
Nadat eerder op de maand het Vlaamse 

Parlement, de Kamer van Volksvertegen

woordigers, de Senaat en de Raad van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor het eerst bijeenkwa

men na de verkiezingen van 13 juni kwam ook het 

Europees Parlement in plenaire zitting bijeen. Voor 

het eerst sinds 1979 zal een grote meerderheid van 

regionalistische verkozenen samen zetelen in één 

groep onder de naam 'Europese Vrije Alliantie'. 

De Europese verkiezingen van 1994 waren 

voor de regionalistische-nationalistische-autono-

mistische partijen van de Europese Vrije Alliantie 

een grote nederlaag. Slechts drie verkozenen: twee 

Schotten en één Vlaming. En ze verloren meteen 

ook hun verkozenen uit Corsica, Sardinië, 

Baskenland en Andaloesië. Toen de eerste verkie

zingsresultaten op 14 juni 1999 binnenliepen wis

ten we meteen dat de EVA-partijen het deze keer 

veel beter hadden gedaan. 

Volksunie&ID zorgde voor twee verkozenen 

dankzij de immense campagne van Bert Anciaux en 

het harde labeur van Nelly Maes. De VU&ID over

winning voor Europa mag echter ook op de reke

ning geschreven worden van alle kandidaten op de 

VU-&D eurolijst. Die deden het bijzonder goed. 

Uitschieters waren de oude getrouwen Willy 

Knijpers en Jaak VaneUmeulebroucke. Voor een zeer 

aangename verrassing zorgde Flor Van Noppen die 

met zijn bijna 25.000 stemmen beloond werd voor 

het vele werk dat hij de voorbije jaren heeft verzet. 

De VU-zusterpartij uit Schodand, de 

'Scottish National Party' stuurt opnieuw twee ver

kozenen naar Brussel en Straatsburg: voormalig 

Europarlementslid lan Hudpon én professor con

stitutioneel recht Neil Mac Cormick De SNP had 

stilletjes gehoopt op drie verkozenen maar lukte 

daar net niet in. Hoe dan ook: twee van de acht 

Schotse Europarlementsleden zijn nationalist. De 

in VU-kringen goed gekende Winifred Ewingóiit 

reeds sinds 1974 in het EP zetelde kwam deze keer 

niet meer op. Ze zetelt nu in het Schots Parlement. 

De Welshe nationalistische partij 'Plaid 

Cymru' deed het zo mogelijk nog beter dan de 

SNP. Wales vaardigt immers vijf 

Europarlementsleden af Twee ervan zijn Plaid 

Cymru-Europarlementsleden! Het zi]n Jill Evans 

en Eurig Wynn, twee voormalige leden van het 

'Comité van de Regio's'. 

Maar ook onze nationalistische partners op 

het Iberisch schiereiland zorgden voor een echt 

succes. 

Bart Staes 

(Lees door blz. 6 &7) 
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nog steeds een keerpunt in het politieke 
Jaar. Op die dag - waarvan geen mens nneer 
weet wat er gevierd of herdacht wordt -
begint de politieke vakantie, zeker nu de 
regeringen in het zadel zitten en ze van de 
parlementen het vertrouwen kregen. De 
burger mag met een gerust gemoed op 
vakantie vertrekken, het land is weer In 
handen. Of het 'goede handen' zijn, moet 
de toekomst uitwijzen. 

legt kan dat, wiJ raden de iezer aan de vier 
krantenpagina's bIJ te houden, zo kan 
hiJ/zlj de daden aan de woorden toetsen 
Meer dan de federale regering doet, wor
den de Vlamingen tot betrokkenheid uitge
nodigd en dat Is een goede zaak. Het is nu 
aan de burgers om daar al dan niet op In te 
gaan. ledereen weet dat papier best verdul
dig Is, nauwgezette aandacht is dus wense
lijk voor wie met bedrogen wil uitkomen. 
Het streven naar kwaliteit van het leven 
kan niemand onverschillig laten, het is 

Mooi, nu nog de daden 
Achteraf beschouwd zijn zowei de federale 
als de regionale regeringen op vrij korte 
tijd tot stand gekomen De maand die tus
sen zondag 15 juni en vorige week ligt is 
een stuk korter dan de 100 dagen die 
Jean-Luc Dehaene aan de koning vroeg om 
het laatste kabinet- Martens samen te stel
len Een korte of lange tijdsspanne Is ech
ter onbelangrijk, het zijn de Intenties die 
van tel zijn, de wil om te slagen en uitein
delijk het resultaat. 

Het is verheugend dat de Vlaamse regering 
haar regeringsverklaring vla de kranten 
heeft meegedeeld. Wie zich een beeld wil 
vormen van 'Een nieuw project voor 
Vlaanderen' dat het kabtnet-Dewael voor

goed dat deze Vlaamse regering vele as
pecten ervan (leefmilieu, landbouw, mobi
liteit, ruimtelijke ordening, sociaal beleid) 
onder deze noemer heeft samengebracht 
In een klein, dichtbevolkt land als 
Vlaanderen, heeft alles met alles te maken. 
Zo hadden samenspraak én samenwerking 
tussen leefmilieu en landbouw een ramp 
als deze met de dioxine kunnen voorko
men. Zeker had oveheg tussen ruimtelijke 
ordening en hulsvesting drama's als de af
braak van zonevreemde woningen kunnen 
vermijden, enz... 

Het verheugt ons dat de nieuwe Vlaamse 
regering de burger 'één geïntegreerd aan
spreekpunt' aanbiedt, een loket waar men

sen met al hun paperassen terechtkunnen 
en waar de administraties van de verschil
lende overheden samenwerken. Dit realise
ren zou een ware breuk betekenen met de 
oude gewoonte die mensen van het kastje 
naar de muur stuurt. WIJ hopen dat deze 
Vlaamse regering ook mededeelzaam is, 
dat ze regelmatig met de bevolking 
spreekt, vooral tijdig en In mensentaal, be
scheiden en kordaat 

De Vlaamse minister-president heeft In zijn 
regeringsverklaring gezegd dat zijn rege
ring de vaste wil heeft 'om voort te bou
wen op de Institutionele dynamiek die tij
dens de vorige legislatuur in het Vlaams 
parlement gegroeid Is'. Dat is een goede 
zaak omdat zo allen geëngageerd blijven 
die toen én nu in het Vlaams parlement zit
ting hebben, voor ons blijven de resoluties 
nog steeds hét handvest voor meer 
Vlaamse zelfstandigheid De aanwezigheid 
van VU&ID in assemblee én regenng moet 
er borg voor staan dat de Vlaamse partijen 
die ook in de federale regering vertegen
woordigd zijn hun afspraken aangaande de 
staatshervorming nakomen. Want niet al
leen de In het Sint-MIchieisakkoord beslo
ten overeenkomsten moeten uitgevoerd 
worden, ook de beloofde gesprekken mid
dels de Intergouvernementele conferentie 
moeten tijdig een aanvang nemen 
Het Vlaamse regeerakkoord oogt mooi. 

ook wat het begrotingsbeleid betreft. 
Verlaging van belasting op werk, stop van 
de werkloosheid, een aantrekkelijk sociaal 
en welzijnsbeleid, huisvesting, banen In de 
sociale economie, extra geld voor onder
wijs en cultuur. Deze fraaie voornemens 
worden aangevuld met de vaste wil om te 
depolitiseren, om het aantal kabinetsme
dewerkers In te krimpen en om de admini
straties hun werk naar behoren te laten 
doen. Mooi! Nu nog de daden! 
Op zondag 15 Juni heeft de kiezer een dui
delijke stem uitgebracht voor een ander 
beleid, hIJ heeft de vernieuwingsgezinde 
partijen de opdracht gegeven aan de slag 
te gaan. VU&ID heeft twee van haar boeg
beelden naar deze regering afgevaardigd, 
ZIJ krijgen belangrijke taken toegemeten 
Johan Sauwens beheert de zware post van 
Binnenlandse Aangelegenheden, aange
vuld met Ambtenarenzaken en Sport Bert 
Anciaux wordt bevoegd voor het omvang
rijke departement van Cultuur, aangevuld 
met Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en 
Ontwikkelingssamenwerking. Als Brusselaar 
coördineert Anciaux ook het Vlaams beleid 
voor Brussel-Hoofdstad en het toezicht op 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Belden ministers dragen zware verant
woordelijkheden, het Is zaak dat ze goed 
omringd zijni 

Maurlts van Uedekerlce 



Mosselen en aezelliqheici 
Precies acht dagen geleden werden 
officieel de eerste mosselen weggereden uit 
het Nederlandse Yerseke. Tot groot 
genoegen van duizenden Vlamingen en 
Walen die, in tegenstelling tot de 
Nederlanders, de mosselen als een 
delicatesse beschouwen. 
Van de zowat 70 miljoen kilo mosselen die 

in Zeeland worden 'geoogst', gaat bijna de 
helft richting België. Uit een enquête blijkt 
nu dat Vlamingen de schelpdiertjes vooral 
als een zomergerecht beschouwen en de 
Walen mosselen het liefst eten tijdens de 
winter Een en ander zou te verklaren zijn 
met het gegeven dat Vlamingen en Walen 
een ander concept van gezelligheid hebben. 

Gevoelloos 
,,Maar, ik ga de Volksunie niet anders benaderen dan de 
voorbije jaren Emotioneel ben ik compleet gevoelloos 
aan het feit dat ik er ooit deel van uitmaakte " 

Jaak Gabnèls in P-Magazine \/ar\ 14 juli 1999 

• DOORDEWEEKS • 

Te oud en dus te duur: het is 
voor het persagentschap Belga één 
van de redenen om een 25-tal werk
nemers, waaronder 15 journalisten, te 
ontslaan. Over discriminatie gespro
ken! 

De Luikse advocaat-generaal 
Hubert Massa heeft zelfmoord ge
pleegd. De man was de gedoodverfde 
openbare aanklager op de processen 
Cools en Dutroux. 

Koen Aurousseau, beter ge
kend als de SM-rechter, sluit zijn café 
in Mechelen. Hij startte de zaak nadat 
hij voor het bedrijven van SM met zijn 
instemmende echtgenote uit zijn 
ambt was ontzet. 

70% van de deelnemers van 
het toelatingsexamen voor (tand)arts 
slaagt niet in de proef. 

Dirk Trioen, spijtoptant in het 
mensenhandeldossier rond 'de bende 
van de miljardair', is opgenomen in 
een psychatrische instelling. De man 
zit financieel aan de grond en dreigde 
ermee zijn familie uit te moorden. 

Etienne Schouppe, topman 
van de NMBS en CVP-beschermeling, is 
weer maar eens door het gerecht on
dervraagd over de omstreden sale 
and rent back-operatie van begin 
jaren '90. 

Reizen om te leren deden 
twee Vlaamse echtparen die in Jemen 
werden ontvoerd, ze kwamen na vier 
dagen weer vrij. En in de buurt van 
het Hongaarse Balatonmeer werd een 
bus met 44 Vlaamse toeristen aan 
boord door rovers overvallen. 

Mede door het goede weer 
trekken de muziekfestivals veel volk. 
Zo woonden 60.000 liefhebbers het 
Beach Rock-festival van Zeebrugge bij. 
Vooral de groep dEUS viel er in de 
smaak. 

Dit is ook de tijd van de grote 
kermissen. In Cent gingen de Gentse 
Feesten van start, met zeer veel volk 
en een beetje schrik voor mogelijke 
Gia-bommen. Dat laatste o.m. door 
valse bommeldingen. 

Vanop het podium nam de 65-
jarige Walter de Buck zingend af
scheid van de Gentse Feesten, althans 
als 'doener'. 

Socialistische verkozenen die 
niet in de ministeriële prijzen vallen 
worden als regeringscommissaris 
opgevist. Freddy Willockx (SP) i.v.m. 
de dioxinecrisis, Anne André-Leonard 
(PS) voor administratieve vereenvou
diging, Charies Piqué (PS) voor groot-
stedenbeleid. 

De nieuwe Vlaamse regering 
zorgt voor een primeur, ze publiceert 
de Vlaamse regeringsverklaring in de 
kranten. 
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VARKENS EN ... 

Natuurlijk is al dat fijne varkensvlees na 
de dioxinecrisis niet vernietigd. Integen
deel: het wordt opgekocht en verdeeld 
door onder meer onze noorderburen. 
Dat meldde de krant De Morgen. 

Nederlandse vleeshandelaren kopen in 
Belgié varkensvlees aan ongeveer 20 fr. 
per kilo. Dat is 20 fr. minder dan vóór de 
dioxinecrisis. Vanuit het buitenland wordt 
het vlees dan via de normale wegen tegen 
ruim de dubbele prijs doorverkocht. 
Oerbodig eraan toe te voegen dat het 
meeste vlees uit België verkocht wordt als 
kwam het van elders. 
VEVA, de Vereniging van Varkenshouders, 
vraagt dat de zowat 80.000 ton opgesla
gen varkensvlees wordt vernietigd. De 
overheid zou in de kosten, geraamd op 
ongeveer 6 miljard b., moeten bijdragen. 
De vereniging, bij monde van André 

Bracke, verwerpt een gedwongen afbouw 
van de varkensstapel. VEVA stemt wel in 
met een vrijwillige afbouw van 10%. 
Tussen het opgeslagen vlees bevindt zich 
ook materiaal dat mogelijk met dioxine 
besmet is. Daardoor is voor het buiten
land de hele voorraad 'verdacht'. De ver
nietiging van de voorraden wordt gezien 
als een alternatief voor het opkopen door 
de overheid van te vet geworden levende 
dieren. 

