
I n het nummer 'Le plat pays' bezong Jacques 

Brei op meesterlijke wijze de schoonheid van 

Vlaanderen, met zijn belfonen, het platte, groene 

land en die steeds fluitende wind die over de kusts

treek waait. De artiest verwees naar een plaats, naar 

een welbepaalde streek, naar het Noorden, dat hij, 

althans symbolisch, als een land - zijn land - be

schouwde 

Intussen leven we in een federale staat met 

een Vlaamse natie in stroomversnelling. Eertijds 

besliste de Vlaamse regering om het buitenalnds 

beleid aan deze realiteit aan te passen. Ten aanzien 

van de Vlaamse bevoegdheden, zoals Toerisme, 

pakte de Vlaamse regering in het buitenland met 

het etiket Vlaanderen uit. Dat is niet meer dan lo

gisch, het gaat om de terminologische aanpassing 

van een grondwettelijk erkend gegeven. Waar ook 

ter wereld kan, mag en moet de Vlaamse regering 

duidelijk maken wat haar bevoegdheden zijn, hoe 

ze die invult en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

De vorige Vlaamse regering benaderde het toeris

tisch beleid niet enkel vanuit commercieel, maar 

ook vanuit cultureel oogpunt. De Vlaamse kunst

steden, het Vlaamse landschap en de Vlaamse kust 

vormden de speerpunten van dit beleid. Het is on

zinnig, zoals de huidige Vlaamse minister van 

Toerisme Renaat Landuyt (SP) doet, om dat met 

'borstklopperij' in verband te brengen. Landuyt be

weert dat hij zich als vanzelf een 'Vlaming' voelt, 

maar durft daar buiten de grenzen niet voor uit te 

komen. Die vorm van 'dubbelzinnigheid', die de 

minister naar de benaming Belgische kust doet 

grijpen, is een bewijs van een misbegrepen schaam

tegevoel. Tegelijk voedt de minister een vorm van 

anti-politiek, want de bevolking kijkt meewarig 

neer op een discussie die ogenschijnlijk banaal is. 

Landuyt, die binnen de Vlaamse regering 

geen hoge ogen scoort, buit die gevoelens uit met 

de bedoeling de eigen achterban te bespelen. 

Terwijl hij de man is die het debat opende, die een 

genomen beslissing omdraaide, zonder ovedeg met 

het parlement en de bevoegde dienst Toerisme 

Vlaanderen. De minister liet zich liever beïnvloeden 

door de 'provincies' en heeft geen andere dan lou

ter mercantiele argumenten. Hoezo, het valt in het 

federale Amerika niet uit te leggen dat er een 

Vlaamse kust bestaat? Niets belet de minister we

reldwijd uit de le^en dat de Vlaamse kust in het 

federale België gelegen is. Zo denkt ook een meer

derheid in het Vlaams parlement erover. Die zal dit 

de minister tijdig duidelijk maken. 

(evdc) 
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V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD 

De toekomst zal (het) uitwijzen. 

Sauwens vraagt de federalisering sportbonden 
Bericht uit Kongo (2) 
U nam het woord 
Een huis voor Raveel 

D e scouts die verleden weekeinde 
ons pad kruisten behoorden vol

gens het lintje op hun nnouw tot de 
groep Croeninge, ze kwamen uit Kortrijk 
dus. Het duurde eventjes eer de jongens 
een Ietwat samenhangende verklaring 
konden formuleren voor de betekenis 
van hun groepsnaam. Dat hij met een 
'oorlog' te maken heeft, was natuurlijk 
niet fout maar ook niet helemaal juist. 
Het zin heeft weinig zin zich boos te 
maken over zoveel onwetendheid, maar 

Nu zijn data niet meer dan kapstokken 
om gebeurtenissen aan op te hangen, 
maar wanneer feiten en data niet meer 
bij eikaar horen is het gevaar groot dat de 
betrokkenheid onder nul daalt. 
Een actueel voorbeeld is wel 11 novem
ber. Wat betekent deze dag nog méér 
dan de 'vrije dag' die wij er voor krijgen? 
Herinnert hij nog aan de oorlog die het 
landelijke Vlaanderen van toen In 
Verwoeste Gewesten herschiep? Een oor
log die miljoenen mensen, burgers en 

Herdenken is bestaan 
toch werden wij door een gevoel van 
moedeloosheid overmand toen we die
zelfde dag In 'De Standaard' lazen dat het 
door vandalen vernielde monument op 
het Brusselse Martelarenplein er opge
richt werd om de doden van., de 
Brabantse Omwenteling van 1830 te her
denken. Wie immuun is voor vergissingen 
Is niet van deze wereld. Dus heeft ook de 
redacteur (-trice) van een kwaliteitskrant 
het recht zich te vergissen. 
De onwetendheid van de padvinders aan 
de vergissing van de krant gekoppeld, 
moet men zich toch vragen stellen over 
een groeiende onverschilligheid tegen
over historische gebeurtenissen die mee 
het bestaan van een volk bepalen, 

soldaten, heeft gedood. Een oorlog die 
voor het eerst In de geschiedenis zo dras
tisch gemechaniseerd was. Een oorlog 
die uiteindelijk tot een nieuwe wereldoor
log heeft geleld. Een tweede wereldoor
log met nooit eerder getoonde verschrik
kingen. Een oorlog die op zijn beurt een 
nieuwe wereldorde heeft gebaard met 
machtsblokken die elk hun Koude Oorlog 
hebben gevoerd. Tot en met kernbom
men In het hartje van de Limburgse 
Kempen De machtsblokken verdwenen 
maar de bommen liggen er nog steeds' 
Er wordt nogal wat herdacht, men trekke 
er de scheurkalender op na. Er gaat geen 
dag voorbij of de mensheid viert, treurt, 
herdenkt en hennnert zich... Blijkbaar Is 

de behoefte groot, de voorraad mensen 
en feiten onuitputtelijk. 
Omdat een gemeenschap uit vele kleine 
delen opgebouwd is, heeft elk deel wel 
eens wat anders te herdenken. 
Bovendien beleven velen hetzelfde her
denkingsmoment op eigen wijze. Zo kan 
een 1 mei vieren best zonder stoet, hoeft 
het overwegen van de iJzertragedie niet 
noodzakelijk tijdens de ijzerbedevaart, 
enz. Waarmee we willen zeggen dat her
denken Individuele betrokkenheid niet 
uitsluit. Dit staat In schril contrast met de 
totalitaire regimes waar iedereen moét 
herdenken en liefst op hetzelfde ogen
blik, zie de 1 meiparades In China. Andere 
regimes achtten het dan weer nodig om 
het verleden als onbestaande te be
schouwen, het zelfs af te schaffen alsof 
het 'geheugen' door een handomdraai 
op nul kan worden gezet. Sterkste voor
beeld was wellicht de Revolutionaire ka
lender In Frankrijk waardoor schoon schip 
gemaakt werd met het verleden en een 
nieuwe, eigen tijdrekening begon. 
'Wij herdenken, dus wij bestaan' Is de titel 
van een boek waarin de Nederlandse his-
toncus Jos Perry de vraag beantwoordt 
waarom mensen herdenken ,,Het Is een 
van de manieren waarop een samenle
ving zich rekenschap geeft van haar ver
leden." Dat daarvoor een weinig kennis 
van dat verleden nodig is spreekt voor 
zich. 

Dit Is geen pleidooi voor nostalgie of enig 
ander tijdverdrijf. Als de vele monumen
ten die tot In de kleinste dorpen van ons 
continent werden opgericht ons blijvend 
herinneren aan de waanzin van de ooriog, 
dan behouden deze beelden hun zin. 
Want het Is en blijft de plicht van allen om 
ooriogen aan te klagen, om de steeds 
weerkerende drang van mensen om an
dere mensen te overheersen te bestrij
den. 

Zich rekenschap geven van het verieden 
heeft ook met identiteit te maken. In zijn 
verieden herkent een gemeenschap de 
zin van haar streven, haar dromen en ver
wachtingen Kennis van zijn verieden stelt 
een volk In staat om van fouten te leren, 
om met in herhaling te vallen, om het 
vandaag beter te doen dan gisteren. 
Een slachtoffer van zijn verieden is het 
unitaire België Dat dit land in versneld 
tempo uit elkaar valt. Is onder meer te 
wijten aan vele nooit genezen wonden. 
Wonden van veleriel aard, maar allen 
hebben ze grotendeels te maken met het 
niet aanvaarden van historische feiten die 
dit land als een schaduw blijven volgen. 
Lapmiddelen als de trouw van Filip en 
Mathilde, de Vlaamse kust mordicus weer 
Belgisch maken of blijvend amnestie en 
verzoening weigeren, zullen daar niets 
aan veranderen! 

Mauflts van Liedekerke 



Buitengewone blunders 
Het Rekenhof heeft naar jaarlijkse gewoonte 
zijn 'blunderboek' voorgesteld. Dit jaar werd 
de eerste prijs voor wanbeleid en verkwisting 
toegekend aan de Regie der Luchtwegen. De 
Regie kreeg die vanwege haar creatieve - lees: 
onbestaande -personeelsbeleid. Ook het leger, 
de Regie der Gebouwen en de slechte controle 
op rundvlees door de douane (waardoor België 

800 miljoen subsidie misliep) vielen in de 

prijzen. Het Rekenhof ontdekte, tot slot, ook 

dat een kwart van de politici niet in orde is 

met de aangifte inzake pensioenen. Ter 

verzachting van dat laatste geldt dat in dit 

dossier ook andere burgers wel eens willen 

'vergeten' informatie door te geven. 

De vlag en de lading 

„Ik ben bereid Vlaanderen te verkopen onder 
Belgische vlag." 

Renaat Landuyt (SP), Vlaams minister van 
Toerisme, in het Belang van Limburg van 
4novemberl999. 

• DOORDEWEEKS • 

Ochtendmensen schijnen be
duidend meer last te fiebben van 
stress, zwaarmoedigheid, hoofd- en 
spierpijn en Icou dan langslapers. 

De Vlaamse werkloosheid zou 
in geen twintig jaar zo laag geweest 
zijn. Officieel telde Vlaanderen eind 
oktober 139.000 volledig uitkerings
gerechtigde werklozen op een totaal 
van 185.000 niet-werkende werkzoe
kenden. 

De asverstrooiing op zee moet 
voortaan gebeuren door een oplosba
re urne - met daarin de as van de 
overledene - in het water te gooien. 
De maatregel werd onder meer geno
men omdat bij een gewone asvers
trooiing op zee wel eens as van de 
overledene in het haar van de nabe
staanden kwam te zitten. 

Als het erop aankomt de ver
zekering op te lichten zijn sommige 
medemensen zeer Inventief. In de 
streek rond Charleroi werden min
stens 30 eigenaars van dure wagens 
erop betrapt een carjacking te hebben 
aangegeven die nooit heeft plaatsge
vonden. 

Het gebruik van de elektroni
sche geldbeugel proton is in België 
nog niet echt ingeburgerd. 

in de grensstreek met 
Nederland wisten ze het al langer: de 
eigenaars van een kwart van het kapi
taal van de 500 rijkste Nederlanders 
wonen in België. 

Daniel Ducarme is de enige 
kandidaat voor het voorzitterschap 
van de PRL. De man is, in opvolging 
van Louis IVlichel, interimvoorzitter. 

De Standaard brekende dat de 
federale kabinetten door 77% man
nen worden bevolkt, dat mag niet vol
gens de één-derderegel voor advies
organen. De Vlaamse kabinetten doen 
het met 69/31 beter. 

55% van de Australische bevol
king wil koningin Elisabeth als staats
hoofd behouden. Daarop deelt kroon
prins Charles mee bereid te zijn zich 
aan een referendum over de toe
komst van de monarchie in het UK te 
onderwerpen. 

Tot slot: Margriet Hermans 
gaat trouwen. Maar niet op 4 decem
ber 

ALIBI-VIAMINGEN 

Zoals bekend neemt de CVP deel aan de 
Conferentie voor Staatshervoring. De par
tij meent dat de Vlaamse vertegenwoordi
ging in de Brusselse gemeenten in de con
ferentie aan bod moet komen. De minima
le Vlaamse vertegenwoordiging in het 
Brussels parlement wordt eerst in de Brus
selse, zeg maar, 'mini-Costa' besproken. 
Volgens de CVP moet de kwestie van de 
Nederlandstalige vertegenwoordiging in 
de Brusselse gemeenten voorafgaan aan 
de bespreking over de defederalisering 
van de gemeente- en provinciewet. De 
Vlaamse christen-democraten willen het 
aantal Vlaamse gemeenteraadsleden en 
schepenen in de Brusselse gemeenten op
drijven. Er schieten in Brussel inderdaad 
niet al te veel Vlaamse gemeenteraadsle
den en schepenen meer over Elke 
Brusselse gemeente, aldus de CVÎ  moet 
minstens twee schepenen en vijf gemeen
teraadsleden, al dan niet rechtstreeks ver-
kozenen, tellen. 

Brussels VU-raadslid en Vlaams parle
mentslid Sven Gatz heeft daar niets op 
tegen. „Dit is zeker een goede piste, zowel 
tactisch als inhoudelijk." Toch gaat het 
hier volgens Gatz niet over de kern van 
het debat „Veel belangrijker is de discus
sie over het voortbestaan van de Brusselse 
gemeenten zelf Vlamingen een plaats)e 
geven in de Brusselse gemeentebesturen 
is, hoe lovenswaardig ook, 'kurieren am 
sympton'. De Brusselse gemeenten blijven 
hoe dan ook Franstalige bastions die het 
hoofdstedelijk beleid doorkruisen." 
Gatz is van oordeel dat in de Costa eerder 
moet gepraat worden over de samenvoe
ging van de 19 Brusselse gemeenten en de 
overdracht van gemeentelijke bevoegdhe

den naar het Brussels hoofdstedelijk ni
veau. Ook deze discussie kan gekoppeld 
worden aan het gesprek over de defedera
lisering van de gemeente- en provincie
wet. Over de vorm van samenvoeging kan 
onderhandeld worden. „Belangrijk is de 
macht van de Brusselse gemeenten wordt 
gebroken, eerder dan alibi-Vlamingen aan 
een gemeentelijk bestuur toe te voegen." 

DIEPTEPUNT 

In Vlaanderen dreigt het aantal geboorten 
dit jaar tot 62.000 te dalen. Dat is een his
torisch dieptepunt, zo meldt Vlaams VU-
parlementslid en professor Demografie 
aan de Gentse Universiteit Chris 

Vandenbroeke. In vergelijking met vorig 
jaar zou het aantal geboorten met 500 
eenheden verminderen. Aan het einde van 
de jaren I960 zagen in Vlaanderen jaar
lijks nog 80.000 kinderen het licht. 
Vlaanderen boert demografisch achteruit, 
Brussel en Wallonië laten een omgekeerde 
tendens zien. Zowel in Brussel als in 
Wallomè stijgt het aantal geboorten jaar
lijks met iets meer dan 2%. 

