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V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD • • 
Veilig? 

H et was VU-volksvertegenwoordiger Ferdy 
Willems die reeds een paar weken geleden 
terug de kat de bel aanbond. Toen on

dervroeg hij in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers minister van 
Landsverdediging André Flahaut (PS) over de aan
wezigheid van kernwapens op de luchtmachtbasis 
van Kleine Brogel. Het is een publiek geheim dat 
daar kernwapens opgeslagen liggen. Alleen wou de 
federale regering dit tot nu toe niet toegeven. 

Tussen 1945 en 1977, zo blijkt uit een ge
heim rapport van het Amerikaans ministerie van 
Defensie, sloegen de VS in 27 landen plus minus 
7000 kernwapens op. Daarvan blijven er in Europa 
ongeveer 150 over. De helft daarvan ligt opgesla
gen in zes Navo-landen, waaronder België. De 
bommen bevatten een lading van 0,3 tot 300 kilo-
ton. 

Het document zette VU-kamerlid Willems 
en Agalev-kamerlid Peter Van Houtte aan om an
dermaal de minister van Landsverdediging om na
dere uideg te vragen. Die hield zich aan het voor
spelbare antwoord dat België lid is van de Navo en 

zich derhalve van enig commentaar moet onthou

den. „Om veiligheidsredenen wordt best geen in

formatie gegeven over dergelijke wapens." In de 

wandelgangen liet premier Verhofstadt verstaan naar 

een mogelijkheid te zoeken om toch enige uitleg te 

verschaffen. De premier beseft dat compleet stil

zwijgen geen zin heeft, niet strookt met de 'Nieuwe 

Politieke Cultuur' die hij voorstaat en bovendien 

de groene partner in de federale regering behoorlijk 

op de zenuwen Wrkt. Overigens stuurden 

Willems, Vanhoutte en Mireille Minne (Ecolo) een 

brief naar de minister van Landsverdediging, waar

in ze het voornemen uitten om 'uit hoofde van 

hun ambt' een controle uit te oefenen in het 

Amerikaans gedeelte van de luchtmachtbasis. 

Sindsdien wordt Verhofstadt door de Navo onder 

druk gezet. Deze week zal hij bekendmaken hoe hij 

het parlement zal mlichten. 

In het Zondagse VRT-programma haalde 

CVP-kameriid Mark Eyskens 'veiligheidsredenen' 

aan om geen informatie ter zake te verschaffen. 

VU-voorzitter Patrik VankrunkeLven noemde 

Eyskens een 'havik'. Het kamerlid wil de Navo on

voorwaardelijk trouw blijven. 

Er staat een klein land als België niets in de 

weg om de druk op de onrwapeningsketel op te 

voeren. De Navo, noch de Amerikaanse Senaat 

blijken daartoe bereid. Nochtans is de aanwezig

heid van kernwapens veroordeeld door het 

Internationaal Gerechtshof Bovenal sluit het bezit 

van kernwapens het gebruik ervan niet uit. Een 

spiraal van kernbewapening heeft weinig vandoen 

met 'veiligheid'. 

(evdc) 

De ene leerling is de andere niet ̂  

Omtrent het einde van een leven_ 

Het biljet komt niet toe 

Op de Costa 

Boeken, boeken, boeken 

W ie durft beweren dat er in dit land 
nooit wat gebeurt, is niet van deze 

wereld. Verleden week startte met enig 
vertoon een nieuwe conferentie om dit 
koninknjk nog verder tot een federatie uit 
te bouwen. De openingstoespraak van 
Patrik Vankrunkelsven, co-voorzitter van 
de zgn, Costa, was een goed bedacrit 
werkstuk. Wij brengen zijn tekst integraal. 
Vankrunkelsven herinnerde niet alleen 
aan de vele staatshervormingen uit het 

kon hij met zwijgen over de bestuurlijke 
machteloosheid die zich van dit land 
meester maakt 
'De Belgische ziekte' woekert almaar die
per door en dreigt het hele bestel aan te 
tasten Zegt Vankrunkelsven- „In de re
gio's omdat men de Instrumenten niet 
heeft, federaal omdat het terrein te des
paraat is." 
In deze volzin zit de hele problematiek 
van dit land verwoord. De vaststelling kan 

Op zoek naar klare afspraken 
verleden, maar hij trok ook de lijnen 
waarbinnen, naar zijn mening, de komen
de gesprekken best worden gevoerd. Het 
Is goed dat de VU-voorzitter aan vroeger 
herinnerde, mensen vergeten vlug of 
denken te gemakkelijk dat de geschiede
nis met hén begint Zich hennneren Is 
goed, al was het maar om met in de fou
ten van het verleden te vervallen. 
Belangrijker is beseffen dat situaties nooit 
dezelfde zijn en dat toestanden zich zel
den of nooit herhalen Ook de Costaleden 
zijn voor de helft nieuwkomers De libera
len zitten zelfs voor de eerste keer in 
twintig jaar communautair mee aan tafel. 
Of deze vernieuwing een waarborg voor 
'andere en betere' resultaten zal staan is 
een open vraag. Duidelijk gesproken 
heeft Vankrunkelsven alvast gedaan Zo 

natuurlijk niet zonder het gegeven van de 
solidariteit tussen de gemeenschappen 
én de vele kanalen waarlangs deze open 
en verdoken van Noord naar Zuid loopt. 
Onvermijdelijk speelde op de achtergrond 
de onuitgeklaarde discussie rond het geld 
voor het Franstalig onderwijs Vankrun
kelsven waarschuwde er terecht voor dat 
solidariteit correctheid vergt, maar dat 
deze in vele gevallen ver zoek is De be
twistbare cijfers, zoals met het onderwijs, 
leveren het bewijs Dit gaf hem de gele
genheid om te waarschuwen voor 'gehei
me afspraken', zij maken slechte vrienden 
en staan haaks op het wederzijds vertrou
wen, een van de uitgangspunten van dit 
overleg. 

De Vlaamse Costa-voorzitter besloot zijn 
toespraak met te wijzen op de gevolgen 

van een mogelijke mislukking van de con
ferentie BIJ een mislukking zal alles, zo 
voorziet Vankrunkelsven, met blijven 
zoals het is want 'de dynamiek van de re
gio's laat dit met toe ' In welke mate zijn 
visie tot de deelnemende partijen is 
doorgedrongen weten we niet, maar 
zeker is dat de twee gemeenschappen 
van dit land nog verder uit elkaar drijven. 
Tenzij, tenzij in de conferentie de wil 
groeit om klare en eerlijke afspraken te 
maken mét de bedoeling deze ook in 
daden om te zetten 

Wij hopen het, maar eer het zover is kan 
er nog veel gebeuren En dat zal onder
meer afhangen van het feit of de oms
treden onderwijsfinancienng er al dan 
met op de agenda komt Wie de zaak bij 
gewone wet wil regelen zal in Vlaanderen 
op zoek naar stemmen moeten. Of deze, 
na de opstoot van Franstalige arrogantie, 
onmiddellijk te vinden zijn is zeer twijfel
achtig 

Beter ware het de hele financiering, fisca
le autonomie én solldariteitsmechanis-
men, aan een grondig Costa-onderzoek 
te onderwerpen en een nieuw globaal ak
koord over deze materies te bereiken 
In de rand van de eerste conferentiezit
ting was het ook even naar adem happen 
na de mededeling over de buitenechtelij
ke dochter van Albert II Niet zozeer het 
feit zelf, want dit is reeds jaren mondge-
meen, maar de perfide gedachte dat de 

publicatie van het bencht een Vlaams se
paratistisch complot tegen het konings
huis én Belgié is. Dat ook Claude 
Eerdekens (PS), een vurig verdediger van 
Waalse aanhechting bij Frankrijk, deze 
theorie deelt, tart elke verbeelding Dat 
de beschuldiging precies uit het republik
einse Wallonië komt, werkt maximaal op 
de lachspieren 
Vraagt men zich onder de taalgrens af 
wat er toch geworden is van dat brave, 
van oudsher zo koningsgezinde, Vlaan
deren? En wat liepen die Vlamingen daar 
In West-Vlaanderen zo massaal storm 
voor F///pen Maf^/We terwijl zij onderi:us-
sen tegen het Hof foeteren? Hier onze 
antwoorden-
1 De eertijdse escapades van pnns Albert 
Interesseren ons geen fluit, zij zijn een 
privé-aangelegenheid en onbelangrijk in 
de mate dat zIj het functioneren van de 
democratie niet schaden; 
2. De vertoning rond het pnnselijk huwe
lijk heeft de bedoeling het gehavende 
beeld van de koning, die wist dat het 
boek over zijn echtgenote op komst was, 
op te vijzelen. Dat de media van het cir
cus een commercieel graantje meepikken 
IS hun zaak, de ijver die ze aan de dag leg
gen Is al even bedenkelijk als de pr-cam-
pagne die door het Hof werd bedacht. 

Maurlts van Uedekerke 



Gids van de Vlaamse overheid 
Ongetwijfeld één van de interessantste 
uitgaven die de Vlaamse overheid op de 
bevolking loslaat is de 'Gids van de Vlaamse 
overheid'. Wie een beetje doorzicht heeft in 
leven en werken van het administratieve 
Vlaanderen kan met deze handige 
adressengids de juiste weg zeker vinden. De 
gids kost slechts 200 fr en is te verkijgen door 

overschrijving van dat bedrag op het 
rekeningnummer 091-2201002-04 van de 
Vlaamse gemeenschap met de vermelding 
'199910'. De gegevens opgenomen in deze gids 
zijn ook te vinden op het internetadres 
www.vlaanderen.be/adressen/. En voorde 
Vlamingen die ook dat niet zien zitten is er 
nog steeds de Vlaamse infolijn: 0800/30201. 

A la frangaise 
,,lk ben er wel van overtuigd dat ze mijn boek zal 
lezen Mijn artikels over haar liet ze vertalen in het 
Frans." 

Mario Danneels, biograaf van Paola, in Het Laatste 
Nieuws van woensdag 20 oktober 1999 

• DOORDEWEEKS • 

In België groeit het aantal ser-
opositieven maandelijks aan met 60 
personen. In het totaal leven in dit land 
zo'n 12.500 seropostieven. Ruim 20% 
daarvan heeft ool< daadwerkelijk aids. 

Lijnspotters, dat zijn de men
sen die in Antwerpen toezicht houden 
in de voertuigen van het openbaar 
vervoer, zijn echt wel potige kerels. 
Dat bleek nadat er twee op een bus 
met elkaar slaags waren geraakt. 

Ziekenhuizen rekenen bij hoge 
regelmaat onterecht mortuariumkos-
ten aan. De mortuariumkosten mogen 
niet worden verward met funerarium-
kosten. 

Na de mannelijke inwoners 
van Spanje en Portugal behoren de 
mannen in België met een gemiddelde 
lengte van 1,756 m. tot de kleinste 
van Europa. 

Uit een rondvraag in opdracht 
van het Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking (NCOS), 
ook verantwoordelijk voor de 
11.11.11-actie blijkt dat één op drie 
Vlamingen armoede in de Derde 
Wereld beschouwt als één van de be
langrijkste actuele maatschappelijke 
thema's. Enkel 'criminaliteit' en 'oor
log' worden belangrijker geacht. De 
enquête werd afgenomen in volle 
Kosova-crisis. 

Nog meer cijfertjes: tussen 
1980 en nu is het aantal wagens dat 
dagelijks de doortocht op de E40 in 
Sterrebeek maakt gestegen van 

45.000 tot 108.000. 

Vanaf februari volgend jaar 
mogen alle kinderen jonger dan 12 
gratis op de trein. Wedden dat het fi
leprobleem daarmee is opgelost! 

Droevig maatschappelijk 
nieuws: het Antwerpse Middelheim-
ziekenhuis wil in 2000 starten met een 
afdeling voor babypsychiatrie. Niet al
leen kinderen kunnen er terecht, maar 
ook ouders die het moeilijk hebben 
met het opvoeden ervan. 

Kom op tegen Kanker brengt 
dit jaar ruim 273 miljoen fr in het laatje. 

Tot slot: Mathilde d' Udekem-
d'Acoz, dat is de vrouw die waar
schijnlijk de volgende koningin van 
België wordt, draagt - tot algemene 
opluchting - namaakbont. 

DANKZIJ CATZ 
Het Vlaams parlement zal niet echt ingaan 
op het verzoek van ANZ en OW om een 
Vlaamse grondwet op te stellen, maar 
komt wel aan het verzoek tegemoet. Dat 
bleek na een discussie in de commissie 
Institutionele Hervormingen, waar ANZ-
vooTzitter Hugo Portier en OW-voorzitter 
Matthias Storme werden gehoord. 
Beide organisaties verzamelden 24.000 
handtekeningen. Daarmee werd 4©t 
Vlaams parlement gevraagd een grondwet 
voor een Vlaamse staat op te stellen. Die, 
aldus ANZ en OVy hoort voor 1 jauari 
2001 goedgekeurd te worden en uiterlijk 
op 11 juli 2002 in werking te treden. 
Alle democratische partijen waren het er 
reeds twee weken geleden over eens dat 
die eisen de bevoegdheid van de Vlaamse 
deelstaat te buiten gaan. Vlaanderen be
schikt niet over grondwetgevende be
voegdheid. Daartoe moet eerst de federa
le grondwet worden herzien. 
De VU drong er evenwel op aan op zijn 
minst het verzoekschrift te bespreken. SP 
en VLD waren daar met toe bereid. 
Dankzij Vlaams VU-parlementslid Sven 

Gatz keurde een nipte wisselmeerderheid 
van vu, CVP en Vlaams Blok de behande-
Ung van het verzoekschrift goed. 
Op die manier konden Portier en Storme 
vorige week in de bevoegde commissie 
worden gehoord. Storme benadrukte er 
dat het verzoekschrift ,,niet te nemen of 
te laten was." Hij merkte wel op dat ook 
de Belgische staat meerdere malen de 
grondwet had overtreden of vooruitliep 
op een grondwetsherziening. Zover wil
den de vertegenwoordigers van de 
Vlaamse democratische partijen niet 
gaan. Het verzoekschrift van ANZ en OW 

komt in feite neer op de uitroeping van 

Vlaamse onafhankelijkheid door het 

Vlaams parlement neer. 

CRONDDECREET 

Sven Gatz had voor de wisselmeerderheid 
gezorgd, nadien begaf VU-fractieleider 
Paul Van Grembergen zich op het pad van 
de stille diplomatie. Hij overhaalde alle 
democratische partijen om dan toch het 
verzoekschrift te behandelen. Het Vlaams 
parlement kan zich hoe dan ook over de 
inhoudelijk invulling van toegekende be
voegdheden uitspreken. Dat houdt een 
visie op het Vlaanderen van morgen in. 
Eventueel kan ook een debat over de 
grondwettelijke autonomie van Vlaan
deren op gang worden gebracht. 
Overigens beschikt het Vlaams parlement 
over een constitutieve autonomie. Daar
door kan het de interne werking en orga
nisatie van zijn insteUingen wijzigen. 
Belangrijk is dat Van Grembergen parle
mentsvoorzitter Norbert De Batselier (SP) 
kon overhalen om aan dit alles mee te 
werken. Uiteindelijk zou dit moeten lei
den tot de opstelling van een 'grondde-
creet' of een 'basisdecreet'. De VU-fractie-
leider verklaarde zich te engageren „om 
met de fracties van de meerderheid over 
de constitutieve autonomie te overleggen 
en tot een basistekst te komen waarin wij 
het humane Vlaanderen met grondbegin
selen en artikelsgewijs vorm geven." 
Het ANZ kan zich daarmee verzoenen. 

VEROORDELING 

In 1994 probeerden het Taal Aktie 

Komitee (TAK) en de Vlaamse Volks

beweging (WB) Franstalige filmvoorstel-

NAVO-

bommen: 

Eyskens 

ziet het 

anders. 

lingen in Gent te verhinderen. Onder de 
titel 'Exploration du Monde' werden de 
voorstellingen georganiseerd door de 
Association des Arts en de la Culture 

(ADAC), een vzw verbonden met het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. 

De acties van TAK en WB waren niet zon
der succes. Eerst werden de films in het 
Nederlands ondertiteld, nadien wer^n 
de Gentse voorstellingen zelfs afgeschaft. 
De organisatoren wijzen TAK en WB met 
de vinger. Hun, wat ze noemen, 'intimi
daties' hebben tot het staken van de voor
stellingen geleid. 

Precies daarom trok ADAC naar de 
Brusselse correctionele rechtbank. De 
vzw eiste een miljoen fr schadevergoe
ding. De rechter veroordeelde TAK en 
WB, maar beiden moeten slechts één fr 
schadevergoeding en de gerechtskosten 
(40.000 fr.) betalen. De rechter oordeelde 
dat verpUchte ééntaligheid enkel voor de 
handelingen van de overheid en het ge
recht geldt Het vonnis moet gepubli
ceerd worden in de belangrijkste Neder
landstalige kranten Guido Moons van 
TAK is niet ontevreden met de uitspraak. 

ONKELINX 

Het lijkt er steeds meer op dat vice-pre
mier en federaal minister van Arbeid 
Laurette Onkelinx (PS) haar beleid wil af
stemmen op de belangen van Wallonië. 
Het is bekend dat de Franstalige partijen 
ernaar streven om Wallonië op gelijke so
ciaal-economisch niveau te brengen als 
Vlaanderen. 

Dat is hun goed recht en bovendien een 
lovenswaardig voornemen. Alleen willen 
de Franstalige partijen daar niet de nodige 
verantwoordelijkheid voor opbrengen. Er 
wordt verwacht dat de transfers in de ziek
teverzekering in stand worden gehouden. 
Degelijk en objectief ondenoek naar die 
transfers en vooral de bekendmaking van 
de hoogte ervan, blijven uit. Wanneer 
wordt het nppon-Jadot vrijgegeven? 
Er is dus enerzijds de blijvende Waalse 
doelstelling om van het 'rijke' 'Waanderen 
geld te krijgen, zonder de solidariteitsme-
chanismen aan te passen. Anderzijds 
nemen de Franstalige excellenties binnen 
de federale regering maatregelen die 
Wallonië bevoordelen ten nadele van 
Vlaanderen. Eertijds vond Onkelinx dat 
ieder bedrijf per 25 mensen verplicht een 
stagiair hoorde aan te werven. Dat is mis
schien een maatregel die past bij het Waals 
collectivisme, maar niet bij de sociaal-eco
nomische realiteit van Vlaanderen. Hier 
zijn vooral vorming, opleiding en de be
schikbare inzet van werklozen belangrijk. 

DIENSTENCHEQUES 

Sinds 1 april 1999 kunnen particulieren 

schilder- en behangwerken laten uitvoe-
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek' Nu is door 

toedoen van een 18-jarige knaap - met een naam die, dat zult gij 

mi) toegeven, een Te Deum-connectie met het Hof doet vermoe

den - toch wel het grootste Vlaamse plan aller tijden uitgelekt' 

Natuurlijk bereidde Vlaanderen zich al jaren voor op de slag der 

slagen in 2002 Of waarom denkt gij dat uw kopmannen zich er 

zo voor interesseerden of er wel kernbommen liggen in Kleine-

BrogeP Toch met omdat het pacifisten waren zeker' En waarom 

denkt gij dat uw jongste mimster Brusselse Aangelegenheden 

heeft genomen' Nogal wiedes dat Maingain kwaad is die had dat 
spelleke al langer door, vriend schrijvelaar Al die mensen die 
zich voordeden als leden van een gezinsorganisatie waren na
tuurlijk allemaal vermomde Walenhaters die den Heizel gingen 
inspecteren met het oog er in 2002 een kampje in te installeren 
Om nog maar te zwijgen over het feit dat de grootste menner 
van allen de Johan - de 'Beul van Bilzen' - Sauwens, die het hele 
Vlaams parlement zo ver kreeg dat het zowaar fiscale autonomie 
ging eisen, nu al heeft gekozen voor Buitenlandse Handel Zodat 
we binnenkort onze zuiderburen doelbewust kunnen vergifti
gen met dioxinekippen En Sport heeft hij ook al één keer het 
2002 IS zult ge die Waseige zijne gang zien gaan Voor hij het 

weet IS hij vervangen door Ene - De Leeuw - Gerets, die nu in het 
buitenland kracht- en strategietrainingen aan het geven is aan 
extra Nederlandstalige troepen 

Natuurlijk, vriend schnjvelaar, heeft dat Waals onderwijs meer 
geld nodig Als echte academische professoren als Balace -
spreek uit ballast - zo ne zever kunnen verkondigen zonder 
daarvoor in een dwangbuis te worden afgevoerd dan is het tnest 
gesteld met het Franstahg onderwijs Neen, de Waalse kinderziel 
verdient beter 

Uw zeer verontwaardigde. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

ren door een geregistreerde vakman, ter
wijl de helft van de aangerekende uurio
nen via dienstencheques wordt terug be
taald Het gaat daarbij om een maximaal 
bedrag van 40 000 b per jaar en per 
gezin De vonge federale regering wou op 
die manier het zwartwerk tegengaan en 
bijkomende arbeidsplaatsen creëren 
Zonder overleg met het parlement, beslis
te minister Onkelinx dit systeem af te 
schaffen Ze meent dat de dienstenche
ques met tot de verwachte resultaten heb
ben geleid Ze liet zich ook ontvallen dat 
vooral diegenen die een grote villa bezit
ten van het systeem profiteren In feite 
bedoelde ze daar mee dat vooral in 
Vlaanderen van de dienstencheques werd 
gebruik gemaakt 

SOCIALE ECONOMIE 

Eigenlijk hadden de dienstencheques een 
behoorlijk succes In zoverre dat het voor
ziene budget van 400 miljoen fr al na vier 
maanden was opgebruikt De 1 miljard fr 
die in de federale begroting 2000 voor de 
dienstencheques werd vnjgemaakt, zal de 
minister voor 'andere' doeleinden aan
wenden Welke IS nog met duidelijk het 
vnjgekomen geld krijgt een 'sociale beste
ding'Vlaams minister van Werkgelegen
heid Renaat Landuyt (SP) wil samen met 
Onkelinx zoeken naar wat daaronder 
moet worden verstaan Hij kan ook bij fe
deraal minister van 'Sociale Economie' 
Johan Vande Lanotte (SP) te rade gaan 
Dat IS allicht al gebeurd Vlaamse en 
Waalse socialisten zijn het opmerkelijk 
eens over het nut van sociale economie 
Dat IS een systeem waarbij de overheid 
veel meer in de pap te brokken heeft en 
partijen 'mannetjes' kunnen aanstellen 
om bijvoorbeeld in recyclagecentra voor 
textiel te werken In een dergelijk systeem 
IS er bovendien sprake van een wazige fi-
nancienng En bepaalde van die recycla
gecentra zijn al op de fles gegaan Ook 
sommige kringloopcentra krijgen het al
maar moeilijker Zodat de vraag kan ge
steld worden hoeveel werkgelegenheid 
sociale economie opbrengt Een onder
zoek naar het nut en de wijze waarop so
ciale economie georganiseerd en gefinan
cierd wordt, kan alleszins geen kwaad 

NCMV EN VEV 

In de plaats daarvan vindt Onkehnx het 
met eens nodig om het systeem van dien
stencheques de nodige tijd te gunnen 
Welke werkgelegenheidsmaatregel kan 
reeds na luttele zes maanden behooriijk 
geëvalueerd worden' Opvallend overi
gens is dat Onkehnx een weg zoekt om 
geki vrij te maken voor een federale zorg
verzekering De minister weet maar al te 
goed dat Vlaanderen een dergelijke verze-
kenng uitbouwt En het federale regeer

akkoord heeft het duidelijk over het 'fis
caal aftrekbaar maken van diensten aan 
huis en aan personen' 
Alleszins kantten het Vlaams Economisch 

Verbond (VEV), het Nationaal Christelijk 

Middenstandsverbond (NCMV) en de 
KMO-bouwfederatie Nacebo zich tegen 
de voorziene maatregel van Onkelinx De 
organisaties vinden het onbegrijpehjk en 
onaanvaardbaar dat een doeltreffend mid
del tegen zwartwerk en voor tewerkstel
ling wordt afgeschaft „Men kan van be-
dnjven met verwachten dat ze personeel 
definitief aanwerven, zolang het systeem 
slechts een expenment is " Het NCMV 
vraagt een onderhoud met de premier en 
de mmister 

Tla. wat 
moetje 

daar van 
zeggen... 

w U-voorzitter Patrik Vankrunkeisven gaf de federale 
^ regering een schot voor de boeg. De criteria voor 
de financiering van liet onderwijs lioren objectief en 

controleerbaar te zijn. Dat kan wanneer rekening gelnouden 
wordt met de bevolkingscijfers. Bovendien moet het 

dossier In een ruimere context worden geplaatst: fiscale 
autonomie is essentieel. 

