vegas in 1973 De stad is de pleis
terplaats van miljardairs, gokkers en avonturiers 
Uiteraard is ook de nnaffia er aanwezig. Eén van hun 
topmannen is Sam 'Ace' Rotlistein, een gewiekste kerel 
die het tot casinomanager heeft geschopt en nauwe 
banden onderhoudt met de lokale overheid De zaken 
gaan erg goed, voorlopig althans.. Amerikaanse mis
daadfilm van Martin Scorsese uit 1995 met Robert De 
Niro, Joe Pesci en Sharon Stone. Zat. 17 Juli, Ned. 1 om 
22U.07 

^•^=^ Meteor Hongkong en New York worden be
dreigd door een reusachtige meteoor en de weten
schappers stellen alles in het werk om een wereldwijde 
ramp te voorkomen. Amerikaanse SFfilm van Ronald 
Neame uit 1979 met Sean Conner/ en Nathalie Wood. 
Zon. 18 juli. Kanaal 2 om 21u.20 

^^^^ Perfomriance Britse thriller van Donate Cammell 
en Nicolas Roeg uit 1970 met Mick Jagger, James Fox en 
Anita Pallenberg Chas Devilin, een sadistische gangster, 
heeft in Londen een moord gepleegd en heeft zich 
daardoor de woede op de hals gehaald van zijn vroege
re baas Harn/ Flowers Hij wordt opgejaagd en vindt een 
schuilplaats bij Turner, een ex-popster. Dit regiedebuut 
van Nicolaas Roeg veroorzaakte toendertijd heel wat 
opschudding. Maan. 19 Juli, Ned. 3 om 22u.56 

Jack Nicholson 

In 'The Last 

Detail', woens. 

21 Juli, Canvas 

om 21U.30. 

^•^^ Amarcord Italiaanse film van Federico Fellini uit 
1974.1972 Titta, een vijftigjange man, komt op zekere 
dag tot de vaststelling dat zijn omgeving hem onbe
kend voorkomt Koortsachtig zoekt hij naar aankno
pingspunten om erachter te komen wie hijzelf ook al
weer was, maar tevergeefs Een poëtische en tevens 
ironische film waarin Fellini herinneringen ophaalt aan 
zijn jeugd en het Italië van de jaren 50, met het opko
mend fascime DIns. 20 Juli, Canvas om 23u. 

^-'^rd^ Thunderbail Britse avonturenfilm van Terence 
Young uit 1965 naar lan Fleming Emilio Largo, die aan 
het hoofd staat van de internationale misdaadorganisa
tie 'Phantom' heeft twee atoombommen gestolen uit 
een militaire basis Hij eist nu 100 miljoen pond in de 
vorm van zuivere diamanten Krijgt hij die niet binnen 
een week, dan zal hij een grootstad met de grond gelijk 
maken. Ceheimagent 007 moet een en ander voorko
men ... Dond, 22 Juli, Kanaal 2 om 20u.55 

'^sr^ Woodstock 99 25 jaar na het legendarische 
Woodstock-festival gaat in Rome (New York- een drie
daags rockconcert van start De eerste optredens zijn 
o m. van Aerosmith, Foo Fighters en Alanis Morrisette 
vrü. 23JUII, Kanaal2omOu.50. 

Vakantie in eigen land 

10 

Van onze jeugdjaren herinneren wij ons 
hoe afgunstig wij waren op onze klasge
nootjes telkens wij van hen vernamen dat 
ze één of ander land aan de Middellandse 
Zee hadden bezocht. Wij waren natuurlijk 
weer niet verder geraakt dan Klemskerke 
aan de Vlaamse kust. Later, toen de mo
gelijkheden er waren om zelf naar het 
zonnige zuiden te trekken, was de inte
resse er al veel minder: ook het eigen 
land biedt vele, mooie vakantiekansen. En 
hoe kan je die beter ontdekken dan te 
voet of met de fiets? 

