
H oe zit het met de Nieuwe Politieke 

Cultuur van premier Verhofstadü 

Toegegeven, de paars-groene federale regering laat 

hier en daar verfrissende geluiden horen. Toch is 

het vooral de Vlaamse regering die een andere 

wind laat waaien. 

Overigens heeft Verhofstadt de grootste 

moeite met de in de pers breed uitgesmeerde me

ningsverschillen binnen zijn regering. Deze doen 

zich zowat op alle terreinen voor. Telkenmale re

ageert Verhofstadt met een gespeelde nonchalance. 

Dat moet een ongebreidelde ambitie en bovendien 

een zeker onvermogen verbergen. Wat ook de uit

komst van het 'onderwijsdossier' moge zijn, 

Verhofstadt heeft geblunderd en daardoor krediet 

verloren. 

Om verschillende redenen. 

Zo staat het vanda;^ zo goed als onomstote

lijk vast dat de premier een mondelinge overeen

komst met de Franstalige meerderheidspartijen 

heeft gesloten over de toekenning van 2,4 miljard 

fr. voor het Franstalig gemeenschapsonderwijs. Die 

onverstandige belofte krijgt Verhofstadt voortdu

rend in het gezicht geslingerd. En toen hij in de 

Kamer zei de discussie over de verdeling van de on-

derwijsdotaties te koppelen aan een stemming over 

het welvaartsvast maken van de dotaues, besefte hij 

niet dat het eerste een gewone meerderheid en het 

tweede een bijzondere meerderheid vergt. En dat 

voor iemand die het steeds over een 'technisch' 

dossier heeft! 

Het ziet er vandaag naar uit dat de 

Franstaligen het geld op één of andere manier toch 

zullen krijgen. Hoe dat gebeurt maakt voor hen 

weinig uit. Voor Verhofstadt wel, van een premier 

wordt verwacht het vertrouwen te handhaven en 

dus een belofte gestand te houden. 

Niettemin is de eis van de Franstalige partij

en onzindelijk. Ze gaat regelrecht in tegen de be

langen van de Vlaamse gemeenschap. Zonder rug

dekking van zijn regering, noch van het kernkabi

net, moest Verhofstadt een hoogst persoonlijk 

voorstel op één velletje papier uitwerken. Het werd 

meteen door de Franstalige partijen afgewezen, na

dien plaatste ook de Vlaamse regering vraagtekens. 

Die kan onder druk van VU&ID niet akkoord 

gaan met het meetellen van leeriingen die in de 

Vlaamse Rand wonen en in het Franstalig onder

wijs school lopen. De Vlaamse regering wil boven

dien het dossier uitbreiden tot de kern van de zaak: 

meer fiscale autonomie. 

Kan VU&ID het zich veroodoven dat in 

ruil voor een discussie daarover, de defederalisering 

van de gemeentewet en de minimale Vlaamse ver

tegenwoordiging in Brussel tot na de gemeente

raadsverkiezingen worden uitgesteld? 

(evdc) 
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H et is niet omdat een onderzoek aan 
de weet is gel<omen dat een meer-

deriieid van Vlamingen en Franstaiigen liever 
een koning op de troon zien dan een presi
dent, dat wij onze houding tegenover 
'Laken' gaan Inerzlen. Het vorstenlnuis van 
België is populair, daar bestaat geen twijfel 
over. Maar ais de vaststelling van liet feno
meen ons niet tot nadenken aanzet, zijn ook 
wij In de val getrapt en dat is nu eenmaal 
niet aan ons besteed. 

dat dit land met Inaken en ogen aan mekaar 
hangt, dat het een onverwerkt verleden met 
zich meesleept en dat bij het eerste het 
beste dispuut politici van de twee gemeen
schappen elkaar verwijten toesturen. Door 
lange ervaring met dat soort dingen konden 
de meeste rimpels worden gladgestreken. 
Om de gemoederen te bedaren aanvaardde 
het Hof zelfs dat de unitaire staat een fede
ratie werd waarvan de samenstellende delen 
voldoende bevoegdheden kregen om eikaar 

Opgezet spel 
Twee mensen gaan trouwen, wij wensen hen 
alle goeds toe: het nodige kroost, veel 
mooie momenten en een lang, gezond en 
gelukkig leven. Eigenlijk zouden deze welge
meende wensen moeten volstaan ware het 
niet dat Filip en Mathilóe nu eenmaal uitver
koren zijn om de monarchie verder te zetten 
in de hoop het land van de ondergang te 
redden. Hun trouw geeft aanleiding tot 
grote heisa waarvan velen pogen hun graan
tje mee te pikken. 