Omgekeerd effect 
De arrogantie en onnozel provocerende uit
latingen van de Franstalige partijen draaien 
langzaam, maar zeker op een omgekeerd ef 
fact uit Dat vertegenwoordigers van de 
Franstalige meerderheidspartijen de stelling 
bevestigden van een losgeslagen professor 
al zou de zaak Delphine uitgelokt zijn door 
Vlaamse separatisten, is volkomen onbegrij
pelijk Het heeft de Vlaamse overwegend 
koningsgezinde, publieke opinie geschokt en 
de ogen doen openen Ovengens getuigden 
de venwijten van het meest platte opportu 
nisme De Franstalige partijen blijken enkel 
Belgisch- en koningsgezind als het hen goed 
uitkomt Toen Wallonië er in 1945 veel beter 
voorstond koos het Waals - republikeins ge
zind - Congres ei zo na voor aanhechting bij 
Frankrijk Uiteindelijk werd het gezond ver
stand aangesproken en ging Wallonië de weg 
op van het federale model Het is een histo 
rlsch feit dat veel Vlamingen met kennen en 
de Walen vandaag stilzwijgen 
Er is ook de voortdurende, andermaal ver
wijtende verwijzing naar het rijkere 
Vlaanderen De meest rijke families en in
dustriëlen bevinden zich nog steeds in fran 
cofone middens Met dat opgebouwd kapi
taal werd weinig aangevangen De Waalse 
bevolking werd er met echt beter van en ie

mand als Alben Frère vond er met beter op 
om Belgische ondernemingen schaamteloos 
aan Frankrijk uit te verkopen 
Intussen werd de Europese norm gehaald 
dankzij de inspanningen van vooral de 
Vlaamse bevolking Als er éen regio is die tot 
nu toe het overleven van België heeft mo
gelijk gemaakt, dan is het wel de Vlaamse 
Mede omdat het Brussel als hoofdstad koos, 
iets wat de Franstaligen negeren en een stap 
die de Walen zelf weigerden te zetten 
Het werd dan ook tijd dat de Vlaamse party
en op hun strepen beginnen te staan In elk 
huwelijk horen klare afspraken te worden 
gemaakt „Geheime akkoorden ', zoals VU 
voorzitter Patnk Vankrunkelsven naar aanlei 
ding van de installatie van de Costa aanstip
te, „maken slechte vrienden " Diezelfde 
dag, woensdag 20 oktober eiste' PRL-voor-
zitter Hervé Hasquin 2,4 miljard fr voor het 
Franstalig onderwijs ten nadele van de 
Vlaamse gemeenschap „Men onderhandelt 
met over iets waar men recht op heeft' Ook 
een dergelijke arrogantie en de bekendma
king van het 'geheim akkoord' kunnen tot 
een omgekeerd effect leiden In De Morgen 
verklaarde VU-minister van Staat Hugo 
Schiltz dat de discussie over de onderwysfi 
nanciering met bulten de Conferentie voor 

3 
staatshervorming mag worden gehouden 
Zoniet aldus Schiltz, ,kan dit tot een crisis 
leiden " 
Onderdruk van de VU is de Vlaamse regenng 
van plan om wel degelyk te onderhandelen 
over een objectieve en vooraf controleerba
re verdeelsleutel Er zal daarby nagegaan 
worden hoe men best het aantal leerplichti
ge leerlingen telt De VLD en minister-presi
dent van de Vlaamse regering Patrick 
Dewael hebben hun standpunten verhard 
De VU eist dat de bevolking als critenum 
geldt indien daarop in het Overiegcomite 
met wordt ingegaan of indien het een com
binatie wordt van het aantal leerlingen en 
bevolkingscyfers dan wil de party het punt 
op de agenda van de Conferentie voor 
Staatshervorming plaatsen Op dat moment 
wordt de discussie in een ruimere context 
geplaatst en komt ook de eis tot fiscale au 
tonomie op het voorplan 
Het kan met ontkend worden dat de 
Vlaamse partyen zich ernstiger en doortas
tender beginnen uit te spreken over de 
agenda van de Conferentie voor Staats
hervorming Vlaams minister Johan Sauwens 
zal er met nalaten om de VU-standpunten te 
verwoorden De vaagheid komt nu van 
Franstalige kant Co-voorzitter Philippe 
Moureaux (PS) heeft het voortdurend over 
de '17 punten' waarover reeds in de Senaat 
een vergelyk zou zyn gevonden Heeft ie
mand die 17 punten al op papier gezien? 
Ook de Brusselse Vlamingen laten zich met 
onberoerd Ze willen enkel de kwestie van de 
minimale vertegenwoordiging in de Brus 
selse Costa' bespreken en bekwamen dat 
alle andere hoofdstedelyke communautaire 
kwesties op de agenda van de federale 
Costa worden geplaatst 
Kortom, de agenda van de Costa evolueert 
in de nchting van een 'globale hervorming 

(evdc) 
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Nog maar net is het parlementaire jaar 
gestart of sommige verkozenen des volks 
willen het al bruin laten bakken. Zo was 
er bv. de parlementaire vraag van 
kamerlid Peter Vanvelthoven (SP) over de 
openingsuren van zonne- en fitnesscentra. 
Die mogen blijkbaar niet al te laat open 
blijven en dat is een probleem: zij leven 
immers voor een groot gedeelte van 

mensen die na hun werk nog even willen 
bijkomen van de inspanningen. Rudy 
Demotte, de nieuwe minister van 

Economie, heeft een prachtige 'Belgische' 
oplossing voor het probleem. Hij heeft aan 
de controleagenten van het Bestuur 
Economische Inspectie gevraagd om „elk 
optreden terzake te beperken tot die 
gevallen waarbij een uitdrukkelijke 
schriftelijke klacht werd ingediend". Wie 
ruzie heeft met zijn buren en een briefje 
stuurt is dus zeker van succes... 

• WETSTRAAT s 
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cr 'e VU verwerpt het voorstel van CVP-
parlementslid Luc Martens om de 

financiering van het onderwijs te regelen door de 
gemeenschappen meer 'federaal' geld toe te 

schuiven. Het voorstel is de reinste versterking van 
het consumptiefederalisme en vergroot de 

transfers van Vlaanderen naar Wallonië. 

De ene leerling 
Is de andere niet 

De VU herhaalt dat de twee formules die 
nu opgang maken om de geldnood van 
het Franstalig onderwijs te lenigen onaan
vaardbaar zijn: 

• De dotatie van de federale overheid op
trekken tot een bedrag dat in overeen
stemming zou zijn met de 2,4 miljard 
extra voor Wallonië, betekent dat het 
aandeel voor Vlaanderen moet ver
hoogd worden met ± 3,25 miljard. Dit 
is het wafelijzerprincipe en het herval
len in oude politieke cultuur 

• De verdeelsleutel ten voordele van de 
Franstaligen aanpassen, onder het 
mom van de objectiviteit, houdt in dat 
de federale dotatie dezelfde blijft, maar 
dat Vlaanderen het tekort zou bijpas
sen, met name 2,4 miljard. Hier kan de 

Vlaamse regering niet mee akkoord 
gaan. 

HET LEERLINCENCRITERIUM 

De verdeelsleutel tussen de Vlaamse en 
Franstalige gemeenschap dient gebaseerd 
te zijn op objectieve en vooral controleer
bare criteria. Leerlingen tellen is niet ob
jectief, laat staan controleerbaar. De de
finitie van wat een leerling is, is niet lan
ger dezelfde in de Vlaamse als in de 
Franstalige gemeenschap, dit als gevolg 
van het uit elkaar groeien van de respec
tievelijke decreetgeving. Anderzijds is het 
tellen van leerlingen zeer fraudegevoelig. 
- Midden '86 verklaarde Damxeawx (PRL), 
minister van het Franstalig onderwijs, dat 
hij op 20.000 na niet kon zeggen hoeveel 

Snelrecht noodzakelijk 
De federale regering is van plan om misdadigers 

die op heterdaad betrapt worden of waartegen 

een sterke bewijslast bestaat, binnen de vijf 

dagen na hun aanhouding voor de rechter te 

doen verschijnen Er zouden dan hoogstens 35 

dagen liggen tussen de arrestatie en het eventu

ele vonnis. Nog voor de aanhouding kan de ver

dachte een beroep doen op een advocaat. Het 

snelrecht moet vooral een oplossing bieden voor 

het hooliganisme, in het kader van Europa 2000, 

en voor zware straatcriminalitelt zoals carjacicing. 

In feite geldt het snelrecht voor alle misdrijven 

waarvoor minstens een gevangenisstraf van een 

jaar geldt. 

De federale regenng deelde vrijdag 22 ol<tober 

mee daarover een vergelijk te hebben gevonden 

Dat is dringend noodzakelijk omdat het parle

ment het ontwerp moet goedkeuren voor Euro 

2000 van start gaat Maandag j l . liet de PS niette

min verstaan een stok in het wiel te willen steken 

De Waalse socialisten willen het snelrecht beper

ken tot enkele 'minimale' vergrijpen of betrap

ping op heterdaad 

VU-kamerlid Geert Bourgeois vindt dit onbegrij

pelijk HIJ wijst erop dat de vu reeds op 16 juli 

1998 een wetsvoorstel ter zake indiende Hij kan 

niet begrijpen dat de P3 het snelrecht wil beper

ken tot het betrappen op heterdaad Dat is overi

gens je reinste onzin Welke hooligan, straatcrimi

neel of misdadiger laat zich makkelijk bij de kraag 

vatten? ,,De PS, aldus Bourgeois, „behoort tot de 

hardste schreeuwers tegen het Vlaams blok Als 

het erop aankomt de wrevelpunten weg te wer

ken die mede het succes van deze partij uitma

ken, laat ze verstek gaan." 

Bovendien Is het hoogst merkwaardig dat een 

toch wel 'sociaal-democratische' partij als de 

Waalse socialisten enkel de allerkleinsten, de 

meest dommen, die zich op heterdaad laten be

trappen, de das wil omdoen, in die zin wil 

Bourgeois zelfs verder gaan dan de federale re

gering. In zijn wetsvoorstel wordt snelrecht uitge

breid tot misdrijven waarvoor een gevangenis

straf van hoogstens 10 jaar geldt. 

Het VU-kamerlid wil tevens dat de federale rege

ring meer middelen uittrekt om het snelrecht ook 

behoorlijk te kunnen toepassen. Als de PS op de 

rem blijft staan, stelt Bourgeois voor in het parle

ment een alternatieve meerderheid te vormen. 

(evdc) 

VU-parlementsliö Kris Van Dijck: Er moet een 

breeü üebat gevoerd morden over de 

verdeelsleutels voor het onderwijs. Fiscale 

autonomie hoort daarbij de leidraad te zijn. 

leerlingen het Franstalig onderwijs pre
cies telde. 

• Op een schriftelijke vraag van Nelly 

Maes in oktober 1997 antwoordde de 
toenmalige Vlaamse minister van 
Onderwijs, Luc Van den Bossche (SP), 
dat zijn departement „niet beschikt 
over de evolutie van het aantal finan
cierbare leerlingen in de Franse ge
meenschap". Van den Bossche stelde 
zich bovendien letterlijk de vraag „of 
dit verdelingscriterium nog relevant zal 
zijn aan het einde van de overgangspe
riode in 1998". 

De Vlaamse en Franse gemeenschap be
palen autonoom wat een 'regelmatig in
geschreven leerling' is en wat een 'finan
cierbare leerling' is. De onderwijscatego-
rieën basisonderwijs, secundair onder
wijs en buitengewoon onderwijs zijn van
daag niet meer te vergelijken met de on
derwijsniveaus die bestonden bij de op
stelling van de financieringswet. 
Bij de opmaak van de begroting 1999 in 
het Vlaams parlement hekelden de 
Vlaamse parlementsleden Chris Vanden-

broeke en Kris Van Dijck reeds het uitblij
ven van de aanpassingen van de verdeel
sleutel naar objectieve normen gebaseerd 
op het aantal inwoners beneden de 18 
jaar. 

Het aantal inwoners wordt bepaald door 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS). Zijn cijfers zijn de enige objectieve 
en controleerbare norm. 

HET INWONERSCRITERIUM 
Zich baserend op de gegevens van het NIS 

van 1 januari 1998 (de meest recente) 

kwam VU-volksvertegenwoordiger Kris 

Van Dijck tot volgende vaststellingen (zie 

tabellen): 

• 1% komt ongeveer overeen met 4 mil

jard fr.; 

• de cijfers tussen haakjes zijn de pro

centuele wijzigingen ten opzichte van 

de huidige situaties. 

FISCALE AUTONOMIE 
Parlementslid Kris Van Dyck wijst erop dat 
de dotaties aan de gemeenschappen voor 
het merendeel bestaan uit BTW-ontvang-
sten die uit Vlaanderen komen. Zo wor
den door een federale inning en een daar
opvolgende verdeling op basis van voor 
het onderwijs objectieve normen, gelds
tromen van Vlaanderen naar Wallonië be
stendigd. Fiscale autonomie moet derhal
ve de Vlaamse leidraad zijn waarmee dis
cussies over verdeelsleutels in een ruimer 
debat gebracht worden. 
Met betrekking tot het actuele dossier over 
de financiering van het onderwijs wil de 
VU dat de Vlaamse regering in het 
Overiegcomité duidelijk het standpunt van 
de verdeling op basis van de bevolkingscij
fers vertolkt. Indien dit niet tot een ak
koord leidt, moet het dossier naar de 
Costa, de conferentie over de staatshervor
ming, en dient de financieringswet in een 
ruimer kader herzien te worden. Indien de 
gemeenschappen over fiscale autonomie 
beschikken, kan de onderwijsfinanciering 
evolueren met het bruto regionaal pro
duct en dus welvaartsvast worden. 

Een afdruk van de volledige nota 

over de financiering van het 

Onderwijs (auteur Kris Van Dijck) 

kan op de redactie van WIJ aange

vraagd worden. 

Taben 

Het RIJK 

De inwoners van O tot en met 17 jaar op 1 januari' 

2.180.816 100% 

Vlaamse gemeenschap (incl. 20% Brussel) 1.278.021 58.6% (-i-l,05%) 
Franse gemeenschap (incl. 80% Brussel) 902.795 41,4 % (-1,05%) 

Tabel 2 

Het Rijk 

De inwoners van 3 tot en met 17 jaar op 1 januari '98 
(5 jaar is Instapleeftijd kleuters Franstalig onderwijs) 

1.833.757 100% 

Vlaamse gemeenschap (incl. 20% Brussel) 1.076.535 58.71% (-H1,16%) 
Franse gemeenschap (incl. 80% Brussel) 757.222 41,29% (-1,16%) 

Tabel 3 De inwoners van 6 tot en met 17 jaar op 1 januari '98 (leerplichtige leerlingen) 

Het Rijk 1.469.837 100% 

Vlaamse gemeenschap (incl. 20% Brussel) 
Franse gemeenschap (incl. 80% Brussel) 

863.247 
606.590 

58.73 % (-1-1,18%) 
41,27% (-1,18%) 
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\n haar brief van 9 september jl. stelde mevr. 

Vandamme uit Oostende dat euthanasie 

een vrije keuze van de patiënt zelf moet zijn, en dat de 

medici hem daarbij de nodige hulp moeten geven. Ook bij 

actieve euthanasie. Met hulp bedoelde de schrijfster 'als de 

patiënt het zelf niet meer kan doen.' En zij besloot dat ook 

actieve euthanasie in de VU bespreekbaar moet worden. 

Geneesheer-internist f o Valgaeren schrijft een antwoord. 

Het recht op een goede dood, euthanasie 
(1), bemst volgens sommigen op het ul
tieme zelfbeschikkingsrecht (autonomie) 
Het recht op waardig sterven is van en 
voor iedereen; het gaat ons allen aan. 
Daarom moet ook het recht op een maxi
male palliatieve verzorging voor elke be
trokkene alle mogelijkheden bieden. 

NAifENKÉN 
Dit is een zware maar noodzakelijke op
gave want: zodoende wordt voor termina
le patiënten het falen van de comfortzorg 
sterk beperkt, elementair om waardig te 
kunnen sterven. 

Het lijkt mij niet overbodig te stellen dat 
geen enkele berekening of onzuivere be
doeling, eigen aan een consumptiemaat
schappij, de gedachtewisseling over eu
thanasie, orthothanasie (2) en palliatieve 
verzorging mag bezwaren. 
Hierbij past het na te denken over het zin
volle van het leven tot in de dood, onder
meer wegens het waardevol blijven voor 
anderen. 

Elk individu is en blijft omwille van het 
specifiek mens zijn, zuiver biologisch be
keken, en de mogelijkheid tot diverse re
latievormen, uitzonderlijk en waardevol. 
De waardigheid van iemand is hoofdzake
lijk een intersubjectief gegeven juist om
wille van de relatievorming waarbij auto
nomie en biologisch leven noodzakelijke 
voorwaarden zijn. Zij stellen ons in staat 
om zinvol te leven en waardig te sterven, 
meer in het bijzonder om tot in en na de 
dood voor anderen een waarde te zijn, en 
als dusdanig te overleven in de gedach
ten, eerst en vooral van de nabestaanden. 
Vanuit deze eerder filosofische benade
ring wordt het recht op een goede dood 
relationeel en niet autonoom bepaald en 
dient de ultieme zelfbeschikking gerelati
veerd te worden. Toch blijft ook de kwali
teit van het leven belangrijk vooral wan
neer het gaat om zwaar zieke mensen en 
terminale patiënten. 

Hierbij stelt zich het probleem van de me
dische noodtoestand, meer in het bijzon
der gaat het om onvoldoende lichamelij
ke respons bij de toepassing van een glo-
baalbehandelingsschema en dit omwille 
van de hardnekkigheid van de ziekte; 
zoals bij bepaalde terminale kankerpa
tiënten met uitzaaiingen, of patiënten met 
ernstige ademnood (verstikking) ten ge
volge van spierverlammingen. 
Ook sluit hierbij aan, de problematiek van 
patiënten in langdurige en onomkeerbare 
vegetatieve toestand ten gevolge van ern
stige hersenletsels, die blijvend kunstma
tig moeten beademd worden en op wie 
orthothanasie kan worden toegepast. 
Principieel kan de medische noodtoe
stand van een terminale patiënt euthana
sie afdwingbaar maken. Dat bij de toepas
sing van euthanasie het geweten van een 
arts en zijn ethische normen mede bepa-

NOÖDTÖESfANDEN 
Of actieve euthanasie, zoals omschreven 
door mevr. Margriet Vandamme (in haar 
brief in WIJ van 9 september jl. op blz. 
15), kadert binnen een correct in te schat
ten medische noodtoestand en het vol
waardig denken en handelen van de arts 
durf ik om velerlei redenen betwijfelen. 
Immers, de zorg om een terminale pa
tiënt waardig te laten sterven, is totaal 
verschillend van het 'verlossend spuitje', 
de hulp als de patiënt het zelf niet meer 
kan doen, zoals mevrouw Van Damme 
schrijft. 

Vandaag zijn artsen voldoende vertrouwd 
met de moderne opiaten alsook de ge
controleerde sedatiebehandeling, zodat 
hoger genoemde actieve euthanasie door 
de huidige kennis en kunde omtrent de 

de beste bedoeling geuite inzichten en 

verlangens mogen euthanasie niet wetti

gen. Uitdrukkelijk dient gesteld dat eu-

Over goede dood 
en overbleven 

globale palliatieve verzorging sterk gere
duceerd wordt. 

In dezelfde context dient het begrip exis
tentiële noodtoestand van terminale pa
tiënten ontleed te worden. 
Uit observaties, analyses en resultaten van 
eenheden van palliatieve zorgen blijkt 
een medische noodtoestand dikwijls een 
existentiële noodtoestand te zijn, vooral 
veroorzaakt door een gevoel van verlaten
heid en onmacht, meer in het bijzonder 
het gevoel alleen te worden gelaten met 
pijn en voortschrijdende aftakeling. De 
vaststeUing dat ondersteuning, hulp en 
begeleiding op lichamelijk, psychisch en 
sociaal vlak en vooral een liefdevolle be
zorgdheid de existentiële noodtoestand 
grotendeels opheffen, verdring in zeer 
sterke mate de behoefte aan 'het verlos
send spuitje' en onderlijnt het zinvolle en 
de noodzakelijkheid van palliatieve ver-
zorgingsgroepen, zowel in ziekenhuizen 
als in de thuisverpleging. 
Maar er is meer. De medische toestand 
wordt ook gecorreleerd aan het moeilijk 
te bepalen begrip 'uitzichtloze toestand'. 
Hierbij gaat het meestal om een existen
tiële noodtoestand en veel minder om 
een direct medische toestand. 
Mijns inziens mag euthanasie principieel 
niet worden toegelaten in geval van een 
existentiële noodtoestand. 
Hierbij dient vermeld dat ingesteldheden 
en gevoelens vanuit de directe omgeving 
van de patiënt het uitzichtloze van zijn 
miserie kunnen accentueren. Deze met 

thanasie uitsluitend de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van artsen moet 
blijven. 

De vroegere wilsbeschikking of beter het 
verzoek tot opzettelijk levensbeëindigend 
handelen (het levenstestament) van ie
mand die terminaal is, blijft vatbaar voor 
interpretaties zeker in geval van blijvend 
bewustzijnsverlies of totale geestelijke 
desoriëntatie. Het lijkt mij zinvol en ver
antwoord hierbij met de inzichten en des
kundige aanwijzingen van de behande
lende arts rekening te houden. Hij kent 
de patiënt alsook de nabestaanden. Hij 
moet zich zeker tijdig en op medisch en 
psychisch correcte wijze over de desidera
ta van de patient, al of niet terminaal, in
formeren. 

OPDRACHT 
De Volksunie heeft jaren geleden naar 
aanleiding van de abortuswetgeving op 
een zeer verantwoorde wijze haar visie en 
goed omlijnde standpunten bepaald en 
kon hierbij rekenen op de achting van 
zeer velen, ook bij politieke tegenstrevers 
of andersgezinden. 

Deze bijdrage, evenals het standpunt van 
mevr. Van Damme, bevestigen zowel het 
subtiele onderscheid als het fundamente
le verschil wat betreft ingesteldheden en 
aanpak omtrent de opzettelijke levens
beëindiging van terminale patiënten Of 
naar aanleiding van de komende wetge
ving over euthanasie begrippen als ver-

schoningsgronden en verschoningsrecht 

van toepassing zijn blijft een opgave voor 
rechtsdeskundigen. Zowel de wijze waar
op als de vaststelling van de voorwaarden 
waarbinnen euthanasie strafrechterlijk 
mogelijk wordt, zijn een opdracht voor 
de verkozenen in het federale parlement 
(Kamer en Senaat) 

Actueel lijkt het mij goed voor de >X1J-Ie-
zers zeker de euthanasiestandpunten van 
de Volksunie, en eventueel ook deze van 
de andere politieke partijen kenbaar te 
maken. Bovendien kunnen de recent 
neergelegde wetsvoorstellen van libera
len en socialisten worden toegehcht 
Met de vaststelling dat het voor zeer velen 
belangrijk blijft volwaardig te kunnen 
sterven om in de dood te overleven, wens 
ik eens te meer de noodzak van een goed 
uitgebouwde palliatieve verzorging te on
derlijnen. 

Jo Valgaeren 
(De auteur is geneesheer-internist) 

Enkele verklaringen 

(1) Euthanasie betekent meer dan 
goede dood Het is, opzettelijk 
levensbeëindigend handelen 
door een ander dan betrokkene 
op diens verzoek (cfr Beperkte 
Commissie 'Euthanasie' van het 
Raadgevend Comité voor Bio-
Ethiek) 

(2) Orthothanasie (vertaald correc
te dood) IS de behandeling, met 
de dood tot gevolg, by middel 
van het staken van een zinloze 
medische behandeling en dit 
zowel op een actieve als passieve 
v(/ijze 

(3) opiaten opium bevattende, pijn
stillende geneesmiddelen 

(4) sedatiebehandeling het toe
dienen van kalmerende genees
middelen 

Het recht op 
waardig 
sterven Is van 
en voor 
Iedereen, het 
gaat ons allen 
aan. HierbU 
past het na te 
denken over 
het zinvolle 
van het leven 
tot In de dood, 
o.m. wegens 
het waardevol 
blijven voor 
anderen. 
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T ientallen, zoniet honderden, weduwen zullen ook 

dit jaar het heffingsbiljet i.v.m. de oppervlakte

wateren opnieuw niet persoonlijk in de bus krijgen. 

