
H et - voorlopig stilzwijgend - onge

noegen van de Vlaamse ministers in 

de federale regering neemt toe. Zo is de discussie 

over het Rosetta-phn niet uitgeklaard. In de Senaat 

heeft Vincent Van Quickenborne (VU&ID) de ver

doken transfers die met het plan gepaard gaan voor 

de voeten van minister van Arbeid en 

Tewerkstelling Laurette Onkelinx (PS) geworpen 

(lees blz. 4). De minister weigerde te antwoorden. 

Het is aan premier Verhofitadt om haar te verplich

ten duidelijkheid te verschaffen. 

Want het federale banenplan is alles behalve 

communautair vrijblijvend. Bij dit soort van dis

cussies betekent winst voor de ene deelstaat auto

matisch vedies voor de andere. Binnen de federale 

regering houden de Vlaamse partijen daar onvol

doende rekening mee. Federale beslissingen horen 

de beide deelstaten ten goede te komen. Het 

Rosetta-plan speelt nagenoeg enkel in het voordeel 

van de Franstaligen. Eertijds werd dit 'opgelost' 

door ook de andere deelstaat bijkomende middelen 

toe te kennen. Vandaag wordt deze methode ver

vangen door een 'nieuw wafelijzer'. Het is nu de 

Vlaamse regering die met extra middelen over de 

brug komt om maatregelen te nemen die ook de 

Vlaamse werkzoekenden kansen bieden. 

Vlaams minister-president Patrick Dewael 

(VLD) grijpt deze situatie aan om meer bevoegd-

Een 
nieuw 
wafelijzer 

heden ter zake op te eisen. Dat is bemoedigend, 

maar een voorlopig onvoorspelbare piste aangezien 

een gesprek daarover met de Franstalige partijen 

noodzakelijk is. Intussen past de federale regering 

hoe dan ook het Rosetta-plan toe. 

Streven de Franstalige partijen ernaar om 

onvoorwaardelijk Vlaanderen sociaal-economisch 

bij te benen, dan voeren ze ook de druk op Brussel 

en de Rand op. De Vlaamse ministers Bert Anciaux 

en Johan Sauwens verzetten zich daartegen (lees blz. 

3). 

Het is andermaal de federale regering die te

kort schiet. Beseft men welke verregaande gevolgen 

de geplande, versoepelde en nagenoeg onvoorwaar

delijke naturalisatieprocedure voor inwijkelingen 

heeft? Verantwoordelijken van migrantenorganisa-

ries vinden dit niet eens noodzakelijk en halen te

recht aan dat tewerkstellingskansen, inburgering en 

gemeenschapszin weinig vandoen hebben met het 

verwerven van de Belgische nationaliteit. Overigens 

maken de francofonen nu reeds van de versoepelde 

naturalisatie gebruik om massaal stemmen te ron

selen voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen 

en later voor de federale- en deelstaatverkiezingen. 

Is dat onze opdracht en verantwoordelijkheid ten 

aanzien van de 'nieuwe Belgen'? 

(evdc) 
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De eerste 
resultaten 
Bescheiden weliswaar, maar overtuigend. Want zij bewijzen dat 
wie het met WIJ echt goed meent de kracht vindt om mensen te 
overtuigen. Werven is niet gemakkelijk, zeker wanneer er een fi
nancieel kantje aan zit. Toch kan het omdat de werver dit niet 
voor zichzelf doet, maar voor een gedachtegoed dat hem/haar 
dierbaar is. Lees ook blz. 9 

De redactie 

H aar ontwapenende glimlach, vandaar 
haar bijnaam 'cheese!', ten spijt is mi

nister Laurette Onkelinx (PS) een keiharde 
walin. Dat heeft zij vroeger herhaaldelijk be
wezen. Zo kwam ze ooit als minister-presi
dent van de Franse gemeenschapsregering 
in een Zevende Dag-uitzendlng met toenma
lig Vlaams minister Leo Peeters (SP) over het 
faclliteltengebruik in de randgemeenten re
detwisten. De VRT was zo 'hoffelijk' madame 
haar ding in het Frans te laten doen, want 

plan een „Belgische oplossing vooreen Waals 
probleem" zien. 
In deze kernachtige beschrijving zit de hele 
problematiek van België vervat. Com
munautair zeker, maar niet minder sociaal. 
Dat er wat moet gebeuren om de werkloos
heid in Wallonië te verhelpen Is vanzelfspre
kend, maar niet zo dat de tewerkstelling in 
Vlaanderen geen of mindere kansen krijgt. 
Bovendien wordt Vlaanderen op haast 
schaamteloze wijze financieel bedot. Onze 

De lach van Laurette 
ondanks haar Vlaamse komaf (haar vader 
praat nog steeds zangerig Limburgs) Is 
Laurette Onkelinx een koppig stuk. In het fe
derale paars-groene kabinet beheert zij de 
portefeuille van Arbeid en Tewerkstelling, al
hoewel het er op lijkt dat zij eerder minister 
van Waalse Arbeid is. Want hoe moet anders 
verklaard worden dat het fameuze Rosetta-
plan dat Onkelinx heeft bedacht op het lijf 
van de Waalse werkzoekenden is geschre
ven? Het siert mevrouw dat zij voor haar 
volksgenoten in de bres springt, maar zij mag 
eventjes niet vergeten dat zij lid Is van een 
federale regering, verder in dit blad wordt de 
methodiek van het Rosetta-plan uit de doe
ken gedaan en daaruit zal blijken wat de 
Vlaamse werkgevers bedoelen als ze in het 

regio betaalt voor 65% mee in een 
'Begeleidingsplan voor Werkzoekenden' en 
krijgt daar 45% van terug. Volgens de kron
kels van minister Onkelinx, die met haar plan 
op door haar welomschreven doelgroepen 
mikt, zou Vlaanderen maar op 12% van de 
bedoelde middelen kunnen rekenen. 
Deze georganiseerde diefstal, want een zo
veelste transfer tussen Noord en Zuid, is ook 
ergerlijk omdat weer eens unitaire betutte
ling de kop opsteekt. Een federale minister 
die zich niet eens de moeite getroost om de 
taal van al haar landgenoten fatsoenlijk te 
spreken, komt Vlaamse regering, werkgevers 
en werknemers eens verordenen hoe het 
moet. Inspraak vanwege de Vlaamse over
heid is er nauwelijks bij, want in hoofde van 

de minister gaat het niet om federale maar 
om Waalse problemen. Niet toevallig draagt 
haar plan de naam van een (terecht be
kroonde) Waalse film! 

Geschrokken door deze arrogante houding 
gaf de Vlaamse regering haar minister Renaat 
Landuyt (SP) de opdracht een Vlaams te-
werkstellingplan te bedenken. De minister, 
die net de Vlaamse kust tot Belgische her
doopte, kan nu bewijzen hoe betrouwbaar 
zijn Vlaamse Inborst wel Is. 
Wij hadden, eerlijk gezegd, het deze week lie
ver over wat anders gehad dan dit zoveelste 
communautaire bedrog. Met name over het 
verleden week gepubliceerde Natuurrapport 
van Vlaanderen. Een verslag dat beangsti
gend negatief zijn. Want onomwonden stelt 
het dat het behoud en herstel van natuurge
bieden, wilde fauna en flora In Vlaanderen 
niet meer haalbaar zijn. Daarover hadden wij 
het graag gehad. Wie kan ons ooit vergeven 
dat wij dit land, ons land, zo hopeloos heb
ben verknoeid dat het voor onze kinderen en 
kleinkinderen met alleen onleefbaar maar ook 
onherkenbaar is geworden"? 
In afwachting moeten wij het dus nog maar 
eens over communautaire problemen heb
ben Niet omdat, zoals wel eens wordt be
weerd, wij deze problemen om electorale re
denen warm houden, maar omdat het een 
noodzaak Is. Geen week gaat voorbij of 

Vlaanderen krijgt Francofone kletsen om de 
oren. 
Zo doet federaal minister Luc Van den 
Bossche (SP) voorstellen om het Openbaar 
Ambt te hen/ormen of onmiddellijk rijst ver
zet bij de Franstalige vakbonden. Bij de her
schikking van de gerechtelijke kantons wor
den Nederlandseentalige gemeenten met fa
ciliteitengemeenten gemengd, zelfs het 
aartsbisdom ovenweegt Franseentallge pa
rochies in Vlaams-Brabant op te richten. 
Tegen deze achtergrond van steeds nieuwe
re feiten blijft de stroom van financiële trans
fers van Vlaanderen naar Wallonië doorlopen. 
Nog deze week kon men de bezwerende 
woorden van prof. Robert Senelle (De Stan
daard, 22 nov. jl.) lezen. Na lijsten met In
drukwekkende cijfers komen twee bronnen 
voor het jaar 1996 tot transfers van 160,3 
miljard fr en 186,5 miljard fr. De prof besluit: 
,,De huidige financiële transfers van 
Vlaanderen naar Wallonië zijn voor Vlaan
deren totaal onaanvaardbaar en, naar de toe
komst toe, onhoudbaar. De nieuwe macht
hebbers in Vlaanderen doen er goed aan niet 
te vergeten dat de geschiedenis altijd haar 
tol eist." 

Striemende woorden waarbij het glimlachen 
van Laurette Onkelinx eerder als uitlachen 
overkomt. 

Maurlts van Uedekerice 



Een gegeven woord 
In de ledenlijst van het beschermcomité 
van het OW stond ook de naam van baron 
Henri d'Udekem d' Acoz, CVP'er, 
burgemeester van Poperinge, maar sinds 
enige tijd toch vooral bekend als 'de oom 
van'. 'Of de baron lid was van een 
vereniging die het separatisme bepleitte?' 
vroegen eerst Le Soir en wat later ook het 
Belang van Limburg. „Een schandaal" 

antwoordde hij. „Ik ben honderd procent 
monarchist. (...) Ik heb altijd een grondige 
ajkeer gekoesterd tegen het separatisme." 
Als dat zo is, moet de baron Stormes 
betoog tijdens de OW-meeting er nog eens 
op naslaan: België ontstond uit een 
separatis-tische beweging. En dus moet 
ook daaraan maar een eind gemaakt 
worden... 

Dom 
„WIJ weten dat er in het verleden al vaker hooligans van ver
schillende topclubs samen naar wedstrijden van het Belgische 
elftal zijn gereisd Dat was onder meer vong jaar nog het geval 
tijdens het WK in Frankrijk Maar telkens Is gebleken dat, zodra 
ze op het terrein komen, de samenhang zoek is en ze met el
kaar op de vuist gaan " 

Kapitein Ene Fromont, woordvoerder van de rijkswacht, over 
het gegeven dat de harde jongens van een aantal voetbalclubs 
plannen smeden om tegen het Europees kampioenschap met 
een 'Belgisch leger' voor de dag te komen Gelezen in 
De Morgen van 19 november jl 

• DOORDEWEEKS • 

Eén op twee deelnemers 
slaagt bij de eerste deelname niet 
voor het theoretisch rij-examen. 

Rudy Demotte, de federale 
minister van Economie, wenst een 
rondetafelgesprek over eventuele 
sperperiodes voor de reclame rond 
o.m. Sinterklaas en de Kerstman. Het 
hoogst haalbare daarbij is een vrijwillig 
opgelegde zelfcontrole. 

Bij de eerste weersomstandig
heden de omschrijving 'winters' 
waard lag het wegverkeer hopeloos in 
de knoei. Om de automobilist eraan te 
herinneren welk alternatief de trein 
kan bieden, zorgde ook het treinver
keer - door een breuk in de bovenlei
ding van Schaarbeek - tijdens de 
avondspits voor vertragingen van 
goed een half uur. 

De families van de slachtoffers 
van het ongeluk met de skilift in het 
Italiaanse Cavalese krijgen van de 
Italiaanse regering een vergoeding in 
de grootorde van 75 miljoen fr. per 
overledene. 

De leerkrachten van het se
cundair onderwijs presteren jaarlijks 
zo'n 24.000 gratis overuren. Hoeveel 
leerkrachten er in het secundair on
derwijs zijn, werd niet vermeld. Dat is 

f in dit geval nochtans een elementair 
gegeven. 

Op dezelfde dag als het be
richt over de onderwijs-overuren be
kend raakte, eiste de CVP loonsverho
ging voor de leerkrachten. 

Een studie van de KUL leert 
dat de belangrijkste posten aan die 
universiteit nog altijd worden ingeno
men door mannen. Het rapport zelf 
werd alvast voorgesteld door een 
vrouw. 

Volgens een RUG-studie is één 
op vijf homosexuele studenten tussen 
16 en 22 jaar regelmatig het slacht
offer van verbaal geweld vanwege 
het onderwijzend personeel. 

Het onderzoek naar de ver
dwijning van iMathalie Ceijsbregts zit 
op een nieuw spoor. Een Nederlandse 
trucker, al veroordeeld voor de moord 
op drie kinderen, is de verdachte. 

Tot slot: de gratis treintickets 
voor 4 december a.s. - het huwelijk 
van de kroonprins - zijn erg in trek. 
Bedoeling was om zoveel mogelijk 
volk naar Brussel te krijgen. De mees
te treinreizigers-voor-een-dag geven 
evenwel de voorkeur aan de Vlaamse 
kust. 
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VOORKOOPRECHT 

Sinds 1 november 1998 geldt het 'voor-
kooprecht'. Daarmee krijgen de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij (VHM), de 
maatschappijen voor sociale huisvesting 
en de gemeenten het recht van voorkoop 
op woningen en bouwgrond Het recht 
geldt in woonvemieuwings- en woning
bouwgebieden. In woonvemieuwingsge-
bieden is menig inspanning noodzakelijk 
om de woonkwaliteit te bevorderen. In 
woningbouwgebieden wordt de bouw 
van huizen door subsidies en andere te
gemoetkomingen aangezwengeld. Het 
voorkooprecht is van toepassing in de zes 
Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten, 
in zestien andere gemeenten van de pro
vincie en in de taalgrensgemeenten Bever, 
Mesen, Ronse en Voeren. Tevens is een 
aantal gebieden in Mechelen aan de lijst 
toegevoegd, vanaf december is Koksijde 
aan de beurt, ook voor Antwerpen werd 
een gelijkaardige beslissing genomen. 
Vooralsnog kan het voorkooprecht in de 
Vlaams-Brabantse rand geen succes ge
noemd worden. Zo stuurde de VHM 
4.671 dossiers door naar de maatschappij
en van sociale huisvesting. Slechts in vier 
gevallen werd het voorkooprecht ook 
werkelijk uitgeoefend. De VHM wijdt dit 
aan kinderziekten. De gemeenten zouden 
het belang van het recht onvoldoende in
schatten. En er duiken ook voor particu
lieren praktische problemen op. Die heb
ben te lang het raden naar de vraag of de 
koop al dan niet doorgaat. 
Vlaams minister van Huisvesting Bert 

Anciaux (VU&ID) wil daar één en ander 
aan doen. Hij trekt 300 miljoen fr. extra 
uit om het voorkooprecht te subsidiëren. 
Dat zou de sociale huisvestingsmaatschap

pijen moeten helpen bij de aankoop van 
panden en gronden in de zes faciliteiten
gemeenten. De minister werkt ook aan 
een vereenvoudiging van de procedure. 
En de VHM krijgt de opdracht de sociale 
huisvestingsmaatschappijen in de uitoefe
ning van het recht te begeleiden en te on
dersteunen. 

GEWAPENDE VREDE 

Vooral electorale koorts vertroebelt de ge
wapende vrede in de faciliteitengemeen
ten. Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Johan Sauwens 

(VU&ID) probeert er de gemoederen te 
bedaren. Hij bracht reeds een bezoek aan 
Kraainem. De minister had een positief 
onderhoud met de Kraainemse burge
meester Léon Maricq. Het belette 
Sauwens niet de burgemeester duidelijk 
te maken dat de rondzendbrief van de 
Vlaamse regering over de uitdoving van 
de faciliteiten behouden blijft. Al mag de 
burgemeester één en ander naar eigen 
goeddunken organiseren. Na overleg met 
de bestuurders van alle faciliteitenge
meenten zal Sauwens aangeven wat ter 
zake kan en niet. 

Dat leidt tot nervositeit en electoraal 
opbod tussen de bestuurders van de faci
liteitengemeenten en de Franstalige partij
en onderiing. In deze gemeenten strijden 
vooral PSC en PRL-FDF om de gunst van 
de kiezer. De eerste partij maakt geen deel 
uit van de federale regering, de tweede 
wel. Terwijl het FDF de hete adem van de 
PSC in de nek voelt 

De Franstalige kranten La Libre Belgique 

(16 november) en Le Soir (22 november) 
smeerden het PSC- en FDF-ongenoegen 
op brede kolommen uit. Zo uit het FDF 

Veel volk naar 
de kust op 
4 december. 
Als de treinen 
rtlden 
tenminste... 

openlijk kritiek op de te verzoenende 
Kraainemse burgemeester Maricq. Deze, 
zo wordt beweerd, doorbreekt het franco
foon front op het terrein. Als Maricq zijn 
houding niet dringend wijzigt, weigert het 
FDF hem nog langer te steunen. De rabia
te francofone partij kan niet aanvaarden 
dat de Vlaamse faciliteitengemeenten deel 
uitmaken van Vlaanderen... 

RODE DRAAD 

Ook de burgemeester van Sint-Genesius-
Rode, Myriam Delacroix-Rolin (PSC) ver
hief haar stem in het kapittel. Ze gaat in 
tegen wat ze noemt „de almaar hardnek-
kerige inüjving van de Vlaams-Brabantse 
gemeenten door de Vlaamse regering." 
De burgemeester lost een waarschuwings
schot. „Op vraag van enkele burgemees
ters gunden we de federale regering en
kele maanden het voordeel van de twij
fel." Voortaan stuurt de burgemeester op 
concreet 'handelen' aan. ,,We zouden de 
minister van Binnenlandse Zaken Antoine 

Duquesne, deze keer een liberaal en fran
cofoon, kunnen vragen een federale rond
zendbrief in verband met de correcte toe
passing van de faciliteiten op te stellen. 
Dat is wat PRL en FDF voortdurend heb
ben beloofd tijdens hun electorale cam
pagne." 

Ook PSC-voorzitter/oe/fe Milquet zet de 
federale regering onder druk. Ze kan niet 
instemmen met de aanhoudende 'peste
rijen' van de Vlaamse regering en de pro
vincie Vlaams-Brabant. Er loopt een op
vallende rode draad doorheen het 
Franstalig protest. Niet binnen de 
Conferentie voor de Staatshervorming, 
maar in de schoot van de federale rege
ring moet een oplossing voor het facilitei
tenprobleem worden gevonden. 
Daartegenover kan, aldus PSC-voorzitter 
Milquet, in de Costa niet gepraat worden 
over de defederalisering van de gemeen
te- en provinciewet „Want dan zijn de 
Franstaligen de greep op de rand zeker 
kwijt." 