Bovenaan de piramide van belanghebben
den staat vanzelfsprekend het vorstenhuis, 
dat zichzelf bestendigd wil zien. Met één 
oog op de toestand van dit land gehcht, het 
andere oog op zijn toekomst in de Europese 
Unie. Beter dan waar ook weet men in Laken 

zo weinig mogelijk In de weg te lopen. 
Koninklijke evenementen komen altijd goed 
van pas. Het scenario zit eenvoudig in eikaar. 
Naast het uitspelen van het koningspaar krij
gen de prinselijke kinderen een belangrijke 
rol: de een leidt buitenlandse handelsmis
sies, de andere zit een weldadigheidsinstel
ling voor, weer; een andere mag de dleren-
lievende harten vertederen. De braafsten 
van hen zitten, zonder daarvoor door de 
stem van het volk te zijn aangeduid, In de 
Senaat, Om hun functies wat kleur te geven 
verkleden zij zich afwisselend in burgerman 
of in militair, bij elke rol hoort nu eenmaal 
een gepaste outfit. 

Vorstelijke optredens zijn nooit vrijblijvend, 
het is een opgezet spel om wat wij gemak-

keiljkheidshaive omschrijven als een poging 
'om de boel samen te houden'. Wie zich aan 
deze uitspraak zou storen verwijzen wij naar 
prins Karel die zijn regentschap beëindigde 
met de woorden dat hij 'ten minste den brol 
had gered'. Vandaag is het niet anders! 
Verder op de piramide van belanghebben
den staan de behoeders van de 'Belgische 
eendracht': het adeldom, behoudsgezinde 
financiële kringen, vaderlandslievende ver
enigingen, het handvol scoutsgroepen aan 
wie democratisering en federalisering Is 
voorbij gegaan, politici die het menen en 
politici die doen alsof; het staat nog steeds 
Indrukwekkend te kunnen zeggen een ver
trouweling van het Hof te zijn. Ook de nog 
steeds unitaire sportbonden en olympische 
vaandeldragers situeren zich in de öoven-
sten helft van de piramide. Kortom, alles wat 
zich 'Belgisch' voelt en In de gratie wil staan 
van Laken en zijn lakeien. Sterkste voorbeeld 
is de NMBS-dIrectie die zichzelf op schitte
rende wijze In ijver voorbijstak,.. 
Vervolgens komen de media die sinds weken 
hun zinnen kwijt zijn, die moeite noch geld 
sparen om elkaar in de meest stompzinnige 
berichtgeving te overtreffen. Ook zij spelen 
- 'naar hun publiek toe' - in het meesterlijke 
scenaho mee. Van de populaire kranten met 
babyfoto's van het prinselijk paar tot de 
kwaliteitskranten met geleerde bedenkingen 

bij een peiling. En dan zijn er de professio
nele royalty-watchers die de commerciële 
TV-zenders hebben veroverd, gestroomlijn
de dames die als glijmiddel dienen om ge
kroonde hoofden In de huiskamer te bren
gen, „Geacht publiek, kijk eens aan: koning X 
en koningin Y zijn mensen zoals u en Ik, met 
hun vreugde en hun verdriet, met een 
hondje en een buitenÊChtelIjk kind.,." 
Heel deze piramide rust op de grote massa 
voor wie al dit moois is bestemd, maar die 
over de ware draagwijdte van de monarchie 
nooit wordt Ingelicht, althans niet In een 
voor Iedereen bevattelijke taal. Natuurlijk 
ontroert het de man-in-de-straat als een ko
ning naar hem toewandelt met de vraag: 
,,En hoe is't?". En dan nog in zijn taal, mens 
toch! 

Vlamingen én Franstaligen vinden een ko
ning best fijn. De eersten bevestigen zijn 
macht, de tweeden vinden dat deze nog 
wat groter mag zijn. Wat ons doet besluiten 
dat de PR-machIne van Laken met succes in 
haar opdracht is geslaagd: het vorstenhuis 
zo geliefd maken dat het een politieke fac
tor is. Dit Is een overwinning voor de mo
narchie, voor de democratie is het een 
kwade dag. Het zegt bovendien zeer veel 
over het weinige vertrouwen dat de burgers 
in de politieke leiders hebben, 