Wie met de tweewieler in Vlaanderen op 
pad wil moet zeker eens grasduinen in de 
Dicht-bij-huis-gidsen van uitgeverij 
Lannoo. Deze uitstekende reeks werd on
langs aangevuld met het 'Groot fietsboek 
Vlaanderen', dat 50 bewegwijzerde of uit
gestippelde fietsroutes in lusvorm bevat. 
Het werk is samengesteld door freelance-
journalist Robert Declerck, die het fietsge-
beuren door en door kent. „Vlaanderen is 
op een aantal plekken aan het verloede
ren, heel zeker" schrijft hij. „Maar aan de 
andere kant vallen er ook nog ontelbare 
mooie plekjes te ontdekken" gaat hij ver
der Het zijn vooral die mooie plekjes 
waar dit fietsboek ons mee naartoe wil 
nemen. Hij vraagt de gebruikers ook de 
routes meerdere keren af te leggen: een 
parcours ziet er immers heel anders uit in 
de zomer dan in de winter Waar mogelijk 
en nuttig geeft de samensteller ook meer 
uideg bij de bezienswaardigheden. „Deze 
fietsroutes geven je een beeld van 
Vlaanderen; een onvolledig beeld welis
waar, want er is in Vlaanderen nog veel 
meer te zien - en te fietsen." 
Het boek bevat, zoals gezegd, een 50-tal 
lusvormige fietsroutes, netjes verdeeld 
over de 5 Vlaamse provincies. Daarbij is -
zoals in de meeste Dicht-bij-huis-gidsen, 
naast de afstand steeds aangegeven welke 
de aard van de weg is en hoe de beweg
wijzering (indien aanwezig) gebeurt. 
Voorts bevat elke route vanzelfsprekend 
een plannetje en een korte routebeschrij
ving. 

ONDERTUSSEN IN WALLONIË 

Ook de auteur van 'Ippa's Ardennengids 
van België' heeft al delen van de 'Dicht-
bij-huis-gidsen' voor zijn rekening geno
men. Dit keer geeft hij geen gedetailleer
de wandelroutes, maar laat hij de geïnte
resseerde kennismaken met de fraaiste 
autoroutes. Hij doet dat nadat hij zijn le
zers heeft ingelicht over de geschiedenis 
en de grenzen van de Ardennen. Van 
Remoortere maakt de toeristen ook ver
trouwd met de wereld van spleten, holen 
en grotten en geeft hen uitgebreide infor
matie over de talloze Ardense rivieren 
met hun nog takijker zijriviertjes. 

Voorts geeft hij een summiere beschrij
ving van het beschermd natuurschoon. 
Ruim 50 natuurteservaten passeren de 
revu, elk met een korte karakterisering. 
Deze indrukwekkende Ardennengids sluit 
af met een overzicht van de legenden en 
een hoofdstukje met nuttige adressen en 
andere praktische informatie. 
Van André Pierlot verscheen recent 'De 
Gaumeroute', over de meest zuidelijke 
streek van België, die kan worden om
schreven met twee woorden: mild en 
ruig. „De mildheid van het reliëf, van het 
klimaat, van het leven en de harmonie 
tussen deze verschillende elementen. De 
ruigheid van de inwoners, met hun krasse 
taal, hun bijtende humor, hun vrijpostige 
antwoorden, hun onbevangen kritiek ..." 
Wie in de Gaume vertoeft zou volgens 
weer andere bronnen 'alle karakteristieke 
trekken van een zuideriing' overnemen. 
Vooraleer Pieriot aan de beschrijving van 
de eigenUjke route begint, geeft hij kort 
enkele essentiële wandeltips (bagage, 
eten en drinken, loslopende honden, ...) 
en daarna wat uitleg over de geografie, de 
geschiedenis, de taal, het woonmilieu en 
de tradities van de Gaume. Ook over de 
natuur is er een kort hoofdstuk voorzien. 
Het volledige traject van de Gaumeroute 
beslaat 140 km. en wordt in Pierlots boek
je onderverdeeld in 6 etappes. Om in één 

week tijd allemaal te doen, of om in af
zonderlijke stukken. Wandelaars met min
der kruit in de benen kunnen in dit boek
je ook terecht voor één van de elf luswan
delingen rond Yirton. Een prettige, prak
tische uitgave! 

(gv) 
°» Groot Fietsboek Vlaanderen. 

Robert Declerck. Uitg. Lannoo • lïelt. 

1999. 321 blz., 695 fr. 