Het probleem is al jaren gekend, maar er wordt niets aan 

gedaan. 

De Vlaamse 
administratie 

levert geregeld 
zeer goed 

werk. Maar af 
en toe laat ze 

een steekje 
vallen. 
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Het is onwaarschijnlijk, maar misschien 
herinnert u zich nog een ari:iicel in WIJ 
van 23 januari 1997. Het heette 'Kafka 
op z'n Vlaams' en het ging over mijn 
hoogstpersoonlijk probleempje met de 
VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij. 

'Daar is hij weer' zal u zeggen, en inder
daad: dat is zo. Het even onwaarschijnlij
ke geval wil namelijk dat de 'Vlaamse 
Milieumaatschappij er nu al voor het 
vierde opeenvolgende jaar niet in slaagt 
om haar hefflngsbiljet 'Heffing van het 
Vlaamse gewest ter bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging' in de juiste bus te krijgen. Tal van 
telefoontjes en brieven via de geëigende 
en niet-geëigende wegen hebben er niet 
toe kunnen leiden dat mijn schoonmoe
der eindelijk het voor haar bestemde bil
jet in haar eigen brievenbus krijgt. 

KOPPELEN 

Ter verschoning van de VMM kan wor
den opgeworpen dat het biljet nu al niet 
meer geadresseerd is aan mijn in 1991 
overleden schoonvader - dat was in '96 
nog wel het geval... - maar al op naam 
van mijn schoonmoeder staat. Dacht een 

bij de VMM toch een beetje geëvolueerd 
tot meer redelijke argumenten. In 1996 
luidde het eindoordeel dat mijn schoon
moeder dan maar eens een naamswijzi
ging moest doorgeven bij de watermaat
schappij. Terwijl ze niet eens anders is 
gaan heten of ergens anders is gaan 
wonen! Ze verbruikt nog steeds water in 
dezelfde woning waar ze nu al ruim 25 
jaar woont. Het is wel degelijk het 
heffingsbiljet dat op een verkeerd adres 
toekomt. 
Daar wilden wij het fijne van weten en 

De VMM-computer 
snapt het niet 
wel zeer inventieve telefoniste in 1996 
nog dat het formulier op mijn adres - en 
dus niet dat van mijn schoonmoeder! -
was toegekomen 'omdat mijn schoortva-
der mogelijk schulden had' dan is men 

V anaf volgende week in WIJ: 

Op zoek naar 
het nieuwe Kongo 

In de wijn van Kolnezi staat de gigantische Kruppinstailatie buiten werldng. 

In vele Vlaamse harten klopt nog een beetje 
Kongo, niet 'de Kongo' van de dictators of van 
de grote concerns die met de bodemschatten 
(zijn) gaan lopen en ook niet dat van de krijgs
heren en hun nietsontziende oorlogen. Nee, 
het Vlaamse hart klopt voor het prachtige en 
uitgestrekte land van de mensen die decen
nialang het wel en het wee van hun onophou
delijk gekoloniseerd land hebben ondergaan. 
Na veertig jaar 'onafhankelijkheid' staan de 'in
boorlingen' (zoals ons ietwat neerbuigend 
werd geleerd) verder dan ooit van het opge
drongen ideaal van 'gekleurde westerling' af. 
Na de kolonisatie door België en het verslin
dende bewind van Mobutu Sese Seko groeit 
op de puinhopen van het verleden een nieuw 
Kongo. Maar hoe? 

Mark Vandommele ging op zoek naar 'het 
nieuwe Kongo' en schreef voor WIJ zijn bevin
dingen neer Vanuit Johannesburg kwam hij in 
Lubumbashi, de hoofdstad van Katanga, aan
gevlogen en zag hoe de eens zo rijke mijn-
bouwprovincie zwaar getroffen is door de eco
nomische neergang van het hele land 
,,Dit weerzien met Kongo gaf mij een schoki 
Kongo en de Kongolezen verdienen beter " 
zucht Vandommele. 

Maar tussen die puinhoop zag Vandommele al
tijd weer de onsterfelijke drang om te leven en 
te overleven. En bijna onafwendbaar mannen 
en vrouwen, religieuzen en anderen, uit 
Vlaanderen... 

Vanaf volgende week neemt WIJ u in drie afle
veringen mee op zoek naar het nieuwe Kongo 

vroegen - na éérst de geëigende (om-
buds)procedures te hebben gevolgd! -
toenmalig Vlaams parlementslid en lid 
van de commissie LeefmiUeu in het 
Vlaams pariement Willy Knijpers een par
lementaire vraag te stellen. Uit het ant
woord van, toen nog, Theo Kelchtermans 

(d.d. 22 jan. 1997), bleek dat het met de 
VMM-computer goed fout zat. Door een 
koppeling van de VMM-computer aan het 
Rijksregister is de VMM in staat om de 
verhuizers op te sporen. Bij die koppe
ling liep het in ons geval verkeerd. De 
achternamen werden vergeleken, de we
duwe droeg niet dezelfde naam als de 
overledene, de toen nog inwonende 
dochter wél,... dus is het hefflngsbiljet 
daar later naar toe gestuurd. 
Een voorbeeld. Het gezin Jansen-Peters 
bestaat uit vader, moeder en één bui
tenshuis wonende dochter. Vader Jansen 
overiijdt en dus krijgt de dochter het jaar 
erop het heffingsbiljet bestemd voor haar 
moeder in de bus. „Dergelijke verkeerde 
koppelingen kunnen sporadisch gebeu
ren, maar wegen niet op tegen het voor
deel dat de verhuizers -f/-10% per jaar 
op die manier hun heffingsbiljet op het 
juiste adres ontvangen. Indien deze con
trole niet zou gebeuren zou het aantal 
onbestelde heffingen spectaculair stijgen 
(nl. tot 210 000). Het aantal verkeerde 
kopplingen kan op een 100-tal geschat 
worden. Het hoofdprobleem zit hem in 
het feit dat bij overlijden de waterlactu-
ren niet aangepast worden." Men leze: 
jawel wij maken fouten en het is aan de 
consument om die te verbeteren. 
Ook de adjunct van de directeur van de 
VMM liet in zijn antwoord (d.d. 30 jan. 
1997), aan Wivina De Meester dit keer, 
weten: „Om te vermijden dat de milieu
heffing in de toekomst nog op naam van 
haar overleden man wordt verzonden, 
verzochten wij haar een naamswijziging 
bij de waterdistributiemaatschappij door 
te geven." 
Sinds 1998 komt het heffingsbiljet niet 

meer aan op naam van mijn overleden 
schoonvader. Wel op naam van mijn 
schoonmoeder. Er is dus hoe dan ook 
een wijziging gebeurd. En zelfs met die 
wijziging valt het biljet nu al twee opeen
volgende jaren in de bus van ... mijn 
schoonzuster in Antwerpen. Die heeft de 
jongste jaren niet meer op haar ouderlijk 
adres gewoond, dus ook daar is de link 
onmogelijk uit af te leiden. Vorig jaar 
werd opnieuw bezwaar ingediend en om 
uitleg gevraagd. Het antwoord van de
zelfde adjunct van de directeur luidt als 
volgt: „Bij de verzending van de aanslag
biljetten kijken wij eerst in het 
Rijksregister of de gefactureerde niet ver
huisd is. Aangezien in de ....-straat nie
mand meer woont met de achternaam 
.... (naam van mijn overleden schoonva-
der/gv) verstuurt onze computer het aan
slagbiljet naar een persoon met de ach
ternaam ...., die in de ....-straat heeft ge
woond. Om te vermijden dat in de toe
komst het aanslagbiljet nog naar u ge
stuurd wordt, verzoeken wij mevr 

om de watermeter op haar naam te laten 
plaatsen bij de drinkwatermaatschappij." 
Ten overvloede: behalve het feit dat mijn 
schoonmoeder ook nog altijd de naam 
van haar overleden echtgenoot draagt, 
wat haar goede recht is, is er wel degelijk 
een wissel van naam te merken tussen 
de formulieren van respectievelijk 1996 
en 1998 en 1999. 

DE BLUTS EN DE BUIL? 

Ere wie ere toekomt: in veel gevallen le
vert de Vlaamse administratie puik werk. 
Ook is er bij de VMM veel goede wil: dit 
jaar werd het tweede en juiste - heffings
biljet manueel gewijzigd en verstuurd. 
Maar volgend jaar komt het weer op een 
verkeerd adres aan. En daarom faalt de 
VMM hier. Het gaat niet op om adressen, 
waarachter mensen schuil gaan, als cij
fers te beschouwen en dan maar te argu
menteren 'dat er nu eenmaal iets fout 
kan gaan op zo'n grote hoeveelheden'. 
We kunnen ons niet voorstellen dat er in 
de privé-sector produkten op de markt 
zijn waarvan de producent weet dat zij 
fouten dragen, maar dat hij dan maar de 
bluts met de buil neemt ('Jawel me
vrouw, 10 op de 10.000 wagens kunnen 
ontploffen, maar de 9990 anderen zijn 
dan wel van een uitstekende kwaliteit!') 
Bovendien: als dit relatief klein informa-
ticaprobleem op drie jaar tijd niet kan 
worden opgelost, dan stemt dat tot na
denken voor de nakende millennium-
bom. Wel leuk: bij ons wordt op familie
feesten tegenwoordig hoog ingezet op 
de vraag wie de volgende is om het 
hefflngsbiljet in zijn bus te krijgen ... 

(gv) 
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V erleden week woensdag werd de conferentie voor 

de staatshervorming plechtig geopend. Premier 

Vehofstadt spaarde de kool en de geit. Co-voorzitter 

Philippe Moureaux (PS) duwde op de rem, de andere 

co-voorzitter, Patrik Vankrunkelsven, op het gaspedaal 

Ziehier de integrale toespraak van de VU-voorzitter 

Even dacht de initiatiefnemer van deze 
conferentie eraan om de zitting te laten 
starten in het Egmontpaleis. Men heeft 
zich bedacht. Is het omdat het paleis een 
dubbele negatieve symboolwaarde zou 
gehad hebben? 

ECMONT 

Vooreerst de graaf van Egmont zelf: weUs-
waar stond hij vaak aan de zijde van 
Willem van Oranje en had hij een afkeer 
van mihtair geweld - beide eigenschappen 
kan ik appreciëren -, maar anderzijds on
dervond hij dat overdreven loyauteit te
genover de heerser, in casu Filips de II, 

niets opbracht. Integendeel, hij verloor er 
het hoofd bij. Men verweet hem nogal wat 
naïviteit. Mijn partij en mezelf worden 
ook vaak verweten dat onze participatie 
getuigt van een grenzeloze naïviteit. 
Welnu, loyaal willen we graag zijn. Maar 
loyauteit moet getoetst worden aan de fei
ten en bovendien mutueel zijn. De ge
beurtenissen van de jongste dagen waren 
niet van aard om deze deugd intens te 
bedrijven. 

Daarnaast verwijst men nu soms al naar 
het Egmontpact. Bijna een kwarteeuw ge
leden beheerste dit pact de politieke ge
moederen gedurende een jaar om dan te 
sneuvelen. We weten wel hoe. Misschien 
is het nuttig om er aan te herinneren dat 
ook niet-communautaire elementen van 
dit akkoord een belangrijke bijdrage le
verden voor de mobilisatie van tegenstan
ders. De drang naar bestuurlijke vernieu
wing deed de toenmalige onderhande
laars de provincies afschaffen, waarvoor 
subgewesten in de plaats kwamen. Dit 
was toen en zou ook nu een brug te ver 
zijn. 

COMMISSIES 

Aan commissies die werden opgericht in 
het kader van de communautaire vraag
stukken is er geen gebrek. Te veel werk 
om hier op te sommen, eerder werk voor 
een doctorandus. 

In 1856 werd er de zogenaamde 
Grievencommissie opgericht, vooral om 
zich bezig te houden met 'maatregelen te 
nemen in het belang van de Vlaamse taal 
en hteratuur'. De volgende start 80 jaar 
later, in 1936, en is zeker het vermelden 
waard, nl. het Studiecentrum voor de 
Hervorming van de Staat, dat onder meer 
voorstellen deed omtrent het 'raadple
gingsreferendum', hervormingen van het 
gerecht, de invloed van de lijststem, de 
grote stedelijke agglomeraties en voor
stellen ivm het samenleven van 
Vlamingen en Franstaligen. De oorlog 
gooide roet in het eten. In 1948 zag het 
Centrum Harmei het levenslicht. Veel 
concrete resultaten werden niet geboekt, 
maar wel werd de basis gelegd voor de 
Commissie voor Hervorming van de 
Instellingen (beter bekend als de Ronde 

Tafelconferentie) die in 1965 haar beslui
ten neerlegde. Verder zijn er nog de 
Werkgroep van 28, de kasteelconclaven 
en als last, but not least, de Dialoog van 
Gemeenschap tot Gemeenschap onder 
leiding van Hugo Schiltz en toenmalig 
PSC-voorzitter Gerard Deprez. Deze dia
loog legde de basis voor de omvorming 
van België in een echte federale staat 
zoals vastgelegd in de St.-Michielsak-
koorden. 

CONTINU PROCES 

Waarom dit overzicht? Een aantal conclu

sies kunnen we hier alleszins uit trekken: 

3. Meerdere rondes staatshervorming gin
gen niet alleen uit van de communautaire 
spanningen maar veeleer van de analyse 
dat het bestuur inefficient was. Soms wer
den ook duidelijk niet-communautaire 
elementen opgenomen in de besluitvor
ming, ik verwees er al naar. Nu ook loopt 
het streven naar een goed bestuur als een 
rode draad door de regeerakkoorden van 
de federale en deelstaatregeringen. Voor 

Sterke regio's 
in Europa of 

een sputterend 
Beigisch huweiijic? 

1.Staatshervorming is een continu proces, 
een 'never ending story'. Als we even naar 
de politieke landkaart van het Europa van 
de laatste eeuwen kijken, moeten we be
seffen dat staten voortdurend in bewe
ging zijn. Vroeger vaak als resultaat van 
geweld; de jongste decennia, maar lang 
niet altijd, ten gevolge van rationele en 
onderhandelde beschouwingen zoals 
Tsjechië en Slowakije, Catalonië, Vlaan
deren en Wallonië. De initiatiefnemers 
van vele rondes staatshervorming hebben 
vaak het voornemen gehad om de toe
stand definitief te beslechten. Dit was en 
is een illusie. Zeker in het Europa van 
morgen. In de Europese context zullen 
we de volgende decennia nog veel debat
teren over het niveau waar de bevoegdhe
den het best worden aan toegekend om 
het meest efficiënte bestuur te realiseren. 
2.Er bestaat in België een lange traditie 
om op basis van overleg te streven naar 
een democratisch gestuurde staatshervor
ming. Er is in dit land heel wat kennis op
gebouwd omtrent het ontstaan van een 
federatie die vertrekt vanuit één 'staat'. 
Het woord federatie doelt meestal op het 
omgekeerde proces. Wij moeten deze tra
ditie koesteren. Het moet voor onszelf en 
vele andere staten in de wereld een voor
beeldfunctie vervullen. Vele bloedige con
flicten zijn niet het gevolg van een streven 
naar zelfbestuur, maar eerder van het mis
kennen ervan en de er mee gepaard gaan
de onderdrukking. Het conflictvoorko-
mend karakter van een open federalisme, 
dat bereid is tot solidariteit en wil opgaan 
in grotere gehelen, kan niet voldoende 
benadrukt worden. 

mij is dit uitgangspunt het belangrijkste 

bindmiddel van deze conferentie. 

INTEGRAAL FEDERALISME 
Men mag het gerust weten, ik ben een in

tegraal federalist: ik ben overtuigd van het 

principe van de subsidiariteit. Wat een 

kleine kring op een efficiënte manier kan 

doen moet niet op een hoger vlak worden 

geregeld. Deze overtuiging valt samen 

met de eenvoudige vaststelling op het ter

rein dat aan dit principe in dit land hoe

genaamd niet wordt voldaan. 

Ik wil hier enkele voorbeelden van geven: 
• Voor de verkiezingen had ik een ge
sprek met een belangrijke organisatie die 
zich met ontwikkelingssamenwerking 
bezig houdt. Over een communautarise
ring van deze materie waren we het niet 
eens: niet omdat er een eensgezinde visie 
bestond in de twee landsdelen, maar juist 
omwille van het omgekeerde. Vlamingen 
vinden dat ze de ontwikkelingssamenwer
king in Wallonië moeten bijsturen omdat 
die te veel gericht is op een cultuurge
bonden visie waar onderwijs en taal be
langrijke ankerpunten zijn. Vlamingen 
leggen veeleer de nadruk op materiele ba
sisvoorwaarden of zelfredzaamheid. Wie 
gelijk heeft interesseert me niet. Maar de 
drang om de mening op te leggen aan de 
andere taalgroep is verwerpelijk en leidt 
tot frustraties en blokkeringen. 

• In Vlaanderen wil men meer investe
ren in preventieve geneeskunde. Pre
ventie is echter vaak even duur of duur
der dan de klassieke curatieve zorgen. 
Het leidt natuurlijk ook tot een reductie 

van de uitgaven voor curatieve genees
kunde. Welnu, Vlaanderen zou wel meer 
willen investeren, maar zou daartoe de 
middelen moeten recupereren uit de fe
derale pot waar ze niet aankan. Dus ge
beurt het preventiebeleid in Vlaanderen 
met mate en totaal inefficiënt. 

• Een eigen fiscaliteit laat toe om stu
rend op te treden. Bijvoorbeeld in de eco
nomie. 

Vennootschapsbelasting was al eens een 
strijdpunt. Kortingen op de belasting op 
inkomen uit arbeid is een instrument om 
de werkloosheidsval op te lossen. De ge
westen kijken echter machteloos toe. 

• Ondertussen vaardigt de federale 
overheid maatregelen uit die de werk
loosheid moeten terugdringen: een line
air terugdringen van de loonkost, het al 
dan niet verplicht in dienst nemen van 
jonge werklozen, de aanpassing van het 
minimumloon. Maatregelen die in de ge
westen andere efiecten ressorteren. Soms 
de omgekeerde die men beoogt. 
Bijvoorbeeld: een optrekken van het mi
nimumloon kan de economische concur
rentiepositie van Wallonië aantasten. 

BELGISCHE ZIEKTE EN EUROPESE 
UITDAGING 

Telkens weer heerst er de illusie dat er 
één oplossing is, de illusie dat er in dit 
land één socio-economische realiteit be
staat, dat er één industrieel weefsel is, dat 
er eenzelfde demografische ontwikkeling 
bestaat, dat de opleidingen identiek zijn 
... Dit is nog steeds de Belgische ziekte 
die tot immobilisme, blokkeringen en be-
stuuriijke machteloosheid leidt. In de re
gio's omdat men de instrumenten niet 
heeft, federaal omdat het terrein te dispa
raat is. Een werkgelegenheidsbeleid bv 
dat zowel voor Vlaanderen als voor 
Wallonië optimaal is, bestaat niet. 
Deze vaststelling moet men koppelen aan 
een andere belangrijke evolutie: het be
staan van de Europese ruimte. De mone
taire unie is niet langer Belgisch. Macro-
economische beslissingen worden steeds 
meer in de Europese unie genomen, mi
lieunormen en hopeUjk ook meer en 
meer sociale grondrechten worden 
Europees vastgelegd. 
Als we deze twee vaststellingen koppelen 
is er maar één uitweg: regionale differen
tiatie en responsabilisering. Een micro-
economische aanpak laat toe dat we deze 
Europese uitdaging aankunnen. De uitda
ging moet zijn om binnen Europa sterke 
regio's te vormen. Vlaanderen is goed op 
weg maar voelt zich geremd. 

(Vervolg op bk 8.) 

Patrik 

Vankronkelsven: 

'Geheime 

akkoorden 

maken slechte 

vrienden.' 
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nfloureaux 
trekt krijtlijnen 

Volgens premier Verhofstadt houdt de con
ferentie over de staatshervorming, die in 
zaal K van de Senaat zal plaatsvinden, een 
'trendbreuk' in. De premier is van oordeel 
dat de communautaire dialoog 'in goede 
verstandhouding tussen Vlamingen en 
Franstaligen' start Daarmee deed 
Verhofstadt de waarheid geweld aan HIJ 
wist maar al te goed dat het al<koord over 
de onderwijsfinanciering kwaad bloed zette 
bij sommige Vlaamse onderhandelaars 
Verhofstadt liet verstaan dat de vorige on
derhandelingen over de staatshervorming 
min of meer op een mislukking zijn uitgelo
pen Hij hekelde immers het 'onvruchtbare 
confrontatiemodel' van de voorbije jaren. 
De premier had zo beleefd kunnen zijn om 
een aantal onomkeerbare en bemoedigen
de stappen m de nchting van een doorge
dreven federalisme te prijzen. Overigens 
hield dit - alweer - een sneer in naar de 
werkzaamheden van de commissie 
Staatshervorming In het Vlaams parlement. 
Die leidden tijdens de vorige legislatuur tot 
de gekende vijf resoluties. 
Voor de vreedzame opeenvolgende staats
hervormingen, aldus Verhofstadt, Is een 
'prijs' betaald. „Onze staatsstructuur is een 
ondoorzichtig kluwen geworden dat een 
behoorlijke werking van onze instellingen in 
de weg staat." verhofstadt wil daarom een 
nieuwe communautaire ronde. Hij paaide 
Vlamingen en Franstaligen. Ingaand op een 
Vlaamse verzuchting stelde hij dat „geen 
enkele hervorming principieel mag afgewe
zen worden. " Meteen werden ook de 
Franstaligen gerust gesteld. Het moet im
mers over hervormingen gaan „die ons 
allen ten goede komen en die de kwaliteit 
van ons samenleven bevorderen " 
NIET AMBITIEUS 

Co-voorzitter Philippe Moureaux (PS) voel
de zich geenszins geroepen om de kool en 
de geit te sparen Volgens Moureaux moe
ten in de conferentie voor staatshervor
ming vooral die onderwerpen besproken 
worden die in het federaal regeerakkoord 

vermeld staan Daarmee gaf hij bij voorbaat 
aan nauwelijks te willen ingaan op de com
munautaire afspraken die de Vlaamse 
meerderheidspartijen maakten Die partijen 
verbonden er zich toe om eensgezind het 
communautaire luik van het Vlaams regeer
akkoord op federaal niveau te verdedigen, 
Moureaux voelde zich geroepen om ieder
een te verwittigen 'niet te ambitieus' te 
zijn. Een nieuwe staatshervorming, aldus 
Moureaux, moet het 'coöperatief federalis
me' bevorderen. Het viel ovengens op dat 
de Franstalige co-voorzitter het woord 
'hervorming' vermeed en het voortdurend 
had over een 'aanpassing' van de Instellin
gen of een 'verdieping' van de 'federale re
aliteit' 

De co-voorzitter herhaalde de Franstalige 
eis dat er niet aan de 'interpersoonlijke so
lidariteit' kan geraakt worden. Meerdere 
malen legde hij de nadruk op het feit dat er 
deze keer geen 'globale hervorming' mag 
verwacht worden. Ontstaat daarover een 
conflict, zo voorspelde Moureaux, dan blijft 
een nieuw initiatief vanuit de gemeen
schappen uitgesloten „Les assemblees fe
derates conservent, cela est évident, toutes 
leurs prerogatives." 

Het is duidelijk dat de co-voorzitter de pro
cedure voor de nakende besprekingen uit
tekende. Daarbij legde hij de nadruk op en
kele afspraken die reeds in de Senaat wer
den gemaakt. Het gaat hier eerder om 
technische aanpassingen, vermeld in het 
rapport van de senaatscommissie van 50 
maart 1999. Opvallend was dat Moureaux 
ook even de problematiek van de 'fiscale 
bevoegdheden' aansneed. Volgens hem 
moet het rapport van de federale Hoge 
Raad voor Financien als basis dienen voor 
een debat daaromtrent. Over deze toch wel 
belangrijke verklaring werd in de media met 
geen woord gerept. Het is nochtans be
kend dat de Hoge Raad geenszins gewon
nen IS voor het toekennen van fiscale auto
nomie aan de gemeenschappen. 