...MELK 

Volgens Boerenbond-voonitter Saenen is 

de overheid veel te laks wat betreft de 

aanpak van de dioxinecrisis en eist hij dat 

de zgn. 'opvolgingscommissie voor de op

heffing van de bezwarende maatregelen 

inzake dioxinecontaminatie' wordt ver

vangen. De kritiek van de Boerenbond is 
misplaatst. De drukkingsgroep weigerde 
om zelf na te gaan welke varkensbedrij
ven al dan niet in staat zijn hun werk
zaamheden te hervatten. Mede daarom 
richtte de regering de 'Vrijmakings
commissie' op. Die onderzoekt of en 
welke mogelijk besmette varkensbedrij
ven kunnen worden gedeblokkeerd. 
Geblokkeerde varkensbedrijven zijn be
drijven waar pcb-besmetting werd vastge
steld. Op een oorspronkelijk totaal van 
meer dan 1000 varkensbedrijven, blijven 
er 800 geblokkeerd. Afgelopen weekein
de kwam overigens aan het licht dat in 
100 varkensbedrijven sprake is van 
'zware' pcb-besmetting. De federale rege
ring bracht het Permanent Veterinair 

Comité van de Europese Commissie 'on
middellijk' op de hoogte. 
Positief is dat alle melkveebedrijven terug 
zouden mogen uitvoeren. Al zijn daarmee 
niet alle problemen van de baan. Om zich 
in te dekken tegen de verliezen op de af
zetmarkt, deden de melkveehouders de 
prijs dalen van 10 fr. naar 8 fr. per liter. 
Op die manier kostte de dioxine-crisis de 
melkveehouders 1,25 miljard fr. Nu blijkt 
dat de melk dioxinevrij is, kunnen de 
melkveehouders het zich niet veroorio-
ven om de prijs meteen terug op te trek
ken. Dit land kampt immers met een ui
terst negatief imago. Daardoor zou het 
veriies in de melkveesector reeds tot 4 
miljard fr. opgelopen zijn. 

HOEVEEL STEUN? 

Het blijft voorlopig onduidelijk hoeveel 
steun de getroffen bedrijven en sectoren 
zullen krijgen. Er zijn vooreerst de belof
ten van de vorige Kgering-Dehaene. Deze 

CVP Ziet 

na 40 Jaar 

plots 

het Vlaamse 

licht. 

voorzag in een pakket noodmaatregelen 
van 6,3 miljard fr. Met dat bedrag zouden 
renteloze leningen aan landbouwers die 
wegens de dioxine-crisis in de put zitten, 
worden toegekend. Tevens is er in een 
'opkoopregeling' voor het slachten en 
vernietigen van dieren voorzien. De rege-
ring-Dehaene vroeg voor deze steunmaat
regelen de goedkeuring van de Europese 
Commissie (EC). Op het moment van dit 
schrijven is het zo goed als zeker dat de 
EC met de maatregelen instemt. 
De huidige regering beraadt zich nog over 
bijkomende tegemoetkomingen voor de 
getroffen sectoren. Intussen is wel duide
lijk dat het bijzonder moeilijk zal worden 
om Europese steun te verkrijgen. Temeer, 
daar de Europese Unie (EU) van plan is 
om het landbouwbudget met 375 miljoen 
euro te verminderen. Om dat te verhin
deren benoemde de paars-groene rege
ring zaterdag jl. Freddy Willockx (SP) tot 
regeringscommissaris. Willockx wordt de 
'verbindingsman' tussen België en 
Europa. Hij moet het vertrouwen van de 
Europese lidstaten terugwinnen. Hij zal 
daarbij nauwlettend in de gaten gehou
den worden door premier Verhofstadt, 

Willockx werkt op diens kabinet. 
Er wacht het ontslagnemend kameriid 
een moeilijke taak. Willockx moet niet 
enkel proberen Europese steun te verkrij
gen, hij moet ook vermijden dat België 
een veroordeling door het Europees Hof 

van Justitie oploopt. Het Hof zal een ant
woord bieden op de vraag of België de 
andere Europese lidstaten te laat op de 
hoogte bracht van de dioxine-crisis. 
Veroordeelt het Hof dit land, dan moet er 
heel wat geld vrijgemaakt worden voor 
het betalen van 'schade'. 

MOEDERTAAL 

Vrijdag jl. riep de voltallige Kamer een 
'dioxinecommissie' in het leven. Dat ging 
niet zonder problemen gepaard. Vooral 
de aanstelling van een commissievoorzit
ter zorgde voor commotie. De CVP eiste 
het voorzitterschap op. Terecht oordeel
den de andere partijen dat de voorzitter 
geen rechter en partij kon zijn. Zo moet 
de verantwoordelijkheid van gewezen mi
nister van Izndhouw Karel Pinxten (CVP) 
onderzocht worden. Ook de rol van ge
wezen minister van Volksgezondheid 
Marcel Colla (SP) wordt nagegaan. 
Bovendien is niet duidelijk wanneer en 
vooral waarom Guy Verhofstadt de be
zwarende brief van IVK-inspecteur André 

Destickere in de laatste rechte lijn naar de 
verkiezingen aan premier Dehaene over
maakte. 

De CVP, noch de liberalen of socialisten 
bleken het best geplaatst om een voorzit
ter uit eigen rangen aan te duiden. En 
toch is meer dan duidelijk dat de aanstel-
Ung van Charles Jansens (PS) een 'rege-
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu begint gij 
ook al brieven te schrijven. Op uw voorblad nog wel! Het doet mij 
wel plezier dat gij met open brieven werkt. Wie teveel gesloten en-
velopkes verstuurt komt immers aan zoals de partij van de Rooie 
Rutten. Gij zult mij toch ook niet gaan censureren als ik nog eens 
grapjes maak over de sossen, de blauwen en de groenen? Want 
geef toe: kunt gij met iemand meer lachen dan met Geysels of 
Stevaert. Zijn dat nu nog echte venten, vraag ik u, De Liedekerken? 
Gij gaat toch niet veranderen van stijl omdat gij nu twee ministers 

hebt, nietwaar, vriend schrijvelaar met de flinkste streken van heel 
Vlaanderen! Nee, verdorie, ge moet zelf uw gras blijven rijden! Of 
het laten groeien natuurlijk. En niks kuisvrouw: zelf blijven poet
sen! 

Wat er mij aan doet denken dat ik bij deze graag Adam Geeraerts 
wil voorstellen als werknemer van één van uw twee cabaretten. 
Hij is nog jeugdig en schrijft wel eens een boek, maar heeft helaas 
tot op heden niemand gevonden om het ook uit te geven. Hij wil 
ook graag worden gehuisvest en wat dat betreft kan hij zeker te
recht bij uw jongste minister. Langs de andere kant houdt hij ook 
van voetbalmatchen zien en van het maken van buitenlandse rei
zen, zodat hij eventueel bij uw meest ervaren minister van de 

Vlaamse regering terecht kan. Als dat noodwendig zou zijn, dan 

wil hij zelfs gaan supporteren voor STVY 

Als er voor mijzelf nog iets uit de bus zou kunnen komen dan zou 

ik daar ook niet kwaad over zijn. De Liedekerken. Wat moet gij im

mers meer hebben dan een verzekerd, vast, normaal inkomen en 

een welomschreven functie? 

Uw enigszins verontruste, 

De Gele Geeraerts 

RS.:Mag ik u melden dat ik binnenkort naar Lourdes ga en dat 

de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!' dan even 

gesloten zal zijn? 

• DOORDEWEEKS • 

ringscompromis' is. Zijn benoeming tot 
voorzitter van de dioxinecommissie roept 
meerdere vragen op. Zo wordt nu reeds 
aangenomen dat de crisis mede werd ver
oorzaakt door een Waals bedrijf 
Jansens is bovendien Nerderlands-
onkundig. Daarom werden ook twee 
Nederlandstalige ondervoorzitters verko
zen. Eén daarvan is VU-kamerlid Ann«w?e 
Van de Casteele, de ander is Yolande 

Avontroodt (VLD). In de praktijk wordt 
Van de Casteele een 'tweede voorzitter', 
naast Jansen. Ze zal immers de 
Nederlandstaligen in de 'eigen moeder
taal' moeten ondervragen. 

ZIIM? 

Overigens rijst de vraag of de oprichting 
van de dioxinecommissie wel zin heeft. 
Twee vermoedelijke verantwoordelijken, 
Pinxten en Colla, werden reeds de woe
stijn in gestuurd. En de commissie moet 
niet enkel de verantwoordelijken voor de 
dioxine-crisis nagaan, maar ook de minis
teries van Landbouw en Volksgezondheid 
en de hele voedselketen dooriichten. Op 
basis van dit onderzoek zou de commissie 
aanbevelingen formuleren over een reor
ganisatie van de administratie en de in
spectiediensten. De commissie zou in 
september a.s. van start gaan en haar 
werkzaamheden binnen de zes maanden 
afronden. Het is zeer de vraag of dit alles 
wel noodzakelijk is. De federale regering 
heeft immers al beslist om een Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid in de 

Voedselketen op te richten... 

FAIMÜEK. 

Verleden week woensdag legden de mi
nisters van de nieuwe Brusselse regering 
de eed in de Brusselse hoofdstedelijke 
raad af. Tot net voor de eedaflegging, ble
ven problemen rijzen. De dag voordien 
eiste SP-Aga dat ook Ecolo in de Brusselse 
regering zou worden opgenomen. Deze 
partij liet op het laatste nippertje verstek 
gaan, omdat ze niet tevreden bleek met 
een 'staatssecretariaat'. Brussels forma
teur Frangois-Xavier de Donnea (PRL) 
zette SP-Aga zwaar onder druk. Indien 
deze partij haar eis zou aanhouden, dreig
den de Brusselse instellingen geblok
keerd te worden en dat zou in de kaar 
hebben gespeeld van het Vlaams Blok. 
Het kartel van Vlaamse Brusselse socialis
ten en groenen slikte haar veto in, waar
door Ecolo uit de boot valt. In ruil eiste 
SP-Aga een ministerpost op in de plaats 
van een staatssecretariaat. Maar, ook deze 
eis kon het kartel niet hard maken. Robert 

Delathouwer (SP) en niet zijn collega 
Rufin Grijp wordt staatssecretaris. Hij 
krijgt een paar bevoegdheden meer dan 
oorspronkelijk voorzien. 
De Brusselse regering telt vier ministers, 

waaronder twee Nederiandstaligen -Jas 

Chabert (CVP) en Annemie Neyts (VLD) -
en drie staatssecretarissen, waaronder 
één Nederlandstalige. Opvallend is dat 
niet de Brusselse formateur De Donnea, 
maar wel Jacques Simonet (PRL) de nieu
we Brusselse minister-president wordt. 
De zoon van gewezen minister Henri 

Simonet wordt als een fanatieke franco
foon beschouwd. Bovendien staat hij hui
verachtig tegenover integratie van inwij-
kelingen. Met Simonet zal de Vlaamse 
taalgroep het flink lastig krijgen. Dat de 
Brusselaars, zo staat in het federaal ak
koord, eerst onderiing een vergelijk over 
communautaire dossiers moeten vinden, 
vormt een bijkomend nadeel. Naar ver
luidt zou Annemie Neyts tijdens de fede
rale regeringsonderhandehngen op deze 
'werkwijze' aangedrongen hebben. 

'iJ^^ÊÊÊÊSÊ, 

21 Juli: 

hoogtUd 

voor alweer 

een 

taalbadi 

n de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelden paars 
en groen hun vertrouwen in de nieuwe federale 

regering. De oppositiepartijen stemden tegen. VU&ID wil 
niettemin een 'opbouwende' oppositierol aannemen. 

De belofte van 
verhofstadt 

Naar aanleiding van het debat over het fede
rale, paarsgroene regeeral<l<oord, werd onder 
meer uitgelceken naar de houding van de 
CVR In het Vlaams parlement had CVP-frac-
tlevoorzitter Eric Van Rompuy zwaar uitge
haald naar het Vlaams Blol<. In sommige krin
gen wordt op een samenwerking tussen CVP 
en Vlaams Blok, beiden In de oppositie, aan
gestuurd. Dat stond in 't Pallieterke te lezen 
en ook Mark Grammens dringt daar in zijn 
Journaal op aan, CVP-fractieleider In de 
Kamer Stefaan De Clerck 'negeerde' het 
Vlaams Blok en gaf daarmee te kennen er 
een andere 'strategie' op na te houden dan 
zijn collega in het Vlaams parlement. Het is 
hoe dan ook meer dan duidelijk dat de 
Vlaamse christen-democraten in een weinig 
benijdenswaardige positie verkeren, De partij 
trok naar verkiezingen met 'zachte' thema's 
die het algemeen weizijn van de mensen 
aanbelangen. Maar, de paars-groene rege
ring blijkt op dat vlak geloofwaardiger te zijn 
dan de CVR En dus profileren de Vlaamse 
christen-democraten zich ook met traditio
nele aandachtspunten zoals ethische kwes
ties en voortaan ook de communautaire 
eisen. Op dat moment wordt de partij in ver
band gebracht met het 'conservatieve' Blok 
en dreigt ze de steun van de linkervleugel te 
verliezen. De Clerck zei het niet eens te zijn 

met het feit dat de discussie over euthanasie 
In het parlement zal worden gevoerd en ver
zette zich tegen de versoepeling van de na
turalisatiewetgeving. Vice-premier Johan 
Vande Lanotte (SP) toonde meteen aan waar 
de pijnpunten van de CVP liggen. Ais de CVP 
te 'rechts' wordt, zo dreigde hij, dan zullen 
wij voortaan de belangen van het ACW be
hartigen. Het is een slinkse verwittiging die 
kan teilen. 