«• Ippa's Ardennengids van België. 

Julien Van Remoortere. Uitg. Lannoo 

- fielt. 1999. 432 blz., 695 fr. 

^ De Gaumeroute. André Pierlot. 

Uitg. Globe • Roeselare. 1999- 136 

blz., 450fr. 

Vlaanderen 
Als ik weg wil zijn 
Ga ik naar Vlaanderen 
Even weg van Holland en Vlaanderen is dichtbij 
En als ik vnj wil zijn 
Ca ik naar Vlaanderen 
Ik voel mij zoveel lichter als ik Vlaanderen binnenrij 
Even weg van alle dingen 
Die ik thuis vaak moet verdringen 
Nieuwe dagen nieuwe nachten 
Open voor het onverwachte 
Ik voel mij in Vlaanderen zorgeloos 
Ik voel mij in Vlaanderen vrij 

En als ik lachen wil 
Ga ik naar Vlaanderen 
Want ze lachen niet zou gauw maar als ze lachen Is het echt 
En als ik praten wil -» 
Ga ik naar Vlaanderen 
Waar het laatste woord voorlopig nog door niemand is gezegd 
Waar gesprekken altijd duren i 
Tot de eerste morgenuren 
Waar ze eindeloos kunnen drammen 
Waar de ruzie op kan vlammen 
Maar de redetwist uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht. 

c» Uit 'Er is nog zoveel niet gezegd'. U&iJesteksten van Paul van Vliet. 
Uitg. Fontein - Baam. Vierde, aangevulde druk. 1999. 200 blz. 
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Over brieven 
De redactie mocht na het bijzonder 

congres van zaterdag 10 juli te 

Edegem talrijke bneven ontvangen, 

ZIJ handelen op een of andere wijze 

allen over het al dan met aanvaarden 

van de statutenwijziging Vanzelf

sprekend namen de bnefschnjvers 

ook een standpunt in voor of tegen 

de uitslag, voor of tegen de aandui

ding van Bert Anciaux als minister De 

meeste bneven waren ook aan het 

partijbestuur of aan voorzitter Patrik 

Vankrunkelsven en/of aan alliantie-

voorzitter Anciaux gencht Bepaalde 

bneven bevatten ook mededelingen 

van zeer persoonlijke aard 

Om al deze redenen heeft de redactie 

gemeend de bneven nog voor de zit-

ting van' het partijbestuur (10 uur 

maandagmorgen) aan de VU-voorzit-

ter te bezorgen, zo kon hij nog voor 

de besprekingen kennisnemen van de 

inhoud 

Na de nieuwe stemming in de partij

raad (22 uur maandagavond) waren 

de mededelingen behoorlijk achter

haald zodat publicatie achteraf nog 

weinig zin had 

Bovendien kon, gezien het grote aan

bod, toch maar een beperkte selectie 

van de bneven worden gepubliceerd 

WIJ hopen dat de bnefschnjvers deze 

beslissing zullen begrijpen 

wu 

• WEDERWOORD • 

Oude vrienden 
Bi) de verkiezingen na het Egmontpact 
werd de VU bi)na gehalveerd Dit dank zij 
CVP-eerste minister Tindemans Deze was 
goed ingehcht indien het Vlaams Blok als 
nieuvife partij bijkwam zou deze duizen
den handtekeningen moeten bijeenschar-
relen om als nationale partij erkend te 
worden 

Tindemans heeft het Vlaams Blok helpen 
tot stand komen Hij heeft 3 kamerleden 
en 3 senatoren van de CVP als peters laten 
ondertekenen Dit met de bedoeling om 
de nederlaag van de Volksunie te veroor
zaken 