Vandenbroeke wijst er terecht op dat deze 
demografische evolutie een invloed kan 
hebben op de nakende communautaire 
onderhandelingen. Zo is er de discussie 
over de herverdeling van het onderwijs-
geld aan de gemeenschappen. Houdt men 
daarbij rekening met het aantal kleuters, 
dan kan dit in het voordeel van Wallonië 
spelen 

Al wordt vooral het debat over de defede
ralisering van de kinderbijslagen en de ge
zondheidszorgen belangrijk. Misschien 
kan terug de vraag worden opgeworpen 
of de deelstaten ook niet autonoom moe
ten instaan voor de financiering van de ge-

De man die 

geen werk 

meer vond? 

zondheidszorgen en de kinderbijslagen. 
De Vlaamse regering zal de splitsing van 
de normering en uitvoering van beide be
leidsdomeinen op onderhandelingstafel 
werpen. Dat is reeds een hele stap in de 
goede richting. Maar, de demografische 
evolutie noopt Vlaanderen over eigen 
middelen ter zake te beschikken 
Vlaanderen kan dan met specifieke fiscale 
impulsen een aangepast of kindvriendelijk 
gezinsbeleid voeren. En wat met de toe
nemende vergrijzing? Kunnen de kosten 
van de gezondheidszorgen nog langer ge
dragen worden door de krappe actieve be
volking? Moeten we aiwachten tot er 'om
gekeerde' transfers plaatsgrijpen? Of zul
len de Franstaligen op dat moment met 
klem de volledige defederalisering van de 
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen 
eisen? 

ERFPACHT 

De Voerense gemeenteraad neemt sinds 
de jaren 1990 stelselmatig besluiten die 
erop gericht zijn de taalwetgeving te om
zeilen of te schenden. Zo is Voeren als fa
ciliteitengemeente verplicht om in de la
gere Franstalige gemeenteschool vanaf het 
derde jaar lessen Nederlands aan te bie
den. De Luiksgezinden binnen de 
Voerense gemeenteraad zagen dat niet zit
ten en doekten de gemeenteschool op. In 
de plaats daarvan staat de private vzw 
'Centre Sportif et Culturel des Fourons' 
voor het lager onderwijs in. Op die manier 
worden geen lessen Nederlands meer ge
geven. 

Waar de vzw de nodige middelen vandaan 
haalt, is een raadsel. Vermoed wordt dat 
ze door de Franse gemeenschap wordt ge
subsidieerd, wat een aanfluiting van het 
territorialiteitsprincipe zou inhouden. 
Alleszins kan de vzw over de lokalen van 
de vroegere gemeenteschool beschikken. 
Ze diende daarvoor huur aan de gemeen
te te betalen. Maar, ook deze verplichting 
werd sinds 1998 stopgezet. Recent beslis
te de Voerense gemeenteraad om het ge
bouw in erfpacht aan de vzw te geven voor 
één 'symbolische' fr. per jaar Op die ma
nier, zo argumenteert de Voerense ge
meenteraad, kan de vzw zelf instaan voor 
de nodige verbouwingswerken 
De Limburgse gouverneur Hilde Houben-

Bertrand heeft het recente besluit ge
schorst. De gouverneur haalt meerdere ar
gumenten aan die aantonen dat de Voe
rense gemeenteraad de beginselen van be
hoorlijk bestuur schendt Zo zwijgt de ge
meenteraad over de eigenlijke waarde van 
het erfpachtrecht en komt men ook mets 
te weten over de kostprijs van de onder
houdswerken. Volgens de gouverneur 
houdt de vrijstelling van erijpacht een ver
doken subsidie aan de VZW in en komt 
daarmee de taaiwetgeving op de helling te 
staan. 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, vandaag laat ik u in bi)lage een bencht ge
worden uit het Belang van Limburg van vonge week donderdag 
Het IS maar om u aan te tonen dat het mi) menens is met mi)n kan
didatuur voor het voorzitterschap van uw vri) unieke ideale 21 ers-
beweging Zo heb ik inderdaad enkele gratis vaten beloofd aan de 
tienduizenden fans van KRC-Genk Als politiek van het volk moet 
zijn, dan moet ge gaan waar veel volk is, en dat is in de Fenix-tem-
pel tegenwoordig het geval 'Waar komt die aan de centen voor 
zo'n stunt uit te halen'' vraagt gi) u dan af Wel, 't is zeer eenvou-

voor 
nten 

n Dexia ^f^^^^^^i^ 

Mysterieuze GG houdt 
Genk-supporters in ban 
•GiNK 

CtimNELIS 

Mystencuze GO slaat weei toe' Dat en nog 
veel meer staal op een folder die de inwoners van 
Genk gisteren in de bus kregen Ook bussen van 
vervoersmaatschappij De Lyn hangen \ol met af 
ticheb van de erg riadselachtige GG GG belooft 
m vijftien \crichiliende cafcs in Genk een gratis 
vat te geven mdicn Genk zaterdig tegen Lokeren 
Wint Ook bij KRc Genk hceJÏ men er het raden 
naar wie ot wat GG wel kan 7ijn 

Onbekende geeft vijftien 

~^H l*tH 
dig Eens ik'landefijke bekendheid heb, laat ik mij verkiezen voor 
het Vlaams parlement Daar verdien ik goed 200 000 fr en daar 
hoef ik maar hoop en al 50 uurkes voor te werken Eens mi)n brein 
is uitgewerkt scheur ik dan tegen 150 over de gewestwegen Ik 
ben per slot van rekening een zwaar geval en dus heb ik ook een 
zware voet Maar hou het stil De Liedekerken, ge moet met alles 
aan journahsten vertellen 
Zowaar de koekoek dampe, teken ik, 

De Gele Geeraerts 

PS KRC Genk won overigens NIET, héhé' 

• DOORDEWEEKS • 

BLUNDERBOEK 
leder jaar overhandigt het Rekenhof een 
blunderboek aan de voorzitter van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Daann staan allerlei onregelmatigheden 
of beheersfouten die de overheid heeft be
gaan en die tot een verspilling van midde
len hebben geleid 

Het Rekenhof is met mals voor het beleid 
van de vonge regering In feite geeft het 
de huidige parlementaire dioxinecommis-
sie de pap in de mond Die commissie on
derzoekt de oorzaken van de dioxinecnsis 
en kan pohtieke verantwoordelijken aan
wijzen Volgens het Rekenhof hebben 
zowel de vonge mimster van Landbouw 
Karel Ptnxten (CVP) als die van Volks
gezondheid Marce/ Colla (SP) grondig ge
faald Beiden ondernamen te weinig maat
regelen om de controle op het voedsel te 
verbeteren Nochtans drong de Europese 
Commissie daar reeds in 1993 op aan en 
diende de VU-fractie in de Kamer meerde
re wetsvoorstellen in om de voedselin-
spectie te optimaliseren De controle op 
de uitvoer van Belgisch rundvlees liet zo
danig te wensen over dat de Europese 
Commissie sinds 1993 bijna 800 miljoen 
fr subsidies weigerde toe te kennen 

SLECHTE PUNTEN 

Ook voormalig minister van Justitie en 
huidig CVP-voorzitter Stefaan De Clerck 

knjgt slechte punten van het Rekenhof Zo 
klaagt het Rekenhof aan dat meer dan 20% 
van het administratief personeel van de 
gnffies en parketten uit contractuelen be
staat Die mogen, zo merkt VU-kamerlid 
Geert Bourgeois op, enkel om dnngende 
redenen worden aangeworven De toen
malige verantwoordelijke minister maakte 
niet duidelijk wat daaronder mocht wor
den verstaan Ovengens werden de be
trekkingen met publiek openstaand ver
klaard En er bleken geen bepalingen 
voorhanden die de voorwaarden van de 
contractuele aanwervingen vastlegden 
Door dit alles ontglipten heel wat contrac
tuelen de examenprocedure en stond de 
deur voor politieke benoemingen wagen
wijd open 

VOORBARIG 

Het Franse persbureau AFP meldde verle
den week donderdag dat er plannen be
staan om de Amerikaanse kernbommen 
uit Europa terug te trekken De Veremgde 
Staten zouden die beslissing in december 
tijdens een mimstenele vergadenng van 
de Navo voorleggen 

De Standaard (6 november) sprak daar
over het Amerikaanse ministerie van 
Defensie aan Daar wist men van mets En 
het Belgisch mimstene van Buitenlandse 
Zaken is door de Amerikanen, noch de 

Navo over een eventuele terugtrekking 
van kernwapens benaderd Naar verluidt 
zouden op de luchtmachtbasis van Kleine 

Brogel een tiental Amerikaanse B-6l-kern-
bommen opgeslagen liggen 
De discussie over de al dan niet verwijde
ring IS hoe dan ook in een stroomversnel
ling geraakt „De enige hoop om te belet
ten dat nieuwe landen het atoomwapen 
aanmaken", aldus VU-voorzitter Patnk 

Vankrunkelsven, „is een proces op gang 
trekken voor een volledige en geprogram
meerde ontwapening België hoort hierbij 
een voortrekkersrol te spelen De regenng 
moet ook op het diplomatieke vlak binnen 
de VN en de Navo voortdurend initiatie
ven inzake kemontwapening nemen en 
ondersteunen Vandaag bewijzen de 
Verenigde Staten dat ze zonder het minste 
overleg de nucleaire strategie bepalen " 

Australië 
Mest voor 
de Queen. 
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A Nicht deze week belandt het wetsontwerp over de 
regulahsaties in de pariementaire commissie van 

Binnenlandse Zal<en Dat is zowat 10 dagen iater dan 
voorzien. Intussen schrijft minister van Binnenlandse Zaken 

Antoine Duquesne (PRL) aan een rijk gestoffeerd 
blunderboek. Grijpt de monarchie in? 

De tovenaar 
Tot nu toe slaagde de paars-groene regering 
er met in om een geloofwaardig asielbeleid 
te voeren Het zogenaamde tweesporenbe
leid - verplichte uitwijzing van afgewezen 
asielzoekers en regularisatie van voorheen il
legale vreemdelingen - liep behoorlijk mank 
Er waren en zijn de intense meningsverschil
len tussen Ecolo en de VLD Voor de eerste 
staat de regulansatie centraal voor de twee
de de massale uitwijzing Premier 
Verhofstadt lijkt de grootste moeite te heb 
ben om de fundamenteel verschillende vi 
sies te verzoenen En zijn minister van 
Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) 
stapelt de blunders op Er was de verwar 
rende communicatie met de ondergeschikte 
gemeentebesturen en de beschamende 
vertoning van de uitgewezen Slovaakse zi
geuners die met valse voorwendsels naar 
het politiebureau werden gelokt en in het 
land van herkomst aan hun lot werden over
gelaten Daartegen betoogden sommige 
Franstalige ecologisten Intussen liep de 
aangekondigde regulansatieprocedure ver
traging op omdat de bevoegde minister met 
wilde weten of met wist dat een wet met 
wordt gewijzigd door een kb Daardoor 
hoorde de regering ook te wachten met de 
verplichte uitwijzing van illegalen Dat werk
te dan weer op de zenuwen van de Vlaamse 

liberalen Met de hete adem van het Blok in 
de nek eiste VLD-kamerfractieleider Hugo 
Cavaliers 3 000 uitwijzingen per maand Die 
moest zijn woorden de dag daarop inslikken 
Ambtenaren van de bevoegde admimstra 
ties deden dat met en lichtten de media in 
stilte over allerlei voorziene maatregelen in 
Die gedemotiveerde ambtenaren, die het 
bos door de bomen met meer zien, zitten 
bovendien met de schnk hun baan te veriie-
zen of azen op promotie, wat tot georches-
treerde lekken en afrekeningen leidt 
Minister van Binnenlandse Zaken Antoine 
Duquesne (PRL) was zo onverstandig om 
reeds in september een samenvoeging van 
de betrokken diensten - de Dienst 
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen en de Vaste 
Beroepscommissie - aan te kondigen 
Daarbij bleef overieg met de administraties 
de vakbonden en topambtenaren uit, met 
de voorspelbare gevolgen vandlen Zo kwam 
De Standaard (woensdag 5 november) te 
weten dat de regenng 2 500 afgewezen 
asielzoekers zou uitwijzen Duquesne be
schuldigde de krant van desinformatie en 
liet verstaan dat ze beïnvloed werd door in
formanten die met complottheoneen rond
lopen Een dag later stond in de Financieel 
Economische Tijd dat de minister de samen 

voeging van de asieladministraties afblaast 
Deze keer zouden drie nieuwe administraties 
in het leven worden geroepen Opmerkelijk 
IS dat Duquesne de adjunct commissans-ge-
neraal voor de Vluchtelingen Pascal Smettot 
adjunct-kabinetschef heeft benoemd De 
commissaris-generaal Luc de Smet is het 
daar compleet mee oneens Hij haalt aan dat 
de door Duquesne gedwongen overstap 
nefast is voor de verwerking van het hoge 
aantal asielaanvragen en de geloofwaardig
heid van het commissanaat-generaal en het 
asielbeleid aantast 

De VU kamerleden Karel Van Hoorebeke en 
Geert Bourgeois vragen zich af wat de mi
nister bezielt „Op enkele weken tijd tovert 
hij een nieuw plan uit zijn hoed Steeds na
drukkelijker stelt zich de vraag of de minister 
de zaak nog wel in handen heeft Ovengens 
IS het onaanvaardbaar om tijdens de 'asiel-
cnsis een hoge ambtenaar naar het kabinet 
te versassen' 

Tot slot dit op vrijdag 29 oktober keurde de 
ministerraad het wetsontwerp over de regu
lansatie goed Aan de pers vertelde 
Verhofstadt dat het nog diezelfde dag aan 
de koning ter ondertekening zou worden 
voorgelegd zodat het meteen in de Kamer 
kon worden ingediend Bij nader inzien ble
ven de kamerleden op het ontwerp wach
ten , Bronnen die goed ingelicht zijn over 
de werking van het hof' zo stond in de 
Financieel Economische Tijd (zaterdag 6 no
vember), „bevestigen dat de koning het 
ontwerp eerst grondig wil lezen alvorens het 
te ondertekenen ' Blijkbaar bekijkt het hof 
het wetsontwerp met argusogen, laat staan 
dat het enig vertrouwen zou hebben in de 
kunde van de minister van Binnenlandse 
Zaken Een klungelende regenng spreidt het 
bedje van een politiek bemoeizuchtige mo
narchie 

(evdc) 
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De Vlaamse regering produceert persmedede
lingen zoals een gemiddelde muis jongen. 
Tussen heel die papierhandel zitten van tijd 
tot tijd gelukkig ook echte pareltjes. Nemen we 
bv. de mededeling over de vereenvoudiging 
van de regelgeving De Vlaamse regering heeft de administratieve dienstverlening aan de be-
zich voorgenomen die tegen het eind van de Ie- volhing wordt grondig vereenvoudigd, 
gislatuur met een kwart te verminderen. Ook „Omdat het onmogelijk is alle administratie

ve processen in één keer aan te pakken, zullen 
de voor de burger en voor de andere 'klanten' 
van de overheid belangrijkste administratieve 
formaliteiten geclusterd worden tot samen
hangende reeksen formaliteiten die gefaseerd 
aangepakt zullen worden" luidt het voluit. En 
nu nog een vereenvoudiging van de persmede
delingen! 