Maurlts van Uedekerke 



Verdraaqzaamheici niet voor Viaminaen 
'Dinant wil niet weten van De Roo' kopte 
De Standaard vorige week. Nu hebben wel 
meer mensen een aangeboren wantrouwen 
ten opzichte van CVP'ers, maar de reden 
voor het niet doorvoeren van een 'jumela-
ge' tussen de Waalse Maasstad en 
Maldegem, waar De Roo burgemeester is. 
De Roo's PSC-collega in Dinant schortte de 
gesprekken over verbroedering tussen beide 

steden op omdat De Roo zich 'een te fel 
voorstander' heeft getoond van het repres
siedecreet. Het was datzelfde Dinant dat 
al eerder klacht indiende tegen het decreet 
dat voorzag in een minieme financiële te
gemoetkoming voor financieel zwakke re-
pressieslachtoffers. Verdraagzaamheid 
hoeft in dit land alleen van noord naar 
zuia ... irii-iTAt) 

De mummie 
„Ik wil niet doen zoals Karel Dillen, die als een mumnnie 

In het Europees Parlement zit en nooit iets uitspooirt." 

Peter Bossu, die als opvolger van Frank Vandenbroucke 
(SP) In het Europees parlennent kwam, maar het nu al 
weer verlaat Opgetekend door De Standaard van 
27novemberl999. 

• DOORDEWEEKS • 

De vraag naar de gratis trein
kaartjes naar aanleiding van het prin
selijk huwelijk van zaterdag a.s. was zo 
groot dat de NMBS de verdeling 
vroegtijdig heeft stopgezet. De geluk
kigen die wel aan een kaartje geraak
ten mogen dat overigens omruilen 
voor een andere datum. De NMBS 
vreest dat ze de zaak niet aankan. 
Etienne - 'Ik verkies ook een chauf
feur' - Schouppe verklaarde aan De 
Morgen overigens bij een volgende 
soortgelijke actie 'minstens vijf keer 
na te zullen denken'. A la bonheur! 

Onder meer gewezen KS-top-
man Thyl Gheyselinck en GiMV-bons 
Gerard Van Acker moeten terecht-

, staan voor hun aandeel in de Super 
Club-affaire. 

Gewezen RW-voorzitter Paul-
Henri Gendebien stichtte afgelopen 
weekeind de Rassemblement Wal
lonië-France. De nieuwe partU, die 
ook een Brusselse afdeling zal hebben, 
bepleit de (weder)aanhechting bij 
Frankrijk. 

Eddy Lipstick, de BV van de 
Vlaamse porno-industrie is veroor
deeld tot 3 jaar cel wegens het ver
spreiden van materiaal dat strijdig is 
met de goede zeden. 

Vorig jaar werden in België 
bijna 44.500 huwelijken gesloten. Dat 
zijn er ruim 3.000 minder dan in 1997. 
Ongeveer de helft daarvan loopt 
vroeg of laat uit op een scheiding. 

Een minder succesvolle beurs
makelaar is erin geslaagd om het geld 
van ruim 1.000 klanten te verkwanse
len. In het totaal gaat het om meer 
dan een miljard. Benieuwd of hij ervan 
af komt met 'Sorry, ik heb mij vergist' 

In Anderlecht slaagt een inbre
ker erin om middels een 15 meter 
lange tunnel in te breken bij een fili
aal van de Generale Bank. Hij geraakte 
niet in de grootste kluis. 

In Luik is het assisenproees 
begonnen tegen de man die in 1997 
drie dochters en hun moeder ver
moordde na het verbreken van een 
relatie met een van hen. De zaak ver
oorzaakte destijds veel opschudding. 

Tot slot: nog drie keer slapen 
en we zijn eindelijk van al die F&M-
nietsberichten verlost! Leve de OVSi 

NOOIT VEROORDEELD 
Sinds de 2ogenaamde vitl-Moureaux van 
1980 werd het Vlaams Blok nog nooit ver
oordeeld. Drukpersmisdrijven die door 
racisme en xenofobie waren ingegeven 
moesten voor het Hof van assisen verschij
nen. Veelal besloten de procureurs des ko-
nings om deze niet te behandelen wegens 
de te omslachtige procedure. 
Sinds mei 1999 komen racistische persde
licten voor de correctionele rechtbank. 
Men zou daaruit kunnen afleiden dat het 
Vlaams Blok in haar publicaties voorzichti
ger tewerk gaat. Niets is minder waar. Het 
Brussels Blok-raadslid Johan Demol 

schijnt zich van de nieuwe wet weinig aan 
te trekken. 