Tindemans was er in geslaagd verdeeld
heid tussen de Vlaams-nationalisten te 
zaaien via een nieuwe partij het Vlaams 
Blok Zo kon gezegd worden dat de 
Vlaams-nationahsten verslagen waren en 
kon het Belgisch regime volgens CVP-nor-
men verankerd Maar het VB is helemaal 
met voor de CVP Het verschuift zich ach
ter de slogan „Eigen volk eerst" en ge
bruikt de vreemdelmgenhaat als schut
blad Ze IS bij elke verkiezing sterker ge
worden, zodanig dat ze de VU in sterkte 
heeft overtroffen Maar mede dank zij de 
VU IS België tot een federale staat her
vormd, er IS zelfs een nieuwe Vlaamse 
provmcie bijgekomen Vlaams-Brabant 
BIJ de verkiezigen van 13 juni heeft de 
CVP het deksel op de neus gekregen want 
nu zit zi) in het Vlaams parlement samen 
met het VB in de oppositie Nu reeds, in 
juli, stemt ZIJ samen met haar bescherme
ling van vroeger tegen de herbenoeming 
van De Batselier als voorzitter van het 
Vlaams parlement Hoe oude vnenden 
mekaar terugvinden' 

Daniel Van Hecke, 

Berg 

wanicel aicicoord 
Akkoord laat normaal veronderstellen dat 
het over vaststaande feiten gaat die met 
meer kunnen veranderd worden (WIJ, 8 
juli jl - „Niet voor minder") 
Aan een vaag akkoord heeft niemand iets 
Het kan alle richtingen uit, en vooral 
achteraf uitgelegd worden dat een bepa-
Id iets niet letterlijk in het akkoord stond 
Als men een regeerakkoord leest komen 
daar bij herhaling de volgende woorden 
in voor zal, indien, evalueren, systeem 
ontwikkelen, opstellen, werk maken, 
onderzoeken, toezien, worden overwo
gen, aangepast worden, onderhandeld 
worden, verbeteren, speciale aandacht 
krijgen, enz Werkelijk vast en letterlijk 
omschreven punten komen er bijna met 
in voor In enkele lijntjes kunnen die be
schreven worden Te bedenken dat aan 
die langdradige en nietszeggende teksten 
hele ploegen politieke medewerkers 
dagen gezwoegd hebben om ze op te stel

len Duidelijk zijn is gemakkelijk en kan 
zeer kort Iedereen verstaat dat De goe
gemeente om de tuin leiden zonder dat 
ze het voelt, is veel ingewikkelder en je 
moet dat maar kunnen onder zoveel wo
rden brengen 

Dan moet volgens hetzelfde regeerakko-
rd het "externe communicatiebeleid" 
grondig worden bijgestuurd met publieke 
informatiepunten Zal dat een schooltje 
zijn met vertalers van de politieke vaktaal' 
Als men zo verder gaat met deze babelse 
spraakverwarnng dan zal men méér werk 
hebben met spraakknobbels te ontwarren 
dan met het eigenlijke beleidswerk Dat 
er duidelijk op gencht is om zich met en 
door niemand te laten vastpinnen op dui
delijke beloften en akkoorden 

WUly Degheldere, 
Brugge 

CVP 
De 66-jange Chabert is reeds 20 jaar CVP-
minister Toch heeft die man nog scherpe 
ellebogen om de Vlaamsvoelende Bngttte 

Grouwels als kandidaat-mimster te vloe

ren Begnjpehjk dat Bngitte Grouwels 
zich 'gechoqueerd voeft door de houding 
van Chabert' (De Standaard, 30 juni jl) 
De CVP speelde het eveneens klaar om 
haar boegbeeld Wilfned Martens de eer
ste plaats op de Europese lijst te weige
ren, maar laat grootvader Chabert verder 
onverstoord de eerste viool spelen in 
Brussel 

Voor mij IS het duidelijk dat de CVP-top de 
Belgisch-conservatieve krachten zeer gun
stig gezind IS Al dat CVP-gewauwel over 
'vrouw in de pohtiek' is enkel gezwam, 
tenzij die vrouw zeer lauwtjes of onver
schillig staat tegen het Vlaams bewustzijn 
en daarbij zeer volgzaam de partijnchdij-
nen slikt 