(evdc) 
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• ACTUEEL • 

(Vervolg van blz 1.) 

Maar ook Wallonië en het Brusselse ge
west moeten de kansen krijgen om te be
horen tot de welvarende Europese re
gio's. Daarvoor is een verdere staatsher
vorming nodig. En ook solidariteit. 
textlHet bestendigen van een belangrij
ke nationale solidariteit is een uitgangs
punt van deze conferentie. Deze solidari
teit bestaat nu op verschillende terreinen; 
via de financieringswet, binnen de Sociale 
Zekerheid, via de unitaire bevoegdheden. 
Ik ben van oordeel dat er meer eenvoudi
ge en klaardere vormen van solidariteit 
bestaan, zoals bv in Duitsland. Maar dit 
debat is heden voor velen een brug te ver. 
Niettemin moet deze conferentie de mo
gelijkheid bieden om binnen een solidair 
geheel de bevoegdheden en normering 
van de gezondheidszorg aan de gemeen
schappen te laten toekomen om beter te 
kunnen inspelen op de concrete noden 
en inzichten in het noorden en het zui
den van het land. 

Solidariteit behoeft echter ook correct
heid. De solidariteit die in de financie
ringswet verankerd zit, is in Vlaanderen 
maar aanvaardbaar als de spelregels daar
omtrent correct worden gehanteerd. 
Geheime afspraken omtrent deze regels 
zetten de solidariteit op de helling, 
Vlaamse politici kunnen niet aanvaarden 
dat middelen worden verdeeld op basis 
van betwistbare cijfers. Als op basis van 
een geheim akkoord een wetsvoorstel 
komt dat in die richting gaat kan ik me 
niet voorstellen dat er in de Kamer een 
meerderheid van de Vlamingen dit goed
keurt. Dit zou in strijd zijn met de uit
gangspunten van dit overleg: vertrouwen 
en hoffelijkheid, het zoeken naar eerbare 
voorstellen. Geheime akkoorden maken 
slechte vrienden, zijn oude politieke cul
tuur en zijn voor mij onbestaand. 

FISCALE AUTONOMIE 
Een verruiming van de bevoegdheden zal 

ook inhouden dat het financiële keurslijf 

(en dat naar de toekomst alleen maar 

strakker wordt) waar de gewesten nu in 

zitten moet aangepast worden, In het 

kader van een goed bestuur moet ook 

hier geresponsabiliseerd worden! 

Omwille van de fiscale sturingsmogelijk

heden, maar ook vanuit democratisch 

oogpunt. Diegene die uitgeeft moet ook 

de verantwoordelijkheid naar de inwo

ners opnemen. Dit is de logica van de re

geerakkoorden Daarom is het noodzake

lijk om stappen te zetten naar fiscale au

tonomie. 

EFFICIENT BESTUUR 
Ik heb in deze uiteenzetting bewust over 

meer fundamentele problemen gespro

ken dan diegene die nu boven aan de 

agenda staan. Ik meen dan ook dat, willen 
wij verder doorstoten naar een efficient 
bestuur in dit land, de agenda moet open
staan voor alle voorstellen die kaderen in 
dft uitgangspunt Er mogen geen taboes 
bestaan om de agenda aan te vullen. 
Samen moeten we uitmaken hoe de ver
schillende aangebrachte punten kunnen 
leiden tot een nuttige herverkaveling van 
bevoegdheden. 

Ik geloof in de methodiek van deze con
ferentie die niet opgejaagd wordt door 
deadlines, die niet start in een confronta-
tiegegeven van winnaars en verliezers. De 
afwezigheid van de druk van een rege
ringsformatie mag echter ook niet leiden 
tot oeverioos gepalaver. Deze groep is 
aanzienlijk en wellicht geschikt voor alge
mene beschouwingen, het vastleggen van 
grote krachtlijnen, het leggen van priori
teiten. De concrete uitwerking van de 
overeengekomen materie moet volgens 
het voorzitterschap gebeuren in werk
groepen. De samenstelling ervan en de 
formulering van de opdrachten is volgen
de week aan de orde in de eerste echte in
houdelijke vergadering van deze confe
rentie. 

Het resultaat van de werkgroepen moet 
via de plenaire groep zonodig bijgestuurd 
worden. Pakket per pakket kunnen de 
wetgevende kamers dan aan het werk om 
wat overeengekomen is om te zetten in 
wetsvoorstellen. 

WELZIJN VAN ALLEN 
Als men het echter niet aandurft naar de 
grond van de zaak te gaan is het voor de 
drie gemeenschappen en drie gewesten 
en voor de ganse federatie een gemiste 
kans. Oppervlakkig koteren aan de instel
lingen wapent Franstaligen en Vlamingen 
niet tegen de uitdagingen waar we voor
staan: welvarende regio's worden in een 
Europese en mondiale context. Wij moe
ten op alle niveau's streven naar een fe
derale opbouw waar solidariteit en sa
menwerking in grotere gehelen, met gro
tere mobiliteit, een onafwendbaar gege
ven is. Dit internationalisme noopt ons 
tot handelen. Als dit nu mislukt, wat ik 
niet wens, wil dit echter niet zeggen dat 
alles zal blijven zoals het is. De dynamiek 
van de regio's laat dit niet toe. Het zou 
wel een gemiste kans zijn, want elk tijds-
veriies brengt schade toe aan het welzijn 
van alle inwoners van dit land. 
Ik hoop dat de deelnemers deze hand
schoen oppakken. Het kan een boeiende 
tocht worden. Ik hoop op de positieve in
gesteldheid en een vruchtbare samenwer
king van u allen. 

Patfik Vankrunkelsven, 
Alg. VU-voorzitter 

en medevoorzitter Costa 
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Afdflingsbes 

D it najaar gaan in heel Vlaanderen bestuursverkiezingen door. WIJ brengt 
de data en de plaatsen waar deze worden gehouden. Als aan de 

stemming een randactiviteit is gekoppeld, wordt deze ook vermeld. 

Afdeling Westerlo 

Arr. Turnhout 

Wanneer? Vr. 29 okt., van 20 tot 22u. 

Waar? Taverne 't Abdijke, Tongerlodorp 8 

te Tongerlo, 014/54.92.40 

Info: Jeff Biesemans 

Afdeling: Roeselare 

Arr.: Kortrijk-Roeselare-Tielt 

Wanneer? Vr. 29 okt., van 18 tot 21u. 

Waar? De Nieuwe Ruiter, leperstraat 623 

te Roeselare, 051/20.61.50. 

Info: Johan Depestel (0476/20.80.31 -

051/21.12.40). 

Randactiviteit: Chris Vandenbroeke 

spreekt over VU&ID: de toekomst. 

Om 20u. 

Afdeling: Ruisbroek-Sint-Pieters-

Leeuw-Vlezenbeek 

Arr.: Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Vr 29 okt., van 19 tot 22u. 

Waar? Zaal Elysee, Dop 18 te 

Vlezenbeek., 02/532.00.90 

Info: Guido Vandevelde. 

Afdeling: Leuven (Leuven, Kessel-Lo, 

Wilsele, Holsbeek, Wijgmaal) 

Arr.: Leuven 

Wanneer? Vr. 29 okt., van 18u.30 tot 

20U.30 

Waar? St.-Michielscentrum (naast St.-

Michielskerk), Naamsestraat te Leuven 

Info: VU Leuven, 016/205.205 

Randactiviteit: Voorstelling nieuw be

stuur, kennismaking met Kamerlid 

Danny Pieters en project voor de ge

meenteraadsverkiezingen bespreken. 

Afdehng: Mortsel 

Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Vr 29 okt., van 19 tot 22u. 

Waar? De Wachtzaal (oud stationsgebouw 

aan spoorwegoverweg), Deumestraat te 

Mortsel 

Info: Peter Van Broeckhoven, tel. 

03/454.21.19. 

Afdeling: Dessel 

Arr.: Turnhout 

Wanneer? Vr 29 okt., van 19 tot 21u. 

Waar? Het Brouwershuis, op de Markt 

Info: Johan Smet 

Randactiviteit: Gesprek met burgemees

ter-Vlaams volksvertegenwoordiger Kris 

Van Dijck en al de mandatarissen. 

Afdeling: Beersel 
Arr.: Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Vr. 29 okt. van 19u.30 tot...? 

Waar? De Grote Sleutel te Alsemberg 

Info: Jef Croonenberghs, 02/380.38.47 

Afdeling: Groot-Grimbergen 
Arr.: Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Za. 30 okt., van 14 tot 18u. 

Waar? Klein zaaltje Fenikshof, Abdijstraat 

te Grimbergen. 

Info: Erwin Vermassen, 0495/54.91.22. 

Afdeling: Antwerpen 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za. 30 okt., van 11 tot I4u. 

Waar? Secretariaat, Paleisstraat 133 te 

Antwerpen 

Info: 03/288.58.80 

Afdeling: Berendrecht 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za. 30 okt., van 11 tot 12u. 

Waar? Ten huize van Bertha Dierckx, 

Kapelstraat 15 te Berendrecht. 

Afdeling: Merksem 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za. 30 okt., van 10 tot 12u. 

Waar? Ten huize van L. Brat, 

Trammezandlei 11 te Merksem 

Afdeling: Wemmei 
Arr.: Brussel-Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Za. 30 okt., van 14 tot l6u. 

Waar? Johan Verhassel,t Schoolstraat 18 

te Wemmei 

Afdeling: Mol 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za. 30 okt., van 19u. tot 

19U.45 

Waar?'tSluyshofteMol 

Info: Rik Geyzen, 014/31.63.29 

Randactiviteit: Gesrpeksavond met Ivo 

Mols, nationaal voorzitter Kosova-comité, 

en Kris Van Dijck. 

Afdeling: Groot-Grimbergen 
Arr.: Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Za. 30 okt., van 14u. tot 

17U.30 

Waar? Klein zaaltje van het Fenikshof, 

Abdij straat te Grimbergen 

Info: 02/270.91.22 

Afdeling: Denderbelle 
Arr.: Dendermonde 

Wanneer? Zo. 31 okt., van 10 tot 12u. 

Waar? Ten huize van Roger Baert, 

Holstraat 12 te Denderbelle 

Info: Roger Baert, 052/41.22.03. 

Afdeling: Noord (Malle, Brecht, 
Wuustwezel) 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Zo. 31 okt., van 10 tot 12u. 

Waar? Fitnesscenter R Verbeeck, 

Engelakker 2 te St.-Lenaerts 

Afdeling: Heusden-Zolder 
Arr.: Limburg 

Wanneer? Zo. 31 okt., van 10 tot 12u. 

Waar? Bovenzaaltje De Oude Brug, St.-

Willibrordusplein 24 te Heusden-

Centrum 

Info: Willy Janssens 

Randactiviteit: Drankje aangeboden door 

het uittredend bestuur. 

Afdeling: Groot-Wevelgem 
Arr.: Konrijk-Roeselare-Tielt 

Wanneer? Zo. 31 okt., van 10 tot llu.30 

Waar? De Gouden Fazant, Grote Markt 

18 te Wevelgem 

Info: Godelieve Vervenne 

Afdeling Gent-Centrum-Zuid 
Arr. Gent-Eeklo 

Wanneer? Wo. 3 nov, van 18 tot 21u. 

Waar? Arr. Secretariaat VU-Gent-Eeklo, 

Bennesteeg 2, 09/223.70.98. 

Info: Clem Sleurs. 

Afdeling: Duisburg, Moorsel en 
Tervuren 
Arr: Leuven 

Wanneer? Do. 4 nov, van 20 tot 21u. 

Waar? Bovenzaal herberg Den Engel, 

Kerkstraat te Tervuren 

Info: Toon Mestdagh 

Afdeling: Zutendaal (+ Opglabbeek) 
Arr.: Limburg 

Nieuwe 

tijden 

VU-voorzittersverkiezing 2 0 0 0 

De regionale vu-krant 

Wanneer? Vr. 5 nov., van 8 tot lOu. 
Waar? P/a Harry en Edwin Vanherf, 
Linkesstraat 2B te Zutendaal. 
Info: Edwin Vanherf (089/61.10.08) 
Afdeling: Zaventem 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Vr. 5 nov, van ? tot ? 
Waar? Zaventem, VU-lokaal, 
Stationstraat 125. 
Info: Bob Maes, 02/720.18.59 
Afdeling: Vilvoorde 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Za. 6 nov, van 12 tot I4u. 
Waar? Cultureel Centrum Koningslo, 
Streekbaan 185 

Info: Nora Tommelein, 075/35/98/46 
Randactiviteit: Haantjeskermis, van 
llu.30 tot 20u. 
Afdeling: Asse 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Za. 6 nov, van 19 tot 22u. 
Waar? Dafé De Wijndruif, 
Gentseesteenweg 2, Asse-Krokegem 
Info: Peter Verbiest 
Afdeling: Lint 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Zat. 6 nov, van 10 tot I4u. 
Waar? Ontmoetingscentrum De Witte 
Merel, Liersesteenweg 25 te Lint 
Info: Frank Vercauteren 
Randactiviteit: Gezellig samenzijn, voor
zien van koffie en broodjes. 
Afdeling: De Panne-Adinkerke 
Arr.:OVD 

Wanneer? Za. 6 nov, van 16 tot 19u. 
Waar? Zaal De Korre, Koninklijke Baan 7 
in De Panne 

Info: Noél De Gryse, 058/41.44.06. 
Afdeling: Koksijde-Oostduinkerke-
Nieuwpoort 
Arr.OVD 

Wanneer? Zo. 7 nov, van 10u.30 tot 
12U.30 

Waar? 't Sluddertsje, Dorpstraat 38, 
Oostduinkerke-dorp 
Info: André Cavyn (058/51.23.64) of 
HUde Laheye (0476/229.839). 
Randactiviteit: Gezellige babbel met 
drink aangeboden door Jan Loones. 

f̂  Voor meer info kunt u terecht bij 
Piet De Zaeger, Algemeen 
Secretariaat, tel. 021219.4930. 

Epost: piet.dezaegerfa volksunie.be 
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^OIuCU nii§^Qn J L / verhouding tussen VU en ID21, door Vlaams 

parlementslid Chris Vandebroeke, zorgt voor de nodige 

discussie binnen de alliantie. De eerste die reageert is 

Bert Anciaux. 

• VERKIEZ INGEN 1 9 9 9 • 

"Steeds 
opnieuw Is de 
Volksunie als 

politieke 
emanatie van 

het 
democratisch 

Vlaams-
natlonallsme 
een party in 

beweging 
geweest." 

10 

In m] (21 oktober jl.) schreef Chris 

Vandenbroeke een, naar eigen zeggen, 
'kritische en toekomstgerichte' analyse 
van de verkiezingsuitslag van VU&ID. Op 
zichzelf genomen zou ik hierop niet re
ageren, ware het niet dat dit artikel kadert 
in een doordacht scenario met de bedoe
ling binnen de VU de klok terug te draai
en. Bovendien hoop ik met deze bijdrage 
het maatschappelijk debat binnen de par
tij opnieuw aan te wakkeren. 

SLOGANS 
Vooreerst moet me van het hart dat het 
lijkt alsof ik door Chris Vandenbroeke als 
een voorwerp, als een ding beschouwd 
word. Achter, wat hij omschrijft als het ef-
fect-Berf Anciaux of de gewezen voorzit
ter of het boegbeeld Anciaux, gaat een 
mens schuil, een mens van vlees en 
bloed. Iemand die het ondertussen moei
lijk krijgt meer onderwerp van onderzoek 
te zijn, dan partner in een dialoog. 
Maar bovendien lijkt Chris Vandenbroeke 
inhoudelijk wel een erg duistere weten
schappelijke methode te hanteren. 
Klaarblijkelijk vertrekt hij van zijn vast
staand besluit, om vervolgens op handige 
wijze hiervoor argumenten aan te reiken. 
De eerste tabel (blz.6) is hiervan een 
mooi voofbeeld. In de verhoudingen van 
alle kiezers en VU&ID-kiezers naar leeftijd 
blijkt dat VU&ID goed scoort binnen de 
leeftijdsgroep 18-34 jaar. Het bedenkelij
ke van de gedachtegang van collega 
Vandenbroeke is echter dat hij hieruit be
sluit dat VU&ID daardoor een verlies van 
10,9% realiseert in de leeftijdscategorie 
boven 55 jaar Is dit zo? Waar wordt dit ge
staafd? Hoe wordt dit vergeleken met de 
verkiezingsuitslag van 1995? 
Dat er zich binnen het kiezerspubliek een 
verschuiving heeft voorgedaan, juist door 
een forse aangroei van jonge kiezers, wil 
nog niet zeggen dat VU&ID automatisch 
kiezers heeft verloren binnen een oudere 
leeftijdscategorie Dit zou slechts het 
geval zijn bij een constant blijvend totaal 
aan kiezers. 

Is wat of wie verantwoordelijk is voor de 
aangroei bij jonge kiezers, ook schuldig 
aan het verlies van ouderen? En moet, 
zoals wordt gesteld, wie charmeert ook 
degouteren? En is wie 'de experimentele 
toer' opgaat meteen verantwoordelijk 
voor het verlies aan 'appel naar het séri-
eux'? 

De inmiddels reeds 5 jaar oude slogan dat 
'er snel ook een einde komt aan het char
meren', raakt ondertussen wel versleten. 
„Zoals de kaarten nu liggen, experimen
teert men (al te zeer) met de nieuwigheid 

van (wispelturige) kiesintenties van jon
geren, op het risico af dat ze in de kortste 
keren verloren gaan eenmaal het effect-
Bert Anciaux het laat afweten". Ook in 
1995 was deze klassieker reeds aan de 
orde binnen de partij. Toen de VU won-
der-boven-wonder na de verkiezingsdag 

dat ,,...men tegenover midlifers nog nau
welijks appelleert en, wat nog veel erger 
is, dat men door de aard der vernieu-
wingstendens(en) van de voorbije jaren 
de oudere kiezers versneld afstoot". Dat 
is eindelijk duidelijke taal. 
Om deze stelling kracht mee te geven 
haalt collega Vandenbroeke zijn handels
merk uit de kast, nl. de demografie. 
Vanuit de demografische wetenschap 
leren we dat er minder kindjes gemaakt 
worden en dat dit gevolgen heeft op de 
instroom van jongeren binnen de kiesge-

Een kritische 
reflexie op een 

icritische ontleding 
nog leefde, klonk vooral binnen de partij 
reeds dat 'hij' niet eeuwig jong kon blij
ven. 

Maar laat ons bij de zaken blijven! 
Het aantrekken van jonge kiezers gaat 
niet alleen gepaard met ernstig verlies aan 
oudere kiezers. Het aantrekken van jonge 
kiezers zou uiterst gevaarlijk zijn voor de 
toekomst van de partij. Of zoals Chris 
Vandenbroeke stelt: jonge kiezers zijn ui
terst wispelturig en lopen terug weg. 
Alhoewel het vanzelfsprekend niet zo 
eenvoudig is om de stelling 'wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst' te ontkrachten, 
slaagt Vandenbroeke hier meesterlijk in 
door, zoals men het in Brussels stelt, boe
renbedrog voor te stellen als wetenschap
pelijke waarheid. 

OVER (ON-)TROUW 
Chris Vandenbroeke gebruikt hierbij de 

trukkendoos van het begrip 'trouwe kie

zer'. Uit de analyses blijkt dat de VU 60% 

trouwe kiezers heeft. Vandenbroeke stelt 

bijgevolg dat dit 'de aangehaalde polarisa

tie tussen (wispelturige) jongeren en (ge

wezen loyale) anciens' bevestigt Enige 

kritische reflexie vereist toch het in vraag 

stellen van deze stelling. Zijn jongeren de 

facto wispelturig? Zijn anciens sowieso 

loyaal? Hoe kan een zinnige ontleding ge

maakt worden over de trouw van jonge 

kiezers die voor de eerste maal gaan 

stemmen? Hoe kan met enig gezag be

weerd worden dat het laag percentage 

aan trouwe kiezers iets te maken heeft 

met het stijgend succes bij jongeren? Men 

kan er toch niet automatisch van uit gaan 

dat succes bij jongeren haaks staat op de 

aantrekking naar ouderen? 

DOORSTROMING 
Mijns inziens gaat de discussie hier niet 

over. Het gaat hem ontegensprekelijk 

over wat in volgende zin staat namelijk 

rechtigde bevolkingsgroepen. Moet de 
lezer daaruit opmaken dat jongeren ou
deren afstoten en dat die jongeren ver
sneld in aantal afnemen ten gunste van 
ouderen? 

De enige correctie die hierop dient aan
gebracht te worden is dat het vooralsnog 
steeds zo is dat er gemiddeld meer oude
ren sterven dan jongeren. En hopelijk 
blijft dit zo. Men heeft dus een doorstro
ming in leeftijdscategorieën. De jongeren 
van vandaag worden ouder met de jaren. 
Dit onprettig feit lijkt een doom in het 
oog en in de redenering van Chris 
Vandenbroeke. Vandaar dat eerst moet ge
steld worden dat de jongeren van van
daag nooit trouw kunnen (en mogen) 
blijven aan hun eerste partij keuze (n). 
Chris Vandenbroeke geeft dan ook zelf 
een voorzet om zijn stelling in praktijk 
om te zetten. Hij doet impliciet de sug
gestie dat de VU moet stoppen met de 
vernieuwing of, zoals hij het omschrijft, 
met 'experimenteren'. Door dergelijke 
beslissing zal de nieuwe kiezer pas echt 
ontgoocheld zijn over zijn keuze en de 
volgende maal een andere partij verkie
zen en wellicht vooral altijd verdwijnen. 

DE TOEKOMST VAN HET 
VLAAMS-NATIONALISME 

Over het veriies van oudere kiezers stelt 

Chris Vandenbroeke; „Wie dit miskent, 

hypothekeert ons inziens de toekomst

kansen van het democratisch nationalis

me". Met zo'n uitspraak wordt elke dia

loog natuurlijk de grond ingeboord, want 

wie van ons durft zich te wagen aan het 

verwijt de toekomstkansen van het demo

cratisch nationalisme te hypothekeren? 

Eén zaak staat echter vast. De toekomst 

van het Vlaams-nationalisme is niet gebaat 

door zich buiten de bewegende samenle

ving op te stellen. 

Steeds opnieuw is de Volksunie als poli

tieke emanatie van het democratisch 
Vlaams-nationalisme een partij in bewe
ging geweest. Steeds heeft ze nieuwe 
mensen kunnen aanspreken door in te 
spelen op het vernieuwende van de sa
menleving. Zoals dat voor elke partij 
geldt, is ook voor de VU stilstaan gelijk 
aan achteruitgaan. 

De partij heeft durvend gekozen om stap 
voor stap vorm en inhoud te geven aan 
Vlaanderen. Maatschappelijke visie en 
structuur gingen altijd hand in hand. Het 
resultaat mag er zijn, al staan we nog lang 
niet bij het einddoel. Vlaanderen bestaat 
en is duizend maal méér dan een louter 
romantisch streven. Het is de werkelijk
heid van elke dag. Het heeft vorm én in
houd. Het gaat om 6 miljoen inwoners. 
Op het Partijbestuursweekeinde van sep
tember jl. was er een grote eensgezind
heid om de partij verder te laten ontwik
kelen in cultureel-progressieve richting. 
Wars van vooroordelen en bekrompen
heid. Wars van dogma's en oubolligheid. 
Dit is een werk van elke dag. Het is 
Vlaanderen vandaag gestalte geven. En 
dat is zoveel méér dan louter partijstrate-
gische spelletjes spelen. Het is zoveel 
méér dan enkel te denken in theoretisch-
communautaire oefeningen. Maar het ver
eist van de partij ook zoveel méér dan te 
denken vanuit het vertrouwde jargon. 
Het vereist meer dan het vriend-vijand ge
geven. We kunnen Vlaanderen niet op
bouwen vanuit een frustratiegevoel. 