HANDELEN 

De federale regering is verantwoordelijk 
voor de taaiinspectie in de faciliteiten-
scholen. Tijdens de vorige legislatuur 
'blokkeerden' PS en PSC de inspectie. Die 
loopt sindsdien zodanig in het honderd 
dat extreme Franstaligen 'illegale' leerlin
gen recruteren. Ook over de pedagogi
sche inspectie onstond in de schoot van 
de federale regering onenigheid. 
Op vraag van de Vlaamse regering moeten 
de huidige federale ministers van 
Telecommunicatie Rik Daems (VLD) en 
van Economische Zaken Rudy Demotte 

(PS) zich. over het probleem buigen. Daar 
komt voorlopig weinig van in huis. 
Vlaams minister Bert Anciaux, onder meer 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vnend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek Ik heb u deze 
week niets, maar dan ook helemaal niets meer te vertellen Met zo
veel stomheid ben ik verslagen omdat ik heb gemerkt dat ik mijn 
kandidatuur voor het voorzitterschap van uw vrij unieke demo
craten blijkbaar in de doofpot is gestopt Het nieuws kwam mi) ter 
ore nog vóór uw gazetje was verschenen Het ging als volgt 
„Ahwel Geeraerts, ze zi)n daar bi) u op het Barricadenplein toch 
nog niet helemaal kierewiet geworden" nep de Bruine Maesen 

toen ik mi)n pakske Drum ging halen Ik verkeerde, De Liedekerken, 
al oprecht in de waanzin dat de Bruine en zijn familie alsnog het licht 
zouden hebben gezien „Moet ge een kaart hebben'' nep ik hem, als 
wervend actieveling, toe „Neu)t, jong Maar het doet me wel plezier 
dat ze u geweigerd hebben als kandidaat-voorzitter" De 
Liedekerken mijn toch al met zo fraaie wereld stortte in Het ergste 
was nog dat het waar was, want hi) had een en ander vernomen van 
de verukkelijke Farao-D-Agier van 'Ter Zake' 
Nu ikzelf, mijn Ludwina en onzen Adam de depressie en de ettehjke 
liters Rodenbach die erop volgden een beetje te boven zijn, rest mij 
mets anders dan, vriend schrijvelaar, succes te wensen aan beide 

overgebleven kandidaten Zij waren blijkbaar wel in staat om de 

gestrengheid van de verkiezingscommissie op een ordentehjke 

manier te verschalken Ik werk inmiddels hard aan een act om, 

naar analogie met de pogingen van Luc Alloo tijdens de VLD-voor-

zittersverkiezingen, verkleed als badeend het opgekomen publiek 

te amuseren Vanzelfsprekend zal die tussenkomst mijn eerste 

voorbereiding zijn op het voorzitterschap in 2003 

Uw onvermoeibare. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

bevoegd voor de Vlaamse rand, zit met 
sül Hij maakte bekend dat de Vlaamse re-
genng naar het Arbitragehof stapt om de 
vernietiging te vragen van twee artikels 
van de wet van 25 maart 1999 over de her
vorming van de gerechtelijke kantons Die 
wet deelt Sint-Pieters-Leeuw in hetzelfde 
gerechtelijk kanton in als Bever Daardoor 
horen de vrederechter en de gnfBer er 
voortaan tweetalig te zijn Sint-Pieters 
Leeuw is nochtans geen faciliteitenge
meente De wet breidt aldus de faciliteiten 
uit Ovengens bestaan zelfs in Bever geen 
gerechtelijke faciliteiten 

DE CUCHT 

De stad Antwerpen staat er budgettair be
labberd voor De schepen van Begroting 
Hugo Schtltz (VU) zit er met de handen in 
het haar Hij kan de ronduit amateuristi
sche en onzinnige aanpak van sommige 
coalitiepartners met begnjpen De finan
ciële vooruitzichten voor de stad 
Antwerpen zien er alles behalve rooskleu-
ng uit Tegen deze achtergrond presteren 
SP en VLD het om een belastingsverlaging 
voor bepaalde categorieën af te kondigen 
De vakbonden krijgen de gelegenheid om 
naar eigen goeddunken de begroting in te 
vullen Ovengens eist de politie zich een 
overmatige, soms ongecontroleerde 
macht toe 

Heeft de situatie in Antwerpen iets te 
maken met de in het weekeinde gehou
den verkiezing voor het voorzitterschap 
van het bestuur van het VLD-arrondisse-
ment Antwerpen' Allicht Christian De 

Stoop, zakenman en medewerker van het 
uiterst rechtse schimpblad 't Scheldt kon 
op 35% van de uitgebrachte stemmen re
kenen De man pleit onomwonden voor 
een eventuele coalitie met het Vlaams 
Blok De verkiezing is een teken aan de 
wand Een deel van de Antwerpse liberale 
achterban laat verstaan het linkse' avon
tuur van de partij met te smaken en 
schuift op naar uiterst rechts 
De door de VLD-leden verkozen nationale 
voorzitter Karel De Gucht wacht de moei
lijke taak het sluimerend wantrouwen bij 
de achterban om te zetten m vertouwen 
en tegelijk het regenngsbeleid te verdedi
gen De Gucht haalde het met 68% van de 
stemmen van Gentenaar Geert Versnick 

die 29% van de stemmen verwierf Eén 
derde van de VLD-leden bracht een stem 
uit Hun keuze bleek bijzonder belangnjk 
In tegenstelling tot Versnick, beseft De 
Gucht dat communautaire onderhande-
hngen iets anders zijn dan een vnjblijvend 
'charme-offensief' 

SPRINGLEVEND 

De federale regenng heeft na lang dralen 

de leden van het Comité-P, het 

Toezichtcomite voor de Politiediensten, 

benoemd Tijdens de vorige legislatuur 
raakte het Comité grondig verdeeld 
Nadien sleepten de onderhandelingen 
over nieuwe benoemingen aan Er zijn im
mers meer partijen bij de onderhandelin
gen betrokken en allen, ook de groenen 
en de chnsten-democratische oppositie, 
wensten gebruik te maken van een 'poli
tieke verdeelsleutel' 

De VU&ID kamerleden Geert Bourgeois 

en Karel Van Hoorebeke zien daann een 
bewijs dat de 'oude pohtieke cultuur' nog 
springlevend is Ze hekelen bovendien de 
uitschakeling van het parlement ter zake 
De regering liet zelfs na om de beslissing 
tegenover het parlement te motiveren, 
wat op gemeentelijk niveau voor minder 
belangnjke zaken schenng en inslag is De 
kamerleden vragen zich af of een annuia-
tieberoep bij de Raad van State de benoe
mingen kan vernietigen 

Journalisten-
kerkhof... 

P atrik Vankrunkelsven en Vincent Van Quickenbome en 
• kamerlid Annemie Van de Casteele stelden het 

standpunt van de alliantie over euthanasie aan de pers 
voor. De parlementaire fracties zullen via amendementen 

initiatieven ter zake nemen 

Waardig leven 
en sterven 

Het debat rond euthanasie is in een stroom 
versnelling geraakt De paars-groene federa 
Ie regering wil de christen-democraten bij de 
discussie betrekken Het opbouwend debat 
dat eertijds onder alle democratische party 
en in de Senaat werd gevoerd vormt daar
toe een uitgelezen kans De meeste partyen 
dienden nadien wetsvoorstellen in VU&ID zal 
deze hier en daar amenderen Reeds in 1996 
besprak de VU de kwestie grondig In maart 
1997 maakten de Vlaams nationalisten hun 
standpunten over euthanasie bekend Deze 
vormen de basis voor het huidig debat, al 
wordt de oorspronkelyke mening nu en dan 
aangepast of herzien 

Zo bleek uit de discussie in de Senaat dat na
genoeg alle partyen het eens zyn over de 
mogelykheid het leven van wilsbekwamen te 
beëindigen Dat veronderstelt een verzoek 
van de patient Eertyds definieerde de VU 
euthanasie als „het opzettelyk levensverkor-
tend handelen by een ongeneeslyk zieke pa
tient wiens leven met meer te redden is en 
die ondraaglyk en uitzichtloos lydt" In deze 
definitie is het verzoek van de patient met 
opgenomen , Aangezien het vu-voorstel 
ook uitspraken deed over het levensverkor-
tend handelen by wilsonbekwame patiën
ten " Vandaag wil VU&ID met de andere par

tyen het verzoek wel in een wetsvoorstel ver 
werken , Het is wenselyk dat het verzoek van 
de patient mee in de definitie wordt opge
nomen om de mogelykheid tot euthanase
rend handelen te beperken " 
De alliantie die enorm veel belang hecht aan 
de voorwaarden terminaal zieke patient en 
ondraaglyk en uitzichtloos lyden verlangt 

wel dat het lyden voldoende ruim wordt 
opgevat Onderzoek heeft uitgewezen dat 
met zozeer pyn het lyden is dat mensen 
ertoe brengt om euthanasie of hulp by zelf
doding te vragen, dan wel de algehele zwak
te en moeheid afhankelykheid, verlies van 
waardigheid en ontluistenng Het is aan de 
medische wereld ook hier voldoende reke
ning mee te houden Ovengens oordeelt de 
medische wetenschap wanneer de terminale 
fase IS aangetreden 

Het verzoek van de patient hoort in een zo
genaamd levenstestament te staan Met 
Agaiev wenst de alliantie dat een vertrou 
wenspersoon de artsen kan wyzen op het 
bestaan van een levenstestament Op die 
manier kan de patiënt naast een al dan niet 
familielid ook de arts vragen het testament 
uit te voeren Met de CVP onderschryft 
VU&ID de onmogelykheid de arts te verplich
ten tot levensbeëindiging over te gaan „In 

dit verband moet een wettelyke doorverwy-
zingplicht worden vastgelegd teneinde de 
rechtszekerheid van de patient te vrywaren 
Wat de alliantie absoluut verwerpt is de inte
gratie van het begnp 'goed medisch hande
len in de wet betreffende euthanasie Het 
gaat hierby om medische handelingen als 
het toedienen van pynstillende middelen 
waarvan geweten is dat deze het leven ver
korten of het stopzetten van zinloze thera 
peutische handelingen „Dit soort handelin 
gen hoort met thuis in een wet over eutha
nasie maar veeleer in een wetsvoorstel dat 
handelt over patiëntenrechten Indien men 
die handelingen opneemt in een wet om
trent euthanasie en daarenboven afhankelyk 
maakt van een persoonlyk initiatief, dan trekt 
men het automatisme van dit geneeskundig 
handelen in twyfel en verhoogt men de 
drempel voor de toepassing en/an Wel 
horen de artsen al de consequenties van hun 
medisch handelen aan de patiënten mee te 
delen De patient kan dan in volle weten
schap weigeren om de behandeling te on
dergaan 

Het moeilykste punt in de discussie is de Ie 
vensbeeindiging bij wilsonbekwamen 
Daartegen is de CVP onvoorwaardelyk ge
kant De alliantie vindt dat daarover moet ge
praat worden , Ook zy die hun wil met 
(meer) kenbaar kunnen maken hebben 
recht op een waardig leven, wat onmisken
baar een waardig sterven inhoudt We be
twisten met dat het de eerste taak is het 
leven van een mens te allen pnjze te be 
schermen én dat het de verantwoordelyk-
heid van de maatschappy is iedereen de kans 
te geven dit leven op een waardige manier 
te leiden " Toch, aldus de alliantie, „is de 
nood aan en de vraag naar een goede oplos
sing voor wilsonbekwamen reëel Dergelyke 
situaties doen zich nu reeds voor en er wordt 
vandaag al euthanaserend gehandeld 

(evdc) 
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F ederaal minister van Arbeid en Tewerkstelling 

Laurette Onkelinx (PS) heeft premier Verhofstadt 

een voetje gelicht. Haar werkgelegenheidsplan is op maat 

van de Franstaligen gesneden. VU&ID-senator Vincent Van 

Quickenborne lichtte een tip van de sluier 

Premier 

verhofstadt 

Met zich 

inpakken 

door de 

goedlachse 

minister 

Onkelinx. 

^ ^ ^ R S K ; 

Federaal minister van Arbeid en 

Tewerkstelling Laurette Onkelinx (PS) is 

naar eigen zeggen een vrouw met het hart 

op de juiste plaats. Ze voegt daar meteen 

aan toe over een gedegen dossierkennis 

te beschikken. Dat helpt haar één en 

ander tijdens onderhandelingen door te 

drukken Die koppigheid gaat met sluw

heid gepaard. Daarvoor ging ze bij voor

ganger Elio Di Rupo te rade. In het week

blad Trends (18 november) onthulde 

Guido Meulenaer hoe de 'Di-Rupo-tac-

tiek' m elkaar stak. „Di Rupo had er het 

handje van weg om eerst iets te vragen, 

en als hij daar een njet op kreeg, na enige 

tijd het driedubbele te vragen zodat men 

al blij was dat men hem met het aanvan

kelijke kon sussen. Zelfs een lepe Jean-

Luc Dehaene liet zich meer dan eens vloe

ren." 

BELGISCHE OPLOSSING 

Ook huidig federaal premier Guy 

Verhofstadt (VLD) liet zich beetnemen, 

getuige het goedgekeurde Rosetta-phn. 

naar de gelijknamige Waalse film over een 

werkzoekend meisje van 16 jaar. 

Aanvankelijk voorzag Onkelinx dat ieder 

bedrijf per 25 werknemers een werkzoe

kende schoolverlater diende aan te stel

len Dat zou neerkomen op 4% van het to

taal aantal werknemers binnen een be

drijf Werd daaraan met voldaan, dan 

wachtte de ondernemingen een fikse 

boete. De werkgeversorganisaties bestem

pelden het plan als 'stalinistisch'. Het 

Vlaams Economisch Verbond (VEV) had 

het over een „Belgische oplossing voor 

een Waals probleem " In Vlaanderen zijn 

slechts 3,2% van het aantal jongeren tus

sen 15 en 25 jaar werkloos, in Wallonië 

10,3%. In Vlaanderen raken heel wat vaca

tures niet ingevuld door gebrek aan op

leiding en vorming. Bovendien zitten we 

hier met een behoorlijk aantal werkzoe

kenden boven de 50 jaar. 

"SCHONE 'SCHIJN 

Dat werd minister Onkelinx duidelijk ge

maakt. In die zin dat ook het kabinet-

Verhofistadt het Rosetta-plan begon te 

kleuren. Dat leidde tot enige aanpassin

gen zonder de essentie van het plan aan 

te tasten. De verplichting om 4% jongeren 

aan te werven is afgezwakt tot 3%. De 

regel is niet meer van toepassing voor on

dernemingen met 25, maar wel met 50 

werknemers. En de minister bracht zo

waar begrip op voor een Vlaamse ver

zuchting. Ook de min 30-jarigen worden 

in het plan opgenomen. En toch liet pre

mier Verhofstadt zich rollen. 

De 'toegevingen' van Onkelinx zijn niet 

meer dan schone schijn. Eerst dit: geheel 

in tegenstelling tot de Vlaamse visie ter 

zake, blijft het verplichtend karakter gel

den. Zo moeten de bedrijven 3000 fr. per 

werkdag per jongere die ze tekort aan

stellen, ophoesten. Ondernemingen die 

wel aan de voorwaarden voldoen, ontvan

gen 80.000 fr. per aanstelling. Duidelijk is 

at het Rosetta-plan, waarvoor 4 miljard fr. 

VU&ID-senator Vincent Van 

Quickenborne wou minister Onkelinx 

daarover ondervragen. „Een heikel punt 

IS ongetwijfeld de quasi-onverzoenbaar-

heid van het Rosetta-plan met de Vlaamse 

arbeidsmarktsituatie. U weet dat het ar

beidsmarktbeleid een bevoegdheid is van 

de gewesten. Waarom geeft u minder 

ruimte aan de deelstaten dan aan de sub

regio's om autonoom te bepalen op wie 

de maatregelen van toepassing zijn? Kiest 

u met eerder voor een subregionalisering 

dan voor een regionalisering van tewerk

stelling?" 

Van Quickenborne raakte een teer punt 

toen hij het financiële plaatje schetste 

„De eerste doelgroep van uw plan - de 

pas afgestudeerden langer dan 6 maan

den werkloos - is in Vlaanderen uiterst 

De sluwheid 
van Onkelinx 

werd uitgetrokken, op maat van de 

Waalse werknemers en werkgevers blijft 

gesneden. Daartoe werd een uiterst inge

wikkelde procedure uitgetekend Eerst 

moeten de ondernemingen schoolverla

ters longer dan 25 jaar en langer dan 6 

maanden werkloos aanwerven. Die groep 

situeert zich hoofdzakelijk in 'VCallonie 

Pas wanneer de beoogde '3%' - het aantal 

verplichte aanwervingen per onderne

ming - met wordt bereikt, schakelt men 

over op een tweede groep werkzoeken

den. Op dat moment worden alle werklo

ze jongeren onder 25 jaar in kaart ge

bracht Ook deze groep bevindt zich gro

tendeels in Wallonië. Als andermaal de 

voorziene 3% niet wordt gehaald, komt 

een laatste groep in de kijker te staan. 

Dan moeten werkzoekenden jonger dan 

30 jaar aangesteld worden. Pas die laatste 

categorie werkzoekenden is voornamelijk 

in Vlaanderen te vinden Kortom, de 

Vlaamse werklozen zitten op de reserve

bank. 

Merkwaardig is bovendien dat de 'subre

gionale' tewerkstellingscomités zullen be

slissen wanneer overgeschakeld wordt 

van fase één, naar fase twee en fase drie. 

In die comités zetelen de sociale partners 

en leden van de federale regering. 

Vandaar dat de bevoegde ministers van de 

deelstaten niet bij de beslissingen ter zake 

betrokken worden. Nochtans bestaan er 

regionale tewerkstellingscomités, maar 

die zijn buitenspel gezet. De hele proce

dure laat zien hoe regionalisering vervan

gen wordt door subregionalisering. Dat 

spoort met het 'provinciaal' federalisme. 

Een federalisme dat willekeur en transfer

ten moet toedekken. 

VU&ID-senator Vincent Van Quickenborne 

raakte een teer punt premier Verhofstadt 

zal moeten uitleggen hoeveel transfers met 

het Rosetta-plan gepaard gaan.f 

klein (12% of 8.254 jongeren) in vergelij

king met Wallonië en Brussel (88% of 

60.000 jongeren)." Daardoor worden 

niet enkel de Vlaamse werkzoekenden 

ontzien, Onkelinx presteert het ook om 

op geniepige wijze Vlaamse middelen te 

ontfutselen. Zo is er ook het 

Begeleidingsplan voor de Werkzoeken

den. Daarvoor is anderhalf miljard fr. uit

getrokken. Het Vlaams gewest financiert 

voor 65% en krijgt daar, via een bestaand 

akkoord, 45% van terug. Die verhouding 

zou op de helling komen te staan door 

het Rosetta-plan. „Houdt u vast aan het 

bestaande akkoord of opteert u voor de 

verdeling aan de hand van doelgroepen 

waardoor Vlaanderen uiteindelijk maar 

12% van het bedrag zou ontvangen?" Zo 

wierp een wakkere Van Quickenborne de 

minister voor de voeten. 