• WETSTRAAT ^ 

4 

i ^ nder impuls van VU-Europarlementslid Nelly 
. V Maes werd een akkoord tussen het 
Europees parlement en Rusland uitgesteld. Het 
conflict tussen Rusland en Tsjetsjenië laat geen 

overeenkomst toe. 

Geen business 
as usual 

De Europese Unie (EU) en Rusland zijn 
van plan om een akkoord af te sluiten 
over niet-nucleair wetenschappelijk on
derzoek. Dat kan de Russen ten goede 
komen. En daar is niets op tegen, ware 
het niet dat het nucleaire aspect geen 
deel uitmaakt van de overeenkomst. 
Nochtans is de veiligheid van de Rus
sische nucleaire centrales een gegeven 
dat ook Europa sterk aanbelangt. Op dat 

vlak is Europa vast en zeker vragende par
tij. Er is vooreerst het gevaar op eventuele 
nucleaire rampen die ver buiten de gren
zen van Rusland kunnen uitstijgen. 
Bovendien rijst het vermoeden dat de 
Russische maffia zich toelegt op de han
del in nucleair materiaal. Onderhande
lingen daarover vinden in het kader van 
de Euratom plaats. Middels de zoge
naamde AEDO-overeenkomst beloofde de 

Sauwens vraagt 
sportbonden 

om te defederaliseren 
Vlaams minister van Sport Johan Sauwens (VU) 
beschil<t over een ruim budget. Hij slaagde erin 
de middelen voor Inet sportbeleid met 400 mij
loen fr. op te trekken tot 1,9 miljard fr. Alle 
sportmateries vallen immers voortaan onder 
de bevoegdheid van één minister. 
Ovengens is het sportbeleid een geregionali
seerde materie Op het terrein pasten zowat 
tachtig sportbonden zich aan deze realiteit 
aan. Toch gaat het vooral om kleinere sport
bonden zoals die van atletiek of handbal. De 
grotere bonden zoals de Wielerbond, de 
Basketbalbond of de Voetbalbond blijven uni
tair denken en zijn dan ook navenant gestruc
tureerd. 

Dat heeft zo zijn redenen. De sportbonden zijn 
particuliere organisaties en kunnen dus niet 
verplicht worden zich te splitsen Bovenal kun
nen de grote bonden een beroep doen op an
dere dan overheidsinkomsten. Denken we 
daarbij aan de massale lidgelden, de verkoop 
van tickets, de Inkomsten uit sponsohng, tele
visierechten en het geld afkomstig van de 
Lotto. 

Reeds tijdens de vorige legislatuur probeerde 
de Vlaamse regering de grote bonden over te 
halen zich aan het defederaliseringsproces aan 
te passen. Zolang deze bonden niet geregiona
liseerd Zijn, blijven in feite twee parlementen 
bevoegd voor de uittekening van het beleid 
ter zake en voor eventuele toekenning van 
subsidies. Dat die twee parlementen er een 
soms tegenstrijdige visie op nahouden, hoeft 
geen betoog. Het zou dan ook veel praktischer 
Zijn mochten ook de grote bonden het unitai

re keurslijf verlaten. Temeer, daar een gedegen 
sportbeleid alles behalve unidimensloneel is 
Denken we maar aan het verband tussen het 
sportbeleid en het jeugdbeleid of het verband 
tussen sport en onderwijs. Daarbij komt nog 
dat de deelstaten dat grote publiek, zoals de 
voetbal- en wielerllefhebbers, niet naar beho
ren kunnen bereiken. 

Vandaar dat minister Sauwens de vraag van de 
vonge Vlaamse regering herhaald heeft. De 
splitsing van de grote sportbonden zou heel 
wat \/oordelen bieden De Voetbalbond bijv. 
klaagt steen en been over de krakkemikkige 
jeugdopleiding en het gebrek aan middelen 
om daar iets aan te doen. Indien er een 
Vlaamse voetbalfederatie zou bestaan, kan dit 
verholpen worden en kan bovendien een alles
omvattend beleid gevoerd worden Sauwens 
belooft de bonden subsidies indien ze op zijn 
vraag Ingaan. 

Uiteraard zijn er de emotionele weerstanden. 
Telkenmale duikt het 'spook' van een Vlaams-
nationale voetbalploeg op. Dat is een drogre
den. Neem de Tennisfederatie. De splitsing 
ervan heeft tot de ontluiking van internatio
naal gerenommeerd talent geleid. En niets 
weerhoudt de Vlaamse en Franstalige federatie 
om samen en via een overkoepelende struc-' 
tuur tijdens internationale tornooien -
Davisbeker e.a. - op te treden. Rest nog het 
probleem Brussel. Daar zit er inderdaad nau
welijks iets anders op dan voor de ene of de 
andere federatie te kiezen. Sport is nu éénmaal 
een gemeenschapsmaterie. 

(evdc) 
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vu-Europees parlementslid Nelly Maes: „De 
druk op Rusland moet opgevoerd worden." 

Europese Commissie (EC) het Europees 
parlement dienaangaande in te lichten. 
Daaraan hield de EC zich niet. De onder
handelingen startten nochtans in 1994. 
Vandaag blijkt dat de Russen een over
eenkomst ter zake nog niet ondertekend 
hebben. „Wat houdt hen tegen?" Zo 
vraagt Europees VU-parlementslid Nelly 

Maes zich af. „Wat moeten wij ons voor
stellen bij verkennende gesprekken?" 

GELIJKE MUNT 

Zoals bekend vormt de VU in het 
Europees parlement een fractie met de 
Groenen. De fractie drukte haar onge
rustheid uit over de nog steeds bestaande 
nucleaire onveiligheid. „De niet-nucleaire 

wetenschappelijke overeenkomst wordt 
door de EC en Rusland blijkbaar als zeer 
wenselijk beschouwd", aldus Nelly Maes. 
„Maar, een antwoord op de ongerustheid 
van onze burgers krijgen we niet." De 
ecologisten binnen de fractie stelden voor 
om de wetenschappelijke overeenkomst 
uit te stellen in afwachting van meer dui
delijkheid over de nucleaire veiligheid. 
Nelly Maes zag in dat daarvoor, geen 
meerderheid binnen het EP zou gehaald 
worden. De politica haalde o.m. daarom, 
maar vooral omwille van principiële rede
nen, de actuele gebeurtenissen in 
Tsjetsjenië boven. „Nu Rusland niet op
houdt met Tsjetsjeense burgers te terrori
seren en vrouwen en kinderen als ratten 
in de val lokt, kan Europa niet lijdzaam 
toezien. We mogen de andere kant niet 
opkijken en nu een overeenkomst sluiten 
alsof het om 'business als usual' gaat." 
De Waaslandse drong er het Europees 
parlement op aan een duidelijk signaal te 
geven. Wat eertijds tegenover Servië gold, 
geldt vandaag voor Rusland. „De druk op 
Rusland moet opgevoerd worden opdat 
het de mensenrechten eerbiedigt. De 
Russische militaire interventie en de daar
door ontstane humanitaire crisis moeten 
veroordeeld worden. De Russische over
heid belet de Tjetjeense bevolking om te 
vluchten en schendt daardoor alle inter
nationale regels." Een meerderheid bin
nen het EP kon zich in de argumentatie 
van Nelly Maes erkennen. De voorziene 
overeenkomst tussen de EU en Rusland 
wordt dan ook uitgesteld. „De Russische 
federatie heeft daarmee een krachtig sig
naal gekregen om het geweld in 
Tsjetsjenië te stoppen." 

(evdc) 

Olaf moet 
EP-fraude zoeken 

Als gevolg van de crisis in het voorbije jaar 
kwam een nieuw akkoord tot stand tus
sen de Europese Raad, de Commissie en 
het Parlement over een onafliankelijke 
dienst voor fraudebestrijding (Olaf). De 
dienst zal in de toekomst de Europese 
Commissie 'volgen'. Opdat Olaf ook het 
Europees Parlement en de leden zou kun
nen aanpakken, moet het reglement van 
het Pariement gewijzigd worden, zonder 
aan de onschendbaarheid van de parle
mentsleden te raken. 
In het Europees Parlement stelde Nelly 

Maes dat het de bedoeling is dat EP-leden 
en de diensten van het Parlement zich op 
dezelfde manier openstellen voor onder
zoek als het EP van de Commissie ver

langt. Er ligt nu een glasheldere tekst voor 
die goed toepasbaar is. Maes waarschuw
de tegen een manoeuvre waardoor de 
tekst niet zou worden aanvaard. 

Uiteindelijk heeft het amendement be
treffende Olaf niet de vereiste meerder
heid behaald. De Europese Volkspartij 

(EVP) eiste de terugzending naar de com
missie Constitutie waar men nu een op
lossing zal moeten vinden voor de bezwa
ren die door de EVP werden opgewor
pen. Wellicht kan dan de noodzakelijke 
absolute meerderheid gevonden worden 
om Olaf aan de slag te laten gaan, met in
begrip van controle op het Europees 
Parlement en de leden. 
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I n de koloniale periode werkte Isidoor Bakanja op de 

plantage van een Vlaamse planter, als zovele Kongo

lezen was de jongen opgevoed op een missieschool Tussen 

het werk door bad hij zijn paternoster of las hij in de 

bijbel Dat was niet naar de zin van de planter die er de 

jongen van beschuldigde niet alleen 'lui' te zijn, maar met 

zijn vroom geprevel ook anderen tot luiheid aan te zetten. 

In een woedebui sloeg hij de jonge Isidoor dood neer 

• LANDUIT • 

Isidoor Bakanja werd zalig verklaard en 

tot patroon van de jeugd, vooral van de 

straatkinderen, uitgeroepen. Daar zorg

den Vlaamse Salesianen voor. Zij noemen 

de straatkinderen van Lubumbashi 'ba

kanja', en zo worden ze door bijna ieder

een genoemd. 

CITÉ DES JEUNES 
Vraag in Lubumbashi - en in gans Katanga 
- naar de 'Cité des Jeunes' en bijna ieder
een zal je het verhaal van Isidoor vertel
len. Cité des Jeunes, dat is die 'jongeren-
stad' aan de rand van de Katangese hoofd
stad, in hoofdzaak het werk van West-
Vlaamse en Limburgse Salesianen. 
Helemaal in de sfeer van hun stichter. Don 

Bosco, ontfermden zij zich begin de jaren 
zestig over rondzwervende, aan hun lot 
overgelaten jongeren. Zij hadden het plat
teland en zijn dorpen geruild voor de glit
ter en de schijnbare welvaart van de groot
stad. De paters kregen er al snel de zorg 
bij voor jonge criminelen die door de 
rechters aan hen werden toevertrouwd. 
De Salesianen waren niet toevallig in 
Lubumbashi. Bij de toekenning van mis
siegebieden dacht het Belgisch koloniaal 
bewind voor Katanga meteen aan deze 
congregatie: haar leden waren immers 
wijd en zijd bekend om hun degelijke 
technische en beroepsscholen. En me 

kon in de mijnprovincie beter de vorming 
van toekomstige arbeiders op zich nemen? 
De eerste jongeren werden geschoold tot 
nieuwe boeren waarna ze weerkeerden 
naar hun dorpen. Of ze werden omge
schoold tot vaklui voor schrijnwerkerij, 
mechaniek en elektriciteit, eerst in be
staande scholen en later in het nieuwe 
Cité des Jeunes. Want uit de opvang van 
de jongeren en uit de nood aan vorming 
groeide een heuse jongerenstad. Naast de 
geplaatste 'gerechtskinderen' vonden 
wees- en zwerfkinderen als vanzelfde weg 
naar het centrum. Vandaag is het een 
enorm complex. Met internaat, boerderij, 
lagere school, beroepsschool voor schrijn
werkerij, landbouw, tuinbouw, mechanica, 
garage - de beste van heel Lubumbashi! -, 
elektriciteit. Driehonderd jongens volgen 
de beroepsschool, van hen zijn er 120 in-
tem. Voor de andere straatjeugd is er uit
breiding. Er werd een boerderij van oude 
kolons overgenomen waar weer bakanja 
kunnen geplaatst worden. Ook nabij 
Sambwa, een dertig km buiten de stad, is 
een huis voor bakanja, mét schooltje en 
vormingscentrum. Eind januari waren er 
ingangsexamens voor de beroepsschool. 
Om op de school aanvaard te worden 
moet een examen worden afgelegd, maar 
eerst moet een attest van de afgemaakte 
lagere school worden getoond. Alleen de 
besten worden toegelaten. Het is een 
komen en gaan, een eindeloze rij van jon
geren. De bakanja hebben recht op mini
maal 10 % van de plaatsen... 

DWARS DOOR DE LINIES 

In Lubumbashi leven vandaag zo'n 3.000 
jongens en ongeveer 1.500 meisjes onder 
de veertien jaar op straat. Ze komen uit 
het binnenland, leven van de hand in de 
tand, van kleine jobs tot diefstal, drugs en 
prostitutie. Ze schuimen markten, straten 
en winkels af; overleven. In een land waar 
nauwelijks geneesmiddelen te vinden zijn 
geraken ze doodgemoedereerd aan hon
derden valiumtabletten...In het Huis van 
de Bakanja kunnen ze uitslapen, zich 
wassen, hun kleren wassen, catechese en 
alfabetisering volgen of gewoon bekomen 
van hun trip... 

Maar soms vind je ook anderen. Zo is er 
een Hutuknaap, geen twaalf jaar oud, die 
vanuit Burundi, dwars door de strijdende 

recht kunnen of willen, dat is niet 
Afrikaans... 

Het toont alleen hoever dit land is aange
tast, tot in zijn diepste structuren. Hoe 
zou je willen dat onze Kongolese mede
broeders daar kunnen aan ontsnappen? 
Het is vaak een hard gevecht. Zorgen dat 
elk uitgevoerd werk ook betaald wordt, 
om de Cité draaiend te houden. Maar kan 
je een famihelid, een clanlid, een vnend 
bij de overheid zomaar onbediend laten 
gaan? Kan je geen plaatsje vinden in de 

De Bakanja: 
de straatkinderen 

van Lubumbashi 
linies, het woud, en alle mogelijke hin
dernissen naar Lubumbashi is afgezakt, 
omdat had hij gehoord dat pater Frans er 
was. Pater Frans is een stevige West-
Vlaamse vijftiger Hij heeft zowat alles 
meegemaakt wat je in het Gebied der 
Grote Meren kunt meemaken; de georga
niseerde moorden op de Burundese 
Hutu in de jaren zeventig, de vluchtelin
gen uit Rwanda na de genocide, de 
moordpartijen in het Kongolese Goma en 
in Bukavu... 