Enkel een volledig nieuw en Vlaams-
voelend CVP-bestuur dat dezelfde 
krachtige Vlaamse pohtiek voert, zowel 
op federaal vlak als in het Vlaams parle
ment, kan die partij voor verdere ver-
schrompehng behoeden Het succes van 
de Waalse pohtici zit in hun eendrachtig-
Waalse houding, en niet in een eng 
Belgisch keurslijf Zo kan Busquin, als ver
liezer, en zonder knieval voor het Hof 

zelfs Europees commissaris worden 
Taalkennis is daarvoor blijkbaar niet ver
eist, wél Waal zijn en veel lef hebben De 
CVP-top heeft van de Waalse politici nog 
alles te leren, tenzij arrogantie Het CVP-
protest terzake klinkt hol en vals 
Inderdaad, onder de taftijke federale CVP-
eerste ministers hebben de Waalse minis
ters weinig uitgeblonken door hun kennis 
van het Nederlands Nooit heeft de CVP 
Busquin gewraakt toen deze minister van 
Sociale Zaken was Volgens De Standaard 
(1 juli |1) „wordt Busquin alleen gedre
ven door het Waalse belang" Van welke 
federaal CVP-minister kon gezegd worden 
dat deze „enkel gedreven werd door het 
Vlaams belang"' 

De VU doet er zeer goed aan de Vlaamse 
coalitite met te verlaten De CVP zou maar 
al te graag in het Vlaams beraad inbreken 
om dan de ultra zuivere Vlaming te spelen 
nu ze toch federaal buiten gewipt werd 
Ik walg van dit dubbele CVP-gezicht Het 
IS goed dat die partij op de zijhjn gepla-
tst werd en dat Vlaanderen het 4l-jang 
CVP-bewind met vergeet 

Albert Lepeer, Kortrijk 

Luiheid baart geen beschaving 
Wars van luiheid het voortouw nemen van 
de beschaving Dit moet van een volgeling 
van Ignatius van Loyola komen, de stichter 
van de jezuïeten De leuze staat inderdaad 
herhaaldelijk te lezen in Authenticiteit, het 
geestelijk testament van pater Adnen 
Taymans, s j een boek dat ietwat meer zorg 
verdiende by de uitgave 

WERELDBEELD 
Na zijn kerkelijke studies ging de jezuïet in de 
leer by J Schumpeter (Harvard) Hy promo
veerde met een studie over vernieuwend 
ondernemerschap In Antwerpen werd hy 
de grote manitoe van de toegepaste econo
mische wetenschappen in de 
Handelshogeschool, de UFSIA en de navor-
ming van managers 

Deze bezielde en erudiete man behoorde zo 
tot het cenakel dat in Antwerpen een vol
waardige universitaire beschaving gevestigd 
heeft Terecht leidde zyn inzet na zyn dood 
tot een leerstoel Taymans De dragende in
stituten hebben er goed aan gedaan zyn 
geestelyk testament uit te laten geven ook 
al IS het tien jaar later 

Taymans vraagt ons daann een nieuw 
wereldbeeld als leidraad te hanteren en hier-
by aansluitend een authentieke levensstyl te 
ontwikkelen 

Na de Middeleeuwen ontstond de verleiding 
alles te ontrafelen en te denken als een ma
chine Dat IS de kern van het mechanicistisch 
wereldbeeld Men kwam tot een twee sfe-
renmodel 

Enerzyds het subjectieve en het weten er-
rond wysbegeerte, theologie, vormen van 
psychologie, ethiek, kunst Anderzyds de 
echte wetenschappen, die objectief met de 
objectieve werkelijkheid bezig waren 
Ondanks resultaten (ruimtevaart, transplan
taties, gentechnologie, het klonen ) 
ondergaat die gespleten toestand de kritiek 
van steeds meer intellectuelen van beide 
sferen Er is slechts een werkelykheid 
Taymans staat in die contestatie Hy beroept 
zich ovenwegend op het denken van A S 
Whitehead, de Engelse wiskundige die later 
Harvardfilosoof werd Hy dacht de werkelyk 
heid als een wordingsproces boven het me
chanische heen 

UNIVERSEEL PROCES 
De werkelykheid is een creatief gebeuren 
van onderling verbonden beslissingskernen 
(actuele entiteiten), die elk een eigen graad 
van vryheid hebben Creativiteit is de stuw 
kracht Op grond van deze stuwkracht, van 
gegeven bepaaldheid en van mogelykhe-
den, die nog met bestaan, maar wel reëel 
zyn, groeit de werkelykheid naar eenheid 
nieuwheid, orde en vergeestelyking 
De mogelykheden waartusssen de beslis-
singskernen moeten kiezen, liggen aan de 
overzyde van de gegevenheid, het ryk van 
de feiten God is de heer van de mogelykhe
den en de metgezel, die in het gebeuren 
meetrekt en by wie mets verloren gaat 
Tussen zin en onzin nodigt hy tot een styl-
keuze uit Wy moeten beschaving baren 