LACHWEKKEND 

Onkelinx weigerde te antwoorden en pre

velde iets over het vastleggen van 'een 

sleutel' in december. Nu reeds kan men 

niet om een aantal vaststellingen heen. 

Het Rosetta-plan is een driedubbele over

winning voor de Franstalige partijen. Met 

behulp van de federale regering bevoor

deelt het plan de Franstalige werkzoeken

den. Bovendien wordt de inspraak van de 

Vlaamse overheid tot een minimum her

leid. Tot slot gaat met het plan andermaal 

een perfide transfer gepaard. Voor dit alle 

draait voornamelijk de Vlaamse belasting

betaler op. In de wandelgangen wordt ge

fluisterd dat de Vlaamse ministers in de 

federale regering uiterst verveeld zitten 

met deze 'delicate' zaak. 

Daarom werd Vlaams minister Renaat 

Landuyt (SP) gevraagd ook een 'Vlaams 

tewerkstellingsplan op te stellen. Kwestie 

van de gemoederen te bedaren en vooral 

de werkelijke impact van het Rosetta-plan 

te verdoezelen. Landuyt mag voor blik

semafleider spelen Hoe je het ook draait 

of keert, de Franstalige behoeften worden 

door de federale regering ingelost. 

Daarvoor betalen de 'Vlamingen mee En 

als de Vlamingen een politiek willen voe

ren die de Vlaamse werkzoekenden ten 

goede komt, dan moet de Vlaamse rege

ring maar met geld over de brug komen. 

'Dubbele' financiering kost geld en dus 

voorziet de Vlaamse regering slechts 600 

miljoen fr. voor haar tewerkstellingsplan 

Landuyt wil de sociale partners bij het be

leid betrekken en kondigde onderhande

lingen over "Vlaamse CAO's (collectieve ar

beidsovereenkomsten) aan. Dat is alle

maal goed en wel De vraag is alleen hoe

lang de Vlaamse overheid al die extra in

spanningen kan blijven betalen en of 

Vlaanderen niet dringend over fiscale au

tonomie hoort te beschikken. Tegen deze 

achtergrond komt het lachwekkend over 

wanneer Landuyt plots op de 'flamingan-

tische' borst klopt. „Ik wil de Vlaamse be

voegdheden inzake werkgelegenheid 

maximaal verwerven. Wie mij een 

Belgicist vindt, moet weten dat het gaat 

om daden, niet om woorden." Misschien 

kan Landuyt het woord bij de daad voe

gen en minister Onkelinx eens vragen of 

hij ook bij het federaal banenplan wordt 

betrokken. Pas in confrontatie met zijn fe

derale collega kan Landuyt laten zien of 

hij een "Vlaamse reflex' heeft. 

(evdc) 
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België heeft recht op een spoorverbinding 
over het Nederlandse kanton Sittard tot 
aan de Duitse grens. Dat blijkt uit de 
Belgisch-Nederlandse verdragen van no
vember 1842 en januari 1873, de zoge
naamde IJzeren ^//n-verdragen. Die over
eenkomsten vloeien overigens voort uit 
de Belgisch-Nederlands 'scheidingsver
drag' van 19 april 1839-

DOORTOCHTRECHT 

Tussen 1869 en 1879 werd dit 'doortoch-
trecht' geconcretiseerd met de aanleg van 
de allereerste grensoverschrijdende 
spoorverbinding in Europa: de IJzeren 
Rijn tussen Antwerpen en het Duitse 
Ruhrgebied. Na de beide wereldoorlogen 
raakte de spoorweg in onbruik. Vandaag 
belemmert de Nederlandse overheid - op 
basis van milieuwetgeving - de heringe-
bruikname ervan. De Vlaamse regering 
dringt daar nochtans op aan. Europees 
parlementslid Bart Staes (VU&ID) wil die 
patstelling doorbreken en beroept zich 
daarbij op de steun van de Europese 
Commissie (EC). Staes heeft stevige argu
menten op zak. Terecht brengt hij de ver
dragen uit de 19de eeuw in herinnering. 
En hebben deze verdragen geen voorrang 
op nationale wetgeving? „Het Verdrag van 
Wenen bepaalt uitdrukkelijk dat interna
tionaal recht voorrang heeft op nationale 
wetgeving." Staes vraagt zowel de EC als 
de Europese Raad om de Belgisch-
Nederiandse verdragen en het Verdrag van 
Wenen te erkennen. „Zullen beide instel
lingen de Nederiandse overheid verzoe
ken haar verdragsrechterlijke verplichtin
gen na te leven? Temeer daar de realisatie 
van de IJzeren Rijn kadert in het algemeen 
beginsel van de Gemeenschapstrouw en 
bovendien kan bijdragen tot het oplossen 
van het mobiliteitsprobleem." Staes merkt 
fijntjes op dat de Commissie en de Raad 
het budget voor Transeuropese 
Netwerken hebben verhoogd. Kwestie van 
creatieve en milieuvriendelijke oplossin
gen te vinden. „De IJzeren Rijn kan daar 
ongetwijfeld een bijdrage toe leveren." 

SOCIAAL EUROPA? 

Het sociale Europa is nog lang geen reali
teit. Zo stek de Europese Commissie tallo
ze tekortkomingen vast bij de uitvoering 
van het werkgelegenheidsbeleid in de lid
staten. 

„Heeft de EC ook voldoende oog voor de 
vaststelling dat binnen de lidstaten zeer 
grote regionale verschillen bestaan?" Zo 
vragen de Europese parlementsleden van 
VU&ID Nelly Maes en Bart Staes zich af. 
Vlaanderen, zo stippen zij aan, heeft een 
werkloosheidspercentage van 8,4% en 
Wallonië van 24,2%. „Ook andere lidsta
ten kennen vergelijkbare verschillen. De 
nadruk moet op een aangepaste regionale 
politiek gevoerd worden." 

D e IJzeren Rijn, de historische spoorverbinding 

tussen de Antwerpse haven en het Duitse 

Ruhrgebied, is een verre voorloper van de Transeuropese 

Netwerken. De Europese Unie moet zich dan ook over het 

dossier buigen. Zo meent Europees parlementslid 

Bart Staes (VU&ID). 

• EUROPA • 

HOOGST MERKWAARDIG 
De Europese instellingen blijven kampen 

met een imago van wanbeheer, ja zelfs re-

geftechte corruptie. Waarnemers menen 

dat vooral een toegenomen regionale in

vulling van de Europese politiek soelaas 

kan brengen. Zover zijn we nog niet. 

Vooralsnog moet men rekenen op het 

rapport van de Europese Rekenkamer. 

Daarin wordt evenmeel wanbeheer aange

klaagd. 

de zijn bedenkingen over deze werkwijze 
tijdens de voorstelling van het jaarverslag 
in de Controlecommissie, waarvan hij deel 
uitmaakt. Hoewel het uiteindelijke verslag 
minder concrete cijfers en aantijgingen 
bevat dan de werkdocumenten, blijft de 
analyse van de Rekenkamer vrij scherp. 
„Vooral in het belangrijke departement 
Wetenschappelijk Onderzoek worden 
zware tekortkomingen in de betalingen 
blootgelegd. Een kwart van de betalings-

Staes duikt in 
geschiedenisboeicen 
Hoogst merkwaardig is dat er blijkbaar 
gewag kan gemaakt worden van een 'ge
kuist' rapport. Zo is het uiteindelijke rap
port minder kritisch over het financiële 
beleid van de Europese Unie dan de ont
werptekst die twee weken gelden was uit
gelekt in het Duitse magazine Der Spiegel. 

Europarlementslid Bart Staes formuleer

verplichtingen is zonder contract in de re
keningen geboekt. Er is zeLfe sprake van 
antidatering door de Europese Com
missie.". Wat het buitenlands beleid be
treft, stoot de Rekenkamer op onbetrouw
bare rekeningen van de Tacis- (voormalige 
Sovjet-Unie) en de Phare- (Centraal- en 
Oost-Europese landen) programma's. 

In het departement noodhulp worden 
dan weer te veel strategische functies aan 
tijdelijke personeelsleden toevertrouwd. 
De traditionele blunders inzake subsidië
ring van fictieve oUjfplantages en het mis
bruik van de Europese landbouw- en 
structuurfondsen worden in het nieuwe 
rapport wel duidelijker in de verf gezet. 
Wegens het uiüekken van het jaarverslag 
werd de bespreking in plenaire vergade
ring uitgesteld tot de zitting van woens
dag 1 december in Brussel. Staes hoopt 
alvast dat het Europees Parlement dan 
meer tijd en woorden zal besteden aan de 
inhoud dan aan de perslekken... 

(evdc) 
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M et recente jaarverslag van de federale Hornnonencel 
• • slaat spijkers met koppen. Zo wordt terecht 

gewezen op de onvolledige onnzetting en toepassing van 
de hormonenrichtlijnen in de vijftien EU-lidstaten. 

Europees parlementslid Bart Staes heeft de Europese 
Commissie gevraagd erop toe te zien dat de richtlijnen 

voortaan correct worden toegepast. 

Strijd hormonenmaffia 
in Icinderschoenen 

Het VU&ID Europees parlementslid Bart 
Staes weet dat hormonenbestrijding een 
werk van alle dag is. Zonder een drastische 
aanpak van alle Europese lidstaten loopt de 
wetgeving en de bestrijding van de hormo
nenhandel de maffia achterna „We moe
ten ten alle prijze vermijden dat de harde 
kern zich in EU-iidstaten vestigt waar de 
controles minder streng zijn, de pakkans 
kleiner en de strafmaat geringer. Vee
transporten naar Frankrijk en Nederland 
Wijzen alvast op deze mazen in het 
Europese anti-hormonenwet." 
Staes is ook ontgoocheld over de zwakke 
resultaten van de Europese top van 
Tampere inzake misdaadbestrijding. „De af

spraken die daar werden gemaakt, dreigen 
woorden in de wind te worden. Er bestaat 
een interne markt met vrij verkeer van goe
deren, diensten en kapitaal, óók voor mis
dadigers en de hormonenmaffia. Maar, 
onze politiediensten en magistraten stuiten 
nog steeds op gesloten grenzen. Tampere 
was met veel meer dan een verlanglijst vol 
vrome wensen die slechts over enkele jaren 
zullen uitkomen. Er is nochtans dnngend 
nood aan actie om tegemoet te komen aan 
de verwachtingen van eerlijke landbouwers, 
slagers en consumenten." 

ONTMANTELEN 
Wat de onderbemanning van dé farmaceu

tische inspectie betreft, onderschrijft het 
parlementslid de opmerkingen van rappor
teur-F/mperman. Eén ambtenaar-apothe
ker werkt verschrikkelijk hard en voert alle 
controles uit, maar het is een schier onmo
gelijke taak om op die wijze efficiënt te 
functioneren De farmaceutische inspectie 
werd door de voormalige socialistische mi
nisters van Volksgezondheid iColla, 
Onkelinx, Santkin, ..) schaamteloos ver
waarloosd. Staes vreest dat de oprichting 
van een Federaal Agentschap voor 
Voedselveiligheid, door de huidige rege
ring in het vooruitzicht gesteld tegen janu
ari 2000, daar weinig of niets aan zal ver
anderen. ,,Hormonencriminallteit is een 
ernstige vorm van georganiseerde misdaad 
en dient op een zeer specifieke manier te 
worden aangepakt De bestaande federale 
Hormonencel moet worden uitgebouwd 
tot een multidisciplinair team waar niet al
leen de diensten van Volksgezondheid ilVK 
en Farmaceutische Inspectie), Landbouw, 
Binnenlandse Zaken (Rijkswacht) en Justitie 
tparketten) samenwerken de cel moet ook 
een beroep kunnen doen op de specifieke 
kennis van de Financiële Inspectie (BBI) in
zake misdaadanalyse, informatica en data
banken. De cel moet de ruimte krijgen om 
op een rustige maar kordate wijze de be
staande netwerken en de harde kern van 
de hormonenmaffia in kaart te brengen en 
ze vervolgens te ontmantelen." 

Fillp Vandenbroeke 
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O verleven is een kunst, het is de meest beoefende 

kunst in Afrika. Ook in het nieuwe Kongo van 

Kabila blijft het dé levensregel. Onder het regime van 

Mobutu bestond er zelfs een aparte naam voor: l'article 

quinze. Dat was het ongeschreven grondwetsartikel: wat 

er ook gebeurt, trek je plan en overleef Toch is dit geen 

grimmig, noch zielig of zielloos overleven. 

• LANDUIT • 

Een vlndlng-

rUk chauffeur 

vlecht een 

gescheurde 

buitenband 
van z|Jn 

vrachtwagen 

weer aan 
elkaar. 

Op zoek naar 

het nieuwe 

Kongo 

(slot) 
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In Afrika is overleven écht leven, het is 
een ware kunst Of het nu om een brous-
sedorp gaat waar tot dnehonderd kinde
ren dagelijks tussen vier muren, zonder 
dak, onder neerstromende regen of bran
dende zon, een schoolleven spelen of om 
gewezen verplegers en verpleegsters die 
bij elke langskomende blanke een paar 
aspirientjes, een nivaquine of een zalfje 
proberen vast te krijgen om hun zelf op
gezette dorpsapotheek gewicht te geven; 
of om een vrouw die met een korf ma-
niokwortels op zoek gaat naar een vracht
wagen die haar naar een tweehonderd
vijftig kilometer verder gelegen stad 
brengt... Kongo overleeft, ondanks alles, 
en vooral, ondanks de complete negatie 
door het rijke, egoïstische en zelfvoldane 
Westen 

DE MARKT VAN KAYEYE 
Kayeye is een broussedorp, bezijden de 
weg Kolwezi-Kamina Door de vestiging 
van de franciscaanse missie uitgegroeid 
tot een ware nederzetting, met streekhos-
pitaal en school. Het hospitaal is een 
echte multiculturele gemeenschap van 
Vlaamse, Filippijnse, Baskische, 
Taiwanese en Kongolese zusters, die han
den vol hebben met de dagelijkse grote 
en kleine kwalen. Malaria, TBC, aids, ver
wondingen, breuken... naast de geboor
ten van nieuw leven. Vlak daartegenover 
ligt het marktplein. Kayeye heeft ook een 
echte handelaarsvereniging die samen
werkt met Precad, de Ngo van broeder 
Louis, om goederen aan te voeren en om 
de oogsten van de boeren buiten het 
dorp aan de man te brengen Zo kan de 
markt blijven draaien. Groenten en fruit, 
tweedehands kleren - via missionarissen 
die met de verkoop van opgestuurde en 
volgestouwde containers tweedehands 
kleren hun manier van overleven en het 
financieren van kleine projecten volhou
den - speelgoed dat betere dagen kende, 
vlees en vis. De marktkramers hebben 
maar kleine voorraden, en wie er niet 
vroeg bij is riskeert met lege handen naar 
huis te keren. Wie koopt doet dat vaak om 
de waren in een paar dorpen verder te 
slijten. De eerstvolgende grote 'stad', 
Kabondo Dianda of Kamina, ligt algauw, 
en in de huidige omstandigheden, een 
paar dagreizen verder... 

HET AVONTUUR VAN DE WEG 
Reizen is een lust, maar elke chauffeur 

moet een onderlegd en vooral vindingrijk 

mecanicien zijn. Op de Route Nationale 

vlecht een vrachtwagenchauffeur zijn 

overlangs gescheurde buitenband met 
een stuk ijzerdraad. Om de binnenband 
te herstellen vraagt hij onze chauffeur 
een tube \\ym.Jean duikt een platgedruk
te en uitgeperste tube op uit zijn koffertje 
en vraagt er een paar Kongolese franken 
voor: ik moet er straks ook een nieuwe 
kopen. Vlakbij de plek ligt het graf van 

muggen. Nonsens, zeggen de dorpelin
gen, als er vis genoeg op zit worden de 
larven opgegeten voor ze mug zijn ge
worden. En de vis smaakt. 
Er loopt een inentingscampagne tegen 
polio. De stroop wordt ter beschikking 
gesteld door de 

Wereldgezondheidsorganisatie, de finan
ciering komt van Unicef, en bij gebrek 
aan een officiële structuur worden Ngo's 
en missies opgetrommeld om de campag
ne te organiseren. Kazadi, de man van 
het Ontwikkelingsbureau van het bisdom 
Lubumbashi, en van Precad, heeft op 
amper veertien dagen tijd honderden 

Overleven 
is een kunst 

Msiri, de chef van de Bayeke, die vanuit 
Nyamwezi, Tanzania, met zijn olifantenja
gers naar Noord-Katanga trok, de streek 
van de Boven-Lualaba. Hij sneuvddp m 

zijn strijd tegen de avonturiers van 
Leopold II (1891). Voor de passagiers van 
de vrachtwagen is de held nauwelijks tijd 
en aandacht waard. Een vuurtje maken, 
wat maïs roosteren, water warmen, een 
potje bereiden gaat nu voor Anderen rol
len iets wat van ver op tabak lijkt en ge
nieten van hun ersatz sigaret. Nieuwtjes 
doen de ronde, een paar man gaat op de 
uitkijk. Je weet maar nooit of er geen ver
dwaalde rebellen opduiken... Tijdverlies, 
ongedurige reizigers' Vergeet het maar 
Ook niets doen is geen tijdverlies, er is 
dan immers geen tijd meer.. 

SCHRIJNENDE ONDERVOEDING 
In elk dorp is ondervoeding bij vele kin

deren zichtbaar Er is niet zozeer een ge

brek aan voedsel, veeleer een tekort aan 

voldoende gevarieerd voedsel. Het is de 

schaduwkant van het overleven, de zwart-

grijze tinten van de dagelijkse werkelijk

heid. Ander voedsel uit verder gelegen re

gio's wordt nauwelijks aangevoerd, zaden 

voor groentetuinen, betere varianten van 

de normale teelten zijn zo goed als on

vindbaar Commercieel interessante oog

sten, zoals soja en aardnoten, kunnen bij 

gebrek aan transport niet meer worden 

verhandeld en blijven nu achterwege. 

Jammer, want soja en aardnoten zijn be

langrijke ingrediënten voor een volledi

ger voeding. En met wat op de markt 

werd verkocht konden andere noden 

worden gelenigd. Overlevingslandbouw 

dus, zorgen voor het direct noodzakelij

ke. In een dorp is men begonnen met 

kleine visvijvers aan te leggen, vlakbij de 

hutten. Levert om de paar dagen vis op. 