Nu leidt pater Frans de Cité des Jeunes, 
probeert er zijn Kongolese Salesiaanse 
broeders warm voor te maken, hij weet 
dat dit een bijna onmogelijke opdracht is. 
Het hele project draagt nog teveel de 
stempel van de Vlaamse missionarissen. 
Inbreng en stempel liggen ver af van de 
Kongolese mentaliteit. Niet dat ze het hart 
er niet voor hebben, maar ze zullen het 
anders doen dan wij, misschien ook 
beter, alvast meer binnen de mentaliteit 
en de cultuur van dit land. Dat houdt van
daag ook gevaren in. 
Pater Frans: „Onze Kongolese confraters 
staan heel sterk onder druk van hun fami
lieleden. En je weet, familie, dat is hier 
een heel ruim begrip: directe familie, 
clan, dorp...zelfs de hele stam. Iedereen 
ziet dat zij het in dit verpauperd en ver
kommerd land behoorlijk goed hebben. 
Iedereen ziet dat dit centrum een goed 
draaiend bedrijf is. Waarom zou de fami
lie dan niet kunnen meegenieten en niet 
enkel deze jongeren die hun thuis, hun 
familie, hun clan, al dan niet vrijwillig in 
de steek hebben gelaten? Want kinderen 
op den dool, zonder familie waar ze te-

school voor dit neefje, voor die verre 

dorpsgenoot?" 

BEDELEN 
Broeder Thieu, een tachtigjarige schrijn
werker, vanaf het begin betrokken bij de 
Cité des Jeunes, herhaalt de woorden van 
zijn overste als hij ons rondleidt in zijn 

stad, in zijn werkplaatsen. Hij is op pen
sioen, maar „broeders als wij gaan niet op 
pensioen". Elke dag doet Thieu zijn 
ronde, gaat hij kijken in de schrijnwerke
rij, koestert hij zijn bakanja Velen heeft 
hij er opgeleid, vandaag zijn het vaklui, 
met een goede job en een pracht familie. 
Sommige van de zowat 50 leerkrachten 
zijn gewezen bakanja. 
Kan je het je voorstellen? Elke machine in 
de schrijnwerkerij heeft broeder Thieu uit 
Limburg laten overkomen. Een zaak die 
stopte, een bedrijf dat vernieuwde, geld 
van de parochie, van de missievrienden, 
van de provincie. Met de schrijnwerkerij, 
naast de inkomsten van de boerderij, 
hielp de broeder jarenlang de Cité finan
cieel zelfstandig te zijn. Vandaag is dat 
voorbij. De inwoners van Lubumbashi 
hebben de middelen niet meer om in de 
Cité des Jeunes meubelen te laten maken, 
zelfs gewone huisraad kan nauwelijks. De 
Cité moet terug de bedeftoer op. 
Gelukkig is er nog het 'interne missiecir-
cuit'. Scholen, kloosters, missieposten in 
en om rond Lubumbashi doen een be
roep op het centrum voor bouw- en in-
richtingswerken. Voor de Cité en haar 
school de ideale kans om praktische erva
ring aan de leerlingen mee te geven en 
een deel van de levenskosten te verdie

nen. Maar het ideaal van volledig finan

cieel en zelfstandig op eigen benen staan 

is voorbij. Gelukkig zorgen boerderij, vis

vijvers en moestuin voor eten op tafel. 

ZUSTERS VAN HOOP... 
Broeder Louis wil me per sé naar de 
Zusters van SintAndré brengen, een con
gregatie uit Doornik, waar nog enkel de 
Limburgse Mia Schepers het 'blanke ele
ment' vertegenwoordigt. Zij assisteert de 
Kongolese zustet Justine, overste en vee
arts, lange tijd decaan aan de universiteit 
van Lubumbashi en vandaag professor 
Zoölogie. Maar zuster Justine is nog veel 
meer. Ze werkt bij de Promotion 
Feminine, een vrouwengroep aan de rand 
van Lubumbashi, die ze uit de grond heeft 
gestampt. Een vijftigtal vooral alleenstaan
de vrouwen, hoofdzakelijk uit de prosti
tutie, zoekt nieuwe inkomsten. Angst 
voor aids en door de crisis minder in
komsten - ze raken zelfs hun zelfgestook-
te alcohol niet meer kwijt - hebben hun 
leven grondig gewijzigd. Ze zijn op zoek. 
Voor zuster Justine het ideale moment om 
een totaalaanpak te lanceren: alfabetise
ring, huishoudkunde, landbouw, afstap
pen van de traditionele levenspatronen. 
Moeilijker dan het klinkt. De vrouwen 
moeten immers totaal anders gaan leven. 
Tot op vandaag was het geld dat binnen
kwam voor nieuwe kleren, namaakjuwe-
len en opmaak bestemd. Nu moeten er in
vesteren in landbouwgerief en twee keer 
per dag hun groentetuintje aan de rivier 
gaan begieten. En vooral, ze moeten een 
bijdrage betalen om te kunnen genieten 
van wat de groep biedt: alfabetisering, 
moestuin, zaden, planten, vee. Hoe arm 
ze ook zijn, een financiële bijdrage moet. 
Teveel krijgen werkt alleen maar nega
tief... 

Zuster Justine staat op haar principes, ze 
heeft een hectare grond kunnen bemach
tigen voor haar Promotion Feminine. De 
varkensstal telt al honderd stuks, de 
groentetuin kan reeds een kleine oogst 
op de markten slijten. Een dorp verder 
heeft ze twee medezusters ingezet om de 
bewoners te organiseren: een dorpsco-
mité, een alfibetisatieprogramma, vacci
naties... 

Het zal niet de enige keer zijn dat we er
varen dat vrouwen, ook en vooral religi
euzen, veel verder staan dan hun manne
lijke collega's... 

Mark Vandommele 

Volgende week: 
Langs de Route Nationale n° 7 

Broeder Thieu 
In de klas 
van de 
metselaars. 

opzoek 
naar het 

nieuwe Kongo 
(2) 
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De regionale vu-krant 

Afdeling: Groot-Dilbeek 
Arr.: Halie-Vilvoorde 

Wanneer? Wo. 10 nov., van 20 tot 22u. 

Waar? In 't Verloren Hofke, Kaudenaardewijk) 
Info: Willy Segers. 

Afdeling: Mechelen 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Do. 11 nov., vanaf 15u. 

Waar? Taveme-restaurant Theater, 
Veemarkt, Mechelen-centrum. 

Info: Mare Hendrickx, 0495/10.17.27) 

Randactiviteit: Gezellig samenzijn met 
hapje en drankje. 

Afdeling- Borgerhout 

Arr.: Antwerpen 
Wanneer? Za. 13 nov, van 14 tot l6u. 

Waar? Taverne De Mugge, Dr Van de 

Perrelei te Borgerhout 

Info- Jan de Scheerder (03/236.45.40). 

r\ it najaar gaan in heei Viaanderen bestuursverl<iezingen door. WiJ brengt 
• ^ de data en de piaatsen waar deze worden gelnouden. Als aan de 

stemming een randactiviteit is gei<oppeld, wordt deze ool< vermeid. 

6 

Afdeling: Koatich 

Arr.: Antwerpen iiw • "i -• 

Wanneer? Za. 13 nov, van 10"to(12u. 

Waar? Zaal d'Ekster, Ooststatiestraat 1 te 

Kontich 

Afdeling: Arr. Antwerpen 

Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Vr. 19 nov, om 20u. 

Waar? CC Berchem, Driekoningenstraat 

126 te Berchem 

Info: Josée De Greef, 03288.58.80 

Afdeling. Nijlen 

Arr.. Antwerpen 

Wanneer? 20 en 21 nov 

Waar? Tijdens Restaurantdagen 

Info: VU-Nijlen 

Randactiviteit: Restaurantdagen 

Afdeling: Kampenhout 

Arr.: Halle-Vilvoorde 

Wanneer? Zo. 21 nov, van 18 tot 21u.30 

Waar? Riant (Fauna Flora), Visserij laan te 

Berg-Kampenhout 

Info: Roger SwiUen, 015/65.55.51) 

AfdeUng: Arendonk 

Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Ma. 22 nov, van 20 tot 22u. 

Waar? Postelboershof, Wampenberg in 

Arendonk. 

Info: Jan Bouillard, 075/82.20.35. 

Afdeling: Brasschaat 

Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Di. 23 nov, van 20 tot 23u. 

Waar? Oude Pastorij, Brasschaat 

Afdeling: Berlaar 
Arr.: Antwerpen 

Wanneer? Za. 27 nov 

Waar? Zaal Rubens, Dorpsstraat 4. 

Info: Walter Luyten, 03/482.11.93 en A. 

BeUens, 03/482.31.31. 
Randactiviteit: Jaarlijks etentje. 
Afdeling: Gavere 

Arr.: Gent-Eeklo 
Wanneer? Zo. 28 nov, van 10u.30 tot 
12U.30 

Waar? Café De Rooigem, Baaigemstraat 

183 te Gvere 

Info: 09/384.79.47 • Mark De Langhe 

H Voor meer info kunt u terecht bij 

Piet De Zaeger, Algemeen 

Secretariaat, tel. 02/219.4930. 

Epost: piet.dezaeger(a volksunie.be. 

VU&ID op TV 
TVI - dinsdag 16 november, 23u10. - onmiddellijk na het laatavondjoumaal 

Bestuursverkiezingen 
in Waasmunster 

Op 24 oktober trokken de leden van de VU van Waasmunster naar café St.-Cecilia voor 
het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur. Enkele dagen later kwam dit nieuwe bestuur 
samen om de functies binnen het bestuur toe te wijzen. Met genoegen kunnen wij dan 
ook de nieuwe bestuursploeg aan u voorstellen. 
Johan Waelkens, voorzitter; Frits Samoy, secretaris; Mon Bruggeman, penningmeester; 
Wim Mels, ondervoorzitter; Frida Aerts, Bea Heirman en Fernand Ketels, samen verant
woordelijk voor propaganda en pers; Erwin Verdurmen, schepen. 
De nieuwe bestuursploeg nam meteen haar eerste belangrijke beslissing. VU-
Waasmunster verkiest unaniem om naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 te gaan 
met een eigen VU-lD-lijst. Het bestuur is er immers van overtuigd dat de VU zich vol
doende kan profileren om na 6 jaar bestuursverantwoordelijkheid een succesvolle uit
slag tegemoet zien. Fr. Samoy 

'Oijy Phii':^r' 
De balans van 4 maanden paars-groen regeren met Cuy Verhofstadt \s niet rooskieung Liberalen, 
socialisten en groenen beloofden nieuwe tijden 'Snel en efficient', zo definieerde Verhofstadt 
zijn beleid Maar wat blijkt ? Elke minister doet z'n ding, maar een coherente visie ontbreekt Dat 
IS alvast de conclusie van de VU&lD-fracties in Kamer en Senaat U ziet en hoort interviews met de 
parlementsleden Geert Bourgeois, Fons Borginon, Fneda Brepoels en Patrik Vankrunkelsven 

Een programma van de Viaams-Nationale Omroepstichting (VNOS vzw). 

f» •»«»«. rsjf»» «,B%ij» - ) » ; 'T' .M:J^^iili ' 

WlJ-reddingsplan 
'ZÉ. ligt voor 

Nu zaterdag 13 november zal Jan Loones, lid van het Comité voor de red
ding van WIJ, een actieplan aan de partijraad vooheggen en toelichten. 
Reeds eerder gaf het Dagelijks Bestuur zijn goedkeunng aan het plan. 
Volgende week publiceren wij het dan om er vervolgens, hopelijk met de 
medewerking van velen, hard tegen aan te gaan 
De week daarop brengen we ook een eerste stand van zaken 
In afwachting worden nog steeds medewerkers gezocht voor de 
Werversgroep 

Aanmelding bij het secretariaat van de reddingsactie Mia De Prins of Hilde 
De Leeuw (tel 02/ 219 49 50, fax. 02/ 219 97 25, e-post redactieOvprti be 

11 november 1999 

http://volksunie.be


WM-studiedagen 
over 

gemeentebeleid 
Na de geslaagde startdag in Herent, lan

ceert de Vereniging van Vlaamse Manda

tarissen (WM) nu een tweede initiatief 

ter ondersteuning van haar huidige en 

toekomstige mandatarissen. Tijdens de 

maanden november '99, januari en fe

bruari '00 worden telkens twee studie

dagen georganiseerd door de WM. Het 

Vlaams Nationaal Studiecentrum, 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel en 

Volksunie werken mee. 

De onderwerpen zijn gericht op de lo

kale verkiezingen van zondag 8 oktober 

2000, daarbij komen zowel de gemeen

te, het OCMW als de provincie aan bod. 

De vergaderstructuur ziet er als volgt 

uit: na de verwelkoming schetst een 

vakspecialist zijn/haar (hopelijk) grens

verleggende visie over het betrokken 

thema; na een grondige groepsdiscussie 

worden rond het thema enkele krijtlij

nen vastgelegd die als basis kunnen die

nen voor het VU&ID verkiezingspro

gramma 2000.. 

De eerstkomende studiedagen gaan 

door op-

• Zaterdag 20 november '99 m de 

Europahal, Generaal S. Maczekplein 

te Tielt. 

Voormiddag: van 9 tot 12u. over 

'Mobiliteit en verkeersveiligheid: 

krachüijnen voor gemeenten'. 

Namiddag: van 14 tot 17u. over 

'(leef)milieubeleid in de gemeente'. 

• Zaterdag 27 november '99 in De 

Kraanburg, Persoonshoek 9 te 

Mechelen. 

Voormiddag: van 9 tot 12u. over 

'TaakinvuUing Sociaal Huis'. 

Namiddag: van 14 tot 17u. over 

'Veiligheid: politie en brandweer'. 

Inschrijven met vermelding van 

gewenste datum en storten van 

500 fr. op rek. nr. 435-3272481-

88 (WM). Warm middagmaal 

mogelijk. 

Volgens Vlaamse minister van Toerisme 
Renaat Landuyt (SP) moet het uit zijn 
met de benaming 'Vlaamse kust'. Het 
moet weer de aloude Belgische kust wor
den. 