STIJL 
Taymans duidt de gewenste stijl in een aan
tal gevallen, ondermeer inzake het ondeme-
merschap (Schumpeter) Vanwege de poli
tieke interesse van ons weekblad beperken 
we ons tot enkele politieke uitspraken van 
de auteur 

Het liberale denken hennnert hem in hoge 
mate aan het voorbye wereldbeeld de me-
chanicistische fragmentenng van de werke
lykheid en de „egologie" van de sterken 
De mens is met in de eerste plaats een ver
bruiker van de democratie Hy is het pnnci-
pe ervan Er is enkel democratie in de mate 
waann elk persoon erkend is, gehoord wordt 
en deelnemer is aan de maatschappelyke 
vernieuwing De democratie geeft gestalte 
aan de rechten van elk mens en aan ons re
lationeel wezen Als functionele legitimenng 
van de macht door een (telegeleide) meer
derheid IS democratie pen/ers Zy wondt pas 
zinvol wanneer zy meer is dan dat 
By zulke beschouwingen staan we natuurlyk 
mylenver van de Navo-bombardementen, 
die we enkel mogen betalen, en van het 
Joegoslaafs bewind Een integraal federalist 
vindt in Authenticiteit echter versterkende 
argumentatie voor zyn concept een creatie 
ve omgang met maatschappelyke toestan
den van niet-evenwicht 

Mare Gels 

c» Authenticiteit Nieuw wereldbeeld, nieu
we levensstijl Adrien Taymans Uitg 
Garant, Leuven, 1998 196 biz, 690 fr 
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Bij uitgeverij Bosch & Keuning, een doch
ter van Tirion, verscheen recent het 
'Basisboek feng-shui'. Een uitgelezen mo
gelijkheid om eens te grasduinen in de 
wondere wereld van deze levenswijze uit 
het, vanzelfsprekend oude, China.,,Feng-
shui is een oude Chinese wetenschap die 
richtUjnen geeft over hoe men in harmo
nie met zijn persoonlijke omgeving kan 
leven zodat men gelukkiger wordt. Het is 
een techniek om uw leefruimte in te 
delen, een methode om uw omgeving te 
beheersen en om uw meubilair te rang
schikken. Feng-shui beveelt gunstige 
oriëntaties aan om mysterieuze metafysi
sche krachten te temmen die in de lucht 
en de ruimte om ons heen zweven. 
Beoefenaren noemen deze krachten chi 
en beschrijven ze kleurrijk als de kosmi
sche adem van de draak." (blz.6) In Star 
Wars-termen heet zoiets 'The Force'. 

GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK! 
Het verdere verhaal achter feng-shui en 

de verspreiding ervan besparen we u. 

Toch dit: één keer heeft men tijdens de 

Ming-dynastie geprobeerd een nep-feng-

shui aan te wenden en prompt brandden 

de paleizen af. Fijne mensen als MaoTse 

Toeng konden dan wel weer rekenen op 

een gunstige feng-shui van de graven van 

hun voorouders. En velen zullen het in 

deze met ons eens zijn dat de Grote 

Roerganger een toch wel voorspoediger 

leven had dan de miljoenen mensen 

rondom hem. 

Ook Lillian Too voer wel bij feng-shui: ze 

werd weliswaar geen miljardair - te weinig 

'hemelgeluk' naar verluidt - maar schreef 

er wel dit boek over. ,Jds gelukkige be

gunstigde van de feng-shui-ervaring 

meneer Yap (haar mentor/red.) en later 

door mijn eigen studie en onderzoek heb 

ik ontdekt dat men feng-shui het beste als 

een techniek kan zien. Er is niets magisch 

aan de manier waarop feng-shui werkt. 