De officiële ontwikkelingsagenten zijn er 

niet gelukkig mee: vijvers lokken malaria

mensen, werkloze verplegers en verpleeg
sters, missiezusters en dispensaria gemo
biliseerd en krijgt zijn poliocampagne in 
het noorden van Katanga op drie weken 
klaar Hij zit achter zijn medewerkers aan. 
Wellicht is de jongste decennia nooit een 
zo volledige lijst opgemaakt van het aan
tal kinderen in de broussedorpen, met 
naam en toenaam én ouders, met de ver
melding: ingeënt In een land in staat van 
ooriog, zonder enige structuur, gestoeld 
op oude tradities en netwerken, via mond 
aan mond informatie en communicatie. 
Kazadi lacht :,,Onze communicatie werkt 
al eeuwen zonder elektrische energie'" 
Ook recuperatie van oude materialen is 
erg in. Ongebruikte spoonvegrails wor
den de brousse ingesleept om baigjes 
over beken te bouwen, dwarsliggers wor
den een omheining, grote blikken, vaak 
uit hulpprogramma's worden kookpot-
ten, en over het zelfgemaakte speelgoed 
uit allerlei materialen hoeven we het niet 
eens te hebben. 

MODERNE TOLLENAARS 
Ongenoegen bestaat er over de acties van 
de 'chef de terre'. Traditioneel was de 
machtsuitoefening in de dorpen en bin
nen de stammen een zaak van diverse 
chefs, - de hoofdchef, de chef de terre of 
grondverdeler, de religieuze chef, de mili
taire chef en de Raad van Ouden. De pa
laver - het uitgebreid bespreken van pro
blemen en situaties, en het beslechten 
van geschillen - was het belangrijkste re-
geerinstrument. In het moderne Kongo 
verloor de chef veel van zijn invloed, ten 
voordele van de nieuwe ambtenaren, reli
gieuze leiders verloren hun macht aan de 
kerken, de militairen aan het leger Maar 
de 'chef de terre' bleef zijn functie uitoe
fenen, verdeelde de beschikbare land
bouwgrond, en was in vele gevallen ook 
de 'belastingambtenaar'. Hij speurt overal 
rond, int belasting -vaak louter voor eigen 
gewin - op gebruikte gronden en wie een 
handbreed meer durft bebouwen dan 
vorig jaar moet, nog voor er gezaaid en 
geoogst is, meer grondbelasting betalen. 
Wie ossen wil gebruiken wordt veronder
steld meer grond te bewêrfteQ'eA'inöet 
dus ook meer afdokken. Tot eigen profijt 
en voor het regime. Hij is immers de 
enige efficiënte belastingambtenaar...Ook 
medicijnmannen en fetisjmannen spin
nen garen bij de benarde levensomstan
digheden, hun klandizie groeit weer. 
En jongeren vinden er wat op. Ze richten 
eigen afdelingen op van Kabila's alliantie 
en partij en maken daarbij gebruik van de 
oude Mobutu-kwAen. In Kabondo 
Dianda hebben ze een migratiedienst op
gericht. Wij zijn de eerste Europeanen die 
er voorbijkomen sinds hun dienst werd 
geopend. Bij onze terugreis vragen ze ons 
tien dollar en een pasfoto. De districts-
verantwoordelijke voor ontwikkeling 
scheldt hen de huid vol: waar moet je hier 
een pasfoto laten nemen? Bovendien 
heeft Kabila net verordend dat met 
Kongolese frank moet betaald worden, 
dollars horen in de bank. En daarbij, gaat 
hij verder, laat de mensen met rust! Het 
incident zorgt voor een weinig opont
houd. 

Kongo leeft, overleeft, en hier en daar, 
herleeft Maar kan het zo verder? Het 
socio-cultureel weefsel toont erge slijtage, 
solidariteit maakt plaats voor het ieder 
voor zich, de oorlog belet een positieve 
ontwikkelingseconomie. 
Kongo en de Kongolezen verdienen veel, 
veel beter... 

Het jonge Kongo, wat zal er van worden? Mark Vandommele 
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Toen nog senator Bert Anciaux wilde er al 
na één legislatuur weg, want hij ging er 
naar eigen zeggen gewoon dood in de 
dieprode zetels van de Senaat, de zoge
noemde Hoge Vergadering waar ook de 
koninklijke prinsen van rechtswege het 
woord mogen voeren. Als zij dat tenmin
ste willen en voldoende tijd kunnen vrij
maken. 

Dat zijn opvolger aan het hoofd van het 
land Guy Verhofstadt zijn regeringsver
klaring kwam afdreunen in de Senaat 
vond ex-premier Jean-Luc Dehaene ge
woon tijdverlies. Een weinig hoffelijke, 
maar wel erg duidelijke uitspraak. 
Senatoren hebben zich ingevolge de 
staatshervorming van 1993 niet meer uit 
te spreken over het al dan niet welkom 
zijn van een nieuwe regering, zoals ze 
ook geen federaal kabinet meer naar huis 
kunnen sturen. En dus kon premier 
Verhofstadt zich die verbale moeite be
sparen. Tenminste volgens de gewezen 
eerste minister van dit land, zelf ook se
nator. 

WELKOME BRON 
Over die Senaat is dus een mooi en lijvig 
boek verschenen. Net geen vijfhonderd 
dichtbedrukte bladzijden met illustraties. 
Een symbolisch afscheidsgeschenk aan 
gewezen Senaatsvoorzitter Frank 

Swaelen die het boek net voor zijn defini
tief weggaan uit de Brusselse Wetstraat in 
ontvangst mocht nemen. Een fraaie band 
in een goed gevulde Belgische politieke-
boekenkast. Swaelen was de laatste voor
zitter van de Senaat 'ancien régime' en de 
eerste van de Senaat-nieuwe- stijl. 
Een boek dat voor studenten en andere al 
dan niet wetenschappelijke vorsers een 
welkome bron van informatie zal worden, 
maar dat ook een onvolledige geschiede
nis is. Anderhalve eeuw geschiedenis in 
vijfhonderd bladzijden persen is ook een 
vrij hopeloze opdracht, zeker als men het 
boek leesbaar en maximaal toegankelijk 
wil houden. Maar onvolledig vooral 
omdat het boek zoals reeds aangestipt 
met het Sint-Michielsakkoord van 1993 
eindigt. Toen werd na hopeloos veel zeu
ren en palaveren uiteindelijk toch beslist 
de Senaat af te helpen van dat ongelukki
ge imago van tijdrovend duplicaat van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Helaas, het verweer van de dames en 
heren senatoren tegen de aftakeling van 
hun persoonlijke macht was ook toen 
nog zodanig dat zij er toch nog in slaag
den om zo veel mogelijk van hun oude 
bevoegdheden te behouden. De al zo 
lang gevraagde grondige en echt vernieu
wende vertimmering van de Senaat kwam 
er dus niet: het werd een Belgisch com
promis, heel veel van het oude en een 
heel klein beetje van het nieuwe. Over die 
overgang valt in het boek dat eindigt in 
het begin van de jaren negentig nauwe-

O nder de titel 'De geschiedenis van de Belgische 

Senaat' verscheen bij Lannoo een dik en duur 

boek. Wij legden het voor aan Mare Platel die er met zijn 

lange ervaring van Wetstraat-journalist volgende 

bedenkingen bij neerschreef. 

• SAMENLEVING • 

lijks iets te lezen. De Senaat heeft sinds
dien ook geen blijk gegeven van overdre
ven creativiteit om zich aan die nieuwe si
tuatie min of meer aan te passen. Een spij
tige vergissing: men kan dus best begrij
pen dat ex-senator Bert Anciaux die om
geving niet meteen als zijn natuurlijke bi
otoop beleefde... 

Over een aanpassing van de eerbiedwaar
dige instelling is anders al lang genoeg 
nagedacht. Reeds meteen na de eerste 

Dat de dames en heren senatoren zeven 
jaar lang bezig waren met de modernise
ring op de afstamming, twaalf jaar lang 
werkten aan een aanpassing van de wet
geving inzake erfrecht, dat senatoren als 
Frans Baert een doorslaggevende rol 
speelden in het vele wetgevend werk dat 
gepaard ging met de opeenvolgende 
staatshervormingen sinds de jaren zeven
tig, dat de Senaat het al zolang aanslepen
de abortusdebat uiteindelijk in een wet-

Over een 
eerbiedwaardige 

insteiiing 
wereldoorlog wilden sommigen een 
grondige herschikking (blz. 126 ev). 
Einde van de jaren dertig werd zelfs on
omwonden gepleit voor de afschaffing 
van de Senaat (blz.226). 

VIJF NUKKIGE SENATOREN 
Zo'n dikke kwarteeuw lang liep ik als 
toen nog-BRT- journaUst door de parle
mentaire wandelgangen. Ik moet beken
nen dat het discrete halfrond van de 
Senaat maar zeer uitzonderlijk op mijn 
agenda van parlementair verslaggever 
stond. Voor de directe politieke actualiteit 
moest men nu eenmaal bij de buren zijn, 
bij de vaak nogal turbulente volksverte
genwoordiging. Daar werd desnoods kei
hard gescholden, daar was het dat Leo 

Tindemans najaar 1978 op de tribune 

kwam zeggen dat hij van hier naar de 

koning ging...." En meteen een einde 
maakte aan zijn Egmontpactregering. 
Daar was het dm Paul Van Grembergen tij
dens het indrukwekkende rakettendebat 
in het holst van de nacht de hautaine 
Franstalige socialist wijlen Henri Simonet 

kon verleiden om naar zijn Vlaamse vre
desboodschap te luisteren. Voor dat soort 
verbale hoogstandjes moest men maar 
zeer uitzonderlijk bij de senatoren zijn. 
Het gebeurde wel eens, zoals in het voor
jaar van 1980 toen een vijftal nukkige 
CVP-senatoren hun partijgenoot, de toen
malige premier Wilfried Martens met zijn 
zoveelste 'definitieve' oplossing voor het 
Vlaams-Waals samenleven naar huis stuur
de. Omwille van de beveiliging van 
Vlaams-Brabant . 

Wij waren er ons goed van bewust dat dit 
gebrek aan journalistieke interesse niet 
terecht was, de vraag was alleen hoe daar
aan verhelpen. De Brusselse Franstahge 
krant La Libre Belgique bracht toen nog 
lange bijna stenografische verslagen over 
het parlementaire gebeuren in Kamer en 
Senaat, maar ook die traditie zou zacht-
jesaan maar onomkeerbaar verdwijnen. 

tekst kon omzetten, we wisten dat, we be

richten er over... maar dan toch niet zoals 

we ons journalistiek bezig hielden met de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers.. 

HULDE 
Precies die indrukwekkende wetgevende 
inbreng in maatschappelijk fundamentele 
wetten wordt in dit boek sterk naar voor 
gebracht. Dat is een bijzonder gelukkige 
keuze: op die manier wordt immers het 
goedkope en negatieve beeld dat de bui
tenwereld van de Senaat in de voorbije 
decennia kreeg stevig dooreen geschud. 
De belangstellende krijgt daardoor een 
goed zicht op de inderdaad trage maar 
toen zeker nog gedegen parlementaire 
besluitvorming. Ook bij het tot stand 
komen van de opeenvolgende wetten 
over de staatshervorming speelden sena
toren een rol. Ook die wordt in dit boek 
op een zeer boeiende manier naar voor 

gebracht. Dat het boek op een pittige ma
nier het scepticisme van Jan Loones te
genover de monarchie illustreert ( zie il
lustratie XX) is mooi meegenomen. Als u 
bovendien wil weten wanneer het ijzeren 
hekken voor het parlementsgebouw werd 
aangebracht, vanwaar het begrip 'neutra
le zone' komt, sinds wanneer de senato
ren het spreekgestoelte mogen bestijgen, 
hoe behoudsgezind de Senaat lange tijd is 
gebleven, wanneer er voor het eerst 26 
provinciale senatoren gekozen werden en 
nog veel meer; dan zuh u dit helaas niet 
goedkope bijna-standaardwerk met stij
gende belangstelling lezen. Dat er geen 
plaats meer was voor een goed en zo vol
ledig mogelijk namen- en trefwoordenre
gister is een spijtige tekortkoming. 
Alles bij mekaar, een verdiende hulde aan 
een 'nationale' Belgische instelling die de 
jongste decennia op bitter weinig pubüe-
ke belangstelling kon rekenen. Ook al 
werd in die inderdaad slaapvergemakke-
lijkende fauteuils van de Senaat door 
hard werkende en maatschappelijk 
geëngageerde mannen en vrouwen vaak 
heel intens gewerkt. 

Mare Platel 

c» De geschiedenis van de Belgische 

Senaat, 1831 -1995. V. Laureys, 

M. Van den Wijngaert, L. 

Frangois, E. Gerard, J.-P. 

Nandrtn,]. Stengers. Uitg 

Lannoo. 470 blz., 1.500Jr. 

Prinses Astrid 
legt de eed als 
senator van 
rechtswege 
af. In goed 
gezelschap: 
haar broer en 
collega kroon
prins Flllp en 
haar toenmali
ge collega's 
Jan Loones, 
Bert Anciaux 
en Chris 
Vandenbroeke. 
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Tijdens de bezetting werö oo(c de Senaat tjezet voor piechtigt)eöen met de nodige iuister. Zo 

vond er op 13juii 19^ de machtswissel tussen het miiitair en het burgerlijl< bestuur plaats 
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ARRONDISSEMENTELEBESTUURSVERKIEZINCEN 
Arr Limburg 
Wanneer? Vrijdag 26 nov, vanaf 19u.30 
Waar? Domein van Bokrijk, bovenzalen Kasteel 
Activiteit: Gastspreker is VU-voorzitter Patrik 
Vankrunkelsven 
Arr. KortrUk-Roeselare-Tlelt 
Wanneer? Zaterdag 27 nov, om I4u 50 
Waar? in drankgelegenheid 't Molentje, 
Oostrozebekestraat 157 te Ingelmunster 
(051/50.18.98). 
Arr Brugge 
Wanneer? Maandag 29 nov. 

Arr Leuven 
Wanneer? Vrijdag 3 dec. 
Arr. Halle-Vllvoorde 
Wanneer? Vrijdag 5 dec, om 20u. 
Waar? Zaal van het secretariaat, 
Ninoofdsesteenweg 250 te Dilbeek. 
Arr. Oostende-Veurne-DIksmulde 
Wanneer? Woensdag 8 dec. 
Arr. Turnhout 
Wanneer? Donderdag 9 dec. 
Arr Cent-Eekio 
Wanneer? Vrijdag 17 dec 

AFDELINCSBESTUURSVERKIEZINCEN 'LAAT DE LEEUW IN JE LOS' 

Afdeling Gavere 
Arr Gent-Eekio 
Wanneer? Zo 28 nov, van I0u 50 tot 12u 50 
Waar? Café De Rooigem, Baaigemstraat 185 te 
Gavere 
Info 09/384 79 47 - Mark De Langhe 

Voor meer Info kunt u terecht bU 
Plet De Zaeger, Algemeen Secretariaat, 
tel. 02/219.49.30. 
Epost: plet.dezaeger@volksunle.be. 

Parochiale zones: 
vervolg 

• UIT DE REGIO • 

Verleden week berichtten wij over nieuwe 
Franstalige parochiale zones die het vica
riaat van het aartsbisdom Mechelen-
Brussel in Vlaams-Brabant wil oprichten. 
VU-provincieraadslid Juut Denayer nam 
het voortouw in het protest dat tegen 
deze plannen op gang komt. Denayer 
twijfelde niet als eerste de kat de bel aan 
te binden en deelde Ward Vanderwegen, 

verantwoordelijke van het bisdom, zijn 
grieven mee. Deze nam de klacht blijk
baar ernstig en repliceerde gevat. 
Hier zijn reactie: 

„Wij zullen hier heel bewust met letter én 
geest van de jongste staatshervorming re
kening houden, en blijven zoeken hoe wij 
dit sociaal, politiek en cultureel gegeven 
toch kunnen respecteren en pastoraal en 
pastorale samenwerking met alle gelovi
gen mogelijk maken. 
De modaliteiten hoe dit kan gebeuren 

zullen wij met de pastoraal-verantwoor
delijken ter plaatse uitzoeken. Heel onze 
herschikking van parochies, pastorale 
zones en decanaten is een werk gespreid 
op langere termijn..." 
Tot daar het antwoord dat besluit met de 
vaderlijke mededeling aan het adres van 
Juul Denayer; „... heb dus even geduld, 
maar wij houden uw aanbeveling goed 
vast." 

Ondertussen rijst de vraag of het grond
wettelijk mogelijk is om Franstalige pries
ters in Vlaams-Brabantse parochies te be
noemen. Religieuze bedienaars werken 
weliswaar voor een 'privé-organisatie' 
maar worden door het ministerie van 
Justitie betaald. Gelden voor hen de taal
wetten? Of hebben ook zij recht op facili
teiten? 
Beslist voer voor taalwetspecialisten. 

(mvl) 

WM-studiedaq uitgesteld 
De WM-studiedag van zaterdag 27 november '99 in De Kraanburg, te Mechelen is uitge
steld wegens onbeschikbaarheid van de inleiders. De studiedag wordt verdaagd naar een 
latere datum. 

OOST-VLAANDEREN 
WO. 1 dec. TEMSE: Voordracht 

over 'Actief Burgerschap' door Peter 
Mortier. Om 19u.30 In Huize De Wal, 
St.Jorlsstraat 67 te Temse. Toegang gratis. 
Org.: A. Verbruggenkring-Temse. 

DO. 2 dec. NINOVE: Uitstap naar 
Zenith met VVVC-Ninove. Vertrek m 9u. 
Centrumlaan-PTl-NInove. Met bezoek aan 
stands voor 3de leeftijd, warm middagmaal 
en bezoek aan de Kon. Musea voor Kunst 
en Geschiedenis. Deelname: 1.200 fr info 
en inschrijven tot 22/11 bij Marcel 
Muylaert, 054/33.22.48. 

za. 18 dec. NINOVE: Kerstfeest van 
VWC-Ninove. Om 12u.30 in Salons Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. 
Uitgebreid menu aan 900 fr Niet-leden 
1.000 fr Bedrag vóór 10/12 storten op rek. 
979-1300520-46 van VWC-NInove. 

WEST-VLAANDEREN 
Di. 30 nov. IZECEM: De tijd van 

Keizer Karel V in de Franse literatuur 
(Charles De Coster en Marguerite 
Yourcenar). Door prof Vic Nachtergaele. 
Om 20u. in de Plantijnzaal, 
Stadsbibliotheek. Info en vooraf inschrijven 
bij José Bogaert (051/30.10.39). Org.: 
VSVK. 

Ma. 6 dec. ROESELARE: 
Sinterklaasfeest. Om I4u.30 In Parochiaal 
centrum, Kattestraat 29. Org.: VVVC-
Roeselare. 