Eerder al liet deze 'Vlaamse' excellentie 
horen dat men beter terugkeert naar het 
begrip 'Belgisch toerisme'. Tot vandaag 

In dezelfde zin Iaat de Volksunie van 
Halle-Vilvoorde haar grote ongerustheid 
horen over de inspanningen van federaal 
Justitieminister Verwilgen om in Brussel 

Halle-Vilvoorde 
wil Vlaamse l<ust 

liet de Vlaamse regering niet horen dat zij 
dit standpunt al dan niet deelt. 
Het Volksunie-bestuur van het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde ervaart de uitspraak 
als de zoveelste illustratie van Belgische 
recuperatie, daarin gesteund door de 
leden van de Vlaamse regering zelf. 

de taalwet inzake gerecht aan te passen 
ten gunste van Franstalige Brusselse rech
ters. Hiervan kan geen sprake zijn. 
De Volksunie van Halle-Vilvoorde vraagt 
de partijleiding en de federale VU-parle-
mentsleden ter zake de grootste kordate 
afwijzing te laten horen. 7 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 13 nov. GENTBRUCGE: 5de 

Fototentoonstelling van de Gentse Vrije 
Amateurfotografen. Tot 21 nov. In de poly
valente zaal van het Dienstencentrum van 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat 35-45. 
Opening op 13/11 om 15u., gevolgd door 
receptie en gezellig praatcafé. Toegang 
gratis. Open van 10 tot 17u. Org.: Dr 
Goossenaertskring. 

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

Wo. 17 nov. ADECEM: Bert Anciaux 
vertelt over zijn wedervaren als minister 
en beantwoordt uw vragen. Om 20u. in CC 
De Hoogen Pad, mevr Courtmanslaan 77 
te Adegem. Org.: vu-Eekio, Maldegem, 
Kaprijke en Assenede. 

Vr. 19 nov. ERPE-MERE: 'Actief 
burgerschap'. Lezing door Hilde Houwen. 
Vanaf 20u. in Administratief Centrum 
Steenberg, Oudenaardse steenweg te 
Bambrugge. Org.: VU-Erpe-Mere i.s.m. 
Rodenbachfonds. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 19 nov. MOORSLEDE: 

Gespreksavond met Geert Bourgeois. Om 
20u. In zaal St.-Jozef te Slijps-Kapelle. Org.: 
VU-Moorslede-Ledegem. 

Vr. 19 nov. OOSTENDE: Voordracht 
door Lionel Vandenberghe, voorzitter 
IJzerbedevaartcomité. Om 20u. in De 
Vlasschaard, Oud Strijdersplein 4 te Stene-
Oostende. Org.: VU-Oostende. 

WO. 24 nov. BRUGGE: Jan 
Manssens over 'De situatie in Noord-
lerland'. Om I5u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de acti
viteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst.org,: WVG-Brugge-Zuid. 

WO. 29 dec. iZECEM: Kerststallen-
tocht met FVV-lzegem. Meer info bij 
Renata Blondeel (051/30.48.08). 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 11 nov. SINT-PIETERS-LEEUW: 

vu-campagne op de jaarmarkt. Sterkere en 
betere gemeenten in de 2lste eeuw. 
Samenkomst om 10u. aan parking Coloma 
(centrum). Org.: vu-Halle-Vilvoorde. 

Vr. 12 nov. MACHELEN: Berdeldig. 
Ontmoetingsavond met als thema 'Bre-
tagne'. Voorzien van Bretoense dranken, 
spijzen en muziek. Vanaf 20u. In zaal IMova, 
Kerklaan 19 te Machelen. Org.: VU-
Machelen. 

Za. 13 nov. KRAAINEM: 
Uilenspiegel. 2de-hands boekenmarkt. In 
Cemeenschapscentrum De Lijsterbes, 
Lijsterbessenbomenlaan 6 te Kraainem. 
Van 10 tot 16u. Ook op zo. 14/11 van 9 tot 
13u. Gratis inkom. Info en inschrijving: 
02/720.69.84. 

Zo. 14 nov. LEUVEN: Vlaamse 
Vredesdag. Om llu.30 misviering in de St.-
Pieterskerk te Leuven. Om I3u. maaltijd in 
spijshuis Georges met toespraak door 
schepen De Vies over 'De toekomst van de 
stad Leuven' en slottoespraak door Louis. 
Vandersijpen. Inschrijven voor maaltijd 
door storting van 625 fn op rek. 979-
5221016-93 van VOS-Leuven. 

Za. 20 nov. BIERBEEK: VU-ID-
Eetfestijn. Van 17 tot 22u. in het Buurthuis 
te Korbeek Lo. Menu: soep, paling in 't 
groen of koninginnehapje of stoofvlees, 
dessert. Ook op zo. 21 nov. Van 11u.30 tot 
I5u. Org.: VU-Blerbeek. 

Za. 27 nov. LENNIK: VU-campagne 
op de jaarmarkt: Sterkere en betere ge
meenten in de 21ste eeuw. Samenkomst 
om I0u. aan Markt nr 15. Org.: vu-Halle-
Vllvoorde. 

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

Slagmolen: video-projectie op groot 
scherm over 'De ondergang van de 
Wilhelm Gustloff 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.: IJzerbede
vaartcomité i.s.m. DF-VVB-VWC. 

Za. 20 nov. HASSELT: Herfstavond 
in de Catharhinazaal, N. Cleynaertstraat. 
Herfstmaaltijd (400 fr, -12j. 250 fr). 
Gastspreker: Geert Bourgeois. Inschrijven 
vóór 17/11 bij Frieda Brepoels, 
(011/23.30.59, fax 011/23.31.70). Org.: 
vu-Hasselt. 

I Za. 4 dec. OPOETEREN: 22ste 
Uilénspiegeldag in zaal De Riet te 
Opoeteren. Om I8u.30 eucharistieviering. 
Om 19U.30 feestviering met feestrede 
door Carios Van Louwe, lekker tafelen, sa
menzang, tombola en de uitreiking van het 
Uilenspiegeleremerk. Org.: IJzerbedevaart
comité Gewest Maaseik-Bree-Maasland. 
Info; W. Rosiers (86.35.38). 

ANTWERPEN 
' ZO. 14 nov. HOBOKEN: 

Ontbijtgesprek over de problemen binnen 
de voedselindustrie en het dopinggebruik. 
Gastsprekers zijn Flor Van Noppen en Chris 
Gossens. Inleiding door Bart Staes. Aan
vang om 9U.30 in zaal Moretus, Berken-
rodelei te Hoboken. Deelnameprijs: 250 fr, 
ontbijt inbegrepen, inschrijven op tel. 
288.58.80 (kantooruren) of op tel. 
288.04.73, Org. VU-Hoboken. 

Zo. 14 nov. KALMTHOUT: 
Museumbezoeken te Bonn en Monchen-
gladbach met werken uit het Prado van 
Madrid. Vertrek om 7u. aan Heide station. 
Meer info bij Annie Van Lerberghe 
(666.87.93). Org,: DF en VTB-VAB, 

Ma. 15 nov. KALMTHOUT: Jan De 
Laender over 'De psychologie van de 
wreedheid'. Om 20u.15 in zaal Monida, 
Heide-Kalmthout. Deelname: leden 150 fr, 
niet-leden 200 fr (1 consumptie inbegre
pen). Org.: FVV-Kalmthout. 

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. 

Vr. 19 nov. TONCERLO (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-
Llmburg. 

Za. 20 nov. HOVE: Jaariijks mossel-
feest van VU-Hove. In het parochiaal cen
trum St.Jozef (Urania), J. Mattees-
sensstraat 62. Deelname: 450 fr (aperitief 
- mosselen - dessert) of 350 fr (aperirief -
koude schotel - dessert). Inschrijven bij 
Willem Nllet (455.65,46). 

, 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. 

DO. 25 nov. BERCHEM: Gezelle-
avond. Om 20u, in CC te Berchem. 
Gastsprekers: Prof. Marcel Janssens en 
Chantal de Waele, Inkom 200 fr, wk, 150 
fr Kaarten bij Monique (230,77,59 - na 
18u.) of bij Paula (321.73,60), Org.: FW-
Berchem, 

Za. 27 nov. BERLAAR: VU-eetfes-
tijn met bestuursverkiezing te Beriaar, 
Vanaf I9u. in zaal Rubens. Deelname 900 
fr Info: Walter Luyten (03/482.11.93) en 
A. Bellens (03.482.31.31). Org.: vu-Beriaar. 

za. 27 nov. BERCHEM: Jaariijkse 
quiz met Bob Bolsens. Start om 20u. in het 
CC, Driekoningenstraat 126. Info: Thea van 
Gelder, 03/321.19.86. Org, Vlaamse Kring 
Berchem, 

DO. 2 dec. BERCHEM: Bezoek ten
toonstelling 'EIck zijn waerom'. Afspraak 
om I3u,30 aan het Musem voor Schone 
Kunsten, Inkom: 200 fr -i- 150 fr audio-
gids. Seintje geven als u meegaat. Org.: 
FVV-Berchem, 

Ma. 13 dec. KALMTHOUT: Jan 
Verschueren over 'De werking van tele-
onthaal'. Om 20u,15 in Monida te Heide-
Kalmthout, Deelname: leden 150 fr, niet-
leden 200 fr (1 consumptie inbegrepen). 
Org,: FW-Kalmthout, 

Za. 18 dec. BORGERHOUT: Hulde 
Wim De Meyer Om 15u, misviering in OLV-
Ter Sneeuw (Laar-Borgerhout), Nadien re
ceptie en tentoonstelling in zaal 
Reuzenpoort, Reuzenpoortstraat te 
Borgerhout, Org,: Vlaamse Kring voor 
Volksontwikkeling, 

11 november 1999 

http://wenst.org


Engels bij 
Provincie West-Vlaanderen 

w. Vandaele: 
"Dit Is 

werkelUk 

absurd!" 

Tijdens de begrotingsbesprekingen op de 
provincieraad van West-Vlaanderen van 
een paar weken geleden betreurde provin
cieraadslid Wilfried Vandaele (VU) dat er 
in de publicaties van de provincie vaak 
vreemde - vooral Engelse - woorden wor
den gebruikt. Om de collega's wakker te 
schudden sprak hij de raad enige tijd in het 

Engels toe. De deputatie gaf toe dat er een 
probleem is en geloofde er iets aan te zul
len doen. 

„Groot is dan ook mijn verbazing als ik de 
uitnodiging krijg voor een studiedag over. 
'Strand, Kust en infrastructuur' voor 26 no
vember", aldus Vandaele De dag wordt 
georganiseerd door de Vlaamse 
Gemeenschap en de provincie West-
Vlaanderen. 

De voertaal van de studiedag is het Engels 
Wie een simultaanvertaling naar het 

Nederlands wil, moet dat aanduiden op 
zijn inschrijvingskaart 
De motivering hiervoor luidt dat er ook 
Griekse en Portugese partners op de stu
diedag aanwezig zijn. 

Wilfried Vandaele: „Dat is toch je reinste 
onzin. Dat is de omgekeerde wereld. De 
voertaal hoort het Nederiands te zijn, en 
uit beleefdheid tegenover de buitenlandse 
gasten moet er vertaald worden naar het 
Engels, of beter nog naar het Grieks en 
Portugees." 

Vandaele wijst erop dat alle sprekers het 
Nederlands als moedertaal hebben, en dus 
een taal moeten hanteren die niet de 
hunne is Dat komt de duidelijkheid van 
de uiteenzettingen zeker niet ten goede. 
Voorts worden haast uitsluitend 
Vlamingen op de studiedag verwacht. 
W. Vandaele: „Ik maak zelf vaak interna
tionale vergaderingen mee, en ben niet fa
natiek in die dingen. Maar wat de provin
cie en de Vlaamse Gemeenschap hier 
doen, is werkelijk absurd." 

vot?f het onbekende was nog nooit een g o e d e raadgever . 

D ö c - o ' n Alt u beslist we ten w a t <jj t iw k inderen en de were ld te wachten staat 

na de komende e indejaarsgekte. 

•» reaocji«,<^u«p vo i i ivnacft en Trends bitfeten somen naar de toekomst. Elk vanuit zi jn e igen 

spsct ief . W a t z i j z a g e n en was ze e r van vonden staat stevig gebunde ld in M i l l e n n i u m 2 1 

3 0 0 blctdzi'tden vol tendensen, prognoses en toekomst ige actual i tei t . Over alle face t ten 

vQn d e Tiieuwe w e r e l d w a o r i n u en wi j m o r g e n zul len samenleven. 

/ e i rossend o f b e v r e e m d e n d , met hier en d a a r een re la t i ve rende noot. 

met MiHeïimiiiTi Magazine weet u wat het wordt. 

Vanaf 9 november bij u w dagbladhandelaar . Koop het en u kunt ook nog na 31 december méér d a n een mondvo l meepra ten . | i , ^ ^ ? ; T » j [ ^ i T ^ d l C I S 
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Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

IVlinimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel 4-BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 

i-^fe/ 

Ou Lhyj 
ilVii 'li 

V'jlïuüjili 

www.voiksonk.b9 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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Festival 
van Vlaanderen. 

de laatste klanken 

Twee weken geleden zong het Aalsterse 
mannenkoor Pro Musica' in de kapel van 
een rustoord madrigalen uit de renaissan
ce en werk van Mendelssohn en VicNees. 

Een van de oudjes merkte daarbij op dat 
dit muziek voor rijke mensen was. Een 
doordenkertje. De media hebben dit 
beeld veranderd. 

PALET 

Klassieke muziek is niet meer elitair, 
volksmuziek nog minder. Het Festival van 
Vlaanderen speelt daar handig op in. 
Neem een kaart van Vlaanderen. De plek
ken waar gemusiceerd wordt zijn bijna 
ontelbaar geworden: van het kasteel van 
Lilare in het landelijke Michelbeke over 
de Kartuizerskerk van Sint-Martens-Lierde 
tot de Brusselse Bottelarij. Ook het palet 
is anders en rijker gekleurd. Beethoven is 
er nog maar met een originele benade
ring, de ooit vermaledijde Bruckner 

wordt nu bejubeld, de hedendaagse Finse 
componiste Katja Saariaho krijgt carte 
blanche en de jeugd wordt verwend met 

het 'Klein Insectenboek' van Godfried 

Bomans en Haydns Schepping'. Af en 
toe zie je tussen het volk een glunderen-
Atjan Briers met wie het allemaal begon, 
toen het gebeuren zich afspeelde rond de 
Gentse Sint-Baafskathedraal of in de 
opera en wij met grote ogen opkeken 
iia.iT Karl Bóhm en Leonard Bernstein, de 
halfgod die ons via de televisie binnen
leidde in de wondere maar moeilijke we
reld van Mahler en Ravel. 

Ik sluit mijn tocht door Vlaanderen en 
zijn Festival af met volksmuziek en klein-
spraak. In Brakel brengt een Hongaars en
semble Klezmermuziek, ontstaan uit de 
Oost-Europese Jiddische cultuur, maar 
doordrenkt van Roemeense, Poolse, 
Russische en Griekse invloeden. De klari
net speelt een klaagzang die doet denken 
aan Bruchs 'Kol Nidrei', de viool zingt de 
hartstocht van de zigeuners uit. Ik herken 
sporen van Bartok en folklore, van vreug
de maar vooral van melancholie. Ik zie 
beelden van kampen en zuivering, van 
exodus en een verscheurde Balkan. Maar 

muziek is voor deze mensen adem en 
houvast en voor de toehoorders verwon
dering. 