Als ik de formules correct toepaste, brach

ten ze geweldige voorspoed in mijn 

leven. En elke keer als mijn voorspoed 

kelderde, vond ik redenen daarvoor in de 

vallende sterren die weer een andere 

feng-shui-formule uitmaken." (blz. 9) 

Too beveelt haar lezers aan feng-shui te 

beschouwen als een wetenschap en toe te 

passen als een kunst. De nuchtere wester

ling in ons ruikt inmiddels een hoog 

Svensson-gehaite... 

O f het aan het fin de siècle ligt, weten we niet, maar 

de jongste jaren regent het uitgaven over tal van 

onderwerpen en methoden die - zeer algemeen - beloven 

van de lezer iemand te maken die in harmonie met 

zichzelf en de maatschappij kan leven. 'Feng-shui' is een 

begrip dat het wat dat betreft zeer goed doet. 

• UITSMIJTER • 

Feng-shui 
wendt 
mysterieuze 
metafysische 
krachten als 
'de kosmische 
adem van de 
draak' aan. 

EN OOK 

Melden we nog dat niet alleen feng-shui 
ons leven beter kan maken. Ook het be
heersen van onze emoties draagt daartoe 
bij. In 'De kracht van emotionele intelli
gentie' speelt Frances Wilks in op het gi
gantische succes van Daniel Colemam' 

'Emotionele intelligentie'. Daarin werd 
aangetoond ,,waarom emotionele erudi
tie belangrijk is en beschreef welke rol zij 

Nooit meer 
ongelukkig 

We laten de theorie voor wat ze is: wie 
meer wil weten over pa-kua's en lo-shu-
vierkanten wendde zich tot het basis
boek. 

De begeleidende vragenlijst leert ons im
mers dat we de eenvoudigste feng-shui-
tips ook kunnen toepassen zonder theo
rie (zie kader). 

speeh bij het creëren van gelukkiger ge
zinnen, levensvatbaarder ondernemin
gen, succesvoller carrières en de ontwik
keling van een stabielere samenleving." 
Wilks' boek „probeert ons te tonen hoe 

we emotioneel erudiet kunnen worden. 
Haat, hoop en liefde en hoe ermee om te 
gaan. 

Voor wie het allemaal een beetje veel 
wordt: bij Lannoo verscheen het bijzon
der verzorgd uitgegeven 'Relax - Een 
praktische gids om lichaam en geest tot 
rust te brengen'. Auteur Mike George 

geeft inleidende tekst en uitleg bij o.a. 
tuinmeditaties, zintuigbeperking en shiat-
su-tegen-stress. 

En voor wie, tot slot, toch al te weinig tijd 
heeft is er 'Het kleine boek van de stress', 
een gitzwart en daarom best wel grappig 
boekje met stresstoestanden en hoe ze te 
vergroten. 

(gv) 
=» Basisboek Feng Shut. Lillian Too. 
Uitg. Bosch & Keuning - Baam. 1999-
192 blz., 595 fr. 
°» De kracht van emotionele intelli
gentie. Frances Wilks. Uitg. Bosch & 
Keuning • Baam. 1999. 285 blz., 795 

fr. 
'^ Relax. Mike George. Uitg. Lannoo • 

Ttelt 1999. 159 blz., 795 fr 

«> Het kleine boek van de stress. 

Rohan Candappa. Uitg. Archipel -

Amsterdam. 1999. 250 fr. 
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Richt Je wereld anders In 
Lillian Too ziet een almaar groeiende popula
riteit van feng-sliui in het Westen want ,,als 
steeds meer mensen harmonieus met hun 
omgeving leren leven en er ook nog mate
rieel op vooruit gaan, zal feng-shui nog pop
ulairder worden." (blz 10) Natuurlijk wil ie
dereen het goed hebben, maar ook de mar-
ketingjongens zullen ongetwijfeld iets zien in 
feng-shui. Ofschoon feng-shui niets hoeft te 
kosten, kan je, bij het hehnrichten van je in
terieur immers altijd wel wat nieuwigheden 
gebruiken ... 