WO. 8 dec. BRUGGE: Jacques 
Willems over 'De Provence In concert'. 
Bonte beelden, ondersteund door klassieke 

muziek. Om 15u. In de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Na de ac
tiviteit is er koffietafel voor wie dit wenst. 
Org.: VVVG-Brugge-Centrum. 

vr. 10 dec. BRUGGE: Quiz. 
Wisselbeker Jean-Marie Bogaert. Om 
20U.30 in Schippersschool, Komvest 40 (In
gang witte houten poort). Inschrijven bij 
Joel Boussemaere (050/67.32.98) tot 4/12 
per groep van 3. Deelname: 100 frp.p. 
Org.: Vlaams Forum. 

WO. 15 dec. IZECEM: 'Actlef bur
gerschap - evolutie naar een volwaardig 
Vlaams Parlement', door Hilde Houwen. In 
de Plantynzaal van de Izegemse 
Stadsbibliotheek (ingang via Wolvenstraat). 
Toegagn 50 fr Org.: Dosfelkring Izegem. 
Info: Bart Rommel (051/30.80.03) of Kurt 
Hlmpe (051/31.54.79). 

DO. 16 dec. lEPER: Lach je te plet
ter met Gert Boullart. Om 15u. In het 
Gasthof Ter Camere, Zonnebeekseweg 286 
te leper Toegang: 150 fr, -i-3pas 100 fr 
Org.: VWG l.s.m. ministerie v.d. Vlaamse 
Gemeenschap, afd. volksontwikkeling en 
bibliotheken. 

WO. 22 dec. BRUGGE: Agnes 
Bruneel over 'Een kind is ons geboren', 
muzikaal-poëtische kerstevocatie. Om I5u. 
in de Magdalenazaal, Vlollerstraat 7. 
Deuren vanaf I4u. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: VVVG-
Brugge-Centrum. 

WO. 29 dec. IZEGEM: Kerststallen-
tocht met FVV-lzegem. 

Meer info bij Renata Blondeel 
(051/30.48.08). 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 27 nov. LENNIK: vu-campagne 

op de jaarmarkt: Sterkere en betere ge
meenten In de 21ste eeuw. Samenkomst 
om lOu. aan Markt nr. 15. Org.: VU-Halle-
Vilvoorde. 

Za. 4 dec. WOLVERTEM: Breughel-
festijn. Vanaf 18u. in de Sint-Cecillalzaal, 
Oppemstraat te Wolvertem. Org.: VU-
Meise-Wolvertem-Oppem. 

LIMBURG 
WO. 1 dec. TESSENDERLO: Bezoek 

aan de tentoonstelling 'Keizers aan de Nijl', 
In het Provinciaal Gallo Romeins Museum 
te Tongeren; Afspraak om 14u.45 ingang 
museum. Inkom 150 fr, 55+: 100 fr Prijs 
van de gIds: 1.500 fr te delen onder aantal 
deelnemers. Heren zijn ook uitgenodigd en 
welkom. Org.: FVV-Tessenderlo. 

Za. 4 dec. OPOETEREN: 22ste 
Uilenspiegeldag In zaal De Riet te 
Opoeteren. Om 18u.30 eucharistieviering. 
Om 19U.30 feestviering met feestrede 
door Carlos Van Louwe, lekker tafelen, sa
menzang, tombola en de uitreiking van het 
Ullensplegeleremerk. Deelname: 400 fr 
Org.: iJzerbedevaartcomité Gewest 
Maaselk-Bree-Maasland. Info: W. Roslers 
(86.35.38). 

ANTWERPEN 
Do. 25 nov. BERCHEM: Gezelle-

avond. Om 20u. In CC te Berchem. Gast
sprekers: Prof Marcel Janssens en Chantal 
de Waele. Inkom 200 fr, vvk. 150 fr Kaar
ten bij Monique (230.77.59 - na 18u.) of bij 
Paula (321.73.60). Org.: FVV-Berchem. 

Do. 25 nov. EDECEM: Museumbe-
zoek 'EIck zijn waerom'. Info bij Hilde 
(449.17.66). Org.: FVV-Edegem. 

vr. 26 nov. LIER: Herdenkingsmis 
voor overleden vrienden en familieleden. 
Om 19u. in St.Jacobskapel, Grote Markt te 
Lier Celebrant: Pater Rufien van Ouytsel. 
Opgeluisterd door seniorenkoor 'T'en zal'. 
Org;: Vlaamse Kring en VOS-Lier 

za. 27 nov. BERCHEM: Jaarlijkse 
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 13U.30 aan het Musem voor Schone 
Kunsten. Inkom: 200 fr + 150 fr audio-
gids. Seintje geven als u meegaat. Org.: 
FW-Berchem. 

vr. 10 dec. EDEGEM: Naar het to
neel. Streven speelt 'Gouden 
Vijver".Inschrijven vóór 6/12 bij Agnes 
(457.76.86). Org.: FVV-Ëdegem. 

Ma. 13 dec. KALMTHOUT: Jan 
Verschueren over 'De werking van tele-
onthaal'. Om 20u.l5 in Monida te Heide-
Kalmthout. Deelname: leden 150 fr, niet-
leden 200 fr (1 consumptie Inbegrepen). 
Org.: FVV-Kalmthout. 

Ma. 13 dec. BERCHEM: Actief 
Burgerschap'. Voordracht door Peter 
Mortier over de evolutie naar een volwaar
dig Vlaams parlement. Om 20u. in CC 
Berchem, Driekoningenstraat 126. Org.: 
Vlaamse Kring Berchem. Info: Thea van 
Gelder (03/321.19.86). 

Wo .15 dec. BERCHEM: Beluisteren 
van muziekfragmenten rond 'Dansen', van 
de vroege middeleeuwen naar de moderne 
muziek, met Bea Keuppens. Om 20u. in CC-
Berchem. Inkom: leden gratis, niet-leden 
50 fr Org.: FVV-Berchem. 

Vr. 17 dec. EDEGEM: Kerststem
ming. Inschrijven bij Josée vóór 12/12 
(449.79.01). Org.: FVV-Edegem. 

za. 18 dec. BORCERHOUT: Hulde 
Willem De Meyer Om 15u. misviering In 
OLV-Ter Sneeuw (Laar-Borgerhout). Nadien 
receptie en tentoonstelling in zaal 
Reuzenpoort, Reuzenpoortstraat te 
Borgerhout. Voor receptie: inschrijving 
verplicht (03/236.45.40). Org.: Vlaamse 
Kring voor Volksontwikkeling. 

Ma. 20 dec. EDEGEM: Hugo 
Cuyckens, dokter in de geneeskunde, over 
'Gevoelens en hun invloed op onze ge
zondheid'. Om 20u. in de Kleine zaal 
Elzenhof Kerkplein Edegem. Org.; 
Culturele Kring. 

Dl. 28 dec. BORGERHOUT: 
Kerststallentocht doorheen de Kempen. 
Deelname: 850 fr (autocar gids en kerst
maaltijd). Vertrek om lOu. Inschrijving en 
Info bij Jan De Scheerder 03/236.45.40). 
Org.: Kring voor Vlaamse Volksontwik
keling. 
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Het is of nooit 
meer! 

De eerste resultaten 

W erleden week stelden wij het reddingsplan voor 
» " WIJ voor. Vandaag kunnen reeds enkele cijfers 

van nieuwe abonnementen worden meegedeeld. 
Ook u kunt de rol van redder spelen, neem daarom 

vandaag nog de beslissing om uw persoonlijke 
verbintenis met het 'Comité voor de redding van 

WIJ' aan te gaan. 

BEDOELING 
WIJ weer leefbaar maken en leeibaar 

houden; 

- Dieper doordringen in het hart van de 
Vlaamse opinie; 

- Het kanaal tussen partij en achterban 
openhouden; 

- Tegen oktober 2000 het huidige aantal 

abonnees verdubbelen (-7.000). 

WERVERSCROEP 
Door het Comité voor de redding van WIJ 
werd een Werversgroep opgericht, deze 
bestaat uit mensen die zich vrijwillig en
gageren om nieuwe abonnementen te 
werven en anderen aanzetten hetzelfde te 
doen. Bedoeling moet zijn om minstens 
100 mensen te vinden die elk 5 nieuwe 
abonnementen aanbrengen. (500 is het 
streefcijfer) 

Vanaf deze week brengt WIJ een overzicht 
van de eerste resultaten. 

DE AFDELING WERFT 
De voorzitters van de VU-afdelingen doen 
met hun afdelingsbestuur mee aan de 
actie 'De afdeling werft'. De opdracht be
staat er in dat elk van de 200 VU-afdelin
gen 10 nieuwe abonnementen aanbrengt. 
(2.000 is het streefcijfer) 
Van de arrondissementsbesturen wordt 
verwacht dat zij deze opdracht in de raad 
bespreken en een stand van zaken bij
houden. 

Er wordt een afzonderlijke 'Top20' voor 
de afdelingsresultaten voorzien. 

OPERATIE 1 + 1= 7.000 
Dit is de actie waarbij alle abonnees be
trokken worden, hen wordt gevraagd om 

1 nieuw abonnement aan te brengen: de 
Operatie 1+1= 7.000. 
De opdracht is zo eenvoudig als ze moei
lijk is: als elke WIJ-abonnee 1 nieuwe 
abonnee aanbrengt zou het reddingsplan 
reeds geslaagd zijn. (1.000 is het streef
cijfer) 

WIJ-PLUS-FONDS 
Abonnees die niet kunnen werven en 
toch hun steentje willen bijdragen tot de 
actie kunnen het bedrag van een nieuw 
abonnement (1.800 fr.) in een WIJ-plus-

Fonds storten. 

Voor het toekennen van dat abonnement 
zijn er twee mogelijkheden: 
-ofwel duidt de schenker een begunstigde 
aan; 

-ofwel put de redactie uit het bestand van 
lezers die in het voorbije jaar om finan
ciële redenen hebben afgehaakt 

MIJN VERBINTENIS 
De reddingsactie voor WIJ kan slechts luk
ken wanneer iedereen positief meewerkt 
Daarom vraagt het Comité dat elke lezer 
die het met WIJ goed meent zich per
soonlijk engageert. Dat kan door middel 
van de Verbintenis waartoe het Comité u 
uitnodigt. 

Het secretariaat voor de reddings

actie berust bij Mia De Prins en Hilde 

De Leeuw (tel: 02/219.4930, 

fax 02/219.97.25, 

e-post: redactie&vprti. be 

Getuigenis 
„ Ik ben reeds 10 jaar lid van VU-VUJO maar ben slechts onlangs echt actief op natio

naal en lokaal vlak. Gedurende die tijd nam ik WIJ sporadisch door bij ofwel mijn 

schoonouders of de grootmoeder van mijn vrouw die reeds vele jaren geabonneerd 

zijn. 

Omdat het niet kan zijn dat dit weekblad zou verdwijnen wil ik uw oproep in WIJ be

antwoorden en zal zo vlug als mogelijk zelf een abonnement op WIJ nemen. 

Zo sta je toch al een stapje dichter bij een verdubbehng van het aantal abonnemen

ten." 

Stefeii Clauwaert, 
Destelbergen. 

Wat wervers 
Icunnen! 

Hier de eerste resultaten die ieden van de Werversgroep beliaalden. Ziet u 
uw naam voigende week in deze ereiijst priji<en, ga dan viug op pad en deei 
ons uw resultaten mee. 

1. Jan Caudron, Erpe-Mere 66 
2. Geert Dessein, Ledegem 7 
5, Klara Hertogs, Turnhout 5 
4 Hugo De Mol, Lebbeke 4 

Walter Soethoudt, Antwerpen 4 
5 Juul Denayer, Buizingen 3 
6 Geert Bourgeois, Izegem 2 

OPERATIE 1 + 1=7.000 
91 

Volgende abonnees brachten 1 nieuw abonnement aan Greet Claes, 
Liedekerke, Isidoor Van Doren, Londerzeel; Georgette De Kegel, Outer, Enk 
Vandewalle, izegem. Line Lambert, Cent; Hans De Belder, Kraainem, 
Hendnka Moorgat, Gent, Frieda Cailuy, Merksem, Gus Mombaerts, Brussel, 
Georges Raes, Ledegem. (10+91= 101) 

(Afgesloten op maandag 22 november) 

Mijn verbintenis 
JA, ik doe ook mee aan de redding van WIJi 

Het Comité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keuze(s) aan) 
• treed ik toe tot de Werversgroep, 
• doe ik met mijn afdeling mee aan de actie De afdeling werft, 
• doe Ik mee aan Operatie 1 + 1=7 000, 
• stort Ik vandaag 1 800 fr. in het WIJ-plus-Fonds (rek nr 455-0272161-59) en schenk het 

abonnement aan (naam en adres begunstigde, vermelding 'Wij-plus-Fonds') 

Om mijn persoonlijk engagement te beklemtonen vul ik deze verbintenis in 

Naam 

Adres 

Tel Fax 
e-postadres 

sturen naar. Redactie WU, Barrlkadenpleln 12, 1000 Brussel: fax: 02/219.97.25 

VU&ID-fractie in Brussel 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt VU&ID deel uit 

van de VLS-VU-0-fractie. Wie de VU&lD-verkozene Sven Gatz of 

zi)n mederwerkers op de fractie wil bereiken kan dat op deze 

adressen: 

VLD-VU-0-fractie, Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1000 

Brussel Tel. 02/549.66.60, fax 02/549 65.92. GSM-

0495/210.501. E-post: sgatz-raadslid(abrupari.insnet.be 

Sven Gatz (fractievoorzitter): Brussel en Vlaams volksvertegen

woordiger: tel. 02/549.66.22 (kantoor). Tel. en fax 02/425.60.24 (Grondwetlaan 90,1090 

Brussel). 

Medewerkers fractie: Johan Basiliades (02/549.66.23), Connie Yuen-Fan Yip 

(02/549.65.89) en/Hike Barlow (02/552.93.16). 9 
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Afscheid van 
Frans Hendrickx 

• UIT DE REGIO • 

Frans 
Hendrickx b|| 

het in 

ontvangst 
nemen van de 

gemeenteiUke 

cuKuurprUs 

10 

,Gisteren nog te paard gestegen, straks op 
't slagveld neergezegen, morgen reeds in 
't kille graf" 

Zo zong het in oktober nog Frans 

Hendrickx tijdens de jubileumrevue van 
zijn zang-cultuurgroep 'De Zingende 
HeikneutersVan Berlaar-Heikant. 

Opnieuw voor bijna 2.000 toeschouwers 
tijdens de traditionele vijf opvoeringen. 
Na de gemeenteraad eind oktober, toen ik 
mijn verjaardagdrink aanbood, zegde 
Frans Hendrickx: „Volgende maand is het 
mijn beurt, op 17 november verjaar ik". 

HIJ werd begraven op zijn verjaardag. Een 
begrafenis zoals zelden gezien m Berlaar. 
Die woensdag een bomvolle kerk met de 
aanwezigen tot buiten op straat De 
avond daarvoor ook reeds een volle kerk 
met vele rechtstaanden 
Tientallen jaren leidde hij het bouwbe-
dnjf Hendrickx, langs zijn cultuurgroep 
en talrijke andere verenigingen van zijn 
geliefd Berlaar-Heikant, door zijn min
zaam, maar kordaat karakter overschreed 
zijn vrienden- en kennissenkring ver de 
grenzen van onze gemeente 
Achttien jaar was hij lid van de gemeente
raad, jarenlang als fractieleider. Over de 
partijgrenzen heen genoot hij de vriend
schap en respect van allen. Dat voelden 
we opnieuw tijdens de indrukwekkende 
stilte bij de rouwhulde in de gemeente
raad. 

Vlaams én sociaal waren bij hem geen slo
gans. Zijn familie behoorde tot de 'eerste 
socialisten' van de Heikant Maar dan in 
de strijdend-ontvoogdende betekenis van 
het woord. 

Bij de scouts van de periode Van Haegen-
doren-Coppieters kreeg hij zijn Vlaamse 
overtuiging, die hij uitdiepte tot een soci
aal Vlaams-nationalisme. Een volksvrouw 
zegde me deze dagen: „Hij was zowat het 
privé-OCMW van Berlaar-Heikant!" Wie 
langs officiële wegen voor een muur 
stond, vond steeds de helpende hand van 
Frans, in een geest van „de rechterhand 
moet niet weten wat de linkerhand weg
schenkt". 

Wij vierden met de gemeente het 25-jarig 
bestaan van zijn zanggroep tijdens de 
jongste Guldensporenviering, toen we de 
gemeentelijke cultuurprijs aan Frans 

toekenden. De door tallozen meegezon
gen Vlaamse Leeuw op het einde van de 
uitvaartdienst toonde dat men aanvoelde 
hoe het slotvers uit het hed 'De Gewijden' 
van onze dorpsgenoot Lode Dieltiens op 
hem volop van toepassing is. 
„Zijn kinderen zullen wonen in 't lang be
vochten land 

de dochters en de zonen van d'oude fla
mingant 

En 't volk zal vroom belijden, zij grepen 
naar geen waan 

Zij waren de gewijden, die ons zijn voor
gegaan. 

Vlaanderen droom en daad, Vlaanderen 
volk wordt staat." 

Walter Luyten 

vu-Koekelare 
in het nieuw 

Ook de VU van Koekelare heeft zijn afde
lingsbestuur vernieuwd. 
Norbert Vandecasteele zal in komende 
periode de voorzittershamer hanteren. 
Daarin bijgestaan door ondervoorzitter 
Michel Constant en secretaris Louis 

Dereeper 

Bestuursleden zijn. Beert Christiaen, 

Didier Deramoudt, Frans Dereeper, 

Lieven Jacobs en Jeannine Trio 

Mandataris: ElsSioen (OCMW-raadslid). 
Veel succes Koekelare! 

Twintig enthousiaste mensen vormen in 
Boechout het nieuwe VU&ID-bestuur. De 
17 VU-kandidaten werden allen rechtst
reeks door de leden verkozen. Daarnaast 
werken ook twee ID21-partners en een 
onafhankelijk OCMW-raadslid mee in het 
nieuwe VU&ID-bestuur. 
Koen T'Sijen werd voor een tweede ter
mijn tot voorzitter verkozen. Koen kreeg 
35 van de 36 uitgebrachte VU-stemmen 
achter zich. Mieke Van Celst, de vorige 
voorzitster van de jeugdraad, en Werner 

Sels, de vroegere VLD-jongerenvoorzitter 
en nu ID-partner, werden aangeduid als 
ondervoorzitters. Luk Van Ouytsel blijft 
secretaris, bijgestaan door Peter Gielen als 

Nieuw VU&ID-bestuur 
te Boechout 

verslaggever. Lode De Deken blijft pen
ningmeester. 

Naast de mandatarissen, Fred Entbrouxk, 

Wilfried Van Vlem, Bert Andries, Irene De 

Doncker, en de reeds opgesomde be
stuursleden, werden ook Danny Aussems 

(zoon van de vroegere burgemeester 
Etienne Aussems), Bert en Fabienne 

D'Hondt, Karel Cuyvers, Eddy Gobert, 

Door Jacobs, Vic Suetens en Jan Ver

meulen verkozen. Els De Footer, mede
werkster van minister Bert Anciaux, is de 

tweede ID-partner. Denise De Kinder 

sloot aan als onafhankelijk OCMW-raads
lid. 