ONWAARSCHÜNLIJK 
Kleinspraak is een term die Herman De 

Coninck graag gebruikte als hij het in een 
van zijn essays over poëzie had. Want 
kleinspraak betekende voor hem beschei
denheid en eenvoud en het rusteloze zoe
ken naar het juiste woord. Die klein
spraak brengt het trio Maria Joao Pires 

(piano), Augustin Dumay (viool) enjian 

Wang (cello) in de festivalhal van de 
Gentse Bijloke-abdij. Pires is een van de 
grootste pianisten van haar generatie. 
Chopin, Mozart of Debussy krijgen van 
haar de trekken en de geaardheid die hun 

De moord op Shakespeare 
Anthony Horowitz werd bekend als 
schrijver van erg geliefde jeugdboeken, 
waarvan sommige al aan hun tiende druk 
zijn. Hij wordt regelmatig vergeleken met 
Roald Dahl. maar om die vergelijking he
lemaal te doorstaan, moest hij een thriller 
voor volwassenen schrijven. Dat deed hij 
met "William S', boek dat zonet in wereld
première is verschenen bij Continental 
Publishing. 

HOLLYWOOD 

Wie weet dat Horowitz voor televisie maar 
liefst 15 uur 'Poirot' schreef en 5 uur 
'Robin of Sherwood' • BBC-kijkers kon
den ook de 8 uur 'Crime Travelier' zien -
en dat zijn theaterstuk 'Mindgame' op dit 
ogenblik door Engeland toert, begrijpt 
ook dat het schrijven van boeken, wat hij 
het liefst doet, soms erg in het gedrang 
komt. Maar er moet brood op de plank 
komen, en dat krijg je nog steeds niet met 
boeken alleen. Horowitz is op het ogen-
Wik druk bezig met het schrijven van een 
6-delige serie voor de BBC, naar zijn 
eigen (jeugd)boek 'Duivel en duivels-
maatje' dat speelt in de tijd van 
Shakespeare. 

Naast Charles Dickens zijn Shakespeare 
en de tijd van Elisabeth I van Engeland 
stokpaardjes van Horowitz. En met stok
paardjes kun je alle kanten uit. In 'William 
S' stuurt hij een zekere William 
Shakespeare naar Hollywood. Deze 

wordt reeds in het begin van het boek ver
moord. Zijn vrouw, die reeds vele jaren 
van hem is vervreemd en in Engeland is 
blijven wonen, vraagt een vroegere 
schoolvriend om naar Hollywood te rei
zen om daar de nodige formaliteiten te 
vervullen, en zijn lichaam naar Engeland 
over te brengen. Deze schoolvriend, 
Martin Holland, is PR-man van een hotel
keten, en een gewone doordeweekse 
kerel met huwelijksproblemen. Ook hij 
heeft Shakespeare reeds jaren niet meer 
gezien, maar wil wel eens proeven van 
het succes dat deze in Hollywood had. 
Was diezelfde Shakespeare niet de win
naar van maar liefst twee Oscars voor het 
beste scenario? Holland arriveert in het 
huis van zijn jeugdvriend, en ziet zijn 
beeld al vlug aan diggelen geslagen, nadat 
hij steeds meer smerigheid ontdekt. 
Horowitz, die een regelmatig bezoeker is 
van Los Angeles, omdat hij daar probeert 
voet aan de grond te krijgen in het film-
milieu, beschrijft deze stad als een poel 
van zonde, van over-lijken-gaan, van on
verschilligheid. En hij beschrijft op haast 
racistische wijze de Amerikaanse manier 
van leven. Shakespearekenners zullen 
zich bescheuren wanneer ze een aantal 
van de door filmverantwoordelijken 'her
schreven' scenario's van de grote bard 
onder ogen krijgen. Zo is er de film 
'Hamlet' die 'Hamnet' had moeten heten, 
maar omdat de verantwoordelijke van de 

filmmaatschappij een stotteraar is, van 
naam wordt veranderd. 

EEN RIST LIJKEN 

De moord op Shakespeare blijkt de trek
ker te zijn die een hele rist gebeurtenis
sen op gang schiet. Martin Holland wordt 
geconfronteerd met moord, doodslag en 
afpersing. Een starlet wordt, samen met 
haar moeder, in hun stacaravan opgeslo
ten en in brand gestoken. Een geheimzin
nige kerel probeert Martin te vermoor
den, wanneer hij steeds meer stukjes van 
de puzzel ontraadselt. Totdat Martin uit
eindelijk door een agent van de speciale 
zedenbrigade wordt gered uit een zeer 
hachelijke situatie, en hij naar Engeland 
kan terugkeren, zonder dat het raadsel 
van de moord is opgelost. De oplossing 
die pas in de laatste pagina's wordt gege
ven is een knaller van jewelste. Een thril
ler die tegelijk aan het beste van Graham 

Greene (The Third Man), Robert Harris 

(Fatherland) en Raymond Chandler 

(Farewell, my lovely) doet denken. Niet te 
missen dus! 

Memos 

c» 'William S'. Anthony Horowitz. 
Uitg. Continental Publishing. 
400 bh., 995 fr. 

eigen zijn. Vanavond speelt ze tweeënder
tig variaties op een origineel thema van 
Beethoven. Pires is broos en frêle. 
Beethoven vereist kracht. Het onwaar
schijnlijke gebeurt. Het huwelijk tussen 
beide is van een zeldzame harmonie. Het 
'Geistenrio' van Beethoven en het trio 
voor viool, cello en piano n° 1 van 
Brahms sluiten het Festival af 
Kamermuziek is uitgepuurd en sober als 
een cisterciënzerabdij. Maar geen noot of 
steen mag verkeerd Uggen. Beethoven 
suggereert in het middendeel oneindig
heid, Brahms blijft een gevoelsmens maar 
onderhuids. Zelden hoorde ik drie instru
menten zo spontaan en harmonieus met 
mekaar praten. 

Wouter De Bruyne 9 

Voor schuurdeuren 
en zwanzers 

Zeer recent verscheen bij uitgeverij Facet 'Het Antwerps 
dialect van dezekestijd tot in de 21ste eeuw', een werk
stuk van Jack De Craef die erin bestond onn een hele 
Antwerpse woordenschat op te zoeken en voor buiten
staanders verstaanbaar te maken Alhoewel met enkel 
leken zullen hiermee in de Sinjorenstad aan hun trekken 
komen, ook 'echte' Antwerpenaren willen de woorden 
uit grootmoeders tijd wel eens vergeten 
Een woordenboek is nooit af, daarvoor waarschuwt ook 
de uitgever al, maar wie het doorloopt kan met anders 
dan vaststellen dat taal, in dit geval een diaiect^eeft won^ 
dermooi gegeven is dat altijd weer opnieuw i i d f tdt 
nieuwe taal Wat anders te denken van t3 r̂men als 
'zweetdief', waarmee iemand die profiteert van'ancter-; 
mans werk wordt omschreven, of een 'loervinlj", duidend 
op iemand die graag alles heeft gezien. Dit woordenboek 
bevat naast tal van relatief eenvoudige verklaringen ook 
meer uitgebreide omschrijvingen van ruimere, overwe
gend typisch Antwerpse, verschijnselen en gebruiken. 
Dat maakt dat er ook een schat aan heemkundige infor
matie in staat Zo leren we meer over de 'wijkcinema's', 
waarbij de samensteller met vergeten is er voor elke bio
scoop een sfeerbeeld bij te schetsen. Ook kom je tot de 
ontdekking dat de 'Seefhoek' zijn naam waarschijnlijk 
ontleent aan een café op de hoek van een straat waar 
zgn seef, een blond of wit bier te vergelijken met de hui
dige Hoegaarden, werd getapt. Daarvan is trouwens ook 
het woord 'seefkantoor' afgeleid: het is de verouderde 
benaming voor een herberg of een dranklokaal Een 
'azijnpisser' die dit geen prettige uitgave vindt' 

c» Het Antwerps dialect van dezekestijd tot In de 2lste 
eeuw. Jack De Craef. Ultg. Facet - Antwerpen. 11 de 
aangevulde en tjewerkte dnik 1999. 320 biz.. 895 fr. 
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VAN BOEK NAAR DOEK 

is de titel van een rubriek in 'TijdingenJijdschrift voor bet boekbedrijf'. 

Hierin wordt aangekondigd welke boeken zullen worden verfilmd. Het is 

duidelijk waarom deze rubriek er is: een verfilmd boek is er twee waard. 

De redenering ligt voor de hand: het boek wordt verfilmd, het zal dus wel 

een goed boek zijn. Dat is natuurlijk niet altijd waar, een slecht boek kan 

soms een goeie film opleveren, tenvijl een goed boek meestal niet bevre

digt wanneer het wordt overgebracht naar het scherm. Recent nog wilde 

de uitgever van het jeugdboek 'De lans en het zwaard: Jeanne d'Arc' van 

de Britse jeugdauteur Michael Morpurgo, profiteren van het feit dat 

Jeanne d'Arc in de nieuwe film van Luc Besson hoofdpersonage is en in

haken op de reclamecampagne, maar toen hij de film had gezien, besloot 

NIEUW IN DE BIOS 
hij wijselijk dit maar niet te doen. 'Agnes Browne' (die hier enkele weken 

geleden werd besproken) wijkt in diverse opzichten af van het boek, en 

diegenen die het boek hebben gelezen zouden wel eens kunnen afknap

pen op de film, terwijl de film - hoewel dus niet zo goed als het boek - toch 

een reclamezuil is voor het boek 

Ook kunnen boehen en auteurs door de film wel eens uit het vergeetboek 

worden gehaald. Neem nu Edgar Hilsenrath, een auteur die meestal wel 

een uitgever vindt, maar zijn lezers zeer dikwijls enkel langs De Slegte 

weet te bereiken. Hilsenrath zag de rechten van zijn 30 jaar oude mees

terwerk 'De nazi en de kapper' verkocht worden aan regisseur Agnieszka 

Holland. 

De grote Hollywoodbazen hebben speciale mannetjes in dienst die de 

boekenmarkt afschuimen, en een boek dat nog niet is vertaald, zal mak

kelijker aan een buitenlandse uitgever worden verkocht indien je erbij 

kunt vermelden dat het wordt verfilmd (liefst in Amerika, gevolgd door 

Engeland, Zweden, Frankrijk, Duitsland). Niemand had nog over 'Trage 

Dagen' van Eric Kloeck geschreven, tot Jean Bucquoy bekend maakte dat 

hij de verfilming ervan wel zag zitten, en het boek plots nieuws werd. 

'Zaken zijn zaken' zo luidt de opdracht van het nieuwe boek van 

Anthony Horowitz 'William S.', en laat ons eerlijk zijn. een boek en een 

film hebben uiteraard met cultuur te maken, maar ze moeten toch ook 

aan de man worden gebracht 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

^s=v Nell Dokter Lovell wordt naar een hut in de 
wildernis van Blue Ridge Mountains gestuurd om er 
de dood van Violet Kelly vast te stellen. Hij treft er 
Nell aan, een wereldvreemde en bange vrouw, die 
een eigen, onverstaanbare taal brabbelt Lovell wil 
haar helpen Amehkaanse drama van Michael Apted 
uit 1994, met Jody Foster, LIam Neesson en Natasha 
Richardson. Zat. 13 nov., Ned. 1 om 20u.31 

^•<^=^ Rising Sun Amerikaanse film van Philip 
Kaufman uit 1993, met Sean Conner/, Wesley Snipes 
en Harvey Keitel. Los Angeles, rond 1990. Tijdens de 
inhuldiging van de Nakamoto-toren, symbool voor 
de machtspositie van de gelijknamige Japanse mul
tinational, wordt Cheryl Lynn Austin, een jonge, cal-
Igirl, gewurgd... Zon. 14 nov., Kanaal 2 om 21u.20 

•̂=s=v The Pelican Brief Kort na elkaar worden 
twee rechercheurs van het Hooggerechtshof ver
moord. FBI en CIA staan voor een raadsel. Studente 
in de Rechten Darby Shaw puzzelt een theohe in el
kaar met betrekking tot de moordzaken. Het spoor 
leidt naar een machtige en corrupte oliemagnaat, 
die banden heeft met de hoogste regeringskringen. 
Amerikaanse thnller van Alan J.Pakuia uit 1995, met 
Julia Roberts, Denzel Washington en Sam Shepard. 
Maan. 15 nov., VT4 om 21 u. 

^"^M^ Entangled Frans-Canadese misdaadfilm van 
Max Fisher uit 1995, metJudd Nelson, Pierce 
Brosnan en Laurence Treil. David, een getalenteerd 
schrijver, zit volledig aan de grond, tot wanneer hij 
het fotomodel ontmoet. Hij schrijft een verhaal over 
haar, maar in een vlaag van jaloezie vermoordt hij 
de fotograaf die haar beroemd maakt... DIns. 16 
nov., Kanaal 2 om 20u.55 

Ewan McGregor en 
Tara Fitzgerald In de 
schitterende 
tragikomedie 
'Brassed Off', 
woens. 17 nov., 
Canvas om 20u.55. 

•̂=s=sv Singles Amerikaanse relatiekomedie uit 1992 
van Cameron Crowe, met Bridget Fonda, Comapbell 
Scott en Kyra Sedgwick. Een blok vrijgezeilenflatjes 
in Seattle. Steve baalt van z'n gecompliceerde lief
desavonturen. Hij heeft genoeg van de vrouwen en 
besluit zich toe te leggen op de ontwikkeling van 
een treinproject. Tot Cupido weer toeslaat. Don. 18 
nov., VT4om21u. 

^ ^ ^ Accidental Hero Amerikaanse komische film 
van Stephen Frears uit 1992, met Dustln Hoffman, 
Geena Davis en Andy Garcia. Het vliegtuig van tv-
journaliste Cayle Cayley stort neer. De jonge vrouw 
Is ongedeerd, maar de wagen van Bernie LaPlante 
wordt beschadigd door het ongeval. Zonder erbij na 
te denken, snelt Bernie de inzittenden te hulp. 
Nadien vertelt hij zijn verhaal aan John Bubber, die 
denkt munt te slaan uit hetgeen hij net gehoord 
heeft. Vry. 19 nov., TV1 om 21u.40 

Uitgeven is een moeiiijlc vale 
„Hoewel ik geen greintje sympathie 

heb voor de auteur en zijn literaire - als 
het al literatuur is - vulgariteiten is de be
slissing van het Hof van Beroep verwer
pelijk en verkeerd. Ze is strijdig met de 
grondwet omdat die preventieve maatre
gelen tegen de drukpers verbiedt en ze 
doet inbreuk op het gerechtelijk wetboek 
omdat er binnen de twee dagen een ar
rest is gemaakt op basis van een eenzijdi
ge procedure zonder tegensprekelijk 
debat. (...) Anderzijds beroept de auteur 
zich op het fictief-literaire van zijn roman, 
wat een totaal waardeloos argument is. 
Zijn recht op vrije meningsuiting stopt, 
net zo goed als dat van iedereen, waar de 
persoonlijkheidsrechten van een ander 
beginnen" zegt Leo Neels, professor 
Mediarecht aan het Belang van Limburg 

(3 nov. jl.) over 'de zaak-Brusselmans'. 
Ook in beroep werd de verspreiding van 
Brusselmans jongste uitgave verboden. 
Het Hof baseerde zich daarvoor op Neels' 
laatste argument. 