DURVEND PROJECT 
De toekomst van het Vlaams-nationalisme 
is enkel gediend met geloofwaardigheid 
en durf. Kordaatheid in ons optreden, 
eerlijkheid in ons handelen. VU&ID is 
naar de kiezer getrokken met een dur
vend project. Het was partijoverstijgend, 
zonder aan politieke herverkaveling 
boven de hoofden van de mensen te 
doen. We hebben ons project in overgro
te mate laten opnemen in het Vlaams re
geerakkoord. Op tientallen punten draagt 
het de stempel van VU&ID. Ook de be
voegdheidsverdeling is voor VU&ID ster
ker geweest dan ooit ervoor Onze allian
tie heeft sleutelposten in handen om 
Vlaanderen eindelijk ook eens daadwer
kelijk te sturen in de richting van open
heid, ontzuiling, sociale bewogenheid, in-
tegraal-federalisme, internationaal aanwe
zig, Vlaamse kordaatheid in Brussel en in 
de Vlaamse rand, gemeenschapsvormend 
en individu-ontvoogdend. 
Een goed bestuur realiseren in 
Vlaanderen is geen holle slogan meer. Het 
hangt in grote mate van onszelf af 
VU&ID moet niet louter meer op haar 
denken en dromen getaxeerd worden. We 
kunnen ons eindelijk laten toetsen aan 
onze daden. 

Ook binnen het institutioneel vernieu-
wingsluik heeft VU&ID sleutels in han-
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den. Niet alleen heeft het Vlaamse regeer
akkoord nog nooit zulke duidelijke en 
verregaande afspraken gemaakt; niet al
leen hebben we partijen die achterbleven 
op dit vlak mee in de boot genomen; ook 
in de dialoog met de Franstaligen bepalen 
we in grote mate mee de agenda. 
Misschien juist daarom, misschien juist 
omwille van al die immense uitdagingen, 
misschien juist omwille van die grootse 
kansen, lijkt een deel van onze partij zich 
op te sluiten in een angstreflex. Het zoekt 
naar het beschutte plekje zonder verant
woordelijkheid. Waaruit men lustig kan 
oordelen en becommentariëren. Men 
zoekt naar een houvast, en wat kan beter 
gecontroleerd worden dan het verleden? 
De toekomst van het Vlaams-nationalisme 
is lucht, wanneer het heden van dit de
mocratisch Vlaams-nationalisme buiten 
de werkelijkheid staat. Het Vlaams 
Parlement, het Vlaamse regeringswerk, de 
huidige Vlaamse bevoegdheden over wel
zijn, steden, leefmilieu, cultuur, ontwik
kelingssamenwerking, onderwijs, werkge
legenheid, huisvesting, sport, ruimtelijke 
ordening, openbare werken, economie, 
buitenlandse handel, jeugd, monumen
ten en landschappen en zoveel meer, kan 
niet louter bekeken worden als een on
derdeel in een strategische partijpolitieke 
opstelling. Dit is geen komma in een com
munautair strijdverhaal. 

SAMEN VERNIEUWEN 
De angstreflex manifesteert zich trouwens 
ook tegenover het vernieuwingsproces 
waarvan de Volksunie de voortrekker is. 
Ruim twee jaar geleden werd dit proces 
opgestart, vanuit de alom gedragen ze
kerheid dat partijen maar echt iets kun
nen doen aan hun geloofwaardigheid, 
wanneer ze uit hun vastgekokerde torens 
treden. De VU heeft dit als enige partij 
aangedurfd. We zijn in een alliantie naar 
de kiezer getrokken. De kiezer heeft er 
ons voor beloond. 

Maar éénmaal dit oordeel ondergaan is, 
mag woordbreuk plegen met de kiezer én 
met de alliantiepartner geen vanzelfspre
kendheid zijn. Mensen in de partij, die al 
van in het begin ernstige wrevel hebben 
tegenover onze vernieuwingspoging, blij
ven nu de sfeer verpesten. Is de les die we 
moesten trekken voor hen enkel een faca
de geweest? Aan dit volksbedrog wil ik 
niet schuldig zijn. 

De enige reden waarom we met een al
liantie naar de kiezer zijn getrokken, is en 
was om duidelijk te maken dat politieke 
partijen niet langer kunnen claimen dat 
zij en zij alleen de waarheid in pacht heb
ben. 

We wilden bewust wat afstand doen van 
onze macht. We hebben bewust en met 
heel de partij gekozen om uitdrukkelijk te 
laten zien dat de mondige bevolking door 
ons wél gerespecteerd werd. We hebben 

onze visie getoetst en gedeeld met vele 
nieuwe mensen, met burgers die zonder 
deze openheid géén heil meer zien in 
partijstructuren. Het was een vanzelfspre
kende keuze voor het open nationalisme 
dat deel wil zijn van een beweeglijke sa
menleving. Het ging niet om een verrui
mingsoperatie. Dat hebben we van de 
daken geschreeuwd. 

Vandaag willen sommigen dit geheel her
zien en willen ze niet meer of niet minder 
dan dat ID21 een aanhangwagen van de 
VU wordt. Of willen ze dat ID verdwijnt? 
Het eerlijk zoeken naar meer samenwer
king en slagvaardig gezamenlijk optre
den, deel ik. Maar alles waar ik in geloof 
en voor gestreden heb nu verloochenen, 
is buiten de waard gerekend. 

NU KIEZEN! 
VU en ID21 moeten voor sommige aange
legenheden over een orgaan beschikken 
dat bevoegd is om knopen door te hak
ken. Het blijvend zoeken en tasten en het 
onophoudelijk schipperen en lijmen tus
sen VU en ID21, zoals ik tijdens de ver
kiezingscampagne heb moeten doen, is 
niet meer mogelijk. Ook ID21 ziet dit in 
en wil meewerken. Maar de denigrerende 
toon waarmee mensen van ID21 worden 
behandeld, kan niet langer meer. 
Hoe moet zo'n orgaan samengesteld wor
den? Moet dit op basis van gelijkwaardig

heid en dus paritair gebeuren, of gaat 
men het samenstellen in functie van de 
vermoedelijke sterkte? Het tweede is puur 
nattevingerwerk. Het eerste trouwens 
ook. 

Voor mij is het concept ID21 duizend 
maal belangrijker dan de structuur. Zoals 
het concept VU&ID zoveel rijker kan zijn 
dan VU en ID afzonderlijk. Zodra het ge
sprek tussen VU en ID21 gevoerd werd 
op basis van het belang van de respectie
velijke structtiren, heb ik gevoeld dat het 
echt partijoverstijgende, het vrij-denken, 
nog lang niet doorgedrongen is bij alle 
VU-topmensen. De structuur is voor velen 
blijkbaar nog doel op zich. Ook bij be
paalde ID2rers merk ik dit. Het gevaar 
dat de structuur belangrijker wordt ge
acht dan de basisgedachte van onafhanke
lijk denken en handelen is ook hier slui
merend aanwezig. 

Natuurlijk heeft men een huis nodig om 
rustig te denken en te leven, maar het 
huis vervangt nooit dit denken en dit 
leven. 

Daarom roep ik ID21 op om niet dezelfde 
bekrompenheid aan de dag te leggen die 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partij
bestuur van maandag 25 oktoberjl 
werd volgende persmededeling 
verspreid 

De verklanngen van Vlaams minis
ter van Toerisme Renaat Landuyt in 
New York over de promotie van het 
Vlaams toensme getuigen van een 
ongeoorloofde unitaire Belgische 
recuperatiegedachte. 
De beleidsintentie van de vonge 
Vlaamse regenng om alle toeristi
sche bureaus in het buitenland spe
cifiek Vlaanderen te laten promo
ten IS vanzelfsprekend en boven
dien economisch noodzakelijk voor 
de Vlaamse toenstlsche sector 
Andere Europese regio's promoten 
op een gelijkaardige manier hun 
toeristisch aanbod. 
Als minister Landuyt meent dat 
men Vlaanderen In het buitenland 
met kan verkopen omdat zelfs 
België nog onvoldoende bekend is, 
dan trekt hij de verkeerde conclu

sie Als België, na bijna 170 jaar, nog 
steeds onbekend is, zal het nu ook 
geen grote bekendheid meer ver
werven Laat de Vlaamse regenng 
nu snel en efficiënt een nieuw pro-
dukt aanprijzen, nl Vlaanderen met 
al zijn specifieke Vlaamse toenstl
sche troeven Ook het Waals toeris
me zal er wel bij varen om via 
Waalse • toenstische bureaus de 
eigen in het oogspnngende trek
pleisters extra te promoten. 
'Toerisme Vlaanderen' en 'Toensme 
Wallonië' kunnen elk zoveel sterker 
de eigen regio een positieve toeris
tische uitstraling geven Daar moet 
geen vermolmd Belgisch dak boven 
hangen De VU blijft voorstander 
van de verdere oprichting van 
Vlaamse huizen in het buitenland 
Het Vlaamse huis in Den Haag kan 
een voorbeeld worden. Hopelijk zal 
minister Landuyt dit huis openen in 
het besef dat hij als Vlaamse minis
ter Vlaanderen vertegenwoordigt 

ik spijtig genoeg bij een minderheid van 
VU-mensen zie. Beoordeel het succes van 
de alliantie niet op basis van het aantal zit
jes dat je krijgt binnen een alliantiebe-
stuur. Lach die banale discussie weg. Zij 
gaat over het verleden, zeker niet over de 
toekomst. 

Het louter verstarrend partijdenken is dé-
passé, voorbij. Het is het verleden waar 
sommigen zo graag hun angsten kwijtra
ken. Ontzuiling is voor de VU altijd een 
uiting van bevrijding geweest. Het is het 
nu nog, ook voor onszelf De toekomst 
van het democratisch nationalisme zal pas 
zinvol zijn wanneer dit nationalisme de 
zorg opneemt voor héél de samenleving 
Het zal maar zinvol zijn wanneer men sa
menwerking met anderen niet vanuit de 
eigen navel bekijkt, of in functie van gro
tere partijvorming, maar vanuit de be
hoefte om te werken en te spreken met 
en voor iedereen. 

De VU staat voor boeiende tijden. Ze zal 
ze mee maken, of ze zal er de speelbal van 
zijn. Aan ons allen de keuze! 

Bert Anciaux 

'Ik roep ID21 
op om niet 
dezelfde 
bekrompen
heid aan de 
dag te leggen 
die Ik sputig 
genoeg b|| een 
minderheid 
van de 
vu-mensen 
zie." 
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Op 15 Oktoberjl. staken de leden van het arrondissementeel bestuur 
van Brussel de koppen bij elkaar Een hele dag evalueerden ze de 
werking van arrondissement en afdelingen. De gemeenteraadsver
kiezingen in de 19 Brusselse gemeenten werden voorbereid Allen 
waren het roerend eens: In oktober 2000 geeft VU-Brussel het Blok, 
FDF en PRI, een lel, dank u wel! 
De aanwezige koppen van het AB waren (verstopt achter de laatste 
rij van links naar rechts) Lesley Moreels, Mike Barlow, Bert Aerts en 
Michel Beerlandt. 
Rechtstaand: Abdel Zoury, Sigurd Vangermeersch, Mie Matthé, Sven 
Catz, Bert Anciaux, Jean-Paul Van Steenberghe, Marle-Paule Quix, 
Peter Van Breusegem (ID). 
Zittend: Dennis Hesseling, Johan Baslliades, Fouad Adhar (ID), 
Marleen Van Belle. 
Een mooie ploeg, jong en dynamisch. Dat belooft! 
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Nieuw vu-bestuur 
in Hoboken 
Op woensdag 20 oktober jl. kozen de leden van de VU-afdeling 
Hoboken een nieuw bestuur. 
45% van de leden nam aan de verkiezingen deel. 
Het nieuwe bestuur omvat evenveel vrouwen als mannen. Het be
stuur bestaat uit volgende mensen: Koen Raets, provincieraadslid, 
wordt voorzitter Josée De Greef is aangeduid als secretaris. 
Penningmeester is Bart Van Camp. Creetje Vemeiren is verant
woordelijk voor de jongerenwerking. Overige bestuursleden zijn 
Clem de Ranter, districtsraadlid; Katelijne Toen, Herman Van Hove 
en Marleen Bryssinck. 
Contactadres voor de VU-Hoboken is Hertog van Brabantlei 56 te 
Hoboken. Tijdens de kantooruren kan men ons telefonisch contac
teren op nummer 288.58.80, buiten de kantooruren is het tele
foonnummer 288.04.73. 
E-mailen kan men naar kraets@provant.be. 

Nieuwe stap in reddingsactie w u i^- wij 
Donderdag jl. kwamen leden van het pas opgerichte Comité voor de redding van V/IJ samen, zij bespraken 
voorstellen om tegen oktober 2000 het beoogde doel, de verdubbeling van het aantal WIJ-abonnees, te bereiken. 
Uit verschillende voorstellen werden enkele acties weerhouden, ze zullen verder worden verfijnd en volgende week in ons blad worden mee
gedeeld. Namens VUJO treedt Pieter l/andenörouc/ce tot het comité toe. 

werversgroep. Ondertussen sloten zich nieuwe bereidwilligen bij de Werversgroep aan, ook zij ontvangen het nodige materiaal om nu reeds 
aan de slag te gaan, vanaf november zullen wekelijkse resultaten gepubliceerd worden. 
Wie tot de Werversgroep wenst toe te treden en daarvoor het nodige materiaal wil ontvangen kan zich te allen tijde bij het secretariaat van 
de WiJ-reddingsactie melden. M/a De Prins of Hilde De Leeuw noteren en verwerken uw aanvragen, zij zijn via deze kanalen te bereiken; tel: 
02/219 49 30, fax: 02/219 97 25, e-post: redaaie@vprti.be 

Jaarabonnement. Abonnees met een jaarabonnement dat einde 1999 vervalt ontvangen deze week twee overschrijvingsformulieren, een 
voor zichzelf en een voor een nieuwe abonnee. Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het lezenswaardige essay van Ludo Abicht 
'De herinnering is een vorm van hoop'. 

Coede ideeën. Lezers met goede ideeën om WIJ op een originele manier aan de M/v te brengen, kunnen met hun vondsten steeds terecht 
op het secretariaat van de actie. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 30 Okt. DESTELBERCEN: 

Daguitstap naar het Vlaams Parlement en 
brouwerij Belle-Vue te Brussel. 
Samenkomst om 8u.40 aan hoofdingang 
St.-Pietersstation te Gent. Trein om 8u.56. 
Vooraf inschrijven is nodig. Info en org.: Dr. 
Jozef Coossenaertskring i.s.m. VU-
Destelbergen-Heusden, tel. Wim Raman 
(229.16.42) Of J.-P ROOSen (228.99.12). 

Za. 6 nov. HERZELE: Volksunie-
Eetfestijn. Vanaf 19u. in zaal Da Vinci te 
Ressegem. Ook op 7/11 vanaf 11u.30. 
Deelname 400 fr. (soep + hoofdgerecht). 
Org.: VU-Croot-Herzele. 

Dl. 16 nov. NINOVE: 
Pannenkoekenslag o.l.v. Marcel Van Den 
Broeck. Om 14u.30 in buurthuis De 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat te Outer. 
Org.: WVC-Ninove. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 30 okt. BRUGGE: Vrede In de 

Westhoek. Daguitstap met Vlaams Forum. 
Met o.m. bezoek aan Meesèn, leper en 
Esen. Verzamelen om 8u.30 achterkant 
station Brugge. Terug rond 19u.30 
Inschrijven vóór 25/10 bij Joel 
Boussemaere, 050/67.32.98. Deelname: 
925 fr., niet-leden Vlaams Forum 1.100 fr. 
Org. i.s.m. VCLD. 

'̂ ^ Do. 4 nov. BRUGGE: Harold Van de 
Perre over 'Vlaamse kunst in Sint-
Petersburg'. Om 15u. in De Gulden Spoor, 
't Zand 22 te Brugge. Org.: Informativa 
vzw. 

za. 6 nov. lEPER: Vlaamse 
Vrouwen leper organiseren het 'Feest van 
Sint-Maarten'. Op bezoek bij vrienden, ken
nissen, familieleden van VVI-leden. 
Bijdrage: 80 fr. per kind. Van 14 tot 18u. 
Ook op 7/11 van 14 tot 17u. IMa deze uren 
gaat Sint-Maarten op bezoek in de leperse 
deelgemeenten en Zonnebeke. 

Ma. 8 nov. ROESELARE: Videofilm 
over 'Meykenos', door dhr. J. Scharpé. Om 
14U.30 in Parochiaal Centrum, 
Kattenstraat 29. Org.: VVVC-Roeselare 
i.s.m. VCLD. 

Dl. 9 nov. IZEGEM: 'Te voet naar 
Rome' door André en Simonne Simoens-
Staellens. Om 20u. Ion De Drie Gezellen. 
Info bij Renata Blondeel (051/30.48.08). 
Org.: FW-lzegem. 

Vr. 19 nov. MOORSLEDE: 
Cespreksavond met Geert Bourgeois. Om 
20u. in zaal st.-Jozef te Slijps-Kapelle. Org.: 
vu-Moorslede-Ledegem. 

WO. 29 dec. IZEGEM: 
Kerststallentocht met FVV-lzegem. Meer 
info bij Renata Blondeel (051/30.48.08). 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 28 Okt. SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Openbare gemeenteraadszitting. 
Om 20u. in het stadhuis, 1ste verd. Met 
o.m. rioleringswerken en begrotingswijzi
gingen. Inlichtingen: Robert Janssens, 
013/78.19.21 en Willv Kolokerinos, 
013/77.58.99. 

' ' Za. 6 nov. AFFLIGEM: Eetfestijn 
van VU-Affligem-Teralfene. Van 18 tot 21u. 
in Taverne Schettenberg. Ook op 7/11 van 
11u.30tot 15u. 

"^ Za. 6 nov. VILVOORDE: 
Haantjeskermis van VU-Vilvoorde-Peutie. 
Van 11U.30 tot 22u. in het Cultureel 
Centrum van Koninglo (nieuwe locatie!), 
Streekbaan.. 

DO. 11 nov. SINT-PIETERS-LEEUW: 
vu-campagne op de jaarmarkt: Sterkere en 

betere gemeenten in de 21ste eeuw. 
Samenkomst om 10u. aan parking Coloma 
(centrum). Org.: VU-Halle-Vilvoorde. 

Vr. 12 nov. MACHELEN: Berdeldig. 
Ontmoetingsavond met als thema 
'Bretagne'. Voorzien van Bretoense dran
ken, spijzen en muziek. Vanaf 20u. in zaal 
Nova, Kerklaan 19 te Machelen. Org.: VU-
Machelen. 

za. 13 nov. KRAAINEM: 
Uilenspiegel. 2de-hands boekenmarkt. In 
Gemeenschapscentrum De Lijsterbes, 
LIJsterbessenbomenlaan 6 te Kraainem. 
Van 10 tot 15u. Ook op zo. 14/11 van 9 tot 
13u. Gratis inkom. Info en inschrijving: 
02/720.69.84. 

Za. 27 nov. LENNIK: VU-campagne 
op de jaarmarkt: Sterkere en betere ge
meenten In de 21ste eeuw. Samenkomst 
om 10u. aan Markt nr. 15. Org.: VU-Halle-
Vilvoorde. 

ANTWERPEN 
za. 6 nov. BORCERHOUT: Bezoek 

aan tentoonsteling Jos Speybrouck, in het 
Bormshuis, Volkstraat 30. Samenkomst om 
I4u. Org.: Vlaamse kring voor volksontwik
keling, info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

Za. 6 nov. KONTICH: Quiz-avondJe 
in zaal De Wilg, ingang 
Witvrouwenveldstraat 1 te Kontich. 
Ploegen van max. 6 personen, deelname 
500 fr. per ploeg. Aanvang om 20u. Info: 
Julienne Cools, 03/457.27.79. Org.: 
Vlaamse Kring Kontich. 

. Ma. 8 nov. EDEGEM: Voordracht 
door ex-sterjournalist bij De Standaard en 
nu medewerker van Frits Bolkestein, Derk 
Jan Epping. Om 20u. in zaal Elzenhof 
Kerkplein te Edegem. Org.: Culturele Kring 
Edegem. 

WO. 10 nov. WOMMELGEM: 1899-
1999: Gezelle(g) kaas-, vlees- en wijn-
avond, met muzikale omlijsting. Vanaf 19u. 

in Home St.Jozef, Kallement 1 te 
Wommelgem. Kaas: 400 fr, vleesschotel 
300 fr Info: Ward Herbosch, 03/353.68.94. 
Org.: KK Jan Puimège. 

WO. 17 nov. RIJMENAM: 
Dioxinekwestie: het topje van de ijsberg? 
Info- en debatavond m.m.v. Jaak Van 
Assche (VU) en medewerkers van 
Boerenbond, BBL, VUB. Moderator is Hugo 
Van den Broeck. Om 20u. in 
St.Maartensberg te Rijmenam. Org.: VU-
Bonheiden-Rijmenam. 

WO. 24 nov. TURNHOUT: Lieven 
Dehandschutter over 'NIcolaas, de onbe
kende sint'. Om 20u. in De Warande, 
Keldercafé. Toegang gratis. Info: Klara 
Hertogs, 014/72.45.79. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. 

Za. 27 nov. BERLAAR: vu-eetfes-
tijn met bestuursverkiezing te Berlaar 
Vanaf 19u. in zaal Rubens. Deelname 900 
fr Info: Walter Luyten (03/482.11.93) en 
A. Bellens (03.482.31.31). org.: VU-Berlaar 

LIMBURG 
vr. 12 nov. GENK: Om 15u. in De 

Slagmolen: video-projectie op groot 
scherm over 'De ondergang van de 
Wilhelm Custloff in januari 1945'. Toegang 
vrij, ook voor niet-leden. Org.: SMF-
Limburg. 

vr. 19 nov. MAASEIK: GuidO 
Hellemans brengt Gezelle dichterbij. Met 
diareeks en voordracht. Om 20u. In de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek, 
Bleumerstraat te Maaseik. Org.: 
IJzerbedevaartcomité i.s.m. DF-WB-WVC. 

vr. 19 nov. TONGERLO (Westerio): 
Om I5u. in 't Abdijke: video-projectie op 
groot scherm over 'De ondergang van de 
Wilhelm Gustloff in januari 1945'. Toegang 
vrij, ook voor niet-leden. Org,: SMF-
Limburg. 
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63ste boekenbeurs 
zondag van start 

HIER ^ISwEêRT 
VICTOR eufewok 

'iMpoTCNr? 
NIKS AAN 
TE DOEW ! 

Van 31 oktober tot 11 november a s vormt het Antwerpse bouwcentrum 
weer het toneel van de Boekenbeurs voor Vlaanderen in een organisatie 
van de Vereniging ter Bevordenng van het Vlaamse Boekwezen Dit jaar zal 
dit boekenfeest doorgaan onder het motto 'Bencht aan de reizigers Over 
de toekomst van de twinstigste eeuw ' Met dat thema in gedachten wordt 
gezocht naar wat de voorbije eeuw te bieden had aan relevante literaire, 
culturele, politieke en maatschappelijke gebeurtenissen De beurs is dage
lijks geopend van lOu tot I8u Op donderdag 4 nov is hij open tot 22u 
Alleen op 8, 9 en 10 november zijn er schoolbezoeken 
c» Illustratie uit Het geheim van het verdwenen mysterie. Cartoons van 

Gummbah. Ultg. Icarus - Antwerpen. 1999. 360 fr. 

B ij Lannoo verscheen dit jaar 
een mooi uitgegeven 

bundel nnet een seiectie 
van 150 Nederlandstalige voksliederen. 

Kracht 
voor het volk 

Het zingen van liederen - en de daaraan 
gekoppelde dansen - is zo oud als de 
mensheid. Sommige liederen ervan zijn 
zo bekend en zo vaak gewijzigd dat men 
er wel eens onterecht van uit gaat dat ze 
zijn ontstaan in een soort van 'collectieve 
inspiratie' Dat klopt niet: ze zijn altijd af
komstig van één enkele eerste schepper. 
Dat ze zo vaak zijn gewijzigd wijst er wel 

op dat veel liederen met recht en rede de 

omschrijving 'volkslied' verdienen. 