Het nieuwe bestuur dankte ook de uittre
dende bestuursleden Simonne Van 

Brussel-Vemimmen en Peter Livens. Zij 
gaven na vele verdienstelijke jaren de be-
stuursfakkel door, maar blijven als leden 
de afdeling trouw steunen.Dit nieuwe be
stuur gaat met groot vertrouwen de ge
meenteraadsverkiezingen van oktober 
2000 tegemoet. 

VLAAMS
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredacteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redacteuren: 
Eric Van de Casteele 
Geert Vranken 

Secretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen en redactie 
op rekeningnummer 435-0272161-59 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 - Fax 02/219-97.25 
E-mail redactie@vprti.be 

Jaarabonnement 1.800 fr. 
Los nummer 35 fr. 
Dit nummer werd dinsdag j . 1. 
om 14 u. afgesloten. 

Verantwoordelijk uitgever: 
Patrick Vankrunkelsven 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Een uitgave van het Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut v.z.w. 

Reclameregie: 
Decom, Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/481.78.59- -Fax. 02/481.78.82 press V 

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 
aan een voordelige prijs? 

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

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

Info/bestellen: 

09/340.60.50 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofpenode de maand december 
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N aarmate nieuwjaarsdag 2000 nadert worden wij 

overstelpt met de mededeling dat het komende 

jaar ook hét begin van het nieuwe millennium is én de 

start van de nieuwe eeuw. Dat wij daarbij de 

commerciële raad krijgen om dan dubbel en dik te 

feesten, zit Herman A. O. Wilms niet zo hoog, wel de 

wisonkundigheid die met de commotie gepaard gaat. 

• ACTUEEL • 

Het springen naar een rond jaartal bij 
elke eeuwwisseling stak de mensheid al 
telkens de ogen uit Nu dat er 3 nulletjes 
in het beeld verschijnen worden velen, 
media incluis, driekwart blind, en kunnen 
op dat 'Y2k'-effect bepaalde 'ouderwetse' 
computer-programma's vastlopen. 
„De magie van het ronde getal" bloklet-
terde Vic de Donder in een uiterst boei
end artikel in De Standaard van 6 april 
1997, toen nog precies 1000 dagen voor 1 
januari 2000, volgens velen hét begin van 
de 21ste eeuw en van het 3de millenni
um. Maar, eind deze week, meer bepaald 
op zondag 28 november 1999 om mid
dernacht hebben wij precies nog 400 
dagen te leven voor 1 januari 2001, het 
ogenblik van de feitelijke eeuw- en mil
lenniumwisseling. 

Daarbij stelt u zich de vraag: is het nu 
vanaf 2000 of vanaf 2001? Verwarrende 
vraag bij het grote publiek, omdat het niet 
beseft dat onze tijdsrekening de facto 
twge; soorten tijdsschalen heeft. 

7MRT3E5TEULEN.*: ^, 
Een tijdsrekening kan inén best op een li
neaire schaal voorstellen, zoals een ther
mometer-schaal. Daar heeft de Zweed 
Anders Celsius rond het jaar 1740 de 'O 
-streep' op het vriespunt van water vast
gelegd (schaal A). Terloops, Herr Gabriel 

D Fahrenheit streepte voor de 
Amerikanen de nul wat lager aan, en Lord 

Keivin zei simpelweg dat negatieve tem
peraturen niet bestaan, en stelde 'O kei
vin' voor de fysisch laagst mogelijke tem
peratuur ( O K =-273,15°C ). 
Stel nu op die schaal dat een verhoging / 
verlaging van 1 graad een tijdsverloop 
voorsteft van 1 jaar (schaal B). Dan is de 
O graad van Celsius gelijk aan het ogen
blik, hét tijdstip 'O', dat men destijds, 
onder impuls van diverse pausen in de 6e 
eeuw als hét tijdstip van Christus' ge

boorte heeft vastgelegd. Astrologen van 
toen berekenden de duur van 1 jaar gelijk 
aan 365,24219 dagen. Verbazend goed 
werk, maar bij gemis aan computers nog 
ietsje onnauwkeurig Die onnauwkeurig
heid dwong paus Gregorius XIII ca. een 
millennium later in de tijdsschaal een 
knip van 10 dagen te geven. Op 15 okto
ber 1582 krabbelde men naar... 4 oktober 
terug. Daardoor kennen wij sinds die l6e 
eeuw de benaming 'Gregoriaanse kalen
der'; trouwens andere religies hanteren 
een andere 'nul'- de joodse nulreferentie 
vak voor ons in het jaar -3761, de islam 
ergens midden in het jaar -1-0622. 

...MET ANALOGE EN... 
Terug naar schaal A en B. Een tempera

einde van drie tijdsperioden : én het jaar 

nummer 2000, én de 20e eeuw, én het 2e 

millennium 

DIGITALE TIJDSSCHALEN 
De tijdsblokken van 1 relatieve tijdsgraad 
zijn 'genummerd', die nummers zijn de 
ons bekende jaartallen. Wij leven nu in het 
)aar No 1999, of het 1999de jaar na 
Christus. Op de lineaire tijdsschaal zelf 
kan men de juiste decimale waarde van 
een tijdstip aflezen. Zo wordt het tijdstip 
van middernacht van 28 november 1999 
door de wijzer van deze analoge tijdsme
ter aangeduid bij -H998,9068. a of -
1,010C, en is men nog 1,01 a = 400 dagen 
verwijderd van de feitelijke eeuwwisseling. 
Eenvoudig als men het zo bekijkt, voor 

2000 Of 2001? 
tuursstijging van bijv +2 naar -l-3°C 
stemt hier overeen met het tijdsverloop 
van 1 jaar, zijnde het jaar 3 of het 3de jaar 
na Christus Gaat men op 2 oktober van 
dat jaar 3 kijken, dan zal de tijdswijzer op 
de schaal het tijdstip -1-2.75 a aandui
den; hierin is a = anni, het ISO-symbool 
voor de tijdseenheid van 1 jaar De jaren 
voor Christus krijgen hier een negatief 
getal; nu ja, als het vriest, staat de Celsius-
thermometer ook op negatief 
Telt men nu bij die thermometerschaal 
het getal 2000 op, en men verkrijgt een 
tijdsschaal over 2000 anni verschoven; 
zie schaal C. Nu is vriezen op -3°C gelijk 
aan het tijdsstip 2000 - 3 = +1997,00 a, 
en is +3°C nu het tijdstip -t-2003,00 a. 
De tijdsduur van bijv het jaar 1999 is nu 
de variatie van -2°C tot -iX en tijdens 
het komende jaar 2000 stijgt de equiva
lente tijdstemperatuur van die - r c tot 
het vriespunt van 0°C, zijnde ditmaal het 

velen echter niet meteen. Want het ver
schilt iets met de tijdsrekening in jaartal
len die wij gewoon zijn. Dat verschil ligt 
in het simpele feit dat 'onze' gebruikelijke 
tijdsschaal niet analoog verloopt zoals 
een thermometer- of barometerschaal, 
maar 'n beetje 'digitaal': de schaal is ver
deeld in blokjes zijnde 1 jaar lang, en 
waarin elk blokje een nummer heeft, het 
jaartalnummer Wij leven nu nog in het 
jaar nummer 1999, zijnde de equivalente 
variatie van -20C naar -IOC in de figuur. 
Onze huidige 20ste eeuw loopt dus vanaf 
het ogenblik of het tijdstip -I-1900,001 a 
tot en met -1-1999,9999 = +2000,000 
anni, of in ISO-datumformaat van 1901-
01-01 tot en met 2000-12-31. 
Nu ziet men duidelijk waarom er voor 
99 % een cijfersprong bestaat tussen het 
eeuw-nummer en de 2 eerste cijfers van 
de jaartallen. Alleen het laatste jaar van 
een eeuw heeft dezelfde 'cenir/rj'-cijfers 

als het nummer van de eeuw: het jaar 
1900 is het laatste jaar van de 19de eeuw 
Uiteraard is het jaar 2000 ook het laatste 
jaar van de 20ste eeuw. De 
Guldensporenslag van 1302 was in het 
begin van de I4de eeuw, en Columbus 
ontdekte Amerika in 1492 op het eind van 
de 15de eeuw. In extenso, 'ons' millenni
um, waarin wij nu nog 400 dagen lang 
kunnen leven, is nummer 2 na Chrisms 
Dat 2de millennium begon op 1 januan 
1001 en loopt nu over ca. 400 dagen ten
einde, dus vanaf het tijdstip +1000,001 a 
tot +1999,999 a = 2000 a afgerond, dus 
mét het jaartal 2000 inclusief 

BESLUIT 
Waarom is 2000 nu niet het begin van de 
2 Ie eeuw' En hoe komt dat? 
Heel eenvoudig het jaar 0000 bestond 
niet! Er bestond al evenmin een nulde 
eeuw, noch een millennium nummer O' 
Er was alleen maar een tijdstip 0,0000. 
Bank achteruit dus voor allen die dat niet 
willen aannemen, want zij zijn wis on
kundig. Zij mogen met het nu komend 
nieuwjaar best uitbundig feestvieren, als 
algemene repetitie voor de echte feesnie-
ring een jaartje later, op 1 januari 2001, 
de feitelijke stan van de 21ste eeuw en 
van het 3dee millennium. 

Ing. Herman A.0. Wilms 

•1,1 

-3°C 

A 

-1 o°c +1 +2 +3°C 

P graad | 2^ graad | 3^ graad | temp 

-3 a •1 Oa +1 +2 +3 anni 

B Jaar-3 Jaar-2 Jaar 1 v.C Jaar 1 n.C. | Jaar 2 [ Jaar 3 | tijd 

1997 a 1998 

+1998,907 +2000 

2000 a 2001 2002 2003 anni 

c 1998 1999 

T 
2000 

einde 20^ eeuw 

2001 n.C. 2002 2003 tijd 

begin 2 P eeuw 

Vuurwerkmees-
ters wrijven in 
hun handen op 
31 december 
1999. Maar 
1 Januari Is niet 
het begin van 
een nieuwe 
eeuw. 

11 
25 november 1999 
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1628 (1) 

Misschien is dit 'Zelfportret op jeugdige 
leeftijd' het vroegste zelfstandige zelfpor
tret van Rembrandt. Alleen nek, linker
wang, oorlel en neus zijn verlicht; de rest 
van het gezicht is overschaduwd. De dra
matische lichtwerking is dan ook het cen
trale thema van dit schilderij. De oplich
tende haarstructuur verkreeg de schilder 
door inkrassing in de natte verflaag, zodat 
de lichtere onderlaag plaatselijk zichtbaar 
werd. 

1630 (2) 
Meestal schilderde Rembrandt in zijn 
jonge jaren op paneel. Een enkele keer 
koos hij voor koper als drager, zoals in dit 
kleine zell^rtret uit 1630. Deze materi
aalkeuze was toch ook niet geheel onge
bruikelijk. Wel bijzonder is het laagje 
bladgoud, waarmee de koperplaat bedekt 
is. Wellicht bracht Rembrandt deze onder
laag aan, om meer glans aan zijn kleuren 
te geven. 

Het gezicht werd uiterst zorgvuldig met 
kleine verftoetsen geschilderd. Dit in te
genstelling tot het hemd, dat breed ge
schetst werd. Door de fronsrimpel tussen 
de wenkbrauwen en de schuine huid
plooitjes boven de grijsgroene ogen ver
kreeg het gezicht een peinzende, zelft 
enigszins stuurse uitdrukking. Baret en 
plooihemd zijn geïnspireerd op l6de-
eeuwse kledij. 

1665-1669 (3) 
Op dit 'Zelfportret met twee cirkels' po
seert Rembrandt met zijn schildersgerief 
in een monumentaal zelfportret. Rechts
boven bemerkt men nog de rand, van het 
doek, waarmee hij bezig is. Dit portret 
werd vlot en trefzeker geborsteld, plaatse
lijk erg schetsmatig. Het situeert zich tus
sen 1665 en 1669. 

Raadselachtig zijn hier de twee delen van 
cirkels achter de schilder Misschien kan 
dit geïnterpreteerd worden als een sym
bolische voorstelling van artistiek mees
terschap; het uit de vrije hand trekken 
van deze volmaakte cirkelvorm gold dan 
ook ais een bewijs van grote virtuositeit. 

1669 (4) 
Rembrandt ging voor dit zelljportret uit 

zijn sterfjaar 1669 erg geïnspireerd te 

werk. Zoals hij heel zijn leven lang gedaan 

had, bracht hij ook in dit schilderij tijdens 

het schilderen nog compositorische wijzi

gingen aan. In dit zelfportret droeg hij 

aanvankelijk een witte schildersmuts en 

hield hij een penseel in zijn hand. Deze 

verwijzingen naar het schildersvak wer

den later weer weggeschüderd. Zo ver

dween ook de oorspronkelijke witte 

hemdboord onder een bontkraagje. 

Al deze aanpassingen brachten wel meer 

rust in de compositie, zodat werkelijk alle 

aandacht kan uitgaan naar de subtiele 

weergave van het verouderde gelaat. 

V oluit heette hij Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

en werd in 1606 geboren. Sinds zijn dood in 1669 

is zijn werk onophoudelijk voorwerp van studie en 

bewondering geweest. In het Mauritshuis in Den Haag 

zijn nu 28 schilderijen, 31 etsen en 7 tekeningen van hem 

te zien. Alles samen zo'n 80% van zijn meest bekende 

zelfportretten. 

• CULTUUR • 

Het is wellicht de eerste keer dat een spe
cifieke tentoonstelling gewijd wordt aan 
de zelfportretten van Rembrandt. In de 
loop der eeuwen heeft trouwens geen en
kele andere schilder zoveel zelfportretten 
bij elkaar geschilderd. 
Aan de hand van Rembrandts picturale, 
geëtste en getekende zelfbeeltenissen 

tails. 
Aan de hand van enkele geëxposeerde 
Rembrandt-zelfportretten willen we met 
enige begeleidende verklaring, het uit
zonderlijke belang van deze tentoonstel
ling aanstippen. 

Rembrandt en zijn tijd waren nu eenmaal 
hoogtepunten uit de hele beschavings- en 

Rembrandt zelf 
wordt thans de uitzonderlijke mogelijk
heid geboden om zowel de ontwikkeling 
van zijn karakteristieke schildersstijl te be
studeren, als zijn gezicht in een tijdspan
ne van ruim 40 jaar te ontleden. 
Erg voordelig in de huidige Hollandse op-
steUing is dat de schilderijen in daglicht 
kunnen getoond worden, én bovendien 
in een typisch 17de-eeuwse omgeving: de 
intimistische binnenzalen van een 
Hollands stadspaleis uit Rembrandts 
eigen tijd. 

Merkwaardig is ook de hereniging van 
zijn drie laatste zelfportretten, waaronder 
dit uit de Uffizi in Firenze, dat Cosimo III 

de Medici in 1669 rechtstreeks van 
Rembrandt kocht. 

De toch wel unieke tentoonstelling wordt 
begeleid door een degelijk catalogus-
boek, zowel geschikt voor de leek als voor 
de gespecialiseerde kunstkenner Allerlei 
deskundigen geven in erg leesbare essays 
inleidingen op het algemene thema van 
dit expositieopzet, de ontwikkeling, de
finitie en waardering van de zelfportret
ten, alsook op de kostuumhistorische de-

cultuurgeschiedenis van de Nederlanden, 
dat u deze manifestatie zeker niet mag 
missen! 

Dirk Stappaerts 

Rembrandt zelf, in het 

Mauritshuis, Korte Vijverberg 8 te 

2513 AB Den Haag. Tot en met 9 

januari 2000. Dagelijks toegan

kelijk van 9 tot 18u. Do- en vrij

dag van 9 tot 22u. Ook op 25 en 

26 dec. open. Gesloten op 1 janu

ari. 

Toegangsprijzen: volwassenen: 

fl. 25. Boeking kan via Ticket 

Service Nederland, telefonisch 

via nr.0900/300.12.50 (van ma. 

tot za., ts. 9 en 21u.). 

Catalogus: fl 59,50 (252 blz., 175 

afbeeldingen); hardcover-editie 

kostfl. 85. Verder ter beschik

king: audiofoons, restaurant, 

museumshop, groepsbegeleiding. 

Info: Afdeling Communicatie 

Mauritshuis, tel. 070/302.34.35, 

fax 070/365.38.19. 

De ster 
Henry smart 

Intrigerend door de mysterieuze 
verhaallijn en boeiend door de re
volutionaire actitergrond van de 
Ierse onafhankelijl<heidsstriJd. Dat 
zijn zowat de sterkste aspecten van 
deze historische roman over de 
jeugd van Henry Smart. Geboren in 
1902 in de sloppenwijken van 
Dublin IS Henry al snel op zichzelf 
aangewezen. Zijn vader is uitsmijter 
bij een bordeel en gebruikt zijn 
houten been als knuppel. Hij ruimt 
mensen uit de weg in opdracht van 
een mysterieuze baas, tot hij plot
seling zelf verdwijnt. Zijn moeder 
kan zichzelf amper in leven houden 
en treurt over het verlies van haar 
eerste kind. Abrupt wordt overge
schakeld naar Paasmaandag 1916. 
Henry - pas 14, maar een beer van 
een vent - vecht in het hoofdpost
kantoor voor de Ierse vrijheid. Daar 

begint de legende Henry Smart, de 
rebel en vrijheidsstrijder die Britse 
spionnen vermoordt en de rebellen 
op de platteland organiseert. Maar 
naast zijn liefde voor vrouw en va
derland heeft hij nog een levens
opdracht: de verdwijning van zijn 
vader ontraadselen. 
Auteur Roddy Doyle versnijdt de 
dialogen tot echte duels zodat er 
razendsnel vaart komt in de roman. 
En hoewel Doyle de sociale wan
toestanden in Dublin op een bijna 
naturalistische manier beschrijft 
verweeft hij het drama met een 
gezonde portie humor. De lezer 
weze gewaarschuwd, met enige 
historische kennis van de Ierse on
afhankelijkheidsstrijd kan men de 
roman des te meer waarderen. Een 
aanrader. 