VU&ID Is het vooral niet eens met het com
munautaire luik van het federale regeerak
koord. Dat heeft fractieleider Geert 
Bourgeois tijdens het kamerdebat meerdere 
malen onderstreept. Op federaal vlak zit de 
alliantie In de oppositie, In Vlaanderen maakt 
ze deel uit van de regering. Ook dat is geen 
eenvoudige opdracht. Andermaal stuurden 
sommigen aan op samenwerking tussen 
VU&ID, CVP en Vlaams Blok in het federale 
parlement. Geert Bourgeois: „Onze deelna
me op Vlaams niveau zal ons niet beletten 
hier onze rol te spelen. Dat ligt In de lijn van 
de confederale logica, Onze oppositie zal 
scherp en alert, maar opbouwend zijn," 
Dat betekent dat de alliantie haar agenda, 
noch strategische opstelling door anderen 
zal laten bepalen. Voeren ook de andere op
positiepartijen in het federale parlement de 
communautaire druk op, dan is dit niet 

meer, maar ook niet minder dan een 'vast
stelling'. Vergeten we niet dat de huidige 
paarsgroene regering, in tegenstelling tot de 
vorige regering, geen wisselmeerderheden 
In het federale parlement verbiedt. Op die 
manier laat de regering niet enkel het parie-
mentaire oordeel over ethische kwesties, 
maar ook over het communautaire luik vrij. 
Bovendien moet rekening gehouden worden 
met het feit dat de Vlaamse taalgroep In het 
federale parlement maar één zetel op over
schot heeft. 

De 'zelfstandige' houding van VU&ID houdt 
geenszins in dat er op communautair do
mein automatisch naar een verbond met het 
Vlaams Blok wordt uitgekeken. „Als er één 
partij is die nog niets gedaan heeft voor 
Vlaanderen, dan is het wel het Vlaams Blok, 
Richt uw pijlen op anderen en blijf joelen en 
spelen in uw zandbak," De uitval van 
Bourgeois aan het adres van de extreme na
tionalisten was ondubbelzinnig, VU&ID heeft 
er hoe dan ook toe bijdragen dat er ander
maal een communautaire dialoog in het 
vooruitzicht wordt gesteld. De alliantie heeft 
verklaard aan deze dialoog te zullen deelne
men. Het Blok zet zich buitenspel, de CVP 
kan niet anders dan In de communautaire 
pas van VU&ID lopen. De Vlaamse christen
democraten kunnen het zich niet veroorio-
ven niet aan de communautaire dialoog te 
zullen deelnemen. ,,Wij willen meewerken 
aan een conferentie die het Vlaams pro
gramma minstens wil overwegen,", zo ver
klaarde CVP-kameriid Mare Van Peel. 
De opbouwende, maar kritische houding van 
de VU&lD-kamerfractle heeft er alvast toe 
geleld dat eerste minister Guy Verhofstadt'm 
zijn kaarten liet kijken. Op aandringen van 
Bourgeois verklaarde Verhofstadt dat de 
nieuwe staatshervormingsponde tegen het 
einde van de legislatuur wordt afgewerkt, 
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stof tot spreken 
Komen we nog even terug op een 
parlementaire vraag van Vlaams 
volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen. 
In de vorige legislatuur had die vraagtekens hoog loodgehalte. Uit het antwoord van de 
bij het grasmaaisel langs de autowegen, minister van leefmilieu viel dan weer af te 
ook nu weer een frequent verschijnsel. Nu leiden dat het composteren van één ton 
blijkt dat zelfs de verbrandingsovens vorig maalsel tot 2.000 fr kost, het verbranden 
jaar het maalsel weigerden wegens een te ervan tot 4.000 fr De concentratie van 

zware metalen zou niettemin zijn 
teruggedrongen. En dan nog dit: grasrollen 
die te lang blijven liggen verstikken de 
begroeiing. Daardoor krijgen zgn. 
'pioniersplantensoorten' een kans. En 
hoewel ook zij een functie hebben, worden 
ze door ons, verwende Vlaming, dan weer 
niet graag gezien. 

• WETSTRAAT • 
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D e nieuw verkozen Vlaamse parlementsleden 
zijn met vakantie. Even voordien keurde 

meerderheid tegen oppositie het Vlaamse regeer
akkoord goed. VU-fractieleider Paul Van 

Crembergen hield tijdens het investituurdebat 
een opgemerkte toespraak. 

Vereenzelvigen 
met vaderland 

Dinsdag 13 juli, precies een maand na de 
verkiezingen, werden de negen Vlaamse 
regeringsleden van VU&ID, VLD, SP en 
Agalev verkozen en beëdigd. Met de 
Brusselse regering, is de Vlaamse regering 
de enige die het aantal ministers niet op
drijft. En, zoals de wet van 1980 voor
schrijft, is er één Vlaamse minister - Bert 

Anciaux - die in Brussel woont. De 
Vlaams regeringsleider Patrick Dewael 

(VLD), twijfelt nog of hij de benaming 
'minister-president' wil behouden. „Mijn 
regering zal de bezorgdheden van de 
Vlamingen tot de zijne maken.", aldus 
Dewael tijdens de regeringsverklaring. 

SIGNALEN 
De minister-president wees op het para
doxale gevoel bij de burger. Deze wan
trouwt de politiek, maar stelt niettemin 
hoge verwachtingen in politici. Vaak komt 
dit neer op de drang om de allerindivi
dueelste belangen te laten invullen. Niet 

zelden worden de politici daarvoor aan
gesproken. Daar moet verandering in 
komen. Dewael liet welisvraar verstaan 
voortdurend de signalen van de bevol
king te willen opvangen om desnoods het 
beleid bij te sturen, maar sprak niettemin 
van een 'algemeen maatschappelijk pro
ject'. In de electorale resultaten van 13 
juni 1999 ontwaart de Vlaamse regering 
een aantal algemene bezorgdheden. 
Daartoe horen de zorgen om veilig en ge
zond voedsel, de kwaliteit van het leven, 
de toenemende agressie en de toekomst 
van de volgende generaties. Er is tevens 
de schrik voor verarming, vooral bij ou
deren en de kritiek op het inneficiënte be
stuur, de soms logge administratie en de 
toenemende regelneverij. 

BURGERZIN 
Er werd in de regeringsverklaring ook 

aandacht besteed aan de noodzakelijke 

burgerzin. Dat kan als een aansporing tot 

vu-fractieleider Paui Van Crembergen-. „Mijn 
vaöeriand (on vorm (crygen door een goed 

bestuur in Vlaanderen." 

het creëren van een welbegrepen en ge
zonde Vlaamse identiteit worden be
schouwd. Er is dringend behoefte aan, 
ook voormalig pTtmierJean-Luc Dehaene 

bevestigde dit net voor verkiezingen, vol
doende gemeenschapszin. Zowel de be
volking als de bestuurders kunnen daar
toe bijdragen. Dewael parafraseerde Bert 
Anciaux toen hij zei „ons niet toe te spit
sen op wat ons scheidt, maar op datgene 
waar wij elkaar kunnen vinden." De 
Vlaamse regering wil een ruim maat
schappelijk contract met de bevolking 
aangaan. Het is goed dat de Vlaamse mi
nister-president ook op de plichten van 
de burger wees. Dewael gaf bovendien 
een boodschap aan het Vlaanderen van 
morgen mee. „De Vlamingen mogen zich 

Met allen rond de tafel 
Eén van de verrassingen tijdens liet 
Viaamse investituurdebat was dat niet VLD-
fractieleider André Denys, maar wei Karel 
De Gucht op het spreei<gestoelte trad om 
de llberaie accenten van Inet Viaams re-
geeraki<oord toe te iicliten. Denys is ont-
gooclield, want greep naast een minister
post, De Cuclit is de nieuwe VLD-voorzitter. 
Hij wii, 20 maal<te hij duideiijl<, borg staan 
voor de reaiisatie van een nieuwe staats
hervorming. De Gucht noemde de veria-
glng van de Vlaamse belastingen op inl<o-
mens een cruciale eis. Volgens de sociaal 
bewogen en vrijzinnige liberaal laat het fe
derale regeerakl(oord dit toe. Toen CVP-
volksvertegenwoordiger V\/lvina Demeester 
opmerkte dat er daartoe nog steeds over
leg noodzakelijk is met de federale rege
ring, diende De Gucht haar van antwoord. 
„We hebben deze eis duidelijk naar voren 
gebracht tijdens de federale onderhande

lingen. We zoeken tevens naar een weg om 
eigen afcentiemen in te voeren en de acti
vering van de werkloosheidsuitkeringen 
mogelijk te maken. Wij zullen tijdens deze 
regeerperiode bijzondere aandacht beste
den aan de institutionele vooruitgang. 
Indien dit uitblijft, dan stelt er zich een po
litiek probleem. Wij hebben ons niet op een 
vrijblijvende wijze in het regeerakkoord in
geschreven." 

vu-fractieleider Paul Van Crembergen zei 
dat de tijdens de vorige legislatuur door 
een wisselmeerderheid goedgekeurde 
staatshervormende resoluties „in belangrij
ke mate deel uitmaken van het huidige 
Vlaamse regeerakkoord. Bovendien zijn het 
nu essentiële doelstellingen van de Vlaamse 
meerderheidspartijen. Dat betekent dat in 
Vlaanderen alle politieke partijen een her
vorming van de staat voorstaan. Overigens 
zullen de regionale én de federale fracties 

tijdens de federale Intergouvernementele 
Conferentie unisono spreken, zonder enige 
dubbelzinnigheid over de gewenste staats
hervorming. Dat Is echter niet voldoende. 
Het is een essentiële voorwaarde dat de be
trokkenen eerst rond de tafel gaan zitten. Ik 
roep de oppositie op ter zake mee verant
woordelijkheid op te nemen. 
CVFvolksvertegenwoordiger Luc Van den 
Brande kon weinig anders dan dit pleidooi 
om de grens tussen meerderheid en oppo
sitie in deze te overschrijden, „bij te tre
den, ik blijf voorstander van een confede-
raal model, waarin Vlaanderen gericht is op 
Europa en de wereld." 

(evdc) 

niet bang afsluiten van de wereld en de 
toekomst. Vlaanderen mag niet zelfge
noegzaam worden, maar heeft nood aan 
tolerantie, wederzijds respect, een open 
blik op de wereld, bereidheid om zich in 
te zetten en enthousiasme." 

ALGEMEEN BELANG 
Tijdens het investituurdebat op woensdag 
14 juli zat VU-fractieleider Paul Van 

Crembergen op dezelfde lijn als de 
Vlaamse minister-president. Toch legde 
hij een aantal specifieke klemtonen. Het 
siert de fractieleider dat hij voormalig 
Vlaams minister-president Luc Van den 

Brande (CVP) in de bloemetjes zette. „Ik 
ben ervan overtuigd dat hij een persoon
lijk project had, dat met grote overtui
gingskracht werd gedragen. Hij is er ech
ter niet in geslaagd de verantwoordelij
ken van het federale niveau te overtui
gen." Daarmee verwees Van Crembergen 
naar het grote verschil tussen de 
'Vlaamse' en 'federale' CVP, althans tij
dens de vorige regeerperiode. In zijn ken
merkende stijl sloeg en zalfde de VU-frac
tieleider de Vlaamse christen-democra
ten. Het is duidelijk dat de nieuwe 
Vlaamse regering een ontzuilingsproces 
heeft ingezet. Het is steeds een optie van 
de democratische Vlaams-nationalisten 
geweest om doorgedreven staatshervor
ming aan ontzuiling te koppelen. Dat mag 
niet samengaan met een louter anti-CVP 
beleid, al was het maar omdat ook de 
Vlaamse socialisten aan het bestuur deel
nemen en ook zij over een verzuild appa
raat beschikken. „Er wordt beweerd", 
aldus Van Crembergen, „dat de nieuwe 
meerderheid heel wat onrust zaait bij 
christen-democraten op alle niveau's, bin
nen alle systemen en in de administratie. 
Zij hoeven niet te vrezen, wij willen niet 
met een bezem alle CVP-getrouwen uit de 
stal wegjagen." 