VOOR THUIS... 
De echte feng-shui-kunstenaar weet dat bij 
het bouwen van een woning de plaats een 
zeer belangrijke rol speelt. Kies daarom bij 
voorkeur een bouwplaats met een regelmati
ge vorm. Uitstulpingen of 'ontbrekende hoe
ken' zijn niet gunstig. Let er ook op dat even
tueel water voor en eventuele bergen achter 
de woning zijn gesitueerd. En voor wie aan 
het eind van een weg woont is er weinig 
goed nieuws: ,,Als uw geluk u in de steek iaat 
zal zo'n configuratie uw ongeluk vergroten 
omdat het het ontbreken van een uitweg uit 
uw problemen symboliseert." (blz. 53) Wie 
alle tips voor een ideale woonplaats erop na
slaat zal vlug erachter komen dat Vlaanderen 
best in zijn geheel verhuist, wil het over een 
gunstig feng-shui beschikken: op de kop van 
een T-kruising is dodelijk, op een kronkelweg 
zijn buitenbochten uitgesloten, wie buren 
met een hogere woning heeft, kan het ook al 
vergeten Drukke wegen zijn geen goede 
vestigingsplaats, tenzij het verkeer er zich 
langzaam voortbeweegt. Wie woont in de 
buurt van een ziekenhuis, begraafplaats of 

VAMtOLGE RUlrATEGt-
BREK, ZULLEM SOfAfAIGE 
rAEÎ SEM HUM K.AMTOOR-
RUIfATE (AOETEM DELEM. 

DE MIEUWE IMOELING 
UIJST ALS JOUU 
KAfAERGEMOOT.. HET 
KOPIEERAPPARAAT AA 4̂ 

IS HET HIER BENAUWD OF 
LIGT HET AAM IAI3^ 

politiebureau, kan het ook al schudden: te
veel Yin oftewel slechte energie. En als u dan 
toch de keuze heeft: vermijd het huisnum
mer 4. 4 is een slecht getal. Neem 8 of 9: 
succes verzekerd! 

...EN OP HET WERK 
Wie denkt dat hij klaar is met alleen een gun
stige woonplaats heeft het goed fout: ook de 
binneninrichting verdient bijzondere aan
dacht en vraagt wat verhuis-vernuft. Met wat 
gezond verstand komt de 'amateur-feng-
shuïst' overigens al een heel eind. woonka
mers liggen beter bij de voordeur, keukens 
bij de achterdeur. En: „De toiletten dienen 
klein te zijn en te allen tijde gesloten (...) " 
(blz. 82) Sommige feng-shui-tips doen overi
gens veronderstellen dat succes wel eens 
vóór feng-shui komt. ,,lk ben een groot voor
stander van de kristallen kroonluchter, en als 
u het zich kunt veroorloven raad ik u sterk 
aan er ook een in het midden van uw huiska
mer te hangen Een kroonluchter creëert uit
stekende vibraties voor het huis en trekt 
geld- en succesgeluk aan voor elk gezinslid." 
zegt Lillian Too. (blz. 87) De feng-shui-regel-
tjes zijn zeer uitgebreid tot in de slaapkamer 
Een spiegel boven het bed of een TV-scherm 

zijn uit den boze alsook het slapen op twee 
gescheiden matrassen. En voor een goed 
liefdesleven: ,,Hang een kleine kristallen 
kroonluchter in dit deel (het 
zuidwestelijke/red.) van uw slaapkamer en 
houd het licht elke nacht minstens dhe uur 
aan." (blz. 120). 

Feng-shui beperkt zich vanzelfsprekend niet 
tot de eigen woning. Ook op het werk kan er 
veel worden verbeterd Bv. door een lelijk 
standbeeld voor de ingang weg te nemen. 
Wie de mogelijkheid heeft een eigen bureau 
te kiezen, neemt er best een waarin een suc
cesvolle voorganger heeft gezeten en kiest 
nooit voor een L-vormige oppervlakte. 
Vermijd ook liften en trappen in de nabijheid. 
En is er geen andere keuze: plaats een glazen 
toegangsdeur. En als er al geen bankgebouw 
achter uw kantoor staat, dan kan u dat simu
leren met een foto. Eentje van de Mount-
Everest is overigens ook goed. Echt waar! 
Feng-shui- u hoort er nog van! 

(gv) 

«> Illustratie uit: Geluk op het werk. Dllbert's 
goede raad voor een beter! . sn op kantoor 
Scott Adams. Ultg. Lannoo - Velt. 1999. 239 
blz., 695 ff. 
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