KERELSLIED 

Omdat een geschiedenis ergens moet be
ginnen en er voor de 14de eeuw geen 
schriftelijke bewijzen meer bewaard zijn 
gebleven van andere Nederlandstalige lie
deren wordt het 'Kerelslied' (1325) be

schouwd als het eerste 'echte' Neder
landstalige volkslied. In die periode haal
den de meeste volksliederen hun inspira
tie bij de Gregoriaanse kerkzangen Tot in 
de l6de eeuw blijven composities op 
Nederlandse teksten gering, het Latijn 
was, mede onder invloed van de kerk, 
toonaangevend 

Het IS wachten tot 1508 vooraleer in 
Vlaanderen de eerste bundel liederen in 
de volkstaal verschijnt. 'Dit is een suverlyc 
Boecxken' heet het. In 1551 dan brengt 
de Antwerpse drukker Tielman Susato 

'Het eerste musyck boexken' op de markt 
Daarin propageert hij het zingen in de 
moedertaal „zo (als) men tot nu toe in 
Latynsche, Walsche en Italiaensche sprake 
gedaen heeft" 

OPNIEUW LATIJN 

Wat Susato als muziek in de oren klonk, 
gold niet voor iedereen. Tijdens het con
cilie van Trente (1545-1563) wordt er hef
tig gediscussieerd over het al dan niet toe
laten van het zingen in de eigen taal, met 
name tijdens de erediensten. Beslist werd 
van aüeen het Latijn te aanvaarden Ook 
dat besluit bracht een tegenbeweging tot 
stand. Zo zijn de latere 'Geuzenliederen' -
die tegen het eind van de I6de eeuw ge
zongen werden met het oogmerk de 
massa te overhalen tot de revolutie - in 
feite weinig meer dan de geseculariseerde 
versie van kerkliederen. 
Als de gemoederen weer enigszins be
daard zijn ondergaat het volkslied nieu-

DEZE WEEK IN KNACK 
BANG VOOR DE BUG 
De doemscenario's en de realiteit 
De doemscenario's: Zullen er automatisch kern-
raketten gelanceerd worden? Laat uw pc het 
afweten? Tuimelen er vUegtuigen uit de lucht? Valt 
de stroom uit en ontploft uw microgolfoven? Worden 
alle computersystemen ineens onveilig en toeganke
lijk voor cybercriminelen? Kunnen de chirurgen niet 

meer voort opereren? Storten 
op de beurs alle koersen in 
elkaar en verdwijnt uw 
geld zomaar van uw 
rekening? Deugt uw 
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alarmsysteem niet meer 
en kan u uw video
recorder in de vuilnisbak 
kieperen? Het jaar 2000 
en de millenniumbug: 
de doeniiscenario's en 
de realiteit 
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INTERVIEW MET 
CHRISTIAN VAN THILLO 
"Het is nonsens om te proberen tot 
een pax media te komen. We zijn 
concurrenten en daarmee uit." 

En: "Als de VRT hetzelfde doet als VTM, waarom 
bestaan ze dan nog? Bij gratie van de 
overheid. Leg mij eens uit 
waarom mijn belastinggeld 
daarnaartoe moet gaan." 
Of nog: "Dat Bert De Graeve 
zegt dat ik mijn redacties 
beïnvloed, vind ik een absolute 
schande. Dat neem ik niet." 
Mediamagnaat Christian Van 
Thillo: een gesprek. -.^ j Lustics'. 

mm 
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we, buitenlandse invloeden Meerstem

mige en kunstige muziek verdringt tege

lijk de oude volksinstrumenten. 

ROMANTIEK 

In de 19de eeuw, wanneer de Romantiek 
hoogtij viert, krijgt het volkslied opnieuw 
meer aandacht Bi) deze 'herontdekkers' 
bevinden zich onder meer bekende 
namen als Goethe en Herder In 
Vlaanderen treden vooral Peter Benott en 
Jan Blockx op de voorgrond Ook de 
Vlaamse beweging was een stuwende 
kracht achter de heropbloei van de volks
muziek. In de eeuw tussen 1850 en 1950 
kenden de liederen een grote populanteit 
en maakten Emiel Hullebroeck en, zeker. 
ArmandPreud'homme zich in Vlaanderen 
onsterfelijk met hun populaire composi
ties Het 'Vlaams Liedboek' biedt, met par
tituur, een selectie van 150 liederen uit 
het Nederlandstalig muzikaal erfgoed 
Melden we, tot slot, dat het ook voorzien 
is van een zeer gebruiksvnendelijk register 
en dat het, daar waar mogelijk, informatie 
bevat over de componisten. 

(gv) 

^ Vlaams Liedboek. Bewerkt door 

Lade van Dessel. Uitg. Lannoo • 

Tielt. 1999. 895 Jr. 

Wijzen we tegelijk op een soortge

lijke uitgave met Vlaamse verzen: 

Vlaams Verzenboek. Samenge

steld door Kareljonckheere. Uitg. 

Lannoo - Tïelt. 1999. 995 Jr. 

Knack Agenda Macature 
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BOEKENBIJLAGE 

De zin en onzin van 
bestsellerlijsten 

De Ujstjes van de schrijvers-blyvers. 
Gesprekken met o.a. Peter Conrad, Charlotte 
Mutsaert De ethiek van thrillers: een 
rondvraag. Portret van Mamix Gijsen, 

honderd jaar geleden geboren. De 
debuutromans van Jeroen Olyslaegers en 
Dimitri Verhulst. De analyse van onze tijd 
door Michel Houellebecq. 
En, in de serie van de 20ste eeuw: een 
portret van Gabriel Garcia Marquez. 
Kortom, de Boekenbijlage. 

Kies en win de Romans 
van de Eeuw met bon 
voor GRATIS "Het Boek 
in Vlaanderen" 

Op het Jaarlijks 

weerkerende 

zangfeest 

worden tal van 

traditionele 

volksliederen 

ten gehore 

gebracht. 
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E en bevrijdend on-Zweedse roman die zorgvuldig en 

energiek hét Europese verhaal van deze eeuw onder 

handen neemt. Zo omschreef het Zweedse dagblad 

'Dagens Nyheter' het boek 'Duizeling' van Per Holmer 

Ook Vlaanderen en meer bepaald Antwerpen komen er in 

voor, maar het voornaamste deel speelt zich afin Berlijn, 

het hectische middelpunt tussen twee wereldoorlogen. 

Per Holmer 
borstelde 

een groots 
panorama van 

Benun in de 
Jaren tussen de 

twee wereld
oorlogen. 

14 

Was het een gemakkelijkheidsoplossing 
de turbulente jaren 1914-1945 onder de 
titel 'Duizeling' te vatten, of dekt de vlag 
de lading? Ons komt het voor dat Per 

Holmer (°1951), in Vlaanderen bekend 
als vertaler van o.m. Hugo Claus en 

Monika van Paemel, zich met de periode 
in hoge mate vertrouwd heeft gemaakt, 
zodat we een massa weetjes onder ogen 
krijgen, zoals over de Berlijnse jaren van 
Paul van Ostaijen. Toch komt het werk 
ons te veel voor als een maskerade, een 
ietwat geforceerde sleutekoman. Maar 
het moet gezegd, de lectuur van dit boek 
viel niet tegen, integendeel. 

HELDENDOM 

Herschel Meier, een joodse jongen van 
17, vertrekt in juli 1914 vanuit Voigtland 
naar Parijs om deel te nemen aan het 
grote Esperantocongres. Helaas voor hem 
zijn het de koortsige dagen waarin de vre-
deswil van de esperantisten niet meer op 
kan tegen de dadendrang van de Fransen, 
die wraak willen voor de nederlaag van 
1870. Het verhaal van deze reis naar Parijs 
geeft meteen de hele sfeer van het boek 
weer. Het relaas van de oorlog, de Grote 
Oorlog dus, is echter een stuk warriger, 
beschrijft de verschillende fasen van de 
militaire carrière van Herschel, die er niet 
ongeschonden van afkomt. Eén oog is hij 
kwijt geraakt en een been trekt. Een tijd 
lang verblijft hij in Antwerpen en leeft 
daar met volle teugen. Meier heeft aan het 

front een IJzeren Kruis gekregen omdat 
hij een medesoldaat uit het niemandsland 
trachtte te redden. Niet daarvoor kreeg hij 
die onderscheiding, wel omwille van de 
gevolgen van zijn actie. Kortom, Herschel 
Meier is een held tegen wil en dank. 

ers, sporthelden, politici, welzijnswer
kers, ze zijn allen op het appel en bevol
ken een Beriijn waarin Herschel Meier 
dreigt te verdrinken, als hij niet een zeker 
overlevingsinstinct had. Hij ontmoet er 
ook de vrouw van een gesneuvelde me
desoldaat, brengt haar dé boodschap en 
blijft er enige tijd hangen, lang genoeg 
om het gezin in duigen te zien vallen: een 
oorlogskind sterft en een zoon sneuvelt 
in de eerste botsingen tussen extremisten 
van links en van rechts. 
Ontsteld over deze alles vretende stad 
trekt Meier voor een toneelopleiding naar 
Maagdenburg en engageert zich in een 
theatergezelschap dat in de omgeving van 
Kiel en Travemunde optreedt. In diezelf-

Tussen 
twee oorlogen 

BLOEI OF ONTBINDING? 

Het verhaal van Beriijn tijdens de Weimar-
republiek werd reeds op vele manieren 
beschreven, meestal in functie van wat er 
nadien is gebeurd. Hier probeert Holmer 
de gebeurtenissen voor zich te laten spre
ken, belicht vele facetten van de metro
pool Berlijn, waardoor de machtsgreep 
van Hitler in 1933 een nieuw feit wordt, 
dat slechts voor helderzienden in de ster
ren stond geschreven. Maar in de eerste 
plaats krijgen we het Berlijn van de avant-
garde te zien, van de toestromende ge
lukzoekers, het Berlijn ook van de morele 
verzaking, ook al laat het zich aanzien dat 
de uitbundige extravagantie een hoop 
wanhoop verbergt. We zien inderdaad -
onder schuilnaam - Paul van Ostayen de 
revue passeren, net als nieuwsoortige 
dansen en de nog stomme film. 
Intellectuelen en kunstenaars, armoezaai-

Dood 
Dood. Heb geen angst. Talm niet 
voor mijn deur Kom binnen. 
Lees mijn boeken In negen van de tien 
kom je voor Je bent geen onbekende. 

Hou mij niet voor de gek met kwalen 
waarvan niemand de namen durft te noemen. 
Leg mij niet in een bed tussen kwijlende 
kinderen die van ouderdom met weten wat ze zeggen 
Klop mij geen geld uit de zak 
voor nutteloze uren in chique klinieken 

Veeg je voeten en wees welkom. 

«> Werk van Eddy van Vliet. Uit: De selectie van de eeuw. De 200 beste gedichten van Nederland 

en Vlaanderen. Gekozen door Hugo Brems, Rob Schouten en Rogi Wieg. Uitg. De 

Arbeiderspers • Amsterdam. 1999. 255 blz., 599 fr. 

de tijd viert de inflatie zozeer hoogtij dat 
het gezelschap failleert. Herschel keert 
weer naar Berlijn waar hij nu klusjes 
klaart in hotels en Sportpaleis. De stom
me film wordt sprekend, moderne kunst, 
architectuur en jazz worden niet altijd ge
smaakt of worden als tekenen van be
schaving geprezen 

We kunnen het ons wellicht nog moeilijk 
voorstellen, die tijden van woelige optre
dens met haast naakte danseressen die de 
bühne en het publiek bespelen en die 
zich vrij van vooroordelen en tradities aan 
het publiek tonen. Het zijn ook de jaren 
waarin met laudanum en andere stoffen 
wordt geëxperimenteerd, waarin tref-
plaatsen broedplaatsen zijn voor het nieu
we, het ongewisse. 

Kortom, we krijgen in dit boek een beeld 
van een stad in volle bloei; of is het ont
binding? Vanaf 1919, 1920 begint er zich 
een beweging te roeren, die een einde wil 
maken aan de normloosheid, de armoe-
zaaiers en vooral de groeiende onzeker
heid wil opruimen. De betekenis van de 
joodse inbreng in de Duitse cultuur en sa
menleving wordt een twistpunt. Nu 
weten we tot welke barbaarsheid dit anti
semitisme heeft geleid, Per Holmer ook. 
Toch weet hij op verschillende manieren 
aan te geven wat het voor de betrokkenen 
moet hebben betekend, aan deze en aan 
gene zijde van de lijn tussen goed en fout 
ras te staan. 

BRAUNAU 

Een verhaal vertellen over een gruwelijke 
geschiedenis, die we nu wel als afgesloten 
(kunnen) beschouwen, zonder vanuit de 
afloop te vertrekken, ligt niet voor de 
hand. Dat houdt ook in dat de gebeurte
nissen niet altijd ordelijk op elkaar vol
gen, of dat de auteur voor een sluitend re
laas van de feiten zorgt, zoals de histori

cus pleegt te doen. Integendeel geeft hij 
een opeenstapeling van feiten en figuren, 
al dan niet in de marge van de grote ge
schiedenis. Je zou het kunnen hebben 
over een apocriefe geschiedschrijving, 
een soort 'Verdriet van Berlijn', maar dan 
bevolkt met schlemielen, gore legerkapi
teins, danseressen, een katholiek opvang-
werk om losgeslagen jeugd uit de klau
wen van de verslindende stad te houden. 
Wat men helder formuleert, heeft men 
helder uitgedacht, maar sommige dingen 
laten zich nu eenmaal niet zo helder den
ken of overdenken. Soms kan het inder
daad beter zijn de verwarring van de re
aliteit zelf te boek te stellen i.p.v te be
trachten die verwarrende realiteit te 
stroomlijnen. Alleen, heeft Per Holmer dit 
bewust gedaan, of zft er iets organisch in 
deze literaire realiteit? Ons waaien flarden 
Thomas Mann en zelfs een zweem Hugo 
Claus uit dit boek toe. Moet kunnen, ware 
het niet dat GAP voor NSDAP en Braunau 

voor Hifter zijn verwisseld. Het kan, tot 
men zich gaat ergeren aan de term 
Galiciër i.p.v Jood. Goed, de auteur rukt 
zelf de maskers af, via tussenpersonen, 
maar het blijft wringen dat de hamvraag 
waarom de Joden eruit moesten zo bes
muikt gesteld wordt. Naaiurlijk vertelt 
Per Holmer hoe de jood Herschel in een 
publiek zwembad op zijn besneden lid 
wordt betrapt, hoe een Joods-Russische 
danseres tijdens een opstand wordt ge
molesteerd. Maar als we eerlijk zijn, dan 
verkiezen we het ooggetuigenverslag van 
Bella Fromm, juist, 1933. Het onoverko
melijke probleem van de historische 
roman kan niet duidelijker gesteld wor
den dan in de vergelijking van het oogge
tuigenverslag met de romantische be
schrijving. Ons inziens had Holmer dan 
misschien beter de personages bij hun 
reële naam genoemd en ze in het geken
de kader geplaatst. Overigens, door voort
durend over Galiciërs te spreken en niet 
over Joden, lijkt de auteur zich aan te slui
ten bij de thesis dat de genocide er maar 
een onder andere volkerenmoorden is 
geweest. Hoe erg hij en wijzelf het moor
den ook mogen vinden, die relativering 
doet Holmer de das om: de historische re
aliteit laat zich niet zomaar herschrijven 
of negeren. Voor misdaden tegen de 
mensheid kan geen mededogen gelden. 
In du boek komt ook dat andere heikele 
thema aan bod, namelijk of alle Duitsers 
hebben meegedaan. Het antwoord van 
Per Hohner is bedroevend simplistisch: 
Ja-
Het hoeft niet altijd lering te zijn, maar dU 
boek brengt toch wat al te weinig duide
lijkheid bij. Leesplezier houdt men er wel 
aan over 

Bart Haers 

«> Duizeling. Per Holmer. Uitg. 

Meulenhqff-Kritak, Leuven, 1999. 

448 blz., 998 fr. 
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H et is opnieuw wachten tot de lente van volgend 

jaar om nog een peloton helgekleurde renners door 

ons landschap te zien slingeren. Weg massagegeur, weg 

nerveuze autocaravaan, weg schreeuwerige reclames. 

Intussen zullen de ware wielerliefhebbers zich moeten 

tevreden stellen met een langgerekte herfst- en 

wintermijmering over wat de helden van het veloke het 

voorbije wielerseizoen hebben gepresteerd. 

Een paar uitschieters in het voorbije wie
lerseizoen zijn de splijtende demarrage 
van oude, dus sluwe vos André Tchmil in 
de laatste kilometer van Milaan-San 
Remo, het trio Van Petegem- Museeuw-

Vandenbroucke dat kleur gaf aan de fina
le van de Ronde van Vlaanderen, het 
'geval Pantani', de kale Italiaan werd met 
de roze leiderstrui om de leden wegens 
een te hoog hematocrietgehalte de laatste 
dag van de Giro uit de koers gezet. De 
heropstanding van kankerpatiënt Lance 

Armstrong in de Tour, Museeuw na zijn 
zware val in Parijs-Roubaix van vorig jaar. 
Jan Ullrich in de Vuelta. 
Maar het grote, finale spektakel werd ons 
vooral geboden door een 'de laatste der 
Belgen': Ploegsteertgod Frank 
Vandenbroucke die zichzelf uitvoerig tot 
superfavoriet voor het WK in Verona had 
gebombardeerd maar door een stomme 
val niet meer voluit kon gaan in de finale 
en de zelfs voor ingewijden haast kom
pleet anonieme Spanjaard Oscar Freire 

met de regenboogtrui aan de haal zag 
gaan. 

En eerder op het jaar zagen we dezelfde 
breedsprakerige maar o zo getalenteerde 
Vandenbroucke op een magistrale wijze 
Luik-Bastenaken-Luik winnen. Om direct 
daarna in een duister dopingdal te ver
dwijnen. 

Voila, daar moet Jan-met-de-pet het mee 
stellen, dit zijn de gloeiende koerskolen 
waaraan hij zich een paar maanden moet 
zien te verwarmen. En als diezelfde pet-
man niet even het veld induikt om daar 
de crossende modderduivels aan het 
werk te zien of in het Gentse Kuipke de 
snelle heren van het houten ovaal, kan hij 
nog altijd terecht bij flink wat nieuw wie-
lerieesvoer 

RIKI 

Drievoudig wereldkampioen op de weg 
(I949 - Kopenhagen, 1956 - Kopenhagen 
en 1957 - Waregem) Rik Van Steenbergen 

werd op 9 september 75 jaar en dat heb
ben we geweten. De gewezen zwarte krul-

lebol uit Arendonk werd niet alleen met 
stijl en zowat 500 genodigden gevierd in 
het Antwerps Provinciehuis, hij kreeg 
daar bovenop ook nog een twee kilogram 
zwaar kijkboek over zijn wielercarrière 

BRIEK SCHOTTE 

Twee dagen vóór Van Steenbergen ver
jaarde die andere levende Vlaamse fietsle-
gende: Briek Schotte, hij werd tachtig. 
Schotte is evenwel de antipode van Rik I, 
zo sierlijk als de Arendonkenaar over kas
seien, beton, asfalt en pistehout scheerde, 
zo vierkantig en bonkig maalde good old 
Briek zijn koerskilometers. 
Zijn afkomst, voorkomen en koersmenta
liteit maken hem tot de allerlaatste der 
flandriens, dat super-ras dat aan de West-
Vlaamse klei en polders wist te ontgroei
en door harder dan anderen op de peda
len te duwen. 

Journalist en wielerkenner Rik Van 

Walleghem stelde een prachtig boek 
samen over Schotte, met ook hier een 

Wielerhelden 
te boek 

die een kwarteeuw duurde, aangeboden. 
De samenstellers René Vermeiren en 
Hugo De Meyer hebben er vooral naar ge
streefd om een immens aantal veelal on
gepubliceerde foto's van Rik I aan te bie
den, de tekst beperkt zich tot een eerder 
zakelijke uiüeg bij diezelfde foto's. En in 
feite vertellen foto's heel wat over de 
loopbaan van een wiekenner als Rik I. Je 
ziet hem van eind jaren '30 tot eind 1966 
aan de slag in alle mogelijke wedstrijden 
waarin hij ook dikwijls als triomfator over 
de eindmeet ging; in de jeugdcategorieën 
gebeurde dat een 50-tal keer, als beroeps
renner behaalde hij bijna 300 overwin
ningen op de weg. Als we daarnaast nog 
zijn bijna even indrukwekkend palmares 
op de piste in ogenschouw nemen, 
komen we tot de vaststelling dat Van 
Steenbergen echt een hele grote moet ge
noemd worden. Bedenk maar eens dat hij 
als 18-jarige knaap reeds Belgisch prof
kampioen werd, om een jaar later reeds 
de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dit 
zijn exploten waar zelfs die andere, reeds 
eerder genoemde wielergoed Frank 
Vandenbroucke een punt kan aan zuigen. 
En Rik 1 was daarenboven van alle mark
ten thuis: hij was niet alleen een super-ge
talenteerd pistier en klassiek renner maar 
zou, wanneer hij er zich wat meer op had 
toegelegd, ook in het ronde-werk hoge 
toppen hebben kunnen bereiken. 
Vergeten we niet dat hij in de Ronde van 
Italië van 1951 tweede werd en die van 
Spanje 1956, vijfde. Als we weten dat hij 
over een super-groot hart beschikte, de 

schat aan fotomateriaal Maar in tegen
stelling met het boek over Van Steen
bergen krijgt dat over Schotte ook een 
forse portie uitstekende tekst mee. 
Het leven van Briek wordt met stevig 
proza uit de doeken gedaan en je krijgt 
ook ruim de kans om hem beter als mens 
te leren kennen. 

De eingereide levenswijsheden van de 
Kanegemse landarbeiderszoon kri)gen 
eveneens heel wat ruimte toedebeeld en 
Briek komt uit het boek als een waarlijk 
uitzonderlijk mens naar voor: een man uit 
één stuk, die als renner alleen het motto 
huldigde dat je simpelweg harder moest 
trappen om de anderen uit het wiel te rij
den. En ook zijn palmares is er een om U 
tegen te zeggen: twee keer wereldkam
pioen, een twintig jaar durende profcar
rière met overwinningen in de Ronde van 
Vlaanderen (1942 en 1948), Parijs-Brussel 
(1946 en 1952), Parijs-Tours (1946 en 
1947), Gent-Wevelgem (1950 en 1955). 
Het is alsof Briek alles graag twee keer 
deed, al zijn grote overwinningen in top-
koersen wist hij telkens te herhalen. 
Auteur Van Walleghem besteedt ook de 
nodige aandacht aan zijn carrière als 
sportbestuurder waarin o.m. het drama-
Monseré aan bod komt en zijn Flandria-
strijd met grote bek Guillaume Driessens. 

Het is vooral een warm en diepmensehjk 
boek geworden, een kleurrijk fresco van 
die kleine, gebogen West-Vlaming die op 
de Europese wielerwegen geschiedenis 
maakte. 

(wv) 

M> Rik I. R. Vermeiren en H. De 

Meyer. Uitg. De Eedoonaar, 1999, 

1.485 fr 

c® Briek Schotte, de laatste der 

flandriens. R. Van Walleghem. 

Uitg. Pinguin Productions, 

Lannoo, Tielt. 1999,176 blz., 

1.295 fir. 15 

In de reeks 
Bij de Arbeiderspers verschenen drie nieuwe delen van de Carm/gge/t-lieruit-

gaven. De boel<en bevatten tell<ens twee eerder verschenen werl<en met Carmiggelts 
'Kronl<els'. Dag opa & Oude mensen verscheen oorspronl<elijl< in 1962 en 1963 en 
bevat stul<ken over de prilste jeugd van Carmiggelts kleinzoon Simon en meer rijpe 
bijdragen over pensioengerechtigde mannen die hun jeugd definitief achter zich heb
ben gelaten. We leven nog & Later is te laat dateert uit 1963 en 1964 en staat vol 
gevarieerde verhalen over 'het feestelijk gevoel van de jaren '60'. Mooi weer van
daag & Fluiten in het donker dateren uit 1965 en 1966 en bevatten Kronkels over 
de meest uiteenlopende onderwerpen. (Amsterdam, 1999, 699 fr per exemplaar) 

In 1997 en 1998 verscheen de Nederlandse vertaling van Kevin. J. Andersons 
hoogstpersoonlijke Star Wars-trilogie. Het was in de tijd dat de Star Wars-marketing-
machine door het opnieuw uitbrengen van de prenten nieuwe hoogdagen beleefde 
en de verhalen borduurden voort op de - tot dan - meest recente filmversie. De gekte 
blijft evenwel duren en kent dit jaar nieuwe pieken. Dat heeft zeer zeker te maken 
met het verschijnen van de langverwachte nieuwe Star Wars-prent The Phantom 
ivienace. Daarvan ligt het boek, van de hand van Terry Brooks, sinds enkele weken in 
de rekken. (1999, Meulenhoff-Amsterdam, 598 fr) Naast dit verhaal van de film ver
schenen bij dezelfde uitgeverij recent ook twee 'Star Wars'-specials. Kinderen van de 
Jedi is geschreven door Barbara Hambly en is in de reeks te situeren tussen de films 
van Lucas en de verhalen van Anderson. Een tweede special draagt de titel De be
proeving van prinses Lela en is ontsproten aan het brein van Dave woiverton. (1999, 
Amsterdam, 698 fr per deel) 

Melden we, tot slot, het verschijnen van De vrolijice wetenschap, een nieuw 
deel in de Nietzsche-bibliotheek. (Arbeiderspers-Amsterdam, 1999, 799 fr) 
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B ij het Davidsfonds verscheen recent het 

indrukwekkende 'De grote mythen van de wereld', 

een ronduit schitterende uitgave over 's werelds 

bekendste mythen. 