Anderzijds verweet de VU-fractieleider de 
christen-democraten een beleid te heb
ben gevoerd dat beheerst werd door een 
afweging van machtsposities, alsof een 
land uit de verzameling van zuilgebonden 
verenigingen bestaat. „Als we vernieu
wing willen, moet het algemeen belang 
het enige uitgangspunt zijn. Hoe belang
rijk verenigingen ook zijn, dit land is 
vooral een gemeenschap. De kloof tussen 
burger en overheid kan alleen gedicht 
worden als het bestuur beschouwd wordt 
als het bestuur van de eigen gemeen
schap, van het eigen land. Dit is bijna een 
nationalistisch gegeven. Mijn vaderiand 
kan vorm krijgen door een goed bestuur 
in Vlaanderen. Ik beschouw het als mijn 
opdracht om er door een goed bestuur 
voor te zorgen dat de burgers zich op
nieuw met een vaderland kunnen vereen
zelvigen." 

(evdc) 

22 juÜ 1999 



D e ene spurt is de andere niet. Tom Steels kan 

daarover meespreken. De Waaslander begon 

beresterk aan de Tour Hij won twee ritten op rij en 

manifesteerde zich nadrukkelijk als de snelste van het 

peloton. Vooral omdat Tom er in de beslissende meters 

telkens opnieuw moederziel alleen voorstond. 

• SPORT • 

De ploegbazen van Tom Steels gokten op 

het eindklassement, op de gele trui 

Tonkov moest daarvoor zorgen 

Inmiddels weten we dat er meer dan een 

klein mirakel zal moeten gebeuren om de 

Rus in Parijs op het podium te zien stap

pen. 

GEBELGD 
Door die prioriteit scherp te stellen lieten 
Patrick Lefever en Mare Sergeant de snel
ste van het land automatisch in de kou 
staan. Geen Museeuw en geen Peeters om 
Tom in ideale omstandigheden naar de 
streep te brengen. Cipollini, die van de 
wedstrijdjury vier ritoverwinningen op rij 
cadeau kreeg, werd door een heuse trein 
naar de laatste honderden meters ge
bracht. Het was spectaculair om zien. Het 
impliceerde evenwel een ongelijke strijd 
voor Steels die desondanks nog een 
derde ritzege greep maar door de wed
strijdjury lichtzinnig werd gedeklasseerd. 
Andere woorden hebben wij daar niet 
voor. Het toeval bracht ons vorige week in 
contact met Patrick Sercu, nog altijd de 
sprintkoning van de Belgische sportge
schiedenis als willen wij Poeske Scherens 

daarmee zeker niet tekort doen. Patrick 
was gebelgd over de beslissing van de 
wedstrijdjury: „Duidelijk dat die mensen 

niet het minste verstand hebben van 
sprinten. In zo'n eindspurt moet men van 
het ene wiel naar het andere, van het ene 
zog in het andere Dat daarbij tegen el
kaar wordt aangeleund is onvermijdelijk. 
Dat gebeurt in elke spurt. Al ooit naar de 
piste geweest' De acties van Steels heb
ben de uitslag zeker niet beïnvloed Hi) 
heeft niemand van de overwinning ge
houden. Ik kan alleen maar veronderstel
len dat de jury de strengste richdijnen 

Italiaan moest worden uitgesloten omdat 
hij in de laatste meters zijn elleboog zou 
hebben gebruikt om Steels alsnog probe
ren op te houden. We wiUen het zover 
niet drijven maar het bewijst wel dat een 

Geen groot 
kampioen 

heeft gekregen en bij de eerste de beste 
gelegenheid een voorbeeld heeft willen 
stellen. Tom is daarvan het slachtoffer ge
worden maar met zuivere sport heeft dat 
allemaal niet veel te maken." 
Steels werd ook naar ons gevoel onrecht
vaardig behandeld. Dat is één conclusie. 
Een andere is dat Cipollini een historisch 
record in de schoot kreeg geworpen. Hij 
kreeg zijn derde ritzege gratis voor niks. 
Roger De Vlaeminck, die de spurt nog 
eens in het Tourjournaal van Canvas be
commentarieerde, vond dat ook de 

massaspurt altijd stof tot discussie biedt 
en men bijgevolg dubbel voorzichtig 
moet zijn wanneer met tot declasseren 
overgaat. 

BEDENKELIJK 
Cipollini won nadien nog een vierde rit. 
Ook in de eindspurt werd hij door de om
standigheden gediend. Al zou het gevaar 
deze keer niet van Steels zijn gekomen. 
Cipo zag niet hoe Zabel door zijn pedalen 
trapte en bi)na een massale valpartij ver
oorzaakte. 

Vaststelling blijft dat Cipo zijn naam in
schreef in de legende van de Tour. Wij 
moeten tot voor de tweede wereldoorlog 
teruggaan om iemand te vinden die hem 
zijn kunststukje voordeed Cipo was ja
renlang en is nog altijd een begenadigd 
spurter maar we hebben het moeilijk 
wanneer we hem onder de grote kam
pioenen moeten rangschikken. We staan 
niet stijf van bewondenng voor iemand 
die schaamteloos uit de Tour stapt wan
neer het parcours begint te klimmen Dat 
getuigt van een bedenkelijke sportieve in
gesteldheid. Het is bovendien merkwaar
dig dat de man zich zo'n houding al ja
renlang kan en mag veroorloven. Maar 
daar heeft Tom Steels in dit verhaal na
tuurlijk geen boodschap aan. 

Olympos 

Belofte 
van vierendertig 

Ludo Dierckxsens heeft de harten van al 
onze wielerliefhebbers gestolen Een 
hoofd om te zoenen Een ontwapenende 
glimlach van het ene oor naar het andere 
Een doodeerlijke man wiens openhartig
heid bijna onaards overkomt. 
Onze wielersport heeft 34 jaar op 
Dierckxsens moeten wachten. Aanvanke
lijk geloofde hij er zelf met in. Hij werd 
pistoolschilder in de Daf-fabrieken en 
leerde met zijn veronderstelde beperkin
gen leven Pas voor zes jaar kreeg hij zijn 
eerste profcontract aangeboden Hij was 
toen 28 en zou bij Saxon-Tonissteiner 
31.000 frank in de maand verdienen Zijn 
vrouw was niet enthousiast en ook zijn 
familie uitte bedenkingen 
Maar Dierckxsens dreef toch door 1999 is 
zijn gezegend jaar. In Geraardsbergen 
werd hij op overrompelende wijs kam
pioen van België maar wat hij daar op
voerde verzinkt in het niet naast zijn 
stuntwerk op de weg naar St.Etienne. 
Ludo Dierckxsens is een zegen voor het 
veloke en voor de Tour Precies op het 
moment dat de wielersport smeekt om 
een hervonden geestelijke gezondheid 
treden figuren als Ludo uit Kasterlee en 
Lance Armstrong uit Texas op de voor
grond. 

Zij verzoenen door hun charisma en door 
hun sportieve prestaties de moeilijkste 
critici met de topsport. Zij maken vragen 
los en leveren debatstof op overschot 
Wanneer bereikt een atleet zijn piek' 
Dierckxsens blijkbaar op zijn vierender
tigste, omdat hij nooit met zijn krachten 
woekerde en nog veel 'overschot' zou 
hebben. De man straalt gezondheid uit 
naar geest en lichaam Vooral daardoor 
bekoort hij Hij is de underdog die aan
valt, die verliest en dat kan aanvaarden, 
die zegeviert en daar mateloos gelukkig 
mee is. Het publiek kan zich met zo'n 
kampioen moeiteloos identificeren 
Armstrong, die meer dan waarschijnlijk 
de Tour zal winnen, is een godsgeschenk 
voor Jean-Marie Leblanc De Tourbaas 
smeekte de hemel om een probleemloze 
Ronde. Niet nog meer smetten op het mo
nument Hij durfde niet dromen van een 
winnaar die het publiek beroert en ont
roert, een kampioen die de zwaarste van 
alle kwalen overwon en voor de wieler
sport verloren werd gewaand Als deze 
Tour zonder verdere ongelukken en met 
zo'n gele trui in Parijs geraakt zal Leblanc 
luidop van een geslaagde Tour en van eer
herstel voor de in zijn bestaan bedreigde 
wielrennerij spreken. 

Cipollini aan de 

winst In 1997: 

ofschoon hU 

z|Jn naam 

Inschreef In 

de legende van 

de Tour, lain Je 

hem moellUk 

eengroot 

kampioen 

noemen. 
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Niets is gele genoeg 
Het ene voetbalseizoen is amper gedaan of het an

dere IS al begonnen Het is zeer de vraag of Genk al 

helemaal is uitgevierd maar inmiddels werd al wel 

de eerste trofee van het seizoen 1999-2000 uitge

reikt AA Cent won de beker van Vlaanderen Dit be

tekent op zichzelf met zoveel maar het illustreert 

dat de inkomstenbronnen van onze clubs geen 

maand meer droog mogen staan 

ONZINNIG 
Zowel in het binnen- als in het buiteland werden in 

de afgelopen dagen vaudevilles opgevoerd Bij ons 

was er de animositeit rond de overgang van Sandy 

Martens die eerst naar Andehecht, vervolgens naar 

Club Brugge, daarna opnieuw naar Anderlecht maar 

tenslotte toch naar Club ging Niet zonder eerst 

nog luidop te hebben overwogen of hij toch met 

beter bij AA Gent zou blijven Het scenano veran

derde om de achtenveertig uur Het is met geweten 

of een en ander een gevolg was van onderling 

opbod en financieel opportunisme van de speler 

Slotconclusie blijft dat Club Anderlecht ten tweede 

male de loef afstak eerst met Englebert van Sint-

Truiden, nu met de lange aanvaller van Gent Dat 

was voor een paar jaar nog ondenkbaar 

In het buitenland, en dan denken we in de eerste 

plaats aan Engeland, werden alle financiële grenzen 

weggevaagd Roy Keane van Manchester United, 

aanvoerder van het elftal en om zijn onblusbare ze-

gewil op de handen gedragen door de supporters, 

wil dat zijn talenten eindelijk naar waarde worden 

gehonoreerd Met ruim honderdtwintig miljoen per 

seizoen zou hij vrede nemen Keane en zijn 

woordvoerder reageren bitter wanneer de club 

suggereert dat zij gechanteerd wordt door de spe

ler Let wel Keane is geen aanvaller, wel een bedrij

vige middenvelder die jaarlijks een tiental wedstrij

den langs de kant moet blijven wegens gele of rode 

kaarten We zijn benieuwd hoe het afloopt, of de 

machtigste club ter wereld zal plooien voor de on

zinnige en onzindelijke eisen van haar aanvoerder 

DURE BENEN 
Alhoewel wat heet onzinnig en onzindelijk Anelka, 

de jonge Franse spits van Arsenal, wordt begeerd 

door de Italiaanse top die bereid zou zijn twintig 

miljoen pond op tafel te leggen Lazio Rome, in 

concurrentieslag gewikkeld met Juventus, brandt 

van ambitie en heeft er blijkbaar meer dan alles 

voor over Maar de honger van Arsenal zou daar

mee met gestild zijn De legendansche club van 

Highbury vraagt nog twee miljoen pound meer We 

zitten nu al aan één miljard tweehonderd miljoen 

voor een paar voetbalbenen Contract en transfer-

premie van de speler met meegerekend Blijft de 

vraag wie gek geworden is de Italiaanse club, de 

Londense vereniging of de speler die veronder

steld wordt nuchter te blijven onder al die waanzin 

(OlYRipOS) 
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H' et was uitkijken naar de resultaten van de EVA-

partners in Italië en Spanje, deze vielen best mee. 

Na lange onderhandelingen besloten zij samen met de 

groenen in zee te gaan. Hierbij het verhaal van veel 

overleg en dito rekenwerk! 

we zouden proberen de EVA-
Europarlementsleden in één groep 
samen te houden. De stille droom was 
voldoende verkozenen te hebben om een 
eigen regionalistische/nationalistische 

tionalisten: de ene PNV'er uit Basken
land, drie verkozenen van de Conver-
gencia i Unio (CiU) uit Catalonië en één 
Europarlementslid van de Süd-Tiroler 
Volkspartij (SVP). Samen vormt dat vijf-

De fractie 

'De Groenen/ 

Europese vrUe 

Alliantie' telt 
minstens 47 

leden. 

6 

Eusko Aikartasuna (EA) uit Baskenland 
heroverde haar zetel met Gorka Knorr. 

Eusko Aikartasuna had een kartellijst in
gediend met de Partido Nacionalisto 
Vasco (PNV) en EVA-zusterpartij Esquerra 
Republica di Catalunya. Dat leverde twee 
zetels op: eentje voor de PNV en eentje 
voor EA. De Partido Andalucista had een 
kartellijst gevormd met de Coalicion 
Canada. Dat leverde twee zetels op: de 
Canarièr Isidor Sanchez en de 
Andaloesiër Carlos Bautista. En het 
Bloque Nacionalista Galega (BNG) ten
slotte zorgde op haar eentje ook voor een 
verkozene: de Galiciër Camillo Nogueira. 