Feit is dat Monica Van Paemel hoogst
waarschijnlijk naar aanleiding van 
Brusselmans' roman 'Uitgeverij Guggen-
heimer' al twee keer met de dood is be
dreigd. In het boek laat de auteur iemand 
met de naam Monica Van Paemel ver
krachten door Guggenheimer, het hoofd
personage. De beslissing om het werk uit 
de handel te nemen werd genomen nadat 

mode-ontwerpster Ann Demeulemeester 

een klacht had ingediend. Brusselmans 
zelf spreekt over fictie en noemt de per
soon die Van Paemel bedreigt een 'flauwe 
plezante'. Bij de uitspraak in beroep ver
wees hij naar een 'boekverbranding'. 

Veel internauten gebruiken het we
reldwijde web als een plaats waar het 
goed is om illegaal muziekjes te kopiëren. 
Sinds enige tijd is het immers vrij eenvou
dig om via zgn. MP3-sites muziekbestan
den van het net te halen. De afnemer be
taalt daarvoor meestal geen auteursrech
ten. De Rechtbank van Koophandel in 
Brussel heeft vorige week de internetaan
bieder Skynet - een dochter van Belgacom 

• veroordeeld omdat enkele van zijn klan
ten verbindingen maakten met dit soort 
MP3-sites. Skynet gaat in beroep en zegt 
niet in te kunnen staan voor de daden van 
derden. 

De plannen om in België een gratis 
krant te verspreiden nemen concrete 
vormen aan. De bladen zouden verdeeld 
worden in o.a. de stations van de NMBS. 
Totnogtoe zijn er twee kandidaten voor 
de uitgave van zo'n gratis blad. Aan de 
ene kant hebben de uitgerijen RUG, 

Rossel en Roularta de handen in elkaar 
geslagen om het project 'Metro' van de 
grond te krijgen. Dat zou een krant 
moeten worden met vooral korte 
berichten en met een oplage van 160.000 

De l//?r heeft de slag om de dino's gewonnen. 
Eerdaags zal de openbare omroep de 
prestigieuze BBC-reeks 'Walking witn 

Dinosaurs' op de Vlaamse kijker loslaten. Ook 
VTM wilde de reeks binnenhalen. 

exemplaren, 80.000 aan iedere kant van 
de taalgrens. Daarnaast heeft ook de 
Zweedse Modern Times Group bij de 
NMBS een voorstel ingediend. Deze 
laatste geeft in het moederland met groot 
succes een eigen gratis krant uit. Het 
moge duidelijk zijn dat de uitgevers erop 
hopen de bladen te kunnen financieren 
met de inkomsten van advertenties. Het 
eerste gratis nummer zou tegen 1 maart 
2000 worden verdeeld. 
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Carl Huybrechts zal in onze herinne-
hng In de eerste plaats blijven door
leven als de leukste van de sportre
dactie. Huybrechts verliet de VRT-
sportdienst, onder meer omdat hij 
veel nevenactiviteiten had, zoals een 
programma voor een Nederlands 
station. Daarna was het lange tijd 
was het bijzonder stil rond deze 
Antwerpenaar. De programma's die 
hij maakte of - in het geval van VT4 -
de voorstellen daartoe sloegen niet 
echt aan. Maar sinds vorige zomer 
staat de mediagenieke presentator 
weer in het middelpunt van de be
langstelling. Omdat hij één van de 
drijvende krachten was achter de 
fusie tussen Germinal Ekeren en 
Beerschot, omdat hij bIj Goedele op 
visite kwam als 'gevallen engel', maar 
ook omdat hij weer op het VRT-
scherm te zien was met aardige pro
gramma's. 

Sinds vorige week heeft zijn 'Met an
dere woorden' plaats geruimd voor 
'Radio Romeo', een programma 
waarin zoekertjes en de mensen 
daarachter een hoofdrol krijgen 
Nieuw en spectaculair is het allemaal 

niet, maar dat betekent dan weer 
niet dat 'Radio Romeo' slecht Is. Het 
bevat alle human interest-elemen
ten waar Vlaanderen de jongste tijd 
zo'n nood aan schijnt te hebben. 
Een jongensachtige aanpak, de ca
mera in de huiskamer, de onbekende 

met de stelling dat ,,het toch niet 
kan dat wij hier denken dat dit niet 
bestaat" 

Jongensachtige programma's heb
ben jongensachtige onderwerpen en 
dus zat er ook een dosis gniffel-erec-
ties In deze 'Radio Romeo' Ene Paul 

Gezocht - Aangeboden 
Radio Romeo, dinsdag 2 november 1999, TV1 

Vlaming die zich drie minuten lang in 
de landelijke roem mag wentelen. 
Over dat alles wordt, al even klassiek, 
een saus van milde ironie gegoten. 
Zo maakten we kennis met een man 
die ons EHBO-tlps verschafte voor 
een potentiële ontmoeting met 
UFO's. Zelf had hij de buitenaardsen 
al eens van nabij kunnen gadeslaan 
en gezien hij dit contact had over
leefd, mochten we er vanuit gaan 
dat we met een kenner te doen had
den. We leerden dat minstens drie 
soorten buitenaardsen deze aard
kloot al eens met een bezoek had
den vereerd. Geloof verzet In deze 
bergen, want de UFO-kenner sloot af 

Middelkoop (sic) kwam zijn volstrekt 
natuurlijke Indische potentieplllen 
aan de man brengen. Verder zagen 
we hoe een man zijn brandkast werd 
kapotgeboord, hoe een melkboer 
zijn laatste ronde deed en vernamen 
we meer over een koppel dat elkaar 
had leren kennen middels een adver
tentie in de breedvoehg in beeld ge
brachte Koopjeskrant. 'Radio Romeo' 
was niet bepaald onze natte droom, 
maar het heeft ons ook niet echt 
verveeld. En dat terwijl wij toch niet 
bepaald de door TV1 beoogde le
vensgenieter zijn. 

Krik 
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Onnavolgbaar 
„En ze leefden nog lang en gelukkig" Zo 
luidt het thenna van de Adventscampagne 
'Welzijnszorg' anno 1999, nnet als duidelij
ke ondertitel en verwijzing '1 op 8 oude
ren IS arm' 

Meer dan 200 000 ouderen beleven een 
kommervolle en soms intneste oude dag 

Dat IS de schrijnende realiteit 
Daartegenover staat het grote nieuws dat 
de dotaties van kroonpnns Filip verdubbe
len van 15 naar 31 miljoen fr Voor zijn hu
welijk worden 10 miljoen extra uitgetrok
ken Fabiola krijgt jaarlijks 50 miljoen voor 
'goede' werken 

Echt, Ik kan met meer volgen Wiens 
wedde wordt nu in één klap verdubbeld? 

Heeft de vonge regenng dan zo stevig ge
spaard dat deze dotatievermenigvuldiging 
wel kan? Waarom heeft men pnns Laurent 
in de kou laten staan'? 
Op 4 december, dag van het huwelijk van 
Filip en Mathilde, is er gratis openbaar ver
voer Ontroerend mooi van de NMBS, 
maar tegelijkertijd wordt een verhoging 
met 2,5% van een treinbiljet aangekon

digd Eerst geven, dan nemen 
Denkt deze regenng van VLD-SP-AgaIev nu 
werkelijk dat wij naïeve groentjes zijn? In 
dit land scheert men gratis 

Wllfried Roslers, 
Neeroeteren 

• WEDERWOORD • 

Monarchie 
Na de mededeling over actieve fiscale ont
duiking van een koning i vra een nalaten
schap van een slordige 12 miljard, komt 
thans de melding over een buitenechtehjk 
kind van zijn opvolger, weliswaar reeds 
langer bekend doch steeds doodgezwe
gen 

Onder meer de Franstalige benchtgeving 
vindt dat het openbaar leven stnkt ge
scheiden moet bbjven van het private be
staan, waarmee buitenstaanders mets te 
maken hebben Terecht Doch hierbij gaan 
ZIJ voorbij aan de essentiële voorbeeld
functie die van bovenaf dient te komen 
Hoe kunnen wij nu nog geloven in een 
morele en sociale kerstboodschap van 
zulk instituut' Hoe kan 90% der Belgen nu 
nog een mstelling blijven steunen die ge
tuigt van een dergelijke financiële en mo
rele hypocnsie' 

Roland Putseys, 
Heide-Kalfflthout 

Het debat (1) 
Het artikel van Chns Vandenbroeke over 
de verkiezingsuitslag van 13 juni (WIJ, 21 
okt jl) heeft mij verbaasd Bert Anciaux 
en de voorstanders van de vernieuwings
beweging zouden de VU een ondienst 
hebben bewezen Integendeel' Onze par
tij haalde voor het eerst sinds lang op
nieuw een hoge score bij jonge kiezers 
Ik zou de auteur nog kunnen volgen, 
mocht hij gewezen hebben op de moei
lijkheid om een deel van de oudere ach
terban te winnen voor de vernieuwing 
Maar ligt de reden daarvan misschien niet 
bij de opstelling van de cntici en hun 
vrees voor vernieuwing' 

Gaby Baetens, 
Aalst 

de patient kunnen beklemtonen is moge-
hjk, maar ik heb veeleer het tegenoverge
stelde vastgesteld De patient wordt 
meestal met liefde en oneindig geduld 
omnngd en men spreekt tegen demente
renden nooit over zaken die zij m ver-
wardheid deden 

PaUiatieve verzorging kan voor velen een 
oplossing zijn, als ze tenminste betaalbaar 
is en als de patient met het gevoel heeft 
een last te zijn voor famdie en maatschap
pij Toen een insteUing van palliatieve zorg 
onlangs op TV kwam zei een bedlegeng 
patient „Ik zou liever dood zijn, nu me
teen, maar ze (de dokters) mogen met hé 
meneer" 

Als orthothanasie en opiaten tijdig toege
past worden kan euthanasie misschien 
overbodig worden, ook sedatiebehande-
ling kan een levensverkortend middel zijn 
bij dementerenden Maar neen, men steft 
dit zo lang mogelijk uit Ik heb ter zake er
varing in mijn familie- en kennissenknng 
Een 82-jange patient heeft tegen zijn wil 
een open hartoperatie ondergaan Een 
volledig demente schoonzuster van 81 
jaar heeft mer schedeloperaties ondergaan 
zonder het minste resultaat en werd na
dien nog aan de heup en de knieën ge
opereerd Mijn eigen moeder had MS van 
de ruggengraat, kon met meer spreken, 
niet meer eten, niet meer slikken en 
slechts ademen door een zuurstofappa
raat Wegens gebrek aan personeel waak
ten haar kinderen om beurten bij haar Ik 
heb toen dikwijls gedacht het apparaat stil 
te leggen Maar zou mijn moeder toen wel 
dood zijn, zou ze met nog meer naar 
adem snakken' 

Vandaar dat ik wens dat een dokter een 
terminale zieke helpt 

Margriet Vandamme, 
Oostende 
(ingekort) 

Over leven en dood Het debat (2) 
Dat geneesheer-internist Jo Valgaeren 
(WIJ, 28 okt jl - 'Over goede dood en 
over-leven') mijn opvatting over actieve 
euthanasie betwijfelt en wil weerleggen 
was te verwachten, ik kan er begnp voor 
opbrengen Hij heeft ook andere moge
lijkheden aangehaald om zinloze medi
sche behandelingen te staken en levens-
verkortende middelen uitgelegd Waar
voor dank 

Vooreerst moet ik zeggen dat het voor 
ons, vnjzinnigen, onmogelijk is in de 
dood te overleven, en dat voor ons de 
kwaliteit van het leven belangnjker is dan 
de duur ervan Deze opinie wordt gedeeld 
door evenveel mensen als er andere zijn 
Zelfe onder christenen zijn er velen die er 
zo over denken, vooral als zij betrokken 
zijn bij terminale zieken 
Dat ingesteldheden en gevoelens vanuit 
de directe omgeving het uitzichdoze van 

Gelukkig was er het Allerheiligenweek-
einde om WIJ van 28 oktober grondig te 
lezen Een artikel over euthanasie, de toe
spraak van Patnk Vankrunkelsven op de 
opening van de Costa, het antwoord van 
Bert Anciaux op het artikel van Chns 
Vandenbroeke Dat was 'eten en drinken', 
zoals men bij ons zegt 
Van het eerste artikel heb ik vooral de in
formatieve waarde en de serene toon kun
nen waarderen, al heb ik mijn bedenkin
gen bij de slotgedachte „ volwaardig 
sterven om in de dood te overleven" 
Wat Costa betreft is het goed dat de toe
spraak van de VU-voorzitter integraal werd 
aijgedrukt zodat zijn motieven en gedach
ten voor iedereen op papier staan 
Bijkomend lijkt het mij zinvol om nu 
reeds een ontsnappingsroute uit te stippe
len want de geprekspartner is uiterst ge
wiekst Tot het laatste ogenbUk geduldig 

blijven palaveren heeft de VU m het verle
den met alüjd voordeel gebracht 
Tot slot de beschouwingen bij de verkie
zingsuitslag van 13 jum Mét Bert Anciaux 
geloof ik dat pobtieke vermeuwmg nodig 
was en nodig bhjft De resultaten waren er 
naar, vooral jonge kiezers hebben het be
grepen Dat de ouderen, waarover dhr 
Vandenbroeke zich terecht zorgen maakt, 
dat minder deden is ons aller zorg De op
dracht IS dan ook aantrekkehjk worden 
voor beide groepen Zonder andere te 
vergeten 

In het feit dat deze discussie in het eigen 
weekblad kan gevoerd worden, zie ik de 
durf en volwassenheid om het debat met 
te verdonkermanen 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Fortls 
Toen de redactie van WIJ de bnevencam-
pagne over de 'sohd partners, flexible so
lutions' van Fortis lanceerde vroeg een 
lezer zich af of Forüs in Franknjk ook een 
Engelstalige slogan gebruikt 
Vandaag kan ik bevestigen dat Fortis m 
haar filialen in Franknjk de volgende on-
derzm hanteert 'Des partenaires sobdes, 
des solutions flexibles' 
Zo zie je maar dat in Franknjk de eigen 
taal altijd voorrang heeft op buitenlandse 
talen In België, zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië, is dat het Engels 
Hoe zei de woordvoerder van de ASLK het 
ook weer' „Om de internationale zendmg 
van de groep te beklemtonen " 
Of iets in die aard 