Demol is verantwoordelijke uitgever van 
het nieuwe informatieblad van het Vlaams 
Blok in Brussel: Brussels Nieuws. Het 
hoofdstedelijk VU&lD-raadslid Sven Gatz, 

tevens Vlaams volksvertegenwoordiger, 
nam het nummer van september-oktober 
grondig door. In meerdere bijdragen heb
ben de auteurs, aldus Gatz, tot doel „le
zers aan te zetten tot haat, geweld of se
gregatie jegens een gemeenschap of leden 
ervan wegens hun afkomst of religie." Zo 
pleit ene Peter Lemmens in het artikel 
'Inspectie bevestigt wat het Vlaams Blok al 
jaren zegt' om grenzen te stellen aan de 
aanwezigheid van vreemdelingen in het 
Nederlandstalig en Franstalig onderwijs. 
„Er moet", zo besluit Gatz, „volgens de 
auteur een afeonderlijk onderwijsnet voor 
vreemdelingen komen. Deze passage is 
een pleidooi voor rassenscheiding." 
Het parlementslid haah meerdere voor
beelden uit meerdere bijdragen aan. Op 
ongehoorde wijze worden laaghartige 

teksten begeleid door gemanipuleerde fo
to's. Zo schrijft Jürgen Branckaert dat 
,,brave burgers van het eigen volk schade 
ondervinden van illegale avonturiers die 
ons land beschouwen als een soort luxe
hotel waar ze op kosten van de belastings
betaler hun gangetje kunnen gaan." Naast 
de tekst staat een foto waarop enkel men
sen met een zwarte huidskleur te zien zijn. 
Diegenen met een blanke huiskleur zijn 
op de foto onherkenbaar gemaakt. 
In een aangetekende brief naar de 
Brusselse procureur des konings schrijft 
Gatz ervan overtuigd te zijn dat de publi
catie „lezers aanzet tot haat en tot daden 
van geweld jegens groepen, gemeen
schappen of leden ervan. Ik denk dat, 
naast de discriminatie, het dreigend ge
weld zelf een zware bedreiging vormt voor 
de openbare orde en denk dus dat mijn 
klacht een serieuze behandeling ver
dient." 

SPREEKRECHT 

Met 49 stemmen voor en één onthouding 
heeft de open algemene vergadering van 
ID21 de reeds door de VU-partijraad goed
gekeurde alliantieovereenkomst onder
schreven. Wel wil ID21 het akkoord op en
kele punten aanpassen. ,,ID21 legt er 
vooral de nadruk op dat VU en ID21 de 
komende jaren als gelijkwaardige partners 
in vertrouwen verder aan de alliantie zul
len bouwen. ID21 behoudt overigens een 
tendensrecht indien er zich in de schoot 
van het nationaal alliantiebestuur een fun
damenteel meningsverschil voordoet." 
Daarbij hoort het spreekrecht uitgewerkt 
te worden in het intern reglement van het 
alliantiebestuur. 

. . . 

GV 1 

j 

1 ^xSfeK^ 

-̂^ \Mjm\9^M. 

M/W% 
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MECHELEN 
In Mechelen trekken VU&ID en VLD 
samen naar de gemeenteraadsverkiezin
gen. In de Dijlestad is rooms-rood reeds 
een halve eeuw aan de macht. VLD-ka-
merlid Bart Somers en VU&ID-gemeente-
raadslid Koen Anciaux, broer van Bert, 
willen daar verandering in brengen. 
Anciaux en Somers noemen hun project 
geen kartel, maar een alliantie. Beiden 
praatten anderhalf jaar over een samen
werking. De invulling van een gezamenlijk 
programma stond daarbij centraal. De al
liantie wil heel wat aandacht besteden aan 
ondervtijs, gezondheidszorg, veiligheid en 
migratie. Daarmee wil ze een positief al
ternatief bieden voor zowel het huidige af
tandse beleid als voor de het negativisti-
sche Vlaams Blok. 

Tijdens de jongste parlementsverkiezin
gen oordeelde de Mechelaar uiterst nega
tief over SP en CVE De christen-democra
ten van Luc Van den Brande verloren er 
8% van de stemmen en werden kleiner 
dan de VLD. Het Vlaams Blok werd de 
grootste partij met 24% van het aantal 
stemmen. VLD en VU&ID haalden toen 
samen 28% van de stemmen. Vandaar dat 
de alliantie erop rekent de grootste for
matie in Mechelen te worden. 