DE TIEN SAMENHOUDEN 
Reeds voor de verkiezingen was binnen 

het samenwerkingsverband van de 

Europese Vrije Alliantie afgesproken dat 

Nationalisten 
en groenen 

in één fractie 
fractie binnen het Europees Parlement op 
te richten. Daarvoor heb je minstens veer
tien verkozenen uit vier lidstaten nodig. 
Na 13 juni bleek dat we slechts met zijn 
tienen waren, vertegenwoordigers van 
zeven volkeren. Officieel komen we 
slechts uit drie lidstaten. Of hoe staatsna-
tionalistische regels het de regionalisti-
sche verkozenen moeilijk maakt.. .Wat re
kenwerk leerde ons echter dat een eigen 
nationalistische fractie wél mogelijk was. 
Naast de tien EVA-verkozenen vind je in 
het Europees Parlement ook andere na-

tien EP-leden uit vier lidstaten. Klaar is 
kees! Politieke rekenkunde ligt jammer 
genoeg moeilijker. De voorbije twintig 
jaar zetelden PNV-, SVP- en Unio-parle-
mentsleden in de fractie van de Europese 
christen-democraten. De twee Conver-
gencia-verkozenen vinden traditioneel 
onderdak bij de liberalen. Nog voor de 
verkiezingen was Nelly Maes de tempera
tuur gaan meten hi] Jordi Pujol, de leider 
van de Convergencia Democratica di 
Catalunya. Hij vertelde haar veel sympa
thie te hebben voor de oprichting van een 

De fractie 'De Groenen/Europese Vrije 
Alliantie' vertegenwoordigt een reeks ge
meenschappelijke principes vrijwillig aange
nomen door partijen die naar de verkiezingen 
trokken met een verschillend programma. 

Het project heeft als doel-
Een maatschappij op te bouwen die de 

fundamentele mensenrechten en milieu-
rechtvaardigheid respecteert' het recht op 
zelfbeschikking, huisvesting, gezondheid, on-
denwijs, cultuur, en een hoge levenskwaliteit. 

De vrijheid in de arbeldswereld verhogen, 
niet enkel door werkloosheid aan te pakken 
maar ook door de keuzevrijheid te verhogen 
en menselijk creatief potentieel vrij te laten. 

De democratie te verdiepen door decen
tralisatie en rechtsreekse participatie van 
mensen bij de beleidsvorming die hen aanbe
langt, door openheid van bestuur in de Raad 
en de Commissie te verbeteren en de 
Commissie volledige verantwoording aan het 
Parlement te laten afleggen, 

een Europa van vrije volkeren op te bou
wen gebaseerd op het principe van de subsi
diariteit van hen die geloven in solidariteit 
met elkaar en alle volkeren ter wereld. 

De Europese Unie te heronenteren die 
momenteel te veel de nadruk legt op haar 
economische doelstelling ten nadele van so
ciale, culturele en ecologische waarden, 

De Croenen/EVA ijveren voor 
Economische en sociale hervormingen die 

een duurzame ontwikkeling mogelijk maken 
voor zowel de mens als de natuur. 

Poiitielc platform 
van De Groenen-EVA 

Een democratisch proces dat handel, vei
ligheid, economie en sociale belangen verbindt 
met culturele en democratische rechten, 

Hog'e ecologische, sociale en democrati
sche maatstaven die de kwaliteit van het 
leven moeten garanderen. 

Solidariteit, gewaarborgde mensen- en 
burgerrechten voor iedereen, inbegrepen de 
inwijkellngen van buiten de EU, 

Een buitenlandse politiek die er op gericht 
IS problemen op een vredevolle manier op te 
lossen in plaats van met mililtair geweld; 

Verbeterde structuren voor democrati
sche participatie in de politieke besluitvor
ming, met aandacht voor NCO's, vakbonden, 
burgers en burgerlijke autoriteiten op alle ni
veaus, met maatregelen die een gelijke deel
name van vrouwen moeten mogelijk maken. 

Gegarandeerde gelijke rechten en moge
lijkheden, gecombineerd met culturele en lin
guïstische diversiteit. 

Een tewerkstellingspolitiek en arbeidsher
verdeling met speciale aandacht voor gender-
problemen, om een einde te stellen aan de 
bestaande onevenwichtige arbeidsverdeling 
en om het werkaanbod op een meer eerlijke 
wijze te verdelen tussen mannen en vrouwen, 
om te verzekeren dat vrouwen volwaardig 
deel kunnen uitmaken zowel van de formele 
arbeidsmarkt als in het politieke leven. 

Het betrekken van de relevante verkozen 
autoriteiten met constitunele macht in de be
slissing van de Ministerraad met betrekking 
tot alle gebieden die in hun bevoegdheid val
len. 

Het uitwerken van artikel 299 2 van het 
Verdrag van Amsterdam dat een permanent 
speciaal statuut voorziet voor de meest afge
legen gebieden (de Canarische eilanden, de 
Azoren, Madeira en de Franse Overzeese 
Gebieden) 

Elke partij binnen de fractie behoudt zich het 
recht voor deze algemene principes te Inter
preteren In het licht van zijn eigen program
ma en, niettegenstaande het streven naar be
waren en versterken van de hoge mate van 
consensus binnen de gehele fractie, zal zij 
haar eigen verplichtingen blijven nakomen In 
geval van enige onenigheid. 

De twee samenstellende delen van de fractie 
gaan akkoord om een werkgroep in het leven 
te roepen die jaarlijks een gemeenschappelijk 
programma vaststelt dat de politieke actie 
vastlegt in relatie met het werkprogamma van 
het Parlement. 

eigen nationalistische partij maar dat de 

politieke situatie in Spanje er hem strate

gisch toe dwong samen te werken met de 

liberalen. Zonder die twee EP-leden kwa

men we niet aan ons noodzakelijk getal 

van veertien. We moesten dus op zoek 

naar een andere formule. 

NIEUWE REGENBOOG? 
Eerst vonden er gesprekken plaats met de 
vier verkozen Denen van de Juni-bewe-
ging en de 'Folkesbevaegelsen". Samen
werken met hen was steeds een prettige 
zaak. Tussen 1979 en 1984 vormde de VU 
met hen de TCDI-fractie. Daarna zetelden 
we tien jaar lang samen in de 
Regenboogfractie. Zouden we erin slagen 
opnieuw een Regenboogfractie tot stand 
te brengen? Onze EVA-partners hadden 
geen bezwaar tegen zo'n samenwerking. 
Maar de Denen zetelden de voorbije vijf 
jaar samen in de fractie van het 'Europa 
der nationale staten' met o.m. verkoze
nen van drie Calvinistische lijsten uit 
Nederiand en de Ulster Unionist Jim 

Nicholson. Een blok van 8 verkozenen. 
Tijdens de gesprekken bleek dat voor 
nogal wat EVA-verkozenen samenwerking 
met de drie Nederiandse calvinisten en de 
Ulster Unionist party moeilijk lag. 
Belangrijkste knelpunt was de negatieve 
houding van één van de drie calvinisti
sche partijen tegenover de participatie 
van vrouwen in de politiek. Het werd 
gauw duidelijk dat we zo de tien EVA-part
ners niet konden samenhouden. 

GROENE UITNODIGING 
Ondertussen waren de groene verkoze
nen voor het eerst bijeengekomen. Ze 
waren van 28 naar 38 verkozenen geste
gen. Toch beseften ze dat ze ondanks dit 
puike resultaat niet konden doorstoten 
naar échte sleutelposities in het EE Ook 
zij waren dus op zoek naar samenwerking 
met andere partners. Tijdens hun eerste 
bijeenkomst na de verkiezingen besloten 
ze de tien regionale verkozenen van de 
EVA uit te nodigen voor een gesprek. 
Geen vijandige overname maar een voor
stel tot samenwerking waarbij beide part
ners wederzijds voordeel zouden genie
ten van de samenwerking. Politiek leken 
er geen grote problemen Een analyse van 
de politieke werking in de voorbije legis
latuur (politieke initiatieven, tussenkom
sten in plenaire zitting en stemgedrag) 
had immers aangetoond dat groenen en 
regionalisten heel veel gelijkenissen ver
toonden. De EVA-partners aanvaardden 
de uitnodiging en verklaarden zich bereid 
onderhandelingen op te starten. 
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Met Rodenbach 
op vrijersvoeten 

• UIT DE REGIO • 

Het Rodenbachfonds en Vorming en 
Gemeenschap organiseren ook dit jaar 
hun zomeractiviteit, dit keer draait alles 
rond de liefde. En zeg nu zelf, dit is toch 
een liefdevol voorstel want bijna de hele 
maand augustus kan genoten worden van 
alles wat met de üefde te maken heeft. 
Vrijdag 30 juli gaat om 20u. de tentoon
stelling 'De dans van de liefde' van start, 
dit zijn schilderijen van Marijke Van 

Neygen. De opening gaat gepaard met 
muzikale en poëtische opluistering door 
Sofie Van de Velde (klassieke gitaar) en Els 

Bruynseels (voordracht). De expo loopt 
tot 11 augustus, dagelijks van 14 u. tot 16 
u. en omkadert het hele opzet dat uit vol
gende manifestaties bestaat: 

2 augustus om 20u.: 'Volkse aspecten van 

het liefdesleven in Vlaanderen' door prof. 

dr. Stefaan Top (volkskundige). 

3 augustus om 20u.: 'Liefde in tijden van 

eenzaamheid' door psycho-analyticus 

Johan De Groef. 

4 augustus om 20u. 'Erotiek in de wester

se kunst', met dia's, door kunsthistorica 

Rita Keymeulen. 

5 augustus om 20u.: 'De dialoog van lief

de en vriendschap' door Eric Hulsens. 

6 augustus om I4u.: Bezoek aan het 

Museum van het Hart. 'Op zoek naar 

Cupido in de vaste collecties'. Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiedenis, 

Brussel. Begeleiding door kunsthistorica 

Greet van Deuren. 

(Vervolg blz. 6) 

Voorwaarde was wel dat de "politieke 
zichtbaarheid" van zowel groenen als re-
gionalisten gewaarborgd werd. Er moes
ten ook afspraken komen inzake de admi
nistratieve en financiële autonomie van 
beide groepen. Gedurende twee weken 
werd intens onderhandeld. Op 14 juh 
1999 werd het protocolakkoord aan de 
pers voorgesteld. De samenwerking 
steunt op een politiek platform waarin 
zowel groene als regionalistische elemen
ten werden opgenomen. De naam van de 
nieuwe groep is 'De Groenen/Europese 
Vrije Alliantie'. De groep wordt geleid 
door een trio: de twee groene co-voorzit
ters Heidi Hautala (Finland) en Paul 

Lannoye (Ecolo) en eerste ondervoorzit
ter Nelly Maes. In het protocol wordt 
nauwkeurig omschreven hoe de samen
werking in de praktijk zal verkopen. Komt 
het tot een conflict dan is er een soort be-
middelingscomité dat paritair is samenge

steld, waarbij beide samenstellende delen 
van de nieuwe fractie over vetorecht be
schikken. De nieuwe groep telt uiteinde
lijk 47 leden: 38 groenen en 9 regionalis-
ten. Onze Canarische collega Isidoro 

Sanchez die zelf het protocol-akkoord 
was gaan verdedigen binnen zijn partij 
kreeg in Tenerife échter geen fiat van zijn 
partijraad. Hij zetelt uiteindelijk bij de li
beralen. Maar de kans dat we uiteindelijk 
toch nog met 48 zullen zijn bestaat nog 
steeds. Bij het ter perse gaan van WIJ 
diende de éne verkozenen van de Partidi 
Nacionalisto Vasco immers een toetre-
dingsverzoek bij de EVA in. De PNV zou 
dus voor de allereerste keer niet zetelen 
bij de christen-democraten, maar bij de 
Europese Vrije Alliantie. Voorwaar een 
historisch feit. 

ZWOEGEN 
Voor het eerst in de geschiedenis van het 

Europees Parlement slagen de EVA-verko-

zenen er dus in de Europese Vrije 

9 augustus om 20u.: 'Man-vrouw-relaties 

in ruimte en tijd' door antropologe dr. 

Gee Cammaert 

10 augusms om 20u.: 'Liefde is van alle 

tijden'. Over de basiswaarden in het 

gezin, door filosoof Vic De Donder. 

11 augustus om 20u.: 'Cupido en de 

Muze'. Antieke en moderne liefdespoëzie 

door Patrick Lateur 

17 augustus om 9u.: 'Lof der Zotheid'. 

Stadswandeling, bezoeken en ontspan

ningsmomenten in Rotterdam. 

Begeleiding/«M/ Wydooghe. 

22 augustus oml5u.: 'Een koninklijke 

liefde'. Wandeling met natuurgids in het 

arboretum te Tervuren. 

Tentoonstelling én lezingen gaan door in 

de feestzaal van de gemeenteschool 

(Centrum), H. Ghyselenstraat 189 te 

Lennik. 

^ Info: 02/567.00.22. Na 18u. 
02/532.01.50. Contactpersoon: Juul 
Wydooghe. 

9 augustus in 

Lennik: 

antropologe 

Gee Cammaert 

spreekt over 

man-vrouw-

relatles. 