• BOEKEN • 

verklaren waarom sommige mythen zo
veel op elkaar gelijken, terwijl ze toch 
duizenden kilometers van elkaar - zonder 
bewezen interactie - van elkaar worden 
verteld, is evenwel een andere. De meest 
logische - daarom niet 'enig ware' - ver
klaring die tot op heden gehandhaafd 
blijft is deze van de 19de-eeuwse antro
poloog Adolf Bastian. Die meende een 
soort van 'elementaire idee' te ontwaren 
(te vergelijken met Jungs 'archetypen'), 
daarmee duidend op het feit dat tal van 
verhaalmotieven op verschillende plaat
sen terugkwamen. Naargelang de lokatie 
werd deze dan 'etnisch' ingevuld. Een 
voorbeeld: de Azteken offerden dieren en 
mensen omdat ze doorhadden dat het 
rottend materiaal blijkbaar een goede 
voedingsbodem kon zijn voor nieuw 
leven. De Neanderthalers, opgroeiend in 
een omgeving totaal verschillend van de 
Zuid-Amerikaanse, vereerden de botten 
van holenberen. Daarmee gaven ze het 
dier, ritueel, terug aan de natuur. 
Ofschoon de omstandigheden en de ritu-

Nogal wat 
mythen 

vertialen over 

een 

hellewereld. 

Dat leidde b|| 

het kerstenen 

van de 

eskimo's tot 
meer zedelUk 

verval, in de 

hel was het 

Immers lekker 
warnil 
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,,De mythen lezen zoals de mytheverha-
lende volkeren ze beluisterden, kunnen 
wij zeker niet meer" zcgi Antoon Vergote, 

prof em. Godsdienstpsychologie en -filo
sofie aan de KUL, in zijn voorwoord op 
'De grote mythen van de wereld', een 
werk van Sergius Golowin, Mircea Eliade 

en Joseph Campbell. Vergote verwijst 
daarmee naar het gegeven dat de moder
ne mens en zijn wetenschap voor zoveel 
(natuur)verschijnselen een verklaring 
heeft gevonden dat het mythische verhaal 
veel van zijn boodschap heeft verloren. 
Mede daarom beschouwt hij de mythe als 
de erflater van het rationele denken: de 
vaak fantastische verhalen vroegen als het 
waren om een meer logische interpreta
tie. Maar „de mythe" zegt hij, „spreekt 
niet rationeel, zij bedriegt niet, zij brengt 
betekenissen aan." 

NIET TE VERKLAREN? 
Het woord mythe is afgeleid van het 
Griekse 'muthos', wat zoveel betekent als 
'vertelling' of, ook wel 'gesproken 
woord'. Later werd het meer en meer ge
bruikt als het antoniem van 'logos' of'his-
toria' en ging het dus staan voor iets wat 
in het echt niet kon. Al vanaf de derde 
eeuw V. Chr. werd in het Oude 
Griekenland getwijfeld aan het waar
heidsgehalte van de mythe. De letterlijke 
interpretatie ervan moest plaats ruimen 
voor het zoeken naar de betekenis ervan. 
Op een wetenschappelijke studie - zoals 
wij die nu kennen - was het evenwel 
wachten tot 1825. Toen bracht ene Karl 

Otfried Muller zijn 'Inleiding tot een we
tenschappelijke mythologie' op de markt. 
De verklaringen voor het ontstaan van de 
mythen zijn zo divers als het aantal verha-

Niet te geloven? 
len zelf. Na MüUer volgen tal van weten
schappers met elk hun eigen verhaal. De 
enen meenden dat mythen ontstonden 
bij volkeren die nog in de eerste fase van 
hun geestelijke ontwikkeling waren. 
Anderen wezen erop dat mythen meestal 
te verklaren waren door een of ander ver
schijnsel aan de hemel, zoals de bewegin
gen van maan en sterren. Nog anderen 
waren van oordeel dat mythen pas ont
stonden nadat men de oorspronkelijke 
betekenis van een ritueel al lang vergeten 
was. Psychologen zoals Sigmund Freud 

en Carl Gustavjung zagen in de mythen 
dan weer weinig meer dan producten van 
het onderbewuste. Jung meende dat my
thische beelden structuren waren van een 
collectief onderbewustzijn. In die visie 
vonden de primitieve volkeren hun my
then dus niet uit, maar beleefden ze ze op 
de manier die het best paste bij hun eigen 
culturele leefomstandigheden. Nog later 
laten ook structuralisten als Lévi-Strauss 

hun licht over de mythen schijnen: de lo
gica die erin verscholen zit, zou haast zo 
exact zijn als deze in de moderne weten
schap. Ofschoon er nog steeds geen een
duidige verklaring is, zijn velen het er wel 
over eens dat mythen en de vorming 
ervan het best kunnen worden bestu
deerd bij de nog weinige primitieve vol
keren die nog op aarde leven. 

GELIJKENISSEN 
De verklaring vinden voor het ontstaan 

van een mythe is één zaak, ook nog eens 

elen verschilden, was de idee aan de basis 
ervan dezelfde: geef aan de natuur, opdat 
ze kan teruggeven. De theorie van de 'ele
mentaire idee' is natuurlijk niet geschikt 
om ook de precieze plaats en tijd van het 
ontstaan van een mythe te duiden: daar
voor reiken de huidige wetenschap en -
wie weet - het menselijk verstand niet ver 
genoeg. 

ALTIJD WEER SCHEPPEN 
Wie de mythen onderling vergelijkt kan 
niet om de vaststelling heen dat velen di
rect verband houden met een schep
pingsverhaal: ze geven een verklaring 
over hoe iets, in een 'ver' verleden, is ont
staan. Gezien de scheppers meestal van 
goddelijke aard zijn worden de verhalen 
haast automatisch voor waar, maar tege
lijk ook voor heilig, aangenomen. Omdat 
de mythe een schepping inhoudt, ver
klaart het verhaal voor hen die het ken
nen, ook de oorsprong van veel andere 
dingen. Deze kennis is macht en die 
wordt meestal doorgegeven of gebruikt 
bij rituelen, zoals bv. de inwijding van 
jonge mannen. Of nog: het is maar moge
lijk sommige dieren te temmen omdat 
een kleine krans van ingewijden (tove
naars, dorpsoudsten, ...) het verhaal van 
hun onstaan kent. 

'Vele 'dagelijkse' verschijnselen kunnen 
met een mythe worden verklaard. Een 
mythe over de schepping van het heelal, 
een 'kosmogonie', stopt ook zelden bij de 
schepping op zich. Vrijwel alle verklarin

gen over werktuigen, gebruiken, ... bor
duren erop voort. Zelfs de mythen over 
het einde van de wereld zijn in feite 
scheppingsmythen. Vrijwel altijd is het 
einde van de wereld het gevolg van het 
'verval (der zeden) van de oude tijd'. 
Maar gelukkig is het meestal ook zo dat er 
altijd wel iets of iemand overblijft die er
voor kan zorgen dat er een nieuwe we
reld ontstaat. Een uitzondering hierop 
vormt de joods-christelijke leer: daarin 
wordt, na het einde, geen nieuwe schep
ping voorzien. 

De oorspronkelijke mythen mogen dan al 
hun religieuze waarde en functie hebben 
verloren, dat betekent niet dat er in onze 
tijden geen mythevorming meer is. Met 
name publieke figuren worden door de 
massamedia en hun voorbeeldfunctie die 
ze daardoor krijgen nogal eens 'gemythi-
ficeerd'. En ook: „Mythisch gedrag valt 
ook te herkennen in de bezetenheid door 
succes: die drukt een diepliggend verlan
gen uit om de grenzen van wat mogelijk is 
te overschrijden. (..) Men kan bezwaarlijk 
beweren dat de mythische verbeelding 
verdwenen is. Ze is in tegendeel nog zeer 
levendig, maar heeft slechts haar mecha
nismen aangepast aan het materiaal dat 
voorhanden is." 

NAAR HET PARADIJS 
'De grote mythen van de wereld' geeft in 
een achttal hoofdstukken een bijzonder 
fraai geïllustreerd overzicht van de ver
schillende soorten mythen. Naast de 
scheppingsverhalen zijn er bv. ook deze 
over dieren, helden en goden. Aan de 
lezer om deze te ontdekken. Wel staan 
we, met het magische jaar 2000 in het 
vooruitzicht, even stil bij de zoektocht 
naar het paradijs en de mythevorming 
daaromtrent. Ook hier weer duidelijke 
verschillen naargelang de afkomst van het 
verhaal. Veel mythen zien een soort van 
kringloop, niet zelden afgeleid van of ge
lijklopend met de dierenriem. Om de 
zowat 30.000 jaar zou de wereld - en alles 
wat erop gebeurd was - zich herhalen. 
Andere verhalen zien meer heil in de op
gang van de ziel, in Boeddhistische mid
dens een graag gehoorde visie. Nog ande
re culturen, zoals de Indianen in Noord-
Amerika, zien het paradijs dan weer als 
een terugkeer naar de oervorm van de sa
menleving, weg van alle verfoeilijke nieu
we invloeden. Ook het binnenstappen in 
een 'sterrenpoort' was een graaggehoor-
de mythe. Christenen, maar ook anderen 
zoals de Oude Grieken, zien, tot slot, dan 
weer meer in een Laatste Oordeel. Daarin 
worden dan de goeden gescheiden van 
de slechten en worden tickets uitgedeeld 
voor hemel en hel. Maar niet overal heeft 
dit soort verhalen zijn gepaste uitwerking 
Missionarissen die de eskimo's wilden 
gaan bekeren, zagen juist een stijging van 
het zedelijk verval. Nogal wiedes voor wie 
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weet dat ze de hel voorstelden als een 

plaats waar het altijd warm was. Of is ook 

dat een mythe? 

(gv) 

De grote mythen van de wereld. 

S. Golowtn, M. Eliade, J. 

Campbell. Uitg. Davidsfonds -

Leuven. 1999. 300 blz., 2.495fr. 

Weggevertjes 
Zowel Lannoo als Davidsfonds (zie ook boven) brengen bij hoge regelmaat geschenkboeken op de markt. Vestigen 
we kort de aandacht op volgende drie prachtexemplaren. 

Breng mooie schilderijen en sterke poëzie samen en je krijgt vrijwel zeker een prachtig boek. Dat is de Idee achter 
'Misschien het tedere begrijpen. Dichter bij Kunst' van Jos en Maurlts Smeyers. Beiden selecteerden een 120-tal 
beeldgedichten en een 80-tal schilderijen die de eeuwen - en wie weet de eeuwigheid - kunnen doorstaan. Mede 
door dit opzet is deze uitgave een beknopte geschiedenis van de 20ste eeuwse Nederlandstalige poëzie en een kijk 
in de geschiedenis van de schilderkunst geworden» (Davidsfonds/Llterair - Leuven, 1999,1.980 fr) 

Bij Lannoo verscheen recent het vierde deel in de reeks 'Wonen en Leven in ...'. Na Vlaanderen, Brussel en Parijs is 
het dit keer de beurt aan Cent om in het zonnetje te worden gezet. NIc Balthazar en Hllde Bouchez zorgde voor de 
tekst bij prachtige interieurfoto's van Bart Lasuy en Bart Van Leuven Uit alles blijkt dat leven in Cent goddelijk kan 
zijn, al veronderstellen we tegelijk dat het hebben van wat geluk bij de keuze van een woning, wat financiële mid
delen en kilo's geduld kunnen helpen bij de creatie van een eigen stukje paradijs. (Lannoo - TIelt, 1999,1.650 fr) 

Wijzen we tot slot op het verschijnen van de tweede druk van 'Iconen. Fascinatie en werkelijkheid'. Dit boek ver
scheen oorspronkelijk In het Duits en werd samengesteld door Konrad Onasch en Annemarie Schnieper 
Vanzelfsprekend bevat het een historisch overzicht van deze rijke kunstvorm en gaat het dieper in op de verschil
lende verschijningsvormen. Overbodig eraan toe te voegen dat de uitgave rijkelijk geïllustreerd is. (Lannoo - TIelt, 
1999,1.250 fr.) 

V. 

Hoe uw business 
verbeteren in 4 stappen 

A 

Nieuw 
1000/0 nuttig 

Profiteren van 
. .!«<: de biogoH 

Gouden tips 
Beleggen in ^^„ . „ „ , 

^„troducties pi^qeer uw team 
zoats een orkest 

i P t Het koopgedrag van 

Bizz is het nieuwe maandblad voor ondernemende 

mensen. Een blad dat niet alleen informeert, maar u 

ook daadwerkelijk vooruit helpt. Daarom is Bizz onmisbaar voor uw 

zaken, persoonlijke financiën en vrije t i jd. Deze maand vindt u in Bizz 

ondermeer een dossier over het koopgedrag van 1,9 miljoen jonge 

Belgen; 11 tips om te beleggen in beursintroducties; biofood, het 

gat in de markt en 13 alternatieven voor wie genoeg heeft van skiën. 

Bizz ligt nu in uw krantenwinkel. Wij wensen u veel inspiratie. 

ionge Belgen 
i . r-.„.«<.lacoeerdedo« ,irKtr.S,ï?.««?: Bizz. Inspireert wie ondernemend is. 
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VERGETEN STRAAT 

Toen enkele weken geleden in het televisieprogramma 

'Herexamen' aan het panel van sportmensen onder leiding 

van tennister Sabine Appelmans werd gevraagd uit één titel 

die luidde 'Abel Joachim' twee boektitels te maken, hoorden 

ze het in Keulen donderen, en maakten ze grapjes over hun 

onkunde. Dat het ging om 'Abel Gholaerts' van Louis Paul 

Boon en 'Joachim van Babyion' van Marnix Gijsen, kon hun 

geen ene moer schelen, wat kan een mens immers met lezen 

doen, nietwaar? Gelukkig is de cinema er nog om deze 'ouwe 

koeien' uit de gracht te halen. Hoewel: hoeveel van diegenen 

die de film 'Daens' zagen, weten dat die uit de pen van LP. 

^ö=# Candyman Chicago wordt geteisterd door 
een seriemoordenaar De politie tast in het duister 
omtrent zijn identiteit, maar in de zwarte woonwijken 
l<ent iedereen zijn naam, Candyman. De l<erel heeft 
mythische dimensies aangenomen en zou verschij
nen wanneer men zijn naam vijf maal na eil<aar uit-
spreel<t. Ameril<aanse horrorfilm van Bernard Rose uit 
1992, met Viriginia Madsen en Tony Todd. Zat. 
30 Okt,, VT4 om Ou.40 

•̂=fe=̂  Halloween Film NIght Special Ter gelegenheid 
van 'Halloween' presenteert Jan Verheyen vier hor
rorfilms: 'The Rellc' uit 19997 van Peter Hyams, 
'Kingdom of the Spiders' uit 1997 van John Carlos, 
'Alive' uit 1974 van Larry Cohen en 'The Beast Within' 
uit 1982 van Philippe Mora. Zon. 31 okt., Kanaal 2 om 
21U.20 

^••M=3' While you were sleeping Amerikaanse kome
die van Jon Turteltaub uit 1995 met Sandra Builock, 
Bill Pullman en Peter Gallagher. De romantische Lucy 
werkt als metrobediende in Chicago. Ze Is hopeloos 
verliefd op Peter, een knappe kerel die haar evenwei 
nog niet ziet staan Wanneer die op een dag op het 
perron overvallen wordt en bewusteloos op de spo
ren belandt, ziet Lucy haar kans schoon... Maan. 
1 nov., VT4om21u. 

Joe's Appartment Joe is van iowa naar New 
York verhuisd om er een nieuw (beter) leven te be
ginnen. HIJ huurt een goedkope flat en ontdekt ai 
snel dat het er wemelt van de kakkerlakken. Tot Joe's 
grote verwondering kunnen zij praten, zingen en 
dansen.. Amerikaanse muzikale komedie van John 
Payson uit 1995, met Jerry O'Connell, Megan Ward en 
Biiiy West DIns. 2 nov., Kanaal 2 om 20u.55 

^^s=^ Body of Evidence Amerikaanse erotische 
thriller van Uil Edel uit 1993, met Madonna, Willem 
Dafoe en Joe Mantegna. Miljardair Andrew Marsh 
werd dood aangetroffen in zijn chique villa. 
Doodsoorzaak: hartstilstand tengevolge van een ste
vige masochistische vrijpartij. Wanneer evenwel biijkt 
dat een grote dosis cocaïne in zijn geneesmiddelen 
werd verwerkt wordt moord met uitgesloten. 
Johanne Brasiow, de secretaresse van Marsh, be
schuldigt diens minnares Rebecca Carlson ervan de 
moord te hebben beraamd.. Woens. 5 nov.. Kanaal 2 
om21u,20 

Harrison Ford In de 

Amerikaanse actie-

thriller 'Clear and 

present danger'. 

Dond. 4 nov., 

VT4 om 21U. 

NIEUW IN DE BIOS 

Boon is gevloeid? Als het aan regisseur Luc Pien (uit 

Dendermonde) ligt zal men Boon niet zo licht vergeten. Zijn 

"Vergeten straat', naar het boek van LP Boon, is een reële en

semblefilm geworden. In zijn prent blijven er van de 26 oor

spronkelijke personages slechts 14 over Zonder uitzondering 

geven de acteurs het beste van zichzelf Maar ook Boon zelf-

doorjos Verbist, die een bijna ijselijke gelijkenis in manieren 

met Boon vertoont - treedt op. Luc Pien heeft van hem de toe

schouwer gemaakt van de gebeurtenissen. En soms ziet men 

de echte gebeurtenissen in het straatje uitvergroot worden tot 

een verhaal, tot een film. Regisseur Luc Pien zegt in zijn in

tentieverklaring: „ "Vergeten straat' laat de kijker toe in de ge-

dachtengang waarin de waarden van het samenzijn zin en 

betekenis krijgen tegenover het zinloze en doelloze carpe 

diem. De kleine leefgemeenschap met zijn typische kenmer

ken overstijgt het niveau van het moderne globalisme waar

in iedereen zoveel mogelijk gelijk moet zijn, met dezelfde 

smaken, dezelfde wensen of hetzelfde gedrag. De grote, mo

derne maar vage sociale waarden worden in de straat her

leid tot hun werkelijke omvang." En inderdaad, je ziet men

sen, die lachen, huilen, kwaad of naakt zijn ... Zeker goed 

voor (***). 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

^Ês? The prince of tides Amerikaanse sentimentefs^' 
film uit 1991 over de idylle tussen een man (type gou
den hart In ruwe bolster) en een joodse vrouwelijke 
psychiater. Barbra Streisand en Nick Nolte doen de ge
voelige snaar hevig trillen. VrU. 5 nov., TV1 om 21u.40 

Vorige week in 
t De l6-jarige Stefanie, het meisje dat 

zich voor het VRT-programma 'Koppen' 
liet interviewen en daarin bekende dat ze 
zich prostitueerde blijft voor beroering 
zorgen. Ook Luk Alloc • televisiemaker en 
brein achter het wekelijkse 'TV6' - heeft 
het meisje immers voor de camera's ge
kregen en ook voor hem deed zij eenzelf
de verhaal. Alloo zond de reportage, in de 
rand van de wekelijkse TV6-rubriek met 
Jean-Pierre Van Rossem niet uit. Aan De 

Morgen legde hij uit waarom: „Omdat ik 
niet wist of het meisje het effectief zou 
gaan doen, zich prostitueren; omdat ze 
op dat moment nog twijfelde; vooral ook 
weigerde ik uit te zenden omdat ze zo 
jong bleek te zijn. Ik vond dat je ieman 
die nog zo onzeker was (op dat moment 
wist Stefanie schijnbaar nog niet of ze ook 
daadwerkelijk in het vak zou 
stappen/red.) niet te grabbel kon gooien. 
Dus heb ik inderdaad een beetje de mo
raalridder gespeeld en de cassette verti
caal geklasseerd." Gevraagd naar wat hij 
ervan vond dat de VRT het onderwerp wél 
bracht, bleef Alloo eerder op de vlakte: 
„Ik beslis over mijn producties, en heb 

daar mijn grondige redenen voor. In dit 
geval redeneerde ik inderdaad vanuit de 
deontologie. Waarom anderen dat niet 
doen en wat hun motivatie is, is niet mijn 
zaak." 

Internet kent een geweldige groei en 
dat heeft ook wel nare gevolgen. Zoals de 
autowegen van en naar Brussel en 
Antwerpen regelmatig hopeloos dichtslib
ben is het ook al niet altijd even gemak
kelijk om een interessante website te be
zoeken. Wegens een te grote belangstel
ling 'crashte' vorige week de website van 
de Encyclopaedia Britannica. Daarop is -
gratis bovendien - de hele inhoud van het 
imposante naslagwerk te raadplegen. Wie 
het eens op een rustiger moment wil pro
beren kan terecht op het adres www.bri-
tannica.com 

Tenminste: als hij genoeg geld heeft. 
België blijkt één van de duurste landen 
om te surfen. Om daartegen te proteste
ren wordt opgeroepen om op zaterdag 30 
oktober het net niet te verkennen. 

Vr4 is wel zinnens om Vlaamse kijk-
cijferrecords te breken. Het Britse station 
uit Nossegem is met het Nederlandse pro

lans zullen ze leven, lang zuilen ze leven,... 
De VRT-verkeersreöactle bestaat 20 jaar. 

ductiehuis Endemol overeengekomen dat 
het ook een eigen versie van 'Big Brother' 
kan brengen. Daarin wordt een aantal 
mensen opgesloten in een stel prefabwo-
ningen. Ze moeten het gedurende enkele 
maanden met elkaar zien te rooien en 
mogen op gepaste tijden iemand uit de 
groep naar huis sturen. De laatst overge
blevene houdt er een kleine 5 miljoen fr. 
aan over. Alles wordt geregistreerd door 
camera's - tot op het toilet toe - en uitge
zonden als een realistische soap. 
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Ruim één week voor de nieuwe 
reeks van 'De Xii werken van 
Vanoudenhoven' van start zou gaan 
draaide de marketingmachine ai op 
volle toeren. De populaire presenta
tor sierde de cover van Humo en 
mocht In alle kranten op meer dan 
gewone aandacht rekenen. Zonder 
twijfel werden op dat moment in de 
kantoren van de Reyersiaan ook de 
pennen gewet om enkele dagen na 
de uitzending met victorieberichten 
naar buiten te komen. Het najaars
offensief van de VRT had het toch 
maar weer eens gedaan en de con
currentie in Vilvoorde moest nu 
maar eens leren hoe men veel kij
kers bereikt met goede program
ma's Het IS inderdaad zo dat de VRT 
er ai enkele jaren na elkaar in slaagt 
om in de laatste maanden van het 
jaar bijzonder goede cijfers te halen. 
Althans op zondagavond. Wanneer 
binnenkort: ook nog eens een nieu
we reeks van 'FC De kampioenen' 
op de Vlaming wordt losgelaten, kan 
het niet anders of de zegeroes Is 
compleet. 

Ons, neutraal TV-kijker, leert; het drie 
dingen. In de eerste plaats dat de 
opbouw van een programmasche
ma steeds meer aan belang wint. 
Hoe anders te verklaren dat 
'Keeping up appearances', met de 
neurotische etiduettefreak. Hyacint 

in de hoofdrol, plots in de top-20 
van de kijkcijfers belandt, terwijl het 
programma op VT4 niet eens aan 
200.000 kijkers geraakte. Tegelijk 
leert het ons ook dat de zgn. zen
derbinding misschien toch met 
(meer) zo strak Is als wel wordt ver
ondersteld. Kijkers stellen af op een 
programma dat hen zint en maken 
van hun hart een steen als het niet 
op hun voorkeurzender wordt uit-

zeker een geslaagde keuze. De pu
bliekslieveling van KRCCenk - onge
twijfeld goed voor een kwart: van de 
abonnementen - komt ondanks het 
succes nog altijd over als de be
scheidenheid in persoon. Van
oudenhoven had hem niet alleen 
kunnen overhalen zijn gast te zijn, 
maar kon tegelijk met hem een 
weddenschap aangaan: wanneer hij 
erin slaagde iets als eerste 'Belg' te 

Leuk. zonder meer 
De XII werken van Vanoudenhoven, zondagavond, TV1 

gezonden. Tot slot is het erg opval
lend dat de andere TV1-program
ma's misschien wel goed zijn, maar 
in vergelijking met VTM toch bedui
dend minder kijkers halen En u 
weet inmiddels dat het VTM daar 
om te doen is. 