HOFHOUDING 

Vlaams minister van Spon Johan Sauwens 

(VU&ID) slaagde erin de middelen voor 
het sportbeleid met 400 miljoen £r. op te 
trekken. Daarmee wil hij één en ander 
aanvangen. Zo wordt 50 miljoen fr be
steed aan een onderzoek naar de kwaliteft 
van de Vlaamse sportbonden. De minister 
wil tevens topsporters ruimere subsidies 
toekennen. Tot voor kort werd dft o.m. 
door het Belgisch Olympisch Comité 

(BOIC) verhinderd. Het Comité weigerde 
zich aan de gefederaliseerde staatsstruc
tuur aan te passen. De vorige Vlaamse re
gering vroeg het Comité zich te splitsen in 
een Vlaamse en Franstalige federatie. Het 
BOIC wou daar niet op ingaan. Sauwens 
herhaalde de vraag, maar het Comité bleef 
weigeren. 

Op die manier ontnam het BOIC de 
Vlaamse topsporters extra middelen. Want 
geld van de Vlaamse overheid kan enkel 
toegekend worden aan bonden die door 
de Vlaamse gemeenschap erkend zijn. 
Sauwens zocht daarom naar een uitweg 
om Vlaamse topsporters die aan grote ma
nifestaties zoals de Olympische spelen wil
len deelnemen, toch de nodige ondersteu
ning te verschaffen. Daarvoor heeft hij 25 
miljoen fr. veU. Het geld wordt niet meer 
rechtstreeks aan de BOIC, maar via Bloso 
aan de Vlaamse topsportfederaties overge
maakt. Zodoende zullen ook meer 
Vlaamse sporters aan de Spelen van 2004 
kunnen deelnemen in de plaats van, zo liet 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik moet u, 
gewaardeerde vriend schrijvelaar van de bovenste plank, iets be
kennen. Tijdens mijn korte, maar niettemin iievige campagne voor 
het VU-voorzitterschap iieb ik een 1.400-tal brieven verstuurd naar 
vooraanstaande leden binnen uw partij. Ik heb daarin, aankno
pend bij een Ganshorens volksgebruik, telkens 1.000 fr. gestoken 
en aan de geadresseerde de uitdrukkelijke boodschap gegeven ze 
naar eigen believen te gebruiken. Omdat ik een eerlijk mens ben, 
heb ik vanzelfsprekend niet gevraagd om op mij te stemmen. 

Omdat die 1.400 VU-leden blijkbaar ook eerlijke mensen zijn, heb
ben ze dat, zoals gij al wist, ook niet gedaan. 
Gij kunt, beste VU-pennenridder, al begrijpen dat de campagne mijn 
budget enigszins te boven ging. Temeer daar ik mijn spaarboekske 
niet eerst heb ingekeken. Ik zeg u dan ook vrank en vrij, De 
Liedekerken: ik heb mij vergist. Het is nog te vroeg om daaruit con
clusies te trekken, maar het laat zich aanzien dat ik toch gerechtelij
ke stappen zal ondernemen omdat ik, en niemand anders, mij ver
gist heb. Met die 1,4 miljoen fr., De Liedekerken, had ik tal van lief
dadigheidsinstellingen een flinke injectie kunnen geven, maar door 
mijn vergissing kan dat dus niet meer. Argument te over om naar het 
gerecht te stappen: ze hebben mij mijzelf immers dóen vergissen. 

'Geeraerts, waarom schrijft gij mij dat?' hoor ik u, hoofdreactionair 

van de Vlaamse pers, nu hardop vragen. Wel: ik had gaarne gewild 

dat gij op de eerste bladzijde van uw komende periodiek een arti

keltje had gewijd aan mijn vergissing. Het kan immers niet dat uw 

aangroeiende schare lezers zou denken dat één van uw belang

rijkste medewerkers een stommekloot is. Daarom, De 

Liedekerken, spoor ik u ten zeerste aan om aan mijn wens gevolg 

te geven. 

Uw nog lang niet geruïneerde, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

de minister ontvallen, ,',het geld te gebrui
ken voor een meereizende hofhouding." 

SPLITSING SPORTBONDEN? 

De beslissing van de minister is niet meer 
dan logisch. „De Vlaamse overheid kan 
niet toestaan dat er nog geld wordt gege
ven aan nationale sprotorganisaties die 
zich niet aan de staatsstructuur aanpassen 
en, als het hen goed uitkomt, een Vlaams 
topsportbeleid doorkruisen." 
De aanpassing aan de staatsstructuur mag 
letterlijk opgevat worden. In een federaal 
land horen overkoepelende structuren 
thuis. „Als Vlaamse overheid erkennen wij 
het BOIC als koepel. De federaties kun
nen eventueel subsidies doorstorten aan 
het BOIC of er kunnen onderlinge over
eenkomsten gesloten worden." 
Een dergelijk systeem wil Sauwens ook 
toepassen ten aanzien van de drie grote 
sportbonden, de Voetbalbond, de Wieler
bond en de Basketbalbond. In tegenstel
ling tot de bijna 90 'kleinere' bonden, blij
ven ook deze mastodonten unitair georga
niseerd. Op die manier onthouden zij hun 
leden een slordige 85 miljoen fr. subsi
dies. Ook daar wil de minister een mauw 
aan passen. Hij trad in dialoog met de 
grote sportbonden. De eerste resultaten 
zijn er. De Wielerbond schijnt over de 
streep te zijn gehaald. De Basketbalbond 
weet niet nog niet goed te kiezen voor de 
ene dan wel de andere korf De Voetbal
bond blijft een verdedigende stelling in
nemen. 