Alliantie op de politieke kaart van Europa 
neer te zetten. En het EVA-secretariaat in 
Brussel weet wat dat betekent: het wordt 
overstelpt met vragen tot meer informatie 
over die twintig partijen die samen de 
Europese Vrije Alliantie vormen en nu in 
een samenwerkingsverband met de groe
nen zetelen. Het komt er nu op aan de 
regionaal-nationalistische realiteit te ver
ankeren in het Europese beleid. De ko
mende vijf jaar moeten we er ook in sla
gen de andere nationalisten uit Catalonië, 

(Noord)Ierland en Zuid-Tirol onder de 

EVA-koepel samen te brengen. We zullen 

er ook moeten voor zorgen dat over vijf 

jaar er ook EVA-verkozenen zijn uit Italië 

en Frankrijk. Werk voor de boeg dus Dat 

wordt hard zwoegen. Maar daarvoor zijn 

we uiteindelijk ook verkozen! 

Bart Staes, 
Lid van het Europees Parlement 

Onze verkozenen in het EP 
NELLY MAES 

Brussel: LEO 7H153, Wiertzstraat, 1047 
Brussel 
Nieuw kantoomummer (onder voorbehoud); 
ASP 8H154 
Tel.: 02/284.51.87 - fax: 02/284.91.87 
E-mail: nmaesoeuroparl.eu.int 
Straatsburg: TO 5135, Palais de LEuropa, F-
67000 Strasbourg.: Tel. 00.33.3.881.75.187 -
fax: 00.33.3.881.79.187. GSM: 
0477/30.67.58. 

BART STAES 
Brussel: ASP 8H245, Wiertzstraat, 1047 
Brussel. 
Tel: nog niet gekend (oud nummer fractie: 
02/284.23.94) - fax: idem (02/284.99.93). 
E-mail: tii-^apsoeuroparl.eu.int. 
Straatsburg: TO 5076, Palais de lEurope, F-
67000 Strasbourg Tel: nog niet gekend (oud 
nummer fractie: 00.33.3.881.75.020 - fax: 
idem (00.33.3.881.79.048). GSM: 
075/37.27.57. z 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 28 Jul» BRUGGE: Jaarlijkse 

sport en speldag van vvvc-Brugge-Noord. 
Om 15u. in t Keunekot, Warendestraat te 
Sijsele. Deelname 200 fr. Inschrijven bij 
Joriska, 050/34.19.74. 

WO. 11 aug. BRUGGE: Met VVVG-
Brugge-Zuid naar domein Raversijde. 
Vertrek met eigen wagens. Deelname be
zoek: 160 fr. Meer info bij Lena Cevaert, 
050/38.35.12. 

Za. 21 aug. IZECEM: I4de Vlaamse 
Zomerfeest van de verenigingen van het 

Vlaams Huis op het domein Ruytershove 
te izegem. Om 13u.30 mintvoetbaltomooi, 
20u. vUJO-fulf. Ook op 22 aug. met om 9u. 
eindrondes minivoetbaltornool, 9u.45 
aperitiefwandeling; 1lu. finale minivoet
bal en aperitief met muzikale omlijsting; 
13u. smulfestijn en I5u. retromatcb. info 
bij Joris Verbeke (051/30.48.08) of Pot 
Heldenbergh (051/30.36.63). 

Ma. 25 aug. BRUGGE: Didactische 
wandeling in het stadspark Beisbroek te 
Sint-Andries. Samenkomst op de parking 
Rastel Beisbroek om I4u.30. Org.; VWC-
Brugge-Zuid. 

WO. 25 aug. BRUGGE: Geert 
Bourgeois over ,,Hervorming van de 
Justitie". Om 15u. in de iviagdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf I4u. Nadien 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: 
VVVG-Brugge-Zuid. 

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 Wemmei. 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-VA8 Grimbergen-
Betgem-Humbeek. 

ANTWERPEN 

Dl. 27 JHII BERCHEM: FW 
Berchem neemt deel aan voetrally van DF-
Jan Blom. Deelname: 200 f r Samenkomst 
om 13U.30 aan het stadhuis. 

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

Za. 7 aug. BORGERHOÜT: Bezoek 
tentoonstelling 'Zitver voor Sir Anthony' in 
Sterckxhof te Deurne, Samenkomst om 
I4u. aan het Zilvermuseum, 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. 
Reservatle vóór 28 juli op tel. 499.17.66 of 
288.52.85. Wie niet fietst kan ook wande
len. Org.: FW-Edegem. 

Vr. 20 aug. B O R C E R H O U T : 

Betaarticoncert van 14 to t I5u . aan de 
Reuzepoort. Org.: Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

zo. 29 aug. BORCERHOUT: Met de 
bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 
7u. aan café Postduif, Diksmuidelaan te 
Berchem. inschrijven to t 20/8. Deelname: 
1.100 fr. voor bus -t- middagmaal, info: 
Jan De Scheerder, 03/236.45.40. 

Dl. 7 sept. BORCERHOUT: : 
Beiaardconcert van 14 to t 15u. aan de 
Reuzepoort. Beiaardierster Linde De 
Schepper geeft uitleg. Org.: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling. Info; Jan De 
Scheerder, 03/236.45.40. 

Vr. 17 sept. BORGERHOUT: Om 
11u. Opening tentoonstelling 
Borgerhoutse kunstenaars in het 
Distriacentrum. 'In het teken van Albert 
Poels'. Info bij Jan De Scheerder, 
03.236.45.40. 

za. 18 sept. BORGERHOUT: Van 18 
tot 21 september; Borgerouts keramleka-
telier. Info bij Jan De 
scheerder03/236.45.40. 
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BRENDAN BEHAN 

Op nieuwjaarsavond 1963 wordt de zieke Brendan Behan ver

mist. Hij was op 29 december weggelopen uit het ziekenhuis. Hij 

was naar zijn ouderlijk huis gegaan en zijn moeder had hem in 

bed gestopt. Tijdens de nacht stommelde hij de straat op en en

kele uren later vond men hem in een plas bloed. Hij werd over

gebracht naar het ziekenhuis Een longontsteking kwam de hele 

zaak nog verergeren. De dokters zeiden dat hij nog te redden 

was, als hij stopte met drinken, hij antwoordde echter: 

„Alcoholisten sterven van alcohol". Hij hoopte ook weldra terug 

te kunnen gaan naar New York, om er zijn boek over die stad ver

der te kunnen schrijven. Enkele maanden later belandde 

Brendan opnieuw in het ziekenhuis Terwijl een non zijn hoofd-

ONTERECHT VERGETEN 

kussen wat opklopte en hem alle zegen van boven toewenste, zei 

hij: 'Dank u, zuster, en datje de moeder van een bisschop mag 

worden.'. Dat waren zijn beroemde laatste woorden. 

In de late winter van 1923, staat buiten de muren van de 

Kilmainham gevangenis in Dublin, een jonge vrouw die een baby 

stevig tegen zich aandrukt. Daar verschijnt een man aan een 

raam: hij ziet een glimp van zijn pas geboren zoon, Francis 

(Brendan) Behan, geboren uit Kathleen en haar man Stephen, 

een republikeinse activist. Hij zal uitgroeien tot een legendarisch 

schrijver. 

Reeds op veertienjarige leeftijd sluit Behan zich aan bij het Ierse 

Republikeinse Leger en belandt later, o.m. voor zijn IRA-activitei

ten, meermaals in de gevangenis. Na een zoveelste veroordeling 

besluit hij het land te verlaten. Het wordt Parijs Brendan raakt 

er bevriend met Camus. Later ontmoet hij ook Becket Het eerste 

wat hij verkoopt is het verhaal Na de wake' en het tweede 'Ik 

word een tuchthuisjongen', een uittreksel uit wat later 'Gistend 

bloed' zal worden. 

Behan was niet alleen auteur, maar ook entertainer en trad op 

voor radio en televisie, reisde met zijn voordrachten langs zalen 

en zaaltjes, wat zich goed liet combineren met zijn liefde voor 

Ierse maltwhisky. In I960 ontving New York hem met open 

armen. 

Willem Sneer 

• MENGELWERK • 

Emma 
Thompson en 
Anthony 
Hopkins In 
'Howards End'. 
Zat. 24 Juli. 
Ned. 1 om 
22U.15 

^•^M^ city Slickers Drie vrienden uit New Yori< willen 
hun midlife crisis en collectieve depressie bestrijden 
door in Colorado twee weken 'veedrijver' te gaan spe
len. Fraaie vakantiefilm van Ron Underwood uit 1991, 
met frisse vertolkingen, leuke one-llners en verbazend 
scherpe dialogen. Met Billy Cristal, Daniel Stern en een 
heerlijke Jack Palance. Zon. 25 Juli, TV1 om 21u,10 

^^d3 One Two Three Satirische komedie van Billy 
Wilder uit 1961 met James Cagney als een agressieve 
Coca Cola-directeur die zijn producten in het Oostblok 
wil gaan slijten. De tegenstelling tussen het rijke, consu
merende Amerika en het arme, communistische 
Rusland Is intussen wel al heel wat van zijn satihsche 
kracht kwijt. Maan. 26 juli, Ned. S om 22u.57 

"^srJ^' Jean de Florette Franse film van Claude Berri 
uit 1986 met Yves Montand, Cérard Depardieu en Daniel 
Auteull. Fraai landelijk drama naar de roman 'teau des 
collines' van Marcel Pagnol, met als allesoverheersend 
thema de levensnoodzakelijkheid van water in de kurk-
droge Provence en als onderliggend thema de conflic
ten tussen de idealistische stedeling en de traditionele 
dorpelingen. DIns. 27 juli. Canvas om 22u.35 

'•^=s!y Vertigo Amerikaanse film van Alfred Hitchcock 
uit 1958. John Ferguson heeft omwille van zijn onover
winnelijke hoogtevrees ontslag moeten nemen bij de 
politie. In opdracht van zijn vroegere schoolvhend Gavin 
Eister, moet hij nu diens jonge vrouw Madeleine bewa
ken. Briljante thriller, door velen beschouwd als een van 
de tien beste films aller tijden. Met James Stewart, Kim 
Novak en Barbare Bel Geddes. Woens. 28 juli, TV1 om 
21u,40 

'^^r^ The Public Eye New york rond 1945. Leon 
Bernstein is een van de vele freelance fotografen die 's 
nachts de straten afschuimen naar sensationele kiekjes. 
Wanneer zijn vriendin Kay, eigenares van een nachtclub, 
door een bende bedreigd wordt, besluit hij haar te hel
pen... Amerikaanse thriller van Howard Franklin uit 1992, 
met Joe Pescl, Barbare Hershey en Stanley Tucci. Dond. 
29JUII, BBC1om0u.50 

^^s^*' The Last Waltz De legendarische popgroep The 
Band nam om Thanksgiving 1976 in San Francisco af
scheid van zijn fans, samen met huisvrienden als Bob 
Dylan, Ehc Clapton, Muddy Waters, Van Morrison e.a. 
Hun grootste fan, Martin Scorsese, ervaren in het genre 
als co-regisseur en monteur van 'Woodstock', stelde zijn 
camera's in slagorde op het podium. Het resultaat is 
deze schitterende concertfllm. Vr|j. 50Juli, Kanaal 2 om 
Ou.50 

ommige prentenboeken zijn zo mooi dat 
je ze amper durft toevertrouwen aan 

i<ieine l<inderlnandjes. Maar die l<unnen er 
wel uren van genieten. 

Kijken en lezen 

10 

'Wat moet een muis in het circus?' van 
Isolde Heyne en Verena Ballhaus is een 
zgn. 'pictoboek' voor kleuters vanaf vier 
jaar. Tussen de zinnen door staan afbeel
dingen van woorden die perfect in de 
tekst passen. Ouders kunnen zo een ver
haaltje vertellen waarvan kinderen zelf de 
ontbrekende delen kunnen aanvullen. In 
dit geval draait alles rond de muis Kiki die 
wel eens wil optreden in het circus, maar 
daar eigenlijk te klein voor is. Dat alles 
uiteindelijk toch uitmondt in een num
mer in de arena zal weinigen verwonde
ren. 

In dezelfde reeks verscheen ook 'Hugo de 
Haas' van Volkmar Röhrig en Hildegard 

Muller 

Voor iets oudere kinderen is 'Een sok met 
streepjes' van Joke van Leeuwen. Ook 
hier bevinden zich tekeningen tussen de 
zinnen, maar de woorden staan er wel tel
kens naast. 'Een sok met streepjes' gaat 
over meisje. De lezertjes mogen haar zelf 
een naam geven. Op een goede dag is een 
van haar rood-witgestreepte sokken weg. 
Beer, pop, konijn en tijger gaan voor het 
meisje op zoek. Bij muis heeft het viertal 
succes, al wil het diertje de sok niet zo
maar afstaan. 