Het doet wél veel plezier te moeten 
vaststellen dat de VRT veel volk lokt 
met een programma dat niet me
teen appelleert: aan de lagere men
selijke emoties als voyeurisme of 
leedvermaak. Vanoudenhoven en 
de zijnen slagen enn om onze aan
dacht een uur lang gaande te hou
den met weinig meer dan kwajon-
gensstreken In de eerste aflevering 
was de aanwezigheid van Gouden 
Schoen Branko Strupar In die zin 

doen, dan zou Strupar de 
Brabangonne van buiten leren. Geen 
kat die eraan twijfelde dat Strupar in 
de week die volgde zou moeten 
leren zingen. En jawel: Vanouden
hoven mocht als eerste 'Belg', ge
huld in een shirt: van de Rode 
Duivels, de originele wereldbeker 
eventjes vasthouden De week later 
was het de beurt: aan Patrick Dewael 
om populair te worden. 
Vanoudenhoven moest een 'Beken
de Waal' worden en slaagde con 
brio In dat examen. Dat werd overi
gens ook over de Vlaamse lands
grens uitgezonden. Onvergetelijke 
televisie levert: het allemaal met op, 
maar het programma Is leuk. Zonder 
meer. Krik 
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Een permanente 
zaal F zijn 

Hoe moet ik reageren op het artikel van 
Chris Vandenbroeke (WIJ, 21 okt. jl.)? 
Door te stellen dat de titel 'kritisch en toe
komstgericht' slecht gekozen is, maar eer
der 'vooringenomen en retrograde' zou 
moeten zijn? Vind ik zelf nogal flauw, maar 
zo voel ik het aan. 

Tijdens de partijraad die op de verkiezin
gen volgde, had Chris Vandenbroeke 
reeds gezegd blij te zijn met het fraaie re
sultaat: „De VU heeft haar belofte naar 
10% te gaan volbracht. ID21 moet nog 
alles bewijzen." Een zodanige loeier, dat 
ik er sprakeloos bij werd. Het artikel in 
WIJ is er een normaal gevolg van. Niets 
nieuws onder de zon. ID21 hoeft niet. 
Bert Anciaux degouteert de ouderen en 
trekt enkel wispelturig stemmende jonge
ren aan. Waarom? Ik blijf op mijn honger, 
want krijg van de steller geen enkele in
houd, maar enkel wat cijfertjes die hij ge
bruikt zoals het hem goed uitkomt. Hij 
vergeet er trouwens ook een paar. 
Inderdaad, waarom zwijgt Chris over het 
verschil van meer dan 2% tussen de uitslag 
in Europa en die in Vlaanderen? Iedereen 
weet dat wij voor Europa steeds ongeveer 
2% lager scoren dan voor de nationale ver
kiezingen. Dus eigenüjk moeten we het 
hebben over minstens 4% verschil. En 
reken daar dan het overaandeel jongeren 
bij dat de steller toeschrijft aan het 'Bert 
Anciaux-effect', en je komt al gauw aan 
een redelijk beangstigend cijfer dat tot an
ders denken zou moeten aanzetten. 
Maar wat doet men? Partijraad na partij
raad lamenteren over de verplichte 
Anschluss van ID21 die door sommigen 

mordicus wordt gewild, een eindeloos ge
kanker dat nauwelijks of geen tijd overlaat 
voor een discussie over politieke inhoud 
en strategie. Het voortouw wordt steeds 
genomen door hen - meestal parlements
leden - die voor, tijdens en na de verkie
zingen een viscerale afkeer van ID21 heb
ben getoond. 

De VU zou te veel aandacht voor de jon
geren hebben. Tien jaar geleden haalden 
we in een opiniepeiling bij Leuvense stu
denten nog 0,5%, één half procent! We 
hadden een uitstervend electoraat, letter
lijk. Nu we eindelijk weer jongeren aan
spreken, is het weer niet goed. We zijn de 
toekomst, waarmee Vandenbroeke oude
ren bedoelt, aan het kwijtspelen. Sorry 
Chris, maar de sofismen van de Grieken 
klonken veel geloofwaardiger. 
Waarom stel je niet de vraag hoe het komt 
dat de populariteit van Bert niet door de 
VU kan verzilverd worden? Hoe kunnen 
we die kloof overbruggen? Hoe doen we 
de 'VU een uitstraling krijgen die even 
sterk is als de persoon van Bert? Nooit is 
een VU-poUticus zo populair geweest. Hoe 
verklaar je dat? Dat zullen we nooit vinden 
wanneer we nu al zitten te memmen over 
het post-Anciaux-tijdperk (hij is net 40 ge
worden...) en de 'sérieux' die er dan nog 
van de VU overblijft. Wil dat zeggen dat 
Bert Anciaux niet serieus is? 
Mensen zappen veel meer dan vroeger. 
Volgens professor Huysse al 1 op 3 in 
1995, en nu is dat nog meer. Partijtrouw 
bestaat nauwelijks nog, bij jong of oud. 
Het gaat om ideeën, om wat politici zeg
gen, doen en zijn. Het is allemaal veel on

stabieler geworden, mensen zijn onafhan
kelijker geworden, en oordelen op basis 
van feiten, ook van emo, steeds minder 
van dogma. Geloofwaardigheid opbou
wen als politicus is voorwaar nu minder 
gemakkelijk. Politici zijn vaak verdacht. 
Hoe verander je die sfeer? Door je eigen 
hokje te beveiligen om je kiezers binnen 
te houden? Of door op een voluntaristi
sche wijze de stap naar de vragende massa 
te zetten, je gewaden van het grote gelijk 
af te leggen, toe te geven dat de politici 
zich ook wel eens kunnen vergissen, open 
te staan voor de maatschappelijke evolutie 
en realiteit? Op basis natuurlijk van twee 
rode draden die al tientallen jaren door
heen het optreden van deze partij lopen, 
sociaal en federaal. Zo leerde ik het ten
minste, wanneer ik 25 jaar geleden het 
boekje van Hugo Schiltz over het profiel 
van de VU las. Ik raad deze lectuur nu nog 
steeds aan; het gaat ook over de VU als so
ciaal vooruitstrevende, verdraagzame, toe
komstgerichte, eigentijdse en onaflianke-
lijke partij. Eén zinnetje: „Zoals iedere 
groep kent ook de Volksunie de neiging 
om zich te verschansen, om sluitende 
denksistemen of dogma's op te bouwen. 
Nochtans is het duidelijk dat beweeglijk
heid in de toekomst meer en meer een we
zenlijk bestanddeel van het bestaan gaat 
vormen". Nou ja, Schiltz is die schipper die 
voor de partij ongetwijfeld andere horizon
ten is gaan verkennen. Het is hem niet 

steeds in dank afgenomen. Met ID21 heeft 
Bert Anciaux de deuren wel erg wijd open
gezet, en mijns inziens terecht: het loutere 
partijdenken heeft geen toekomst meer 
Wij moeten een permanente Zaal F zijn, 
een bestendige gesprekstafel waarrond ie
dere Vlaamse democraat welkom is om 
samen met ons voorstellen uit te werken. 
Niet om nieuwe partijen te stichten, maar 
om politici van divers pluimage te verza
melen rond heel concrete voorstellen 
Dat is het sienjaal dat wij als onafhanke
lijke partij, als progressieve beweging, 
moeten geven. Nog één citaat: „De ver
antwoordelijkheid opnemen om Vlaan
deren zijn plaats te geven in de wereld, 
zijn aarde, water en lucht te behoeden, 
zijn armen en zwakken genereus op te 
nemen in de sociale soUdariteit, zijn den
kers en durvers kansen te geven in eigen 
land en in de wijde wereld, de weelde van 
de geestelijke vrijheid te laten openbloei-
en" (uit 'Gedaan met treuren en zeuren', 
H. Schütz, 1990). 

Laat ons in godsnaam werken, Chris, en in 
plaats van goochelen met schema's en cij
fertjes, de karavaan der zoekenden ver
voegen. Laat het denken gisten, zeg wat je 
denkt, zoek wat je voelt, wees alert en at
tent voor alles wat leeft. Het is allemaal zo 
ingewikkeld geworden dat het gelijk niet 
meer aan één kant kan staan. 

Herman Verheirstraeten, 
Kortenberg 

• WEDERWOORD • 

Rechtzetting 
In de lezersbrief 'Tegen de taalverloede
ring' van Luc Van den Weygaert uit Hove 
(WIJ, 21 oktober jl.) is een foutief tele
foonnummer meegedeeld 
Het juiste nummer is: 00/31/70/392.49.08. 
Het faxnummer is: 00/31/30/66.22.028. 
Met onze verontschuldigingen! 

Olivier Maingain 
Het wordt de allerhoogste tijd dat bin-
nen-Vlaanderen gaat inzien dat de échte 
én gevaarlijkste racisten hier in Brussel 
verblijf houden (WIJ, 21 okt. jl. -
'Maingain maakt het Bond!). 
Het FDF, deze anti-Vlaamse, racistische 
taaipartij, gijzelt daarbij alle Franstalige 
partijen, de groenen niet uitgezonderd. 
Ze dirigeert het rabiate fransdoUe gedoe 
in de brede rand rond Brussel. Ze zetelt: 

• sinds tien jaar met een Brussels minis
ter mét serieuze bevoegdheden; 

• in tien van de negentien Brusselse ge
meenten, te beginnen met de niet on
belangrijkste; 

• in vier schepencolleges van de zes faci
liteitengemeenten. 

We wachten misschien best tot het aan
brengen van een schutskring rond de 'car-
can' tot alle Vlaams-Brabantse dijken zijn 
doorbroken. 

Voor de Brusselse Vlamingen is het al lang 
vijf voor twaalf. 
Of is het „Tout va tres bien..."? 

Eddie Favoreel, 
1070 Brussel 

Kleine Brogel 
In 'De Zevende Dag' (zondag 24 okt. jl.) 
debatteerde een vinnige Patrik Van-
krunkelsven met Mark Eyskens. Het is 
schokkend uit de mond van een profes
sor en ex-premier van dit land te moeten 
horen dat „hij niet graag op 10 of 20 km 
zou wonen van een opslagplaats voor 
kernwapens". Mark Eyskens gaf ook toe 
dat de Navo de opdracht gaf en geeft om 
vervelende vragen omtrent de plaatsing 
van kernwapens niet te beantwoorden 
en dit 'voor de veiligheid'... Alleen door 
te zwijgen (of de zogenaamde 'geheim

houding') zouden wij veilig zijn voor ter
roristen en Sadams. 

Gelukkig voor hem woont Mark Eyskens 
dus niet waar ik woon: op minder dan 20 
km van Kleine Brogel. Vermits deze hoog 
ontwikkelde man ook nog altijd niet kan 
zeggen dat er hier geen kernbommen lig
gen, bevinden ze zich er dus wel dege
lijk. En niet alleen ik volg deze logica. 
Eventuele terroristen denken beslist pre
cies hetzelfde! Het argument dat kern
bommen 'afschrikken' ontzenuwt Mark 
Eyskens bovendien zelf door te stellen 
dat ze terroristen 'aantrekken' indien 
hun plaats van opslag niet geheim ge
houden wordt! 

De Amerikanen hebben ons in het verle
den 'bevrijd'. Dat wil echter niet zeggen 
dat ze altijd, overal en ten eeuwige dage 
gelijk hebben. Er worden vandaag nog 
volkeren door hen in de steek gelaten, 
omdat ze bijvoorbeeld geen basis aanbie
den om Navobommen te stationeren of 
een strategisch gelegen luchthaven om er 
met hun bommenwerpers op te stijgen. 
Hierbij wil ik er Mark Eyskens op wijzen 
dat het een illusie is te denken dat hij vei

liger is voor eventueel kemgeweld dan ik 
omdat ik dichter bij Kleine Brogel woon 
dan hij. Niemand zal gespaard blijven 
van de gevolgen van een kemaanval on
geacht waar hij zich bevindt. Straling 
stopt niet aan een grens en houdt ook 
niet op eens de bom goed en wel geval
len is (of aangevallen is!). 
Juist daarom werd in Den Haag beslist 
dat deze bom een wapen tegen de men-
seUjkheid is en zo snel mogelijk moet op
geruimd worden. Doen we dat niet dan 
komt er een dag dat het de hele wereld 
'vergaat' zoals Hiroshima en Nagasaki 
(en het waren geen 'terroristen' die deze 
operatie op hun conto schreven). Geen 
dokter die nog bij de creperende overle
venden geraakt om hulp te bieden. 
Patrik Vankrunkelsven kan het weten als 
medicus. Hij weet dus waarover hij praat 
wat niet helemaal kan gezegd worden 
van zijn christelijk geïnspireerde 'profies-
sionele' gesprekspartner in De Zevende 
Dag. 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

"Met ID21 

heeft Bert 
Anciaux de 
deuren wel erg 
wijd open
gezet. 
En milns 
inziens terecht: 
het ioutere 
partildenicen 
heeft geen 
toelcomst 
meer.' 
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I 

Er IS de jongste ti)cl nogal wat te doen ge
weest rond het thema veihgheid De 
mensen' zouden vinden dat 'de maat-
schappi)' 'onveihger' wordt Mogeh)k is 
het onveihgheidsgevoel gegroeid Terecht 
of onterecht, dat laten wi) voorzichtig
heidshalve in het midden Wat we wel 
weten is dat het er in vroeger tijden ook 
behoorlijk zwaar aan toe kon gaan Dat 
leren we uit 'Keizers aan de Nijl', de cata
logus van de gelijknamige tentoonstelling 
die nog tot 6 februan 2000 loopt in 
Tongeren, de oudste stad van België 
„Egypte leed onder een gebrek aan hout 
waardoor men het gebruik ervan voor 
deuren, verstevigingsbalken, dakbalken 
en vensters beperkte Deuren werden 
trouwens vaak gestolen In huurcontrac
ten treffen we zelfs een formule die ex
pliciet vermeldt dat na afloop van het 
contract alle deuren en sloten moesten 
worden teruggegeven " lezen we ergens 
Het is een prettige anekdote die aantoont 
dat mensen met minder goede bedoelin
gen van alle tijden zijn 

OVERWONNEN 

De organisatoren van deze expo grepen 
de hernieuwde belangstelling voor 
Egyptische archeologie aan om de leefwij
ze van de gemiddelde Egyptenaar in de 
Romeinse tijd na te gaan De kolonisering 
van Egypte door de Romeinen begint pas 
echt in 168 v Chr In de eeuwen daarvoor 
hadden de Gneken het er voor het zeg
gen Gneks was de bestuurstaal en werd 
ook gezien als de taal voor hen die socia
le promotie hadden gekregen of dat wil
den bereiken Ruim 100 jaar later, rond 
48 V Chr, beleeft het Romeinse Egypte 
zijn meest beroemde jaren die van de 
heerschappij vmKleopatra, aan de macht 
gekomen met de hulp van haar minnaar 
Jultus Caesar Keizer Augustus -

Octavtanus, zo u wil - zal haar later van 
de troon werpen Deze ovenvinning werd 
bezongen in de Romeinse kunsten en 
vereeuwigd in muntstukken die het op
schrift 'Aegypto capta', oftewel 'Egypte is 
veroverd' droegen Augustus is trouwens 
éen van de weinige Romeinse keizers die 
de graanschuur van Rome, want dat was 
Egypte, ooit echt heeft bezocht En zoals 
het een echte, onoverwinnelijke keizer 
betaamt was hij bepaald niet bescheiden 
BIJ zijn bezoek aan het graSvm Alexander 

de Grote kijkt hij alleen naar diens eigen 
graf en niet naar die van zijn voorgangers, 
de Ptolemaeen „Ik wil een koning zien, 
geen doden ' was Augustus' uitleg terwijl 
hij een stukje van de neus van Alexanders 
graf afbrak Ook wilde hij niets weten van 
een verering van de Apisstier, de vrucht
baarheidsgod van de Nijl „Ik ben gewoon 
goden te vereren, geen koeien " Van de 
andere keizers die Egypte bezochten is 
Hadnanus zonder twijfel de meest ge
kende 

n het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van 

Tongeren loopt nog tot 6 februari 2000 de 

boeiende tentoonstelling 'Keizers aan de Nijl'. Die geeft 

aan de hand van goed 250 voorwerpen uit het dagelijkse 

leven een beeld van het Egypte onder Romeins bewind. 

• UITSMIJTER • 

In wat volgt zullen wij het met hebben 
over het ingenieuze irngatiesysteem dat 
van Egypte zo'n vruchtbaar land maakte 
Wel vermelden we dat in het Gallo-
Romeins museum een prachtig schaalmo
del IS gemaakt van de Nijl en de manier 
waarop ze overstroomde We lichten u 
ook niet verder in over de heersende 
mode of over de introductie van de voe-
taangedreven pottenbakkersdraaischijf 
Daarover, maar ook over het bestuur, de 
ethnische afkomst van de inwoners, het 
leger en het grondbezit, kan de geinteres-

toch waren hun leefomstandigheden 
beter Velen onder hen kregen na jaren 
trouwe dienst overigens de vrijheid 
Wie in Egypte als man werd geboren had 
een gemiddelde levensverwachting van 
25 jaar, de vrouwen amper 22 Die lage 
cijfers worden mede veroorzaakt door 
een grote kindersterfte en veel sterfgeval
len in het kraambed Eén keer deze wrede 
natuurlijke selectie doorstaan waren de 
vooruitzichten opmerkelijk beter 10-jari-
gen haalden gemiddeld hun 48ste verjaar
dag als ze man waren en hun 45ste wan-

Keizers aan de Nijl: 
Aegypto capta 

seerde alles vernemen in de fraaie catalo
gus We blijven wel stilstaan bij het dage
lijks leven van de inwoners van Romeins 
Egypte 

MENSEN, MENSEN 

De woningen in Egypte leken in weinig 
op de luxueuze villa s in Italië U weet in
middels dat hout er schaars was, maar 
ook baksteen of natuursteen werden zel
den gebruikt bij de bouw van woningen 
De meeste ervan waren opgetrokken in 
een geelbruine leemtichel, een mengsel 
van klei en stro dat in de zon te drogen 
werd gelegd Dit goedkope matenaal had 
tegelijk het voordeel dat het de zonne
stralen en de warmte buitenhield De wo
ningen zelf waren relatief klein en bevat
ten zelden meer dan 6 kamers Op het 
platteland waren de huizen vaak iets gro
ter dan in de stad omdat daar de grond
prijs opmerkelijk hoger was In de dor
pen woonden ook grotere gezinnen Dat 
had, vanzelfsprekend, weinig te maken 
met de grondpnjs, maar alles met het in
wonen van meerdere familieleden In de 
steden woonden dan weer meer slaven 
mee in Die waren goed voor ongeveer 
11% van de totale bevolking en werden 
meestal ingezet als huispersoneel 
Economisch betekenden ze weliswaar 
minder dan de Egyptische boeren, maar 

neer ze tot het vrouwelijk geslacht be
hoorden Meer dan de helft van de vrou
wen was gehuwd voor ze 20 waren, de 
mannen huwden op veel oudere leeftijd 
Echtscheidingen kwamen veel voor, maar 
aan haast evenveel huwelijken kwam een 
einde door een sterfgeval Dat hoefde dan 
weer niet te betekenen dat de overledene 
voorgoed uit het familiale leven ver
dween Sommige Egyptische families had
den immers de lugubere gewoonte van 
hun gemummificeerd familielid in huise
lijke knng te bewaren 

FAMILIE 

Het opvoeden van de kinderen werd 
nogal eens toevertrouwd aan een 'mm', 
soms een slavin, maar vaak ook een dame 
met een jong kind Zo'n 'voedstercon
tract' leidde wel eens tot bijzonder pijnlij
ke situaties Het kon immers gebeuren 
dat de mm een lening aanging bij haar 
(njkere) opdrachtgevers en daarbij haar 
eigen kind in onderpand gaf Indien ze 
met kon terugbetalen werd haar kind een 
slaaf 

Ofschoon met het meest gangbaar waren 
in Romeins Egypte ook huwelijken tussen 
bloedverwanten - niet zelden broer en 
zus - één van de normale dingen des le
vens In 212 n Chr, toen alle inwoners 
van Egypte het Romeins burgerrecht ver-

Lekker lezen 
Mocht Keizers aan de Nijl' uw interesse prikkelen dan wijzen we kort op 
twee uitgaven die nnogelyk interessant zijn Eén ervan is 'Cleopatra 
Koningin van de Nijl', een historische roman van Michel Peyramaure voor 
de Nederlandstalige markt verspreid door uitgeverij Bosch & Keuning 
(Baarn, 1999, 995 fr) 

Een tweede werk is de bijzonder goed gedocumenteerde en fraai geïllus
treerde Atlas van archeologie' Dit naslagwerk met vanzelfsprekend, tal van 
overzichtskaarten van archeologische vindplaatsen geeft een goede kijk op 
de archeologie en de manier waarop in deze tak van de wetenschap wordt 
gewerkt Het boek is samengesteld door Mick Aston & Tim Taylor en voor de 
Nederlandstalige markt uitgegeven door Fibula (Houten, 1999,1 495 fr) 

wierven, werden ze 
officieel verboden, 
maar het lijdt weinig 
twijfel dat de praktijk 
iets langer heeft ge
duurd Een eenduidi
ge verklaring voor dit 
verschijnsel is er 
voorlopig met, al 
worden wel economi
sche, religieuze, ja 
zelfs racistische mo
tieven in overweging 
genomen 
Mannen die hun 
sexueel genot buitenshuis wilden zoeken, 
konden dan weer terecht bij vrouwen van 
lichte zeden Ook de Romeinse wetgever 
was niet blind voor deze mogelijkheid en 
het oudste beroep van de wereld werd 
dan ook bijzonder hoog belast 
Zoals de inwoners van Egypte overscha
kelden op het Gneks - Latijn bleef vooral 
een taal binnen de legerkampen -, veran
derde onder het bewind van de 
Romeinen ook hun dieet Tot voor de 
komst van de Romeinse keizers werd in 
Egypte vooral 'emmerkoren' geteeld en 
gegeten Dat was een graansoort waarbij 
het kaf moeilijk van de kern loskwam en 
die vooral werd klaargemaakt in een soort 
pap Dat dit gewas het uiteindelijk heeft 
moeten afleggen tegen tarwe, kwam voor
al door het feit dat de Romeinen ermee 
akkoord gingen dat de belastingen wer
den betaald in tarwe Ook het bier, dat 
werd gebrouwen en gedronken door de 
Egyptenaren, maar door de Gneken en 
Romeinen werd beschouwd als iets bar
baars, ging dezelfde weg als het emmer
koren en werd vervangen door wijn 
Hetzelfde is overigens gebeurd in Gallic 
En daarmee zijn we terug aanbeland in 
Tongeren 'Keizers aan de Nijl' - dat tege
lijk ruime aandacht besteedt aan de 
Egyptische godenverering - is een bezoek
je zeker waard Om er ten volle van te 
kunnen genieten doet u dat best geleid 
iedere zondag (start I4u 30) krijgt u voor 
de prijs van uw toegangsticket een gratis 
gids erbovenop' 

(gv) 

Meer info: Provinciaal Gallo-
Romeins Museum, Kielenstraat 
15, 3700 Tongeren, 
tel. 012/23 3914, fax 012/39-10.50, 
e-post: grm@limburg.be, web-site: 
www.limburg.be/gallo. De organi
satoren voorzien ook in een aan
tal randactiviteiten zoals spreek
beurten en aangepaste bezoeken 
voorkinderen en Jongeren. De 
catalogus 'Keizers aan de Nijl' 
werd samengesteld onder redac
tie van Harco Willems en Willy 
Clarysse, is uitgegeven bij Peeters 
(Leuven) en kost 1.050 fr. 

De Egyptische 
Apisstier Is zich 
duidelijk 
bewust van de 
aanwezigheid 
van Romeinse 
keizers: hU 
wordt 

afgebeeld als 
een almachtig 
Romeins 
veldheer. (2de 
eeuw n. Chr.) 
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