GROOT GELIJK 

De circa 10.000 werknemers van de zach
te of de non-profit-sector hadden groot 
gelijk toen ze op vrijdag 26 november in 
Brussel betoogden voor een hoger loon, 
een beter statuut en meer banen. Al te 
lang heeft men het vaak mentaal en fysiek 
loodzware werk in ziekenhuizen, rusthui
zen, kinderdagverblijven en bijzonder 
jeugdcentra als een vorm van 'vrijwilli
gerswerk' beschouwd. Alsof het engage
ment om zwakkeren te helpen automa
tisch gepaard moet gaan met het uitbeta
len van naar verhouding karige lonen. 
Komt daar nog bij dat vele werknemers uit 
de non-profit sector, en vooral de ver
pleegkundigen, bijzonder 'flexibel' moe
ten zijn. De zachte sector werd door dit 
alles almaar minder aantrekkelijk. 
Sommige wetenschappers en studiebege
leiders deden er nog een schep bovenop 
door jongeren af te raden voor de non
profit-sector te kiezen wegens onvoldoen
de toekomstverwachtingen. Dat was een 
kapitale fout gezien de toenemende ver
oudering, de nood aan kinderopvang en 
bijzondere jeugdzorg. 
Het tekort aan verzorgend personeel doet 
de kwaliteit van het werk verminderen. In 

veel ziekenhuizen moeten patiënten - ook 
na min of meer zware operaties - na twee 
dagen opstappen. Zoniet vragen ze er zelf 
om wegens onvoldoende aandacht. Tot 
slot is er het probleem van te uiteenlo
pende lonen in verschillende soorten zie
kenhuizen voor hetzelfde werk. 
De federale regering heeft eindelijk toege
zegd om een nagenoeg gelijkaardige loon
kostenverlaging toe te kennen aan de 
zachte sector. Ook de 'Vlaamse regering 
wil stappen ondernemen. Al kan ook deze 
keer het tekort aan bevoegdheden een 
stok in de wielen steken. In het Vlaams 
parlement zei minister van Welzijn Mieke 

Vogek (Agalev) niet bevoegd te zijn „om 
structurele maatregelen te nemen waar
door het aantal verpleegkundigen toe
neemt, noch om omkaderingsnormen te 
bepalen, noch om de opleidingen bij te 
sturen. 

Het blUft maar 
duren... 

"^»4MSffiSiMSÏ" 

r\ e ondervragingen in de dioxinecommissie zijn in 
• ^ politiek vaarwater terecht gekomen. Dat is 

bijzonder jammer, want de commissie kan de 
verantwoordelijken voor de dioxinecrisis aanwijzen. 

Deze opdraclit is op voorinand gehypothekeerd. 

De vraag van Annemie 
De ondervoorzitter van dè dioxineconnmissie, 
Annemie Van de Casteele, wou van nneet af 
aan 'chronologisch' werken. „Eerst moeten 
we verhelderende verl<laringen van de amb
tenaren l<unnen optel<enen. Pas op basis 
daarvan Icunnen de politici aan de tand wor
den gevoeld," Zo verklaarde de VU&lD-politi-
ca in Wij \/3r[ 7 oktober jl. 
Van de Casteele wou bovendien eerst de be
trokken politici van de vorige legislatuur Karei 
Pinxten (CVP), Marcei Coila (SP) en Jean-Luc 
Deiiaene (CVP) onder^/ragen en pas nadien, 
de chronologie volgend, premier 
Verhofstadt. Die zou enige duidelijkheid kun
nen verschaffen over zijn rol vlak voor, maar 
ook na de verkiezingen. Dat heeft de premier 
in samenwerking met de meerderheidspartij
en en commissievoorzitter Cliarles Janssens 
(PS) verhinderd. 