MOZAÏEK 

Ook bij uitgeverij Clavis uit Hasselt loopt 
al enige tijd een reeks met prentenboe
ken die meer willen dan gewoon ont
spannen en uitdrukkelijk educatieve ele
menten toevoegen aan het lees- en kijk
plezier. Die reeks heet 'Mozaïek' en bun
delt tal van leerrijke uitgaven. Onder 
meer de natuurboeken van de Waalse 
Renne, gebundeld in de reeks 'De natuur 
op schoot'. De jongste telg in deze serie 
heet 'Ik laat sporen achter' en behandelt 
middels realistische tekeningen gekop
peld aan een eenvoudige tekst de diverse 
sporen die dieren nalaten. Niet alleen uit
werpselen, maar ook pootafdrukken, 
voedseh-esten, geuren, enz. Het boek gaat 
ook na welke dieren specifieke sporen na
laten, zodat je in de natuur ernaar op 
zoek kan. Renne beperkt zich evenwel 
niet alleen tot inheemse dieren, maar ook 
exotische viervoeters zoals de tijger en de 
neushoorn komen aan bod. Een puik 
boek voor toch iet of wat oudere lezertjes. 
Een andere, uitstekende (!), reeks is deze 
die aan de hand van vragen kinderen weg
wijs maakt in het leven van alledag. Na bij
dragen over o.a. geld, relaties en school 

verschenen recent de delen 'Kunnen dok
ters ziek worden?' (Dirk Musschoot) en 
'Waarom is de paashaas geen hond?' 
{Leen van den Berg). De eerste titel geeft 
antwoorden op vragen over het zieken
huis, een eerder klassiek onderwerp voor 
kinderboeken. Het andere deeltje behan
delt het onderwerp 'feesten'. Carnaval, 
Pasen, nieuwjaar, maar ook 1 mei 11 en 
21 juli. „Waarom vieren ze 11 juli en 21 
juli niet samen?" is één van de vragen. 
Het antwoord op kindermaat willen we u 
niet onthouden: „België is een heel bij
zonder land. Er wonen drie grote groe
pen van mensen met elk hun eigen taal: 
Vlamingen (zij spreken Nederlands), 
Walen (zij spreken Frans) en Duits
sprekenden. Die groepen vormen stilaan 
een soort mini-landjes in België. Ze heb
ben een eigen regering en een eigen 
feestdag. De feestdag van de Vlamingen 
valt op 11 juli. Op die dag hoeven de 
mensen in Vlaanderen niet te werken." 
Was dat laatste maar helemaal waar! 

FANTASIE 

Het zal je maar overkomen dat je een 
moeder hebt die telkens weer kleren voor 
je koopt die jou niet passen. Siem is in dat 
geval. Maar zijn moeder heeft nu beloofd 
dat ze de veel te grote broek die ze voor 
hem heeft gekocht zal inkorten. En dat 
duurt net iets te lang naar Siem z'n zin ... 
'De goeie broek' van Marie Delafon is een 
prettig verhaal over kinderen en ouders 
dat helemaal in rijmvorm is opgesteld. 
Imme Dros en tekenaar Harrie Geelen 

zorgen al jaren voor een gedroomd duo 
in prentenboekenland. Van hen ver
scheen dit jaar 'Zuurstok is de mooiste 
kleur'. Het meisje Sofie wordt omdat ze 
zo onhandig is door haar moeder ook wel 
eens 'Soffie' genoemd. Op een van ma
ma's verjaardagen krijgt Sofie een een 
roze zuurstok die heel lekker smaakte. 
Wanneer ze die uit de kast wil nemen, vah 
heel moeders 'goed servies' uit de kast... 
Opnieuw een erg verzorgd prentenboek! 
Op een goede dag krijgt de kleine clown 
Bo een rond, bol en hol brood bij zijn 
ontbijt. Zijn vader en moeder laten hem 
even alleen en al snel ontdekt Bo dat er 
met zo'n brood fijne kunstjes te maken 
zijn. Maar wie 'Circus BoUebrood' van 
Kristien Aertssen helemaal gelezen heeft, 
weet wel dat Bo's ouders er geen gram
metje van te eten kregen ... 
Wijzen we, tot slot, op twee titels van de 

hand van Guido Van Genechten en uitge
geven bij Clavis. 'Muis ging eens op wan
del' is een mooi, klassiek aftelboek. Muis 
verliest één voor één haar vriendjes, maar 
maakt er - als ze eenmaal alleen is - ge
lukkig ook weer nieuwe bij. Met 'Rikki' 
won Van Genechten de Prijs van de Stad 
Hasselt, de belangrijkste Vlaamse illustra
torenwedstrijd. Rikki is een bijzonder 
fraai getekend verhaal van een konijn met 
één oor dat maar maar niet rechtop wil 
blijven staan (foto's). 

c» Wat moet een muts in het circus? 

Isolde Heyne - Verena Ballhaus. 

Uitg. Zwijsen - Tilburg. 1999. 

500fr. 

°» Hugo de Haas. Volkmar Röhrig en 

Hildegard Muller. Uitg. Zwijsen -

Tilburg. 1999. 500 fr. 

^Een sok met streepjes. Joke van 

Leeuwen. Uitg. Zwijsen - Tilburg. 

1999. 500 fr. 

•=» Ik laat sporen achter. Renne. Uitg. 

Clavis - Hasselt 1999. 550 fr. 

«> Kunnen dokters ziek worden?/Dirk 

Musschoot. Waarom is de paas

haas geen hond?/Leen van den 

Berg. Uitg. Clavis - Hasselt. In de 

Mozaïekreeks. 1999. 595 fr. per 

deel. 

•=»De goeie broek. Marie Delafon. 

Uitg. Querido - Amsterdam. 1999. 

mfr. 
°» Zuurstok is de mooiste kleur. Imme 

Dros & Harrie Geelen. Uitg. Queri

do - Amsterdam. 1999. 559 fr 

"» Circus BoUebrood. Kristien Aerts

sen. Uitg. Leopold - Amsterdam. 

1999. 550 fr. 

«> Afwis ging eens op wandel. & Rikki. 

Guido Van Genechten. Uitg. Clavis 

-Hasselt. 1999- Beiden 495fr. 
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ivieeregeren 
Vlaanderen telt heel wat mensen 
(waarvoor ik overigens alle respect 
tracht op te brengen) die zich reke
nen tot de 'echte' Vlamingen. Zij ver
kiezen aan de kant verongelijkt toe te 
kijken, liever dan zich in het inder
daad niet altijd even proper Vlaams 
water te gooien en wat van hun zui
verheid te verliezen. Zij hebben het 

over spijkerharde garanties voor de 
(inderdaad!) noodzakelijke staatsher
vorming en vergeten ondertussen 
dat de vu de noodzakelijke bespre
king en/an met de anderstaligen toch 
maar terug op het programma heeft 
gebracht. 
Zij vergeten ook, denk ik, dat de 'ge
wone' Vlaming ook andere punten 
erg belangrijk vindt. Denk maar aan 
een behoorlijk werkend gerecht en 

politie, aan een 'gebruikersvriendelij
ke' administratie, aan verkeersveilige 
wegen, denk maar aan gezonde, be
trouwbare voeding, denk maar aan 
de opbouw van een verdraagzame 
Vlaamse samenleving, 
is, lieve mensen, de Volksunie nu 
minder 'echt' als zij het waagt tot een 
Vlaamse regering toe te treden die 
mede door haar inbreng een dergelijk 
staatkundig en maatschappelijk pro

ject op tafel legt? Wordt Vlaanderen 
andermaal verraden? 
Mijn antwoord is ondubbelzinnig 
neen. Wel neemt de VU een niet ver
waarloosbaar risico. Maar zij verdient 
ondertussen het waakzaam vertrou
wen van de gewone en van de 
'echte' Vlamingen. 

Walter Caethoven, NIjlen 

• WEDERWOORD • 

Splitsen is 
geen ruzie 
Het zijn niet de gewone Vlamingen of 
Walen die tegen scheiding zijn. OX'IJ, 15 
juli jl..- 'Het engagement') De politieke 
leiders zijn zoals overal in de wereld de 
schuld van wrijvingen tussen volkeren of 
volksgroepen. Niet de vrouwen, kinderen 
en ouderen willen oorlog of ruzie. Alleen 
enkele heethoofden die naar macht stre
ven en er in slagen een groep goedgelovi
gen of betrokkenen op te hitsen en mee 
te sleuren voor hun eigen belang. 
Gewoon omdat zij bij een eventuele split
sing een flink deel van hun politieke 
macht, die komt uit 2 taalgemeenschap
pen, verliezen. De financiële middelen 
worden ook gesplitst en vallen minder uit 
per gewest. De centrale of federale rege
ring kan niet meer met zoveel geld spe
len. Alhoewel, op het ogenblik van beslis
singen die boven de twee gemeenschap
pen staan, hebben de Vlaamse en Waalse 
partijen elkaar nodig. Daarna maken zij 
over alles en nog wat ruzie. 
Verkeerdelijk denkt men dat afscheiding 
totale ruzie is. Het is nu niet beter! De 
twisten houden niet op. De verdeling kan 
heel goed verstandelijk gebeuren, met re
spect voor iedereen. Zoals ze nu jaren ge
leidelijk aan de gang is door de stelselma
tige scheiding van de bevoegdheden over 
allerlei punten. Al de kracht zou na een 

volledige splitsing ingezet kunnen wor
den voor het welzijn van elke volksgroep. 
Het samenhorigheidsgevoel kan nog 
meer tot ontplooiing komen als iedereen 
volledig baas is in eigen huis. En eigen 
baas zijn wil iedereen. 
Niets belet dat er jarenlang vrijwillige so
lidariteit blijft bestaan, om niet te zorgen 
dat de een of andere taalgroep last krijgt. 
Kan zelf vastgelegd worden in een over
eenkomst tussen de twee taalgroepen. Nu 
gebeurt dat met bekvechten en touwtrek
ken. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Fiscaal 
zelfbestuur 
Dit is het uur voor de Volksunie. Na de 
taalwetten de geldwetten. Dat betekent 
fiscaal zelfbestuur. 

„Vlaams geld in Vlaamse handen!" Anders 
geen toetreding tot de federale regering. 
Vic Anciaux heeft gezegd: „Met België in
dien het kan, zonder België indien het 
moet". Wel, het kan niet langer met 
België. 

Wij kunnen geen geld geven aan 
Franstaligen in Brussel. Komt daarbij dat 
vreemdelingen in Brussel Franstalig on
derwijs volgen. Willen ze toch geld, dan 
moeten zij maar Nederlandstalig onder
wijs volgen. 

Ten tweede, Wallonië is geen ontwikkelings
land. Dat betekent: onze ontwikkelingshulp 
moet op andere landen gericht zijn, zoals 
Suriname, Namibië, Zuid-Afrika en 
Indonesië. En niet op Wallonië, Zaïre enz. 

A. Jacobs, 
Gent 

Bewogen 
weekeinde (1) 
Met een beetje schrik ben ik de 'Open 
brief aan Ben Anciaux' (WIJ, 15 juli jl.) be
ginnen lezen. 

Ik wist - als gewoon lid - niet, dat alles 
om de partijstatuten draaide. Ik begreep 
ook niet dat Bert - zo ineens volgens mij 
- minister wou worden, hij stond toch op 
de Europa-lijst? En verklaarde hij niet 
voor de pers dat hij het wat kalmer wou 
aandoen en meer bij zijn gezin wou zijn? 
Dan was ik weer blij met het radiobericht 
van maandag 12 juli dat ID hem steunde 
en zeker toen ik hoorde dat ook de VU ak
koord was. 

Het is vooral goed dat de 'ervaren' Johan 
Sauwens met hem meegaat en na de slot
woorden van het artikel „Maak er iets 
moois van", heb ik geweend. 
Dat kwam omdat ik deze dagen, heel ei^ 
begaan was met Patrik Vankrunkelsven; 
voor die wijze man moet de VU veel zorg 
dragen. Het wordt voor mij wel wennen 
met de VLD als regeringspartner. Voor 

Geert Bourgeois blijkbaar ook, die was op 
zijn best in de Kamer Verder ben ik be
nieuwd hoe de CVP uit de klem van het 
Blok gaat geraken. 

Albertina Saenen, 
Edegem 

Bewogen 
weekeinde (2) 
Ik vind dat de sluipmoordenaars van Bert 

Anciaux hun conclusies moeten trekken. 
Leren die conservatieven het dan nooit? 

Pol Moors, 
Lummen 

Bewogen 
weekeinde (3) 
De betekenis van de zin 'de stuntelige 
wijze waarop het probleem aan de con
gresgangers werd voorgelegd' (WIJ, 15 
juli jl.) vond ik bevestigd in het vraagge
sprek met Annemie Van de Casteele (De 
Morgen, 19 juli jl.). 

Onvoorziene omstandigheden zijn nooit 
uit te sluiten, maar de partijtop die voor 
dergelijke belangrijke beslissingen staat 
doet er in de toekomst goed aan beter 
voorbereid te zijn. De hele vertoning 
heeft niet zozeer mensen beschadigd, 
maar straalt negatief af op de hele partij. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

In 1900 verscheen de eerste druk van het 
'Wandelboekje voor natuurvrienden' van 
E. Heimans &Jac. P. Thijsse. Bijna 100 jaar 
later werd deze oude uitgave in een nieuw 
kleedje gestoken. De belangrijkste hoofd
stukken zijn 'De Jaarkring' en 'Kleine 
Flora'. In 'De Jaarkring' wordt de natuur 
beschreven van januari tot december 
Over planten, vlinders en vogels in de di
verse landschappen, zoals weide, duinen, 
riedand, bos en berm. In 'Kleine Flora' 
krijgen vooral de bloemplanten veel aan
dacht. Alles wordt verduidelijkt door meer 
dan honderd illustraties. Deze zijn dras
tisch uitgebreid en aangepast aan onze tijd 
voor wat de benamingen betreft. Een pret
tig boekje met een tikje nostalgie. 
c» Wandelboekje. E. Heimans &Jac. 