(pdz) 
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Naar aanleiding van het vijftigste nummer 
van het links nationalistische tijdschnft 
Meervoud en de 70ste verjaardag van 
Antoon Roossens verscheen een bunde 
ling van teksten van deze progressieve fla 
mingant lectuur want deze Roosens is 
best een merkwaardige figuur en een 
beetje vreemde eend in de flaminganti 
sche bijt 

Roosens (° 1929) koppelde sinds de jaren 
vijftig een actief engagement in de 
Vlaamse beweging aan zijn uitgesproken 
progressieve ideeën Samen met o a Staf 
Verrept was hij binnen het Vlaams 
Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens 
een van de drijvende krachten achter ac 

ties tegen de talentelling in 59 60 Hy 
was mede innchter van de Marsen op 
Brussel van 1961 en 1962 en van de beto 
ging Voor federalisme en economische 
structuurhervormingen te Antwerpen in 
1963 Roosens was ook een boegbeeld 
van de weinig succesvolle Vlaamse 
Democraten bij de verkiezingen van 1965 
was hy lysttrekker in het arrondissement 
Leuven maar werd met verkozen 
In 1977 nam hy mee het initiatief tot de 
opnchting van het Anti Egmontcomite 
Nog later werd hy voorzitter van het 
Masereelfonds waarvan hy nog steeds 
ere voorzitter is Maar meer dan zyn orga 
nisatonsche inzet gaven vooral Roosens 

Gedachten van Roosens 

Roosens aan de mkro tijdens een meeting tegen 
de taalgrensregeling van de laren 60 

intellectuele analyses een extra cachet aan 
de Vlaamse beweging Zo maakte hy in 
progressieve kringen het ideeengoed van 

de marxistische Italiaanse filosoof Antonio 
Gramsci over het nationalisme bekend 
Roosens publiceerde om in De Nieuwe 
Het Pennoen het Vlaams Marxistisch 
Tydschnft Markant en Meervoud de uit 
gever van deze bundeling 

(pdz) 

Het bijzonder nummer van Meervoud 
met teksten van Antoon Roosens is te 
verkrijgen bij het redactiesecretariaat 
van Meervoud, pa Viaams Huis, 
Drukpersstraat 20 te 1000 Brussei Tei 
02/22 35 140 en fax 02/22 35 141 

Hoe uw business 
verbeteren in 4 stappen. 

„ A Ü A Z I N E OAT UW LEVEN 
DOET w e n K S N 

Nieuw 
100% nuttig 

Bentutóaafwwöe 

ideeën 

en investeer in het 
nieuwe millennium 

Bizz 15 het nieuwe maandblad voor ondernemende 

mensen Een blad dat met alleen informeert, maar u ook 

daadwerkelijk vooruithelpt Daarom is Bizz onmisbaar voor uw zaken, 

persoonlijke financiën en vrije tijd 

• Deze maand vindt u in Bizz 101 ideeën om uw eigen zaak op te starten, 

met nieuwe trends en beloftevolle markten En verder, investeren m het 

nieuwe millennium kies het juiste fonds en richt een beleggingsclub op 

Bizz l igt nu m uw krantenwinkel Wij wensen u veel inspirat ie 

Bizz. Inspireert wie ondernemend is. 

mtiAk 
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TARZAIM 
De Amerikaanse schrijver Edgar Rice Burroughs (°I875) werd be

roemd door zijn romans over Tarzan, een in de jungle door apen 

grootgebrachte Engelsman van goeden huize. Bijna dertig boeken 

verschenen over deze held. Ze werden vertaald in liefst 60 talen 

en de aapmens viel de eer te beurt om te figureren in 41 ver

filmingen. In de jaren dertig zei Burroughs zelf wel eens dat zijn 

personage uitermate geschikt was voor een animatiefilm, maar 

dat hij dan wel van Disney-kwaliteit moest zijn. Waarom Disney 

zelf nooit het personage van Tarzan heeft aangepakt zal een mys

terie blijven, maar het resultaat zou waarschijnlijk sterker ge

weest zijn, dan wat we nu krijgen voorgeschoteld. 

'iQ Special Guldo Gezelle Een 70-minuten durend 
programma rond Vlaanderens dichter van wereldfor
maat, n.a.v. de 100ste verjaardag van zijn overlijden. 
Het programma bestaat uit twee delen: enkele fictieve 
personages citeren uit het werk van Gezelle en een ge
dramatiseerde documentaire over zijn geschriften i.v.m. 
zijn vader en zijn lievelingsleerling Eugene van Oye. Zat. 
27 nov.. Canvas om 22u.40 

^-<^=^ Hot Doc: Leven na de Goelag Een Franse film
ploeg maakte in 1989 een reportage over de Russische 
concentratiekampen. Vanavond wordt een actuele do
cumentaire getoond van diezelfde filmploeg over het 
'leven na de Goelag'. Zon. 28 nov.. Canvas om 20u.50 

^̂ =s=v De wereld Is klein: Mission Impossible? voor 
velen is de Mormonensekte een open vraag. Tom Van 
Herzele kreeg als eerste buitenlandse reporter toestem
ming om te filmen in het anders streng van de buiten
wereld afgesloten trainingscenter van Mormoonse zen
delingen in Salt Lake City. Tom volgde er drie achttlenja-
hge zendelingen die bijbel-lessen krijgen maar vooral 
onze taal onder de knie moeten krijgen om hier bin
nenkort de 'boodschap van de heer' te verkondigen. 
Maan. 29 nov.. Canvas om 20u.55 

"̂ sfcr*' Bitter Harvest Thriller van Duane Clark uit 1993 
met Patsey Kensit, Stephen Baldwin e.a. Travis Graham, 
een welstellende boer, geniet van de aandacht die hem 
door de knappe Kelly Ann Welsh en Jolene Leder wordt 
geschonken De streek waar zij wonen wordt echter dal 
geruime tijd geplaagd door een bende gewelddadige 
overvallers Tot één van de gangsters wordt doodge
schoten . Dins. 30 nov.. Kanaal 2 om 20u.55 

Helena Bonham 
Carter en Woody 
Allen In 'Mighty 
Aphrodite' 
woens. 1 dec, 
Canvas om 20u.55 

^•^=!^ Virtuosity SFfilm van Brett Leonard uit 1995 
met Denzel Washington, Kelly Lynch e.a. Los Angeles 
1999. Sid 6.7 is een virtuele schurk. Het is een perosna-
ge dat werd gecreëerd om politiekorpsen op te leiden 
en zou enkel op computer mogen verschijnen Maar 
wetenschapper Lindemeyer heeft hem capaciteiten 
meegegeven waardoor hij kon ontsnappen... Don. 
2dec., VT4om21u. 

^•^^=i^ De Grote PrUs Bart Peeters is een nieuwe, recht
streekse spelshow waarin bekende artiesten de kandida
ten met raad en daad bijstaan. De kijkers mogen via te-
levoting meebepalen wie naar de finale gaat. De uitein
delijke winnaar krijgt een eenmalige show op TV1 aan
geboden. De eerste aflevering heet 'De Grote Prijs Filip 
en Mathilde'. Vrij. 3 dec, TV1 om 20u.30 

NIEUW IN DE BIOS 

Tarzan wordt na een scheepsramp van zijn ouders wordt geschei

den door een hongerige luipaard. Hij wordt daarna gered door de 

gorilla Kala, die net een baby verloor Het 'gezinnetje' krijgt moei

lijkheden, wantKerchak, de leider van de gonllagroep, weigert de 

bleekscheet te aanvaarden als zijn zoon. Maar moederliefde is on

overwinnelijk en het duurt dan ook niet lang of Tarzan is even 

sterk en lenig als de andere apen. Dan komt het gevaar opzetten 

in de vorm van een groep Britten, waaronder de gekke professor 

Porter, zijn dochter Jane en de schietgrage jager Clayton. 

Het is overbodig om meer te vertellen over het verhaal : zowat 

alle volwassenen kennen het. De film is intelligent gemaakt, ligt 

goed in balans en zal bovendien veel groene jongens kunnen aan

spreken: de aanval van de moderne mens op de natuur wordt 

hier immers perfect uitgebeeld. In tegenstelling tot veel andere 

animatiefilms van Disney is het echte kwaad een beetje afwezig. 

Er zijn bijzonder weinig zwartwit stellingen, waarbij je sympathie 

natuurlijkerwijze kan uitgaan naar de 'goeden'. 

Volwassenen doen er goed aan de film in originele versie te gaan 

bekijken. De stemmen van o.a. Glen Close (Kala), Minnie Driver 

(fane), Tony Goldwyn (Tarzan), Nigel Hawthorne (Professor 

Porter) zijn immers uitzonderlijk. (*"') 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

Steeds meer controle 
Naar aanleiding van 'de zaak-

Verduyn', gingen in het Vlaams parlement 
alweer stemmen op om het nu eindelijk 
toch maar eens te hebben over de oprich
ting van een 'Hoge Raad voor de 
Journalistiek'. We hebben er niets op 
tegen, maar als het de initiatiefnemers 
erom te doen is om een -tigste adviserend 
vergaderorgaan op te richten, waar een 
verzameling van afgevaardigden aller (po
litieke) partijen zitpenningen kan gaan 
opstrijken en slechte broodjes met lauwe 
kofiie moet gaan doorspoelen, dan lijkt 
ons dat niet echt nuttig. 
De zaak-Verduyn is wat ze is: een journa
list die de blunder van zijn leven begaat 
en als soort van zoenoffer daarvoor ont
slag neemt. Of moest nemen. Zoals ook 
piloten, leerkrachten, loodgieters, ... wel 
eens fouten maken. En daarvan de gevol
gen moeten dragen. 

In het geval van Verduyn - toch ook weer 
geen broodschrijver van het zevende 
knoopsgat - zijn die gevolgen overigens 
zwaar. Hij staat immers op straat en loopt, 
minstens de eerste jaren, met een KBLux-

brandmerk op zijn voorhoofd. Dat was 
ook zijn collega-reporter Luk Van Eylen 

niet ontgaan. In een opiniestuk in De 

Standaard (17 nov jl.) wees hij er tegelijk 
op dat ook de verdediging van Yves 

Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, 

bepaald niet indrukwekkend was. 
,,Desmet vergelijkt het ontslag van 
Verduyn met dat van de ministers Stefaan 

De Clerck enjohan Vande Lanotte, naar 
aanleiding van de ontsnapping van Mare 

Dutroux. Dat komt hem in elk geval niet 
slecht uit, want hij speelt dan de rol van 
eerste mmsxtr Jean-Luc Dehane die aan
bleef In de logica van de gebeurtenissen 
staat Verduyn echter dichter bij de rijks
wachters die erop vertrouwden dat 
Dutroux niet de benen zou nemen. 
Volgens die redenering is Desmet de mi
nister die, hoewel hem geen persoonlijke 
fout treft, opstapt omdat hij de eindver
antwoordelijkheid draagt" luidt het. Ook 
dat is een redenering die minstens het 
overwegen waard is. 

Minister van Justitie Mare Verwilghen 

vraagt dat de (audiovisuele) media bijzon
der voorzichtig zouden omspringen met 
beelden die geweld bevatten. Teveel ge
weld op TV en in de bioscoop zou vooral 
de zeden van de jeugdigen verwilderen 

Luk Alloo werö zaterdagavond op het bal 
van de nieuwe VLD-voorzitter tjuitengezet. 

De TV6-reporter v\/as uitgedost als smurf. 

en leiden tot meer delinquentie. 

Ook de CVP-fractie in het Vlaams par
lement wil de kijker een betere bescher
ming bieden tegen die vervelende audio
visuele media. Ze heeft een voorstel van 
decreet samengesteld dat voorziet in een 
audiovisueel recht op antwoord. Als het 
een soort van serieuze babbelbox wordt -
of een onbedoelde parodie op de rege
ringsmededelingen - dan zal de uitzen
ding daarvan alvast snel op een hele scha
re trouwe kijkers kunnen rekenen! 

14 

Wij kijken slechts zeer zelden naar 
VTM: te weinig tijd om te kijken, te 
weinig erop om naar te kijken. Maar 
voor vanavond hadden wij een uit-
zondenng gemaakt Het nieuwsma
gazine 'Telefacts' had immers in 
zowat alle kranten van de dag van uit
zending veel kopij gekregen met een 
geplande uitzending over tienerpros-
titutie. Wij hadden de 'Koppen'-afle-
venng (TV1) waarin een tienerhoertje 
werd opgevoerd nog vers in het ge
heugen. Ook de heisa errond is ons 
bijgebleven Het meisje was nog min
derjarig en daarom nooit herkenbaar 
in beeld mogen worden gebracht. Zo 
luidde althans de mening van velen 
WIJ ervaarden het wicht in kwestie 
evenwel met als labiel, hooguit als 
een beetje publiciteitsgeil - u ver
geeft ons de woordkeuze. Bovendien 
was ze zestien, een leeftijd waarop 
het is toegestaan om sexuele betrek
kingen te hebben, alcohol te drinken 
op café, volwassenenfilms te bekijken 
en een eigen bankrekening te behe
ren. En dus, zo lijkt ons, ook om op TV 
te komen. Wij hadden - wegens met 
representatief - haar met opgevoerd, 
maar als we dat gedaan hadden, dan 
wel zoals 'Koppen' het deed. 
Deze 'Telefacts' nu, zo vernamen we 
uit de kranten, had voor ons, infor-
matiezoekende mensch, eens een re
portage gemaakt volgens de regels 

van de kunst Daarvoor had, zo werd 
door een schone voor ons omgeroe
pen, 'Telefacts' gebroken met de 
regel dat het drie reportages bracht. 
Want ,,over tienerprostitutle valt 
angstwekkend veel te vertellen 
Uiteraard zijn we de legionellabe-
smetting niet vergeten." Sores is er 
immers nooit genoeg 

Bovendien, zo meldde ook de com
mentaarstem al, nemen hoeren de 
leeftijd die de klant wil hebben. 
'Telefacts' verstuurt - we zijn er om 
elkaar te helpen - naar alle belang
hebbende overheidsdiensten en poli
tici een kopij van het programma Het 
valt te betwijfelen dat die uit het ge
geven materiaal opzienbarende con-

Telefacts doet Taxi' 
Telefacts, dinsdag 16 november 1999, VTM 

Danny Verstraeten kon ook al met 
zonder zijn somberste gelaatsuitdruk
king want deze problematiek „behan
del je Immers niet in 10 minuten". 
Wat iets zegt over de waarde die 
'Telefacts' hecht aan alle andere pro
blemen 

Wat volgde in deze 'Tienerklanken' -
de naam van het werkstuk - was een 
soort 'Taxi' in de hoerenbuurt. De re
portage liet tal van jonge prostituees 
aan het woord en filmde ze van in 
een wagen met de verborgen came
ra. Inderdaad, ze waren anoniem. En 
dat maakte dan weer dat noch de kij
ker noch de reporters van dienst er 
zekerheid over hadden dat de geïn
terviewden ook inderdaad minderja-
ng waren. En jonger dan 16 al hele
maal niet. Dat laatste is belangrijk 
omdat ze pas dan echt strafbaar zijn. 

clusies kunnen trekken. Nieuws be
vatte ze immers niet. Natuurlijk er 
zijn prostituees die worden uitgebuit, 
en sommigen ervan zijn geen 18 Dat 
is een grote schande. Maar als we uit 
de 'Telefacts'-reportage één ding 
leerden, dan was het wel dat er wei
nig tegen te doen valt. Een iets be
scheidener opstelling was dan ook op 
zijn plaats geweest. Maar Ja, 'tiener
prostitutle' verkoopt, ook in de 
media. Naar een reportage van 20 
minuten over pakweg de verkeers
problematiek, hadden gegarandeerd 
minder mensen gekeken. En daarbij 
vallen nochtans heel wat doden 
Gelukkig was het niet de bedoeling 
van 'Telefacts' om de prostituees te 
misbruiken voor andere doeleinden 
dan de informatievoorziening .. 

Krik 
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Monarchie 
Hierbij wil ik mij graag aansluiten by de re
actie van Jan Loones op de massahystene 
die momenteel in het land heerst n a v 
het nakende huwelijk van Filip en 
Mathilde 

Eindelijk iemand die de zaak nuchter be
kijkt Als je de publieke opinie en de pers 

bezig hoort, merk je meteen dat de men
sen nog steeds verblind worden door het 
schijnheilig gedoe van het koningshuis Er 
wordt zelfs gezegd dat Mathilde een zeer 
goede koningin zal wordeni BiJ veel men
sen dnngt het blijkbaar nog met door dat 
de Belgische monarchie geen toonbeeld 
van democratie is Het feit datje door erf

recht bestuurder van een land wordt, is 
gewoonweg middeleeuws en onverant
woord Dat de leden van de koninklijke fa 
milie nog steeds geen fatsoenlijk 
Nederlands kunnen produceren, Is nog 
een reden te meer om de hele instelling 
meteen af te schaffen 
Hopelijk gaan meer Vlamingen in de toe

komst inzien dat Albert en co enkel die
nen om bergen belastingsgeld uit te 
geven zonder ooit verantwoording te 
moeten afleggen 

Mira Vandersaenen, 
Izegem 

• WEDERWOORD • 

Schaamte 
Yves Desmet komt op voor de rechten van 
een vuilbek die de naam van nog levende 
mensen m de verniehng schrijft via zijn 
jongste boek Twee joumahsten van de
zelfde krant brengen bijna gelijktijdig een 
boek uit over „wat België niet mag weten 
omtrent de X-onderzoeken" 
In Brussel alleen al verdwenen sinds 1970 
zomaar eventjes 1 500 kinderen Dat zijn 
er 50 per jaar' Slechts enkelen werden 
(dood) teruggevonden Wie heeft het ech
ter nog over de rechten van deze kinde
ren' Of die van hun ouders' Auteurs zoals 
Brusselmans en zijn verdedigers' De man 
en de vrouw in de straat' Justitie' Een 
ferm deel van wat zich 'Justitie' durft te 
noemen is trouwens medephchtig Niet 
alleen, maar wel vooral, m het Brusselse 
En ze IS met alleen schuldig omdat ze 
zwijgt en meestal mets deed of doet maar 
omdat ze zelf vaak tot aan haar nek „in de 
stront" zit, om het in de taal van 
Brusselmans te zeggen Er zijn teveel 
'dikke zeikers' te beschermen in dit 
'klote-koninkrijk' dat met voor mets het 
op twee na corruptste land van de EU ge
noemd wordt 

En nu maar kinderen met tncolore-vlag-
getjes gebruiken om de grootste recupe
ratie in de Belgische geschiedenis tot 
stand te brengen 

Schaam juUie allemaal media, die bepa
len wat voor onzin er uitgekotst mag wor
den Justitie, die liever zichzelf en colle
ga's beschermt dan onschuldige kinde
ren Politici die, om wat voor reden dan 
ook, bang zijn dat België op zijn gat gaat 
En vooral iedereen die ter wille van een 
valse gemoedsrust zwijgt en berust 
Schaam jullie allemaal' 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

Zeaebulletin 
De activiteitenkalender van het najaar '99 
kan er zo uitzien, maar aanvulling is mo
gelijk 

De nummenng dient enkel om er de tel 
met bij te verliezen 

1 Federaal Justitieminister wil in de 
hoofdstad beter recht doen spreken 
met minder Nederlands, 

2 Brusselse rechter veroordeelt Tak en 
WB wegens betogen in Gent/Gand/ 
Gante tegen fransdolle ontdekkingen, 

3 Federaal Financieminister geeft af op 
Vlaamse afcennemen, 

4 Arbitragehof I rookt de Belgische vre
despijp, 

5 Arbitragehof II vernietigt decreet-
Suykerbuyck, 

6 Vijf Waalse gouverneurs delen in 
Voeren klaastoelagen uit aan 
'Franstalige' veremgingen. 

7 Wat leren ons de 2,45 mdjard Vlaamse 
euro's aan Franstahg onderwijs' Un 
cadeau des Flamands, kraait hun tee
veezender het uit, 