Verhofstadt kwam maandag jl., dus voor 
Pinxten, Colia en Dehaene voor de commissie 
getuigen. Zogezegd omdat zijn agenda voor 
de maand december zowat volgeboekt is 
met buitenlandse opdrachten. „Navraag bij 
Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) die 
op de hoogte is van de agenda", zo vertelt 
Annemie Van de Casteele, „leert dat de uitleg 
van Verhofstadt met een korreltje zout moet 
genomen worden. Ik heb de Indruk dat hij 
liefst meteen kwam getuigen en er boven
dien zo snel mogelijk wou van af zijn." 

Verhofstadt spurtte niet zonder reden naar 
de eindmeet. Op die manier kon hij de on
dervraging beperken tot de periode voor de 
verkiezingen. Zijn rol in de dioxinecrisis heeft 
op dat moment enkel vandoen met het zo
genaamde rapport dat dierenarts André 
Desticicere hem, via partijgenoot Dirk Vande 
Geliuciite, op 30 mei overhandigde. Daarin 
stond de ernst van de crisis beschreven. 
Omdat de Inhoud van het rapport niet 
strookte met de verklaringen van minister 
Colla die de crisis minimaliseerde, trok 
Verhofstadt naar premier Dehaene. Van 
toen af ging de bal aan het rollen. Tijdens de 
daaropvolgende electorale periode verweet 
toenmalig SFvoorzitter Louis Tobbaclc de 
huidige premier het document te hebben 
achtergehouden en het pas op het voor 
hem meest gunstige moment te hebben 
vrijgegeven. Tobback zegt vandaag in een 
brief aan de commissie daar geen 'materië
le' bewijzen voor te hebben, maar, zo voegt 
hij eraan toe, „het verloop van de werk
zaamheden van uw commissie sterkt mij 
nochtans steeds meer in mijn overtuiging." 
De kamerteden Paui Tant (CVP) en Ceroif 
Annemans (Vlaams Blok) beschuldigden 
Verhofstadt van het sjoemelen met data. ,,lk 
geloof niet zozeer in deze theorie", aldus 
Van de Casteele. 
Belangrijker is de rol van de premier na de 

verkiezingen. Zo rijst het vermoeden dat 
Verhofstadt als eerste minister informatie 
heeft achtergehouden. Het zou daarbij om 
een tweede besmettingsbron gaan. Daan/an 
maakte Ingenieur Geert De Poorter van het 
ministerie van Landbouw op 17 augustus jl. 
gewag. Toen VU&lD-kameriid Frieda Brepoeis 
de huidige minister van Landbouw J3al< 
Gabriëis (VLD) daarover aan de tand voelde, 
ontkende die In alle toonaarden. Brepoeis 
geloofde hem niet, bleef maar vragen en 
vragen, maar Gabriels hield de boot af. Hij zei 
dat het parket van Cent de zaak heeft on
derzocht. Zonder resultaat. 
De leden van de dioxinecommissie keken 
dan ook verbaasd toen procureur Soenen 
van het Gentse parket meldde 'niets te 
weten' over een onderzoek naar een even
tuele tweede PCB-besmetting. Misschien 
kon Verhofstadt enige duidelijkheid ver
schaffen? In de dioxinecommissie moet men 
onder eed getuigen en mag men niet liegen. 
In een gewone commissie, zoals deze waar 
Gabriels Brepoeis van antwoord diende, 
hoeft men niet onder eed te getuigen... 
Charles Janssens, de voorzitter van de dioxi
necommissie, verbood ondervoorzitter 
Annemie Van de Casteele om Verhofstadt 
over de periode na de verkiezingen te on
dervragen. De politica trekt conclusies. „Ik 

>-wil niet met twee maten en gewichten wer
ken. Het gaat niet op verantwoordelijken van 
een eerste crisis aan te wijzen en eventuele 
verantwoordelijken van een mogelijke twee
de besmetting bulten schot te laten. 
Misschien heeft men ook tijdens de periode-
Verhofstadt economische belangen laten 
gelden op de volksgezondheid. Dat men ons 
dat dan komt uitleggen. Waar ligt anders het 
verschil met de vorige regering. Nee, de aan
wijzing van politieke verantwoordelijken be
schouw ik niet meer als een prioritaire taakr" 

(evdc) 
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D e VU&ID-fractie in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers onthield zich tijdens de 

stemming over het regularisatieontwerp. De alliantie 

steunt de door de regering geplande 

regularisatiecampagne. Toch kan ze niet aanvaarden dat 

geregulariseerden zich niet horen in te burgeren. 