P. Thijsse. Uitg. Fontein, Baam, 1998. 

264 bh., 595 fr. 

Met de herfst in het vooruitzicht, willen 
we niet voorbijgaan aan 'Het leven begint 
in de herfst' van Jelena de Belder. Wie 
haar ooit hoorde praten, vergeet nooit 
meer de passie voor groen, de gedreven
heid en het enthousiasme die deze dame 
uitstraalt. Zij werd veriiefd op de prachti
ge plantencollectie van het arboretum van 
Kalmthout en op een van de nieuwe eige
naars, Robert de Belder. Samen met haar 
man bouwde ze het arboretum uit tot één 
van de mooiste tuinen en plantencoUec-
ties van Europa. 

Om de tuin 
Bijna 50 jaar later blikt zij in dit boek 
terug op een gelukkig leven met planten. 
Het is tegeUjk een geschiedenisboek, een 
botanisch werk en een wandleing door
heen het arboretum, waarbij ieder sei
zoen zijn eigen kleurenpallet, plantenrijk-
dom en sfeer vertoont. Vandaar de onder
titel van deze uitgave: 'Vier seizoenen in 
het Arboretum Kalmthout'. Bie Wouters 

en Anne Verhaeghe werkten mee aan de 
boeiende teksten, Jean-Pierre Gabriel 

toont de mooiste foto's, geselecteerd uit 
de duizenden die hij gedurende tien jaar 
in het arboretum schoot. Deze samenwer
king resulteert in een prachtig boek over 
een droomtuin in alle kleurschakeringen. 
«> Het leven begint in de herfst. Vier 

seizoen in het Arboretum Kalmthout. 

Jelena de Belder. Uitg. Lannoo/Terra, 

Ttelt, 1998. 176 blz. gebonden, 1.495 Jr. 

In 'Van tuin tot tuin' maken we een wan
deling door de mooiste tuinen van ons 
land. Het boek is het resultaat van groeps
werk. Piet Bekaert maakte de foto's die 
onmiddellijk uitnodigen om meer van dit 
moois te bekijken. Etienne Van Campen-

hout en Frangoise Drion speurden naar 
uitzonderlijke en onbekende tuinen. 
Samen maakten ze de indrukwekkende 
selectie voor het boek. Het voorwoord is 

van Jelena de Belder. De wandeling vangt 
aan in Henegouwen, langs Brabant met 
o.m. 'Ixelles' (is dat niet 'Eisene' in het 
Nederiands?), Oost-Vlaanderen, om dan 
via het arboretum in Essen (zie boven) de 
toer van 44 tuinen rond te maken. Bij ie
dere tuin wordt de aanleg en beplanting 
uitvoerig besproken. Achteraan de uitga
ve bevindt zich een plantenlijst met ver
wijzing naar de respectievelijke bladzij
den. Dit tuinboek is een lust voor het 
oog. 

=» Van tuin tot tuin. Een wandeling 

door België. Franqoise Drion en 

Etienne Van Campenbout. Foto's Piet 

Bekaert. Uitg. Lannoo/Terra, Tielt, 

1998. 207 blz., 1.980Jr. 

Eveneens bij Lannoo verscheen 'Of all flo
wers', eefn boek over 30 jaar Belgian 

Flower Arrangement Society (BFAS), de 
organisatie van de bloemsierkunstenaars. 
Deze jubileumuitgave bevat een 200-tal 
bloemstukken, ingedeeld in 9 hoofdstuk
ken, met daarbij aandacht voor kleur, 
manden, tafel, interieurs, reliëfs, stijl, mo
dem, kerstmis en feesten. De uitgave is 
een eerbetoon aan de organisatie en haar 
lesgevers met zowel hun recente werken 
van als 'archiefstukken'. Het boek is een 
bloemlezing van de verschillende stijlen 
en de duizend-en-één mogelijkheden van 
de bloemsierkunst. Tevens laat het ons 
kennis maken met een fascinerende 
kunstvorm. 

Het is een kijkboek met ideeën voor de 
doe-het-zelver: een handleiding om zelf 
een bloemstuk samen te stellen zal je er 
dan ook niet in vinden. 
De uitgave is drietalig: Nederlands, Frans 
en Engels. Vandaar waarschijnlijk die 
Engelse titel... 

°» Of all flotvers. 30 Years Belgian 

Flower Arrangement Society. Uitg. 

Lannoo/Terra, Ttelt, 1998. 216 blz., 

1.850fr 11 
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D e Duttstaligen in België worstelen met hun 

verleden, tot vandaag wordt hun identiteit zwaar 

op de proef gesteld. In een poging om daaraan te 

verhelpen gingen twee van hen op zoek, een 

indrukwekkend dossier is het gevolg van hun zoektocht. 

• UITSMIJTER • 

De Bevrijding en het einde van de tweede 
wereldoorlog in België werden, na een 
halve eeuw, respectievelijk in 1994 en 
1995 op vele manieren en met luister her
dacht; ook in zijn Duitse kantons. Daar 
legden de ofFicièle woordvoerders de pa
triottische saus er nog wat dikker op dan 
elders. 

^UREM 
Freddy Cremer en Werner Miessen, twee 
mensen uit het betrokken gebied, dach
ten daar anders over Zij verkozen een 
eerlijke confrontatie met wat daar inder
daad sedert de eerste aanhechting bij 
België gebeurd is. 

Zij hebben een eerlijk werkstuk gemaakt. 
Op rustige, nuchtere toon laten zij het op
treden van Belgen en Duitsers (langs 
beide zijden van de grens) voor zichzelf 
spreken. Zij noemen hun uitgave Spuren; 

dat zijn zij ook. 

Na een gevatte 30 bladzijden tellende in
leiding, die een goed overzicht biedt van 
de jongste geschiedenis van het gebied, 
brengen zij drie bundels getuigenstukken 
aan; 1933-1939,1939-1944 en 1944-1956. 
Elke bundel wordt voorafgegaan door 
een overzicht van het bedoelde tijdsge
wricht, dat het plaatselijke gebeuren bin
nen de Europese geschiedenis plaatst. 
Kwaliteit en opmaak zijn voortreffelijk. 
De stukken worden soms van commen
taar voorzien; ter verduidelijking, niet om 
gerichte 'duiding' te verstrekken. 
Het streven van de schrijvers-uitgevers 
naar objectiviteit kan niet genoeg gepre
zen worden. Het verhoogt zeker het be
grip van de lezer voor de buitengewoon 
moeilijke omstandigheden waarin de be
trokken generaties terechtgekomen zijn 
en, in mindere mate, nog leven, door de 
schuld van vooral Waals-Belgische, daarna 
ook van nazi-Duitse buitenstaanders. Ons 
dunkt dat zij een zeer waardevolle bijdra
ge geleverd hebben, niet alleen voor een 
beter begrip maar ook voor de kennis van 
wat zich daar, in de feiten en in de gees
ten, afgespeeld heeft. 
Dat dit werk mede mogelijk gemaakt 
werd door de Koning Boudewijn-
Stichting pleit voor haar ruimdenkend
heid. 

SCHOONHEIDSVLEKJES 

Onze lof voor de betrachting van objecti

viteit sluit geen kritiek van minder be

langrijke aard uit 

Hoezeer de auteurs ook de gegrondheid 

relativeren van de officiële 'terugkeer' van 

Ben Belgische gendarm houüt de wacht aan 

het bil België geraegde Eupen-Mameöy. aan 

zijn voeten ligt de verscheurde tekst van 

het internationale zelfbeschikkingsrecht der 

volkeren, (uit het Berlijnse magazine 

Kladderadatsch, okt. 1920) 

hun gebied naar Belgiè (waarvan dit door 

Pruisen zou afgetrokken zijn in 1815; 

toen België dus nog niet bestond!), zij 

5.300 uitwijzingen (met veriies van 
Belgisch staatsburgerschap), sluiting van 
de grens (tot 1956!) met de uitgesproken 
bedoeling, de oriëntering op Duitsland te 
vervangen door die op ,,nos centres de 
culture" (dat zullen wel de Vlaamse niet 
geweest zijn), schoolplicht veriengd tot 
16 jaar: 2 bijkomende jaren met het oog 
op staatsburgeriijke heropvoeding, en het 
lager onderwijs door de Staat uit de han
den van de gemeenten genomen. 
Eupens franskiljonse burgemeester 
Zimmerman pleitte in 1945 zelfs voor 
een grootschalige inwijking van binnen
landse Belgen met de hoop dat zij de 
plaatselijke bevolking zouden 'opzuigen' 
en Eupen zijn Duits uitzicht ontnemen 
(sic). 

Kortom, doorgedreven verfransing was 
het doel. Ofschoon de auteurs niet schro
men, stukken in dit verband te publice-

Moedig speurwerk 

zoals in Vlaanderen, dubbelzinnig ge
weest. De Luikse (van oorsprong 
Limburgse) monseigneur Kerckhofs 

meende dat die mensen onder ogen 
moesten zien, mettertijd Waal te worden 
en dus elke weerstand tegen verfransing 
staken. De lagere geestelijkheid was (net 
zoals de Vlaamse 'petits vicaires') vaak van 
een andere mening. 

De zaken werden ingewikkelder toen het 
nationaal-socialisme in Duitsland aan het 
bewind kwam en een terugkeer naar 
Duitsland automatisch het ondergaan van 
dat regime zou inhouden. Men begrijpt 
dat de Kerk, die niet echt vervolgd werd 
in Duitsland maar tenminste onheus be
handeld en van het openbare leven uitge
sloten, de gelovigen tegen dat 'nieuwe 
heidendom' waarschuwde als zijnde on
verenigbaar met de christelijke leer. Toch 
was dit niet haar enige motief Ook vóór 
1933 had zij de gelovigen opgeroepen om 
te stemmen op de Katholieke Unie, die 
zich onverbloemd pro-Belgisch opstelde. 
Was verfransing dan wél verenigbaar met 
de christelijke leer? Alle verhoudingen in 
acht genomen, hebben de Vlamingen ook 
dergelijke toestanden gekend. 

wagen het toch niet, een kat een kat te 
noemen. Naar wezen, cultuur, taal en be
wustzijn waren de bewoners van dit ge
bied immers altijd Duits; behalve 
Malmedy en zijn Waals ommeland en, lou
ter taalkundig, het Nederduitse Eupen. 
Vrezen zij nog steeds, het in de nationaal-
socialistische tijd mondgemene woord 
'Volksduitsers' te gebruiken? 
Wanneer over de grondige verwoesting 
van Malmedy en Sankt-Vith door het 
Ardennen-offensief gesproken wordt, 
krijgt de lezer de indruk dat de Duitse 
troepen dit op hun kerfstok hebben. In 
feite is dat het werk geweest van de op
permachtige Amerikaanse luchtmacht. 

DE AAP UIT DE MOUW 
Wie de drie bundels aandachtig achter el
kaar leest, wordt getroffen door het ver
schil in aanpak na 1920 en na 1945. De 
eerste maal doet België weliswaar zijn 
best om de bewoners wijs te maken dat ze 
nu Belgen zijn (of eigenlijk altijd al zou
den geweest zijn) en dus nu beter af dan 
de armoelijders aan de overkant van de 
nieuwe grens. Maar de ijzeren hand zit in 
een fluwelen handschoen: het lager on
derwijs blijft Duits, aan de voorrang van 
de moedertaal in het openbaar en privé 
leven wordt niet geraakt, een dagblad 
wordt uitgegeven ('Grenzecho') om de 
mensen Belgisch gezind te maken, doch 
in 't Duits. 

Vanaf 1945 gaat België veel drastischer te 
werk. Waalse kranten klagen trouwens 
aan dat dit veel vroeger had moeten ge
beuren. Vandaar: de helft van de onder
wijzers op straat en vervangen door nau
welijks Duits (dialect)kennende meesters, 
een repressie die veel strenger i.p.v. mil
der is dan die tegen Vlamingen en Walen, 

ren, schijnt het ons toe dat studie, toege
spitst op de Belgische verfransingsmecha-
nismen na 1945, nog veel opzienbarends 
aan het licht zou kunnen brengen. Hier 
ligt werk op de plank voor doctorandi en 
andere historici. 

Eenzelfde verschil tussen die intensiteit 
van het verfransingsbeleid na de eerste en 
de tweede wereldoorlog treffen we, 
merkwaardig genoeg, ook in Frankrijk 
aan tegenover de Elzas en Duits 
Lotharingen. 

DUBBELZINNIGE KERK 
De rol van de katholieke kerk onder die 

toen nog zeer godsdienstige bevolking 

(zelfs na de bevrijding haalde de PSC er 

soms wel 80% van de stemmen), is, net 

Kareljansegers 

Volgende week: 
Sporen naar verder 

Het 

Helmattreue 
Front riep 
voor de ver
kiezingen van 
1935 op om 
ongeidig te 
stemmen. 
De torens 
van Eupen, 
St.-Vltii en 
iMaimedy 
symboliseerden 
de Heimat... 
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