N.N., 
Parijs 

Boekenbeurs. 
Het IS verheugend nieuws dat minister van 
Cultuur Bert Anciaux bij de opemng van 
de Antwerpse Boekenbeurs verklaart zich 
te willen inzetten voor meer en betere 
boekhandels Die zijn van 354 erkende 
boekhandels in 1984 gekrompen tot 198 
Er verdwenen 156 boekhandels 
Het IS alleen met duidehjk of die inzet 
voor ketenwinkels zoals Standaard-boek
handels, (gesteund met 36% aandeel van 
de overheidsholding GIMV- Gewestehjke 
Investenngs Maatschappij Vlaanderen) en 
Club- en Fnac-boekhandels van een bui
tenlandse winkelketen bedoeld is of voor 
de zelfetandige boekhandels is Het kan 
dus alle kanten op 

De minister is een absolute voorstander 
van de vaste boekenpnjs en begnjpt met 
waarom de hele sector dat met wil(') Dan 
moet hij zijn oor te luisteren leggen bij ou
dere zelÉstandige boekhandels die de evo
lutie tot waar de zelfetandige boekhandel 
nu staat meegemaakt hebben Hij moet de 
menmg met vragen van de boekenwinkel-

ketens die als lokvogel een veel gevraagd 
boek van 6500 fi- aan 4000 £r of met 40 fr 
winst verkopen Dan zal hij ook begnjpen 
waarom er zulk een terugval is van lokale 
zelfetandige boekhandefe en er alleen een 
kortingsslag overbUjft en de boeken- of 
leescultuur in de kou komt te staan Naast 
een felle verschralmg van het aanbod en 
op termijn een aantasting van het intellec
tuele leven 

Steeds meer boeken verschijnen die 
steeds sneller uit de boekhandel verdwij
nen In Nederland is er één boekhandel 
op 10 000 inwoners Vlaanderen heeft er 
één op 25 000 mwoners Niet moeilijk om 
te besluiten waar de hoogste boekencul-
tuur leeft 

Veranderen wat al zoveel jaar bezig is zal 
zeker een zware kluif zijn die de minister 
weUicht fel onderschat De voormahge mi-
mster van Cultuur Luc Martens probeerde 
het ook met onder andere een 'kwahteits-
label' voor de zelfetandige boekhandel en 
het lukte niet Zal een meuwe pohtieke 
cultuur zegevieren' 

\(llly Degheldere, 
Brugge 

Landuvt... 
schuift uit 
Vonge week verslikte ik mij helemaal m 
m'n ochtendkoffie toen het VRT-radio-
nieuws meldde dat de minister van 
Toensme Landuyt de benarmng van onze 
kuststrook van Vlaamse Kust terug naar 
Belgische Kust wil aanpassen Zogezegd 
omdat zoiets meer aanspreekt voor pro
motie m het buitenland 
Was hij nu helemaal op z'n kop in de 
Brugse reien gevallen' Onze kust is 
Vlaams en kan juist door haar West-Vlaams 
karakter toensme aldaar m het buitenland 
promoten In Franknjk spreekt men toch 
van de Bretoense kust, en de 
Normandische is toch onder die naam we
reldberoemd wegens de voorbije oorlogs
geschiedenis, of met soms ' 
Meneer Landuyt moet het Vlaamse land 
uit met zo'n gekke hersenkronkel 
Hopelijk komt hij als West-Vlaming spoe
dig tot betere inzichten 

Herman A.0. Wilms, 
Vorst-Brussel 

PS de redactie ontvangt graag 
brieven van lezers Naamloze 
scheld en smaadbneven gaan de 
scheurmand in De redactie be
houdt zich het recht voor bneven 
in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit on
dertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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H alf oktober werd in Leiedorp Machelen-Zulte het 

Raveelmuseum geopend, zo krijgt het werk van 

een merkwaardige figuur uit de naoorlogse Vlaamse 

schildersgeneratie een gemeenschapsdak boven het hoofd. 

Directeur is vriend en kenner van de schilder, de dichter 

RolandJooris, hij nodigt 10 WIJ-lezers uit om met 'Raveel' 

kennis te maken in het nagelnieuwe museum. 

• UITSMIJTER • 

Reeds lang klonk de vraag van fervente 
bewonderaars om het werk van kunst
schilder Roger Raveel in een heus muse
um onder te brengen. Toen het gemeen
tebestuur van Machelen-Zulte voor de lo
catie een wat vervallen pastorie met aan
palend terrein ter beschikking stelde, 
kwam er pas echt schot in de zaak. 
Samenwerking russen Vlaamse Gemeen
schap, gemeente en provincie Oost-
Vlaanderen zorgde voor de rest. 

VENSTERS OR.. 
Het nieuwe museum bestaat dus uit de 
gerestaureerde pastorie en een omvang
rijke, lichte en luchtige nieuwbouw. Door 
veelvuldige glaswanden wordt de omlig
gende werkelijkheid, zo typisch voor het 
oeuvre van Raveel, in de museumruimte 
zelf geïntegreerd. De beslotenheid van an
dere museale ruimten zorgt dan weer 
voor de nodige afstand en bezinning over 
de door Raveel opgeroepen werkelijk
heid. Zo ontstaat een architecturaal span
ningsveld tussen opening en sluiting op 
respectievehjk de dorpsomgeving en de 
kunst van Raveel. Concreet én ludiek 
heeft architect Stéphane Beel op dit oeu
vre ingespeeld, een werk waarin vensters, 
zowel als doorkijk en inkijk, en spiegels 
zo'n belangwekkende rol spelen. 
Vensters die met hun luiken de veilige ge
borgenheid van de muur beklemtonen, 
maar ook vensters die de verbinding 
maken tussen kunst en leven, die het 
leven naar birmen roepen om het te inte
greren in de ruimtelijke leegte en in de 
spiegels van de Raveelwerken. 
Luchtig en open, tegelijk erg functioneel, 
biedt deze architectuur verrassende licht
invallen, zodat het erin opgehangen werk 
maximaal tot effectvolle onplooiing kan 
komen. 

De expositiemogelijkheden in dergelijke 
ruimte zijn werkelijk optimaal en geven 
het werk van Raveel een meerwaarde. 
Stéphane Beel ("Kortrijk, 1 november 
1955) haalde zijn architectendiploma aan 
het Hoger Architectuurinstituut te Gent 
(1980). In 1991 werd Beel deeltijds 
hoofddocent burgerlijk ingenieur-archi
tect aan de KUL en later ook aan de uni
versiteit van Gent. 

Intussen fungeerde hij herhaaldelijk als 
jurylid bij architectuurwedstrijden. Hij be
haalde ook diverse prijzen en onder
scheidingen (o.a. eervolle vermelding 
'Mies von der Rohe-pavillion award, Bar
celona, 1902; Prijs Vlaamse Gemeenschap 
voor plastische kunsten, 1993). 
Zo groeide Beel uit tot één van de meest 
vooraanstaande Vlaamse architecten, met 
een reeds merkwaardig palmares van uit
gevoerde plannen. 

...EEN COLLECTIE 
Het nieuwe Raveehnuseum herbergt on

geveer 300 schilderijen, om en bij de 

2.500 tekeningen, een aantal beschilder
de objecten en een volledig overzicht van 
zijn grafisch oeuvre. Dit grote ensemble 
toont geboorte en verdere evolutie van 
Raveels picairale visie 
De bedoeling is om met de Stichting 
Raveel dit uitgebreide patrimonium van
uit diverse en wisselende invalshoeken 
aan het publiek te tonen. Daarbij zullen 
ook tijd- en generatiegenoten in confron
tatie met het werk van Raveel worden ge
bracht. Ook zal aandacht besteed worden 
aan de bredere internationale context. 
Verder zal dit museum uitgebouwd wor
den tot een documentatie- en studiecen
trum voor het werk van Raveel. 
Roger Raveel werd op 15 juU 1921 in 

Academie te Gent. In 1962 verbleef hij 
drie maanden in het keramiekcentrum 
Albisola Mare in Italië, toch zal zijn kera
mische productie zeer beperkt blijven. 
In de vijftiger jaren volgde een zogenaam
de 'abstracte' evolutiefase. Zo ontstonden 
doorleefde natuurimpressies, badend in 
een felle kleurexplosie, vaak met zware 
contourlijnen en doorbroken door witte, 
vierkantige vlakken. Daarmee schiep 

Een huis voor Raveel 
Machelen-a/d-Leie geboren. Hij woont en 
werkt er nog steeds. In de periode 1933-
1945 studeerde hij aan de Stedelijke 
Academie van Deinze en aan de 
Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten te Gent. De leraren die hem heb
ben beïnvloed waren zeker Hubert 

Malfait (1898-1971) tn Jos. Verdeghem 

(1897-1957). 

Teruggekeerd naar zijn geboortedorp 
leefde en werkte hij in relatieve afzonde
ring en bezon zich over zijn artistieke roe
ping. Hij observeerde consequent de hem 
omringende werkelijkheid en trachtte 
deze in zijn werken plastisch te doorgron
den. 

Vanaf 1948 poogde Raveel in tekeningen 
en doeken het snel evoluerende wereld
beeld uit zijn naaste omgeving weer te 
geven. Toch wist hij daarbij telkens zijn 
grafische en picturale beeldtaal te ver
nieuwen en eigentijds flitsend kleurrijk te 
doen overkomen. 

Kenmerkend werden zijn mentale en op
tische uitvioeiingen, de bruuske afsnijdin
gen, de uitsparingen en de integratie van 
objecten en vreemde materialen in de 
voorstelling. De ingeschilderde 'vierkan
ten' doen dienst als de symbolische voor
stelling van de menselijke beredenering. 
Een eerste hoogtepunt in zijn oeuvre 
kwam er in de periode 1950-1955. 
Via zijn vriendschap met Hugo Claus on
derhield Raveel direct contact met de 
toenmalige avant-gardistische Cobra-be
weging. Toch zullen deze kunstenaars 
geen blijvende invloed op zijn creaties uit
oefenen. 

BEERVELDE 
Raveels eerste persoonlijke tentoonstel

ling had plaats in galerie 'Het Gentse 

Meubel' in Gent (1954). KJ. Geirlandt 

schreef de inleiding voor de catalogus. 

In de jaren 1954-56 volgde Raveel nog 

een cursus keramiek aan de Koninklijke 

Raveel een spanningspel tussen erg ex
pressieve ontladingen en koele relative
ring. 

Om de originele verwerking van zijn pic
turale mogelijkheden werd hij in 1958 
eervol vermeld in de 'Prijs van de Jonge 
Belgische Schilderkunst'. Deze onder
scheiding werd de start voor een hele 
reeks van individuele en groepstentoon
stellingen. 

Vanaf 1962 evolueerde Raveel opnieuw 
naar een figuratief herkenbare schilder
wijze. Het koloriet werd nog intenser en 
de verfbehandeling gevarieerder. 
In 1966 realiseerde hij samen met de 
y\2iVtmgtnEtienneElias (°1936) enRaoul 

de Keyser (°1930), en de Nederiander 
Reinier Lucassen (°1939), muurschilde
ringen in de keldergangen van het kasteel 
van de familie de Kerchove de 

Denterghem in Beervelde. Deze schilder
wijze werd kunsthistorisch getypeerd als 
'Nieuwe Visie' . Raveel zal dergelijke pro
jecten nog herhalen in het Brussels me-

trost2ition de Merode, 1975; in een Gentse 
burgerwoning tijdens 'Chambres d'Amis, 
1986; in het Loodswezen te Oostende, 
1989; in de bidplaats Maria-hulp-der-
Christenen in Machelen-a/d-Leie, 1993. 

ENGAGEMENT 
Na Beervelde ontstonden enkele beschil
derde objecten, zoals het beroemd ge
worden 'karretje om de hemel te vervoe
ren', waarmee de kunstenaar de normen 
van het schilderij fundamenteel trachtte 
te verruimen. 

Eveneens in de latere zestiger jaren tracht
te Raveel zijn oeuvre een ruimere ver
spreiding te geven via grafische verwer
king van zijn gekende thematiek in etsen, 
hout- en linosneden, steen- en zeefdruk
ken. 

In samenwerking met schrijvers ontston
den ook enkele bibliofiele uitgaven (o.a. 
'Genesis', 1969, met 33 litho's van Raveel 

en evenzoveel gedichten van Hugo 
Claus). 

Ecologisch erg bewust engageerde Raveel 
zich enkele keren tot provocerende mani
festaties, zoals in 'De Zwanen van Brugge' 
en 'Raveel op de Leie' (1971). 
Ook pacifistische motieven brachten de 
kunstenaar op straat. In 1990 herdacht hij 
op zijn manier Wereldoorlog II, via een 
wandeUng door het centrum van Brussel 
met een op wielen gemonteerde en be
schilderde kleerkast. 

Zoals zijn maatschappelijk en artistiek en
gagement door mekaar vloeien, zo zit ook 
het werk van Raveel in elkaar verstren
geld.. Roland Jooris drukte het zo 
uit:„Abstract en figuratief, afwezigheid en 
aanwezigheid, organisch en geometrisch, 
essentie en anekdote, vlek en vlak worden 
in uiterste spanning op het doek gebracht 
en openbaren Raveels betrachting om 'de 
ruimte van het volledige leven ' in zijn 
kunst te vatten. Een oeuvre dat getuigt 
van een ongrijpbare mentale en artistieke 
vrijheid." 

Dirk Stappaerts 
'^ Roger Raveelmuseum, 

Gildestraat 2/8, 9870 Machelen-Zulte. 

Tel. 09/381.60.00, fax 09/381.60.08. 

Open van woensdag t/m zondag van 

11 tot 17u. Gesloten op maan- en 

dinsdag en tussen Kerst en 

Nieuwjaar. Inkomprijzen: 150 fr.; 

100 Jr. voor groepen van min. 

10 personen, studenten max. 25j. en 

senioren vanaf 65j.; gratis voor 

12jartgen onder begeleiding. 

Catalogus (750 fr.) ter beschikking. 

In 1990 

herdacht Raveel 
won op zUn 
manier: hU 
wandelde met 
een op wielen 
gemonteerde 
en beschilderde 
kleencast door 
het centrum 
van Brussel. 
Het werk 
heette 
'Zin van 
het zinloze'. 
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10 WIJ-lezers 
gratis naar Raveel 
Inderdaad, maar dan moeten ze wel het juiste antwoord 
weten op deze vraag in het centrum van de West-Vlaamse 
gemeente Watou staat een 'standbeeld' ontworpen door 
Roger Raveel, het stelt een Vlaamse dichter voor Wie mag 
dat wel Zijn"? 
Wie hetjuiste antwoord op deze vraag op een gele briefkaart 
schrijft kan een gratis ticket, waarde 150 fr, voor het muse
um van Roger Raveel te Machelen-Zulte winnen 
Geïnteresseerd •? 

Stuur dan het Juiste antwoord, uw naam en volledig 
adres naar. Red. WIJ, Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel of 
faxen naar 02/219.97.25. Tot maandag 22 november a.s 
worden de antwoorden Ingewacht, dan vist een onschuldige 
hand de namen van de 10 gelukkigen! 
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