8 Waalse curator trekt mol op flessen, 

9 De pnns rijft Buitenlandse Handel 
bmnen, 

10 Vlaamse feestmeetmg in Laken, de 
day after keer naar uw dorp' 

Het elftal is volledig, het zegebulletin 
eveneens 

Eddie Favoreel, 
1070 Brussel 

Gemiste kans 
Op 14 november jl kwamen enkele dui
zenden Vlaamse mihtanten op de Heizel 
samen om het streven naar een 
'Vlaanderen, staat in Europa' kracht bij te 
zetten 

Enkele dagen voordien had Gazet van 
Antwerpen naar aanleiding van deze bij
eenkomst een interview met professor 
Matthias Storme Verwonderlijk was even
wel dat dit dagblad van deze succesvolle 
"Vlaamse ontmoeting achteraf een zeer mi
niem verslag publiceerde 
De krant stond de volgende maandag vol 
met foto's en artikels van het verlovmgs-
feest van FiLp en Mathilde Voor sommige 
van haar lezers waarschijnlijk belangrijk 
Maar van de vermelde Vlaamse manifesta
tie, waarop veel meer volk aanwezig was 
dan de 1 500 genodigden op het pnnse-
lijk verlovingsfeest, konden wij ergens 
rechtsboven een klein artikeltje lezen 
Gemiste kans voor Gazet van Antwerpen' 
Spijtig, want 'Vlaanderen, staat in Europa' 
IS met alleen voor nog veel meer van haar 
lezers een relevante aangelegenheid, 
maar voor gans Vlaanderen, en zeg ook 
maar Wallonië, de sleutel voor de toe
komst 

Joris Frederickx, 
Vosselaar 

Het debat 
Ik ga volledig akkoord met Gaby Baetens 
uit Aalst en met Jan de Laet uit Antwerpen 
(WIJ, 11 nov jl) Onze partij haalde in
derdaad voor het eerst sinds lang op
nieuw een hoge score bij jonge kiezers 
Dat IS toch prachtig, want als wij ouderen 
de partij zouden moeten blijven schra
gen, dan lag deze binnenkort in duigen 
We hebben de jongeren nodig, we heb
ben vernieuwing nodig om een 
Vlaanderen op te bouwen waarin het 
goed IS te leven, waar onze taal erkend en 
geëerbiedigd wordt, alsook ons volk, ons 
gebied erkend als volwaardig in Europa 
Waar we eindelijk baas kunnen worden in 
ons eigen huis, zelf kunnen beshssen wat 
we geven of vergeven en onze rechten op
eisen 

Dat IS toch wat we allemaal willen' 
Jongeren en ouderen Bovendien ben ik 
met zó zeker dat de vernieuwing zoveel 
ouderen zou afgeschrikt hebben Ik ken 
zeer veel personen van mijn leeftijd die 
met de vernieuwing akkoord gingen 
Ik maak me veeleer zorgen om die oude
ren die naar het Blok overgelopen zijn 
omdat ZIJ hopen dat zij daar meer begnp 
voor hun repressieverleden knjgen Ze 
vergeten dat de Volksunie de eerste partij 
was om dat begnp te tonen 
Ik maak me zorgen ook om de sociahsten 
die naar datzelfde Blok overgelopen zijn, 
omdat ZIJ hopen daar beter met hun so
ciale problemen terecht te kunnen Lane 
natuurlijk, want de maatschappij zoals 
het Blok ons voorhoudt, dreigt de kleine 
man, de gehandicapte, de sukkelaar, de 
gevluchte of verjaagde enz met de voeten 
te treden 

Dat alles is zorgwekkend Chris 
Vandenbroeke hoeft zich geen zorgen te 
maken om ons, ouderen Wij zullen mee
doen zolang we kunnen, om daarna aan 
jongeren de fakkel door te geven 

Margriet Vandanune, 
Oostende 

Oneeriiiic 
Als ID-er die kan terugvallen op een 
mooie plaatsehjke samenwerking met VU, 
bij de afgelopen parlementsverkiezingen 
(waarbij de contacten op arrondissemen
teel niveau eveneens positief verliepen) 
maar ook met het oog op de komende ge
meenteraadsverkiezingen, ontvang ik we-
kehjks uw blad (mij doorgespeeld door 
de plaatselijke VU-man) 
Het jongste nummer (18 nov) is een 
grote ontgoocheling 

Het begint op bladzijde éen, met de ver
melding in het artikel 'De inzet' dat „In 
het alliantiebestuur vertegenwoordigers 
van ID21 (zullen) zetelen" Hoezo' Wat 
met VU-vertegenwoordigers' 
Eén en ander wordt duidelijk op bladzij
de drie onder de titel 'Goede wil', waar 
de teneur van dit artikel naar mijn smaak 
met de inhoud van het 'volwaardig opera
tioneel concept' weergeeft De inhoud 
luidt „ID21 blijft acnef als onafhankelijke 
politieke vernieuwingsbeweging, met een 
eigen verkozen bestuur, een eigen dyna
miek, eigen accenten en een eigen 
woordvoerder De VU blijft actief als poh-
tieke partij, met een Vlaams-nationale op
dracht en een programma-inhoud zoals 
weergegeven in haar partijstatuten en be
paald doorheen opeenvolgende program
macongressen " 

Over dit uitgangspunt, de pnnicipiele on-
afliankelijkheid en gelijkwaardigheid van 
beide partners, wordt met geen woord 
gerept 

En dan komt de klapper „Sommigen zul
len het met graag horen, maar in feite 
komt dit neer op een verruimd VU-partij-
bestuur" 

Van goede wil gesproken' 
Voor mij IS een partner die aan zijn eigen 
achterban (misschien wel om de operatie 
verteerbaar te maken), een andere visie 
weergeeft dan deze die ze in de tekst naar 
zijn partner toe voorhoudt, onbetrouw
baar en intellectueel oneerhjk 
Woensdag aanstaande spreekt de open 
vergadenng van ID21 zich uit over het 
voorstel van 'volwaardig operationeel 
concept' Oorspronkelijk was ik overtuigd 
deze tekst te ondersteunen, nu ikzelf wel-
hcht behoor tot die ID-ers die het meest 
bij VU aanleunen en het minst graten 
zagen in een mtense samenwerkmg, weet 
ik het met meer zo zeker 
Tenvijl alles eigenlijk is te herleiden tot 
het opbrengen van emg respect voor de 
andere partner Dit respect bhjkt aleszins 
met uit de bovenvemoemde artikels 

Lieven Ral, 
Steenokkerzeel 

Wat is 
het 

WlJ-plus-
Fonds? 

Na de publicatie van het red
dingsplan voor WIJ rezen nogal 
wat vragen over het daann aan
gekondigde WlJ-plus Fonds Hier 
de bedoeling van het opzet WIJ-
abonnees die met actief kunnen 
deelnemen aan het reddingsplan, 
maar toch hun steentje willen bij
dragen tot het welslagen van de 
campagne, participeren in het 
WIJ-plus-Fonds 
- Hoe neemt u öeeP U stort het 
bedrag van een WIJ-abonnement 
en schenkt het aan iemand van 
uw keuze U kunt de keuze ook 
aan de redactie van WIJ laten, die 
zoekt dan een begunstigde uit de 
lijst van abonnees die in het voor
bije jaar om financiële reden 
heeft afgehaakt 

Wat moet u doen? U stort het 
bedrag van een (1 800fr) of 
meerdere jaarabonnementen op 
rekening nr 455-0272161-59 met 
de vermelding 'Wij-plus-fonds' 
Tevens laat u weten wie uw be
gunstigde Is, als u dat niet doet 
duidt de redactie iemand aan 

• Meer Informatie? 
Bei 02/219.49. 50. Vragen 
naar Mia De Prins of 
Hllde De Leeuw. 
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Waarschijnlijk rond de jaarwisseling start 
de VRT met het uitzenden van de zesdeli
ge Britse reeks 'Walking with dinosaurs', 
een mega-productie van de BBC waarin 
de 'dino's' opnieuw tot leven worden ge
wekt. De reeks zal Hyacint Bucket en 
haar 'Keeping up appearances' ('Schone 
schijn') vervangen op de zondagavond 
Dat zegt - in tijden van programmering en 
tegenprogrammering - iets over de mate 
waarin de VRT in dit nieuwe programma 
gelooft. Samen met Rob Vanoudenhoven 

en 'Flikken' moeten de dinosaurussen er
voor zorgen dat de zondagavond VRT-
avond wordt. Ook 'VTM dong overigens 
mee naar de uitzendrechten voor 
•Vlaanderen voor deze reeks, waarvan de 
eerste aflevering in Groot-Brittannië 
mocht rekenen op liefet 13 miljoen kij
kers. 

De dino's scoren: wie er vakkundig mee 
uitpakt kan er een flinke duit aan over
houden. En dat met dieren die miljoenen 
jaren geleden leefden, maar toch pas 
sinds goed 150 jaar een naam dragen. Dat 
leert ons althans 'Dinosauriërs. De pre
historie bij ons' van de Waalse kunsthisto
ricus en archeoloog Yves Robert. Het 
werk is dit jaar in Nederlandse vertaling 
uitgegeven bij Davidsfonds. 

SCHRIKWEKKENDE HAGEDISSEN 

Het was inderdaad pas rond 1840 toen de 
Britse paleontoloog (een samenstelling 
uit het Grieks die zoveel betekent als 'de 
wetenschap van de oude wezens') 
Richard Owen een verzamelnaam be
dacht voor een groep van dieren: de di
nosaurussen. Ook hij speelde leentjebuur 
bij het Grieks en voegde 'deinos' (schrik
wekkend) en 'sauros' (hagedis) samen. 
Vanzelfsprekend waren ook al eerder 
beenderen gevonden van deze reuzen uit 
de oudheid, maar tot dan hadden ze niet 
het voorwerp van systematisch onderzoek 
uitgemaakt. Verondersteld wordt wel dat 
de vondst van hun beenderen de aanlei
ding gaf tot het ontstaan van mythische 
verhalen over o.a. draken. Het feit dat de 
mens de dino's onmogelijk in levende 
lijve heeft kunnen zien - tussen het ver
dwijnen van de ene en het verschijnen 
van de andere liggen tientallen miljoenen 
jaren - gaf zeker ook aanleiding tot dit 
soort speculaties. 

Owen had hoe dan ook beter twee keer 
nagedacht voor hij deze groep van dieren 
voor eeuwig met het adjectief schrikwek
kend vereeuwigde. Tot op heden zien 
velen de dino's immers nog steeds als 
weinig meer dan angstaanjagende, vlees
etende monsters die slechts uit zijn op 
vernieling. En vrijwel altijd wordt daarbij 
de tyrannosaurus geviseerd. ,,Toch 
vreemd" schrijft de auteur, „te moeten 
vaststellen dat dit dier altijd wordt voor
gesteld als een afschrikwekkend beest, 
met een roetachtige huidskleur, altijd 

S inds Steven Spielberg beginjaren '90 uitpakte 

met 'Jurassic Park', een prent waarin de 

dinosaurussen weer tot leven werden gewekt, zijn de 

beestjes geen moment meer uit de belangstelling 

geweest. 

eenzaam, blijkbaar zonder enig sociaal 
leven. Nooit zien we een tyrannosaurus 
met familie en jongen. Het beest lijkt niet 
over een moederinstinct te beschikken en 
vormt nooit koppels. De tyrannosaurus is 
kortom een aseksueel wezen. (...) De ty
rannosaurus is altijd volwassen. Een leef-
tijdloos schepsel, zoals de beesten uit de 
mythologie! (...) Onvoorspelbarheid be
hoort tot zijn essentie. Hij is vraatzuchtig 
en bloeddorstig. Hij chargeert, vernielt en 
verscheurt alles wat zo ongelukkig is zijn 
pad te kruisen. De tyrannosaurus incar
neert in de scenario's het absolute 
kwaad" besluit Robert. 

werd met dit soort expedities weliswaar 
ingewilligd, de wetenschap was er niet 
echt bij gebaat. Veel materiaal ging verio-
ren omdat er op de vindplaatsen letterlijk 
en figuuriijk met de grove borstel werd 
gekeerd. 

Ook in de kunsten zijn de dino's tot de 
verbeelding blijven spreken. Onder meer 
Jules Verne had het in zijn 'Reis naar het 
middelpunt van de aarde' (1864) al over 
'voorwereldlijke dieren'. Het verschijnen 
van 'The lost worid' (1912) Arthur Conan 

Doyle, die ook Sherlock Holmes de on
sterfelijkheid in schreef, is een nieuw 
hoogtepunt in de dinomanie. Het boek 

De dino's scoren! 
DINO'S EN DOLLARS 

Maar. voor wie de T-rex aan banden weet 
te leggen, is hij de best mogelijke dollard-
ino. De dino's kenden van in het begin 
een grote aantrekkingskracht op het 
brede publiek. De expedities die ernaar 
op zoek gingen werden door de pers van 
nabij gevolgd en de ontdekkingsreizigers 
die met een stel beenderen op de prop
pen kwamen werden geëerd als echte hel
den. En daar waren wel wat kandidaten 
voor te vinden. Zo is het verhaal gekend 
van twee Amerikaanse avonturiers, 
Edward Cope en Othneil Marsh, die el
kaar bij hun zoektocht naar meer en gro
ter het licht niet in de ogen gunden. De 
zucht naar meer van het grote publiek 

doet het verhaal van een vergeten land 
waarin reuzegrote hagedissen worden ge
domesticeerd door elementen van de 
menselijke soort. De uitgave wordt in 
1925 verfilmd onder dezelfde titel. Later 
zullen er, in I960 en 1997, nog twee ge
lijknamige prenten volgen. De meest re
cente als een soort vervolg op 'Jurassic 
Park'. De films over dino's en aanverwan
te monsters {KingKong, Godzilla,...) zijn 
telkens onderhevig aan de trends van de 
tijd. In het begin van de eeuw werd de na
druk vooral gelegd op de ontdekkingen, 
tijdens de Koude Oorlog werden de die
ren gezien als mutanten, ontstaan na een 
nucleair ongeval. De jongste versies zijn 
meegeëvolueerd met het wetenschappe

lijk onderzoek inzake klonen en erfelijk
heid. 

Ofschoon de dieren al miljoenen jaren ge
leden zijn uitgestorven, lijkt het einde van 
hun succes nog niet in zicht. Dat leert al
thans een zeer korte zoekopdracht op in
ternet. De dinoprullaria zijn niet te teUen 
en op amper vijf minuten tijd hadden we 
de keuze uit meer dan 250 verschillende 
speelgoedartikelen - gaande van poppen 
tot videospelletjes - die allen de dino in 
hun vaandel droegen. Het aantal sites dat 
specifiek over de dinausaurussen gaat, 
hebben we niet geteld. Wegens gebrek 
aan tijd! 

(gv) 

<=» Dinosauriërs. De prehistorie bij 

ons. Yves Robert. M.m.v. Pierre 

Bultynck. Uitg. Davidsfonds -

Leuven. 1999. 157 bh., 1.395 fr 

Schlldeill van 
Louis Becker 
(1884) waarop 
de 

reconstructie 
van de Iguano-
dons van 
Bemissart 
(zie leader) 
wordt afge
beeld. 
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De trots van Bernissart 
België heeft een niet onbelangriji<e roi ge-
speeid in de ontwil<l<eling van de paieonto-
logie. Daarvoor is de vondst van de 
'Iguanodons van Bernissart', in februari 
1878 verantwoordeiiji<. Tot voor de ontdek-
i<ing was het i<leine Bernissart, een dorpje 
tussen Bergen en Doornii<, niet ver van de 
Franse grens, niet meer dan een viei< steen-
koolgruis op de landkaart van België Nu is 
het wereldwijd bekend als vindplaats van 29 
volledige skeletten van deze dinosaurussen 
Maar de mijnschachten van Bernissart 
gaven meer prijs tijdens de opgravingen 
werden er ook 3 000 fossiele resten van vis
sen, 5 krokodillen en 2 schildpadden opge
graven Het was een ongeziene vondst, te
meer daar de skeletten volledig waren. Ook 
het verhaal van deze vondst wordt gedaan 
in 'Dinosauriërs'. 

,,Gelukkig lijkt de Belgische regering het be
lang van de schat van Bernissart tijdig te 
hebben ingezien" schrijft Robert Het bo
venhalen van de resten kostte immers han
denvol geld en met iedereen vond dat ge

meenschapsgeld kon worden gebruikt voor 
het ophalen van een stel oude knoken, in 
het boek vinden we ook - en dat maakt het 
verhaal prettig - de kleine kanten achter het 
verhaal van de opgraving. Zo werd er met 
alleen over geld gebakkeleid, maar ook over 
de vraag wie de eer toekwam om als 'ont
dekker' van het geheel te worden aange
duid De mijndirecteur vond dat hij dat ver
diende, omdat hij had opgemerkt dat er iets 
bijzonders was gevonden, de geleerde Van 
Beneden zag het anders en was van mening 
dat hij de lof verdiende gezien slechts zijn 
oordeel van betekenis was geweest De 
mijnwerker die de vondst deed werd, ge
makshalve, over het hoofd gezien Onvrede 
was er ook over het feit dat Frankrijk meen
de aanspraak te kunnen maken op minstens 
één skelet. De koop ging uiteindelijk niet 
door, waardoor deze unieke verzameling 
bijeen blijft. 

Slechts één keer verhuisden de skeletten 
naar het buitenland en wel in 1985. Toen 
verlieten ze hun vertrouwde plek in het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetensctiappen (het 'natuurhisto
risch museum' in Brussel) voor een rondreis 
in Japan. Ook tijdens WO II hebben de ske
letten hun sokkel even verlaten om te voor
komen dat vijandig geschut hun tweede 
leven voortijdig zou beëindigen. 
De oorlog brengt ons ook bij een laatste be
schouwing rond de iguanodons van 
Bernissart- die van een hernieuwde opgra
ving Sinds 1878 zijn er immers geen fossie
le resten meer opgegraven. Pas in 1915 
werd, onder druk van de Duitse bezetter, 
een twee poging ondernomen. Tot nieuwe 
vondsten kwam het evenwel niet. het einde 
van de oorlog betekende ook een voorlopig 
einde van de graafwerken in Bernissart. 
Geschat wordt dat een nieuwe zoektocht in 
de ondergrond ruim 1 miljard fr moet kos
ten Dat, samen met het feit dat op tal van 
andere vindplaatsen in de wereld de resten 
zo goed als voor het oprapen liggen, maakt 
dat Bernissart zijn andere geheimen waar
schijnlijk voor eeuwig zal bewaren. 

25 november 1999 