• WETSTRAAT • 

VU&ID-

kameriid Karel 
Van Hoorebeke 

wou de 
regularlsatle 
van Illegalen 

aaneen 
Inburgerings

contract 
koppelen. 
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Aan het debat in de federale Kamer ging 
een felle discussie in de regering vooraf. 
Ecolo en VLD stonden lijnrecht tegenover 
elkaar. De Waalse groenen wilden eerst de 
regularisatie van illegalen, pas dan een 
kordate uitwijzing van uitgeprocedeerde 
asielzoekers. De VLD zag het net omge
keerd. Sinds 3 november zijn de gedwon
gen uitwijzingen hervat. Al loopt dit alles 
behalve van een leien dakje. Met of zon
der rijkswachtbegeleiding 'mislukt' onge
veer de helft van de uitwijzingen. Dat 
blijkt uit cijfers die VU&ID-senator 
Vincent Van Quickenbome opvroeg. 
Hoe dan ook, het wetsontwerp 'betreffen
de de regularisatie van bepaalde catego
rieën van vreemdelingen verblijvend op 
het grondgebied van het Rijk' werd in de 
commissie van Binnenlandse Zaken be
sproken en goedgekeurd.. Woensdag 24 
november boog de plenaire vergadering 
zich over het ontwerp Het bleek een 
matte bedoening. Vooral de socialisten 
lieten nauwelijks van zich horen. Dat kon 
ook moeilijk anders, er waren nauwelijks 
drie vertegenwoordigers van SP en PS 
aanwezig. 

Het wetsontwerp voorziet in de regulari-
senng van mensen zonder papieren die 
hier tot nu toe sinds geruime tijd verblij
ven, maar nog altijd als illegalen worden 
beschouwd. Het gaat om een éénmalige 
regularisatie en dus beperkt in tijd, waar

bij de aanvragen individueel en volgens 
bepaalde criteria worden beoordeeld. De 
aanvraag moet binnen de drie maanden 
worden ingediend. Nadien hebben de 
aanvragers, die over een blanco-strafregis
ter moeten beschikken, een maand te tijd 
om bewijsstukken te verzamelen. Die be
wijsstukken dienen om aan de criteria te 
voldoen. Daartoe horen het bewijs van 
verblijfplaats, het aantonen van duurzame 
sociale bindingen en humanitaire rede
nen. Een commissie voor regularisatie zal 
de aanvragen beoordelen. De commissie 
maakt adviezen over aan de minister die 
uiteindelijk beslist. De commissie bestaat 
uit magistraten, advocaten en vertegen
woordigers van het maatschappelijk mid
denveld, waaronder verantwoordelijken 
van mensenrechtenorganisaties. 

voor regularisatie het parlement niet uit? 
De huidige toestand aanhouden, is aller
minst aangeraden. De illegalen zijn er, 
hun onwettelijke bestaan is slechts een 
geschenk uit de hemel voor maffiosi. 
Vanuit ethisch oogpunt kan men mensen 
die hier sinds jaar en dag verblijven niet 
zomaar aan hun lot overlaten. ,,Deze 
mensen moeten in het normale maat
schappelijke leven ingeschakeld wor
den." aldus de VU&ID-kamerleden Karel 

Van Hoorebeke en Annemie Van de 

Casteele. 

Er is bovendien een pragmatisch argu
ment. Het komt ook de autochtonen ten 
goede wanneer de voorheen illegalen -
50.000? - 75.000? -100.000? - belastingen 
zouden betalen of de Sociale Zekerheid 
mee in stand zouden houden. Een pijn-

Nood aan 
inburgering 

BiCULTUREEL 
Hier en daar zit het ontwerp met haken 
en ogen in elkaar. Vooral de vooropge
stelde criteria laten te wensen over. De 
vaagheid ervan kan zowel in het voor- als 
in het nadeel van de aanvragers spelen. 
Zo zou enkel een geregistreerd huurcon
tract als bewijs gelden, zwart werk kan 
niet als criterium dienen, terwijl het ille
galen betreft. Anderzijds kan men de 
vraag stellen wat onder duurzame sociale 
bindingen moet worden verstaan. Veel zal 
dus afhangen van de jurisprudentie. Die 
moet dan wel op erg korte tijd ontwik
keld worden. En schakelt de commissie 

punt is evenwel de zogenaamde éénmali
ge operatie. De CVP, noch het Vlaams 
Blok hechten daar geloof aan. Het Vlaams 
Blok sprak niet uit één mond. 
„Regularisatie is onaanvaardbaar", zo zei 
FilipDeMan. „Het Vlaams Blok pleit voor 
cultureel vrij homogene landen", zo 
vulde Guido Tastenhoye aan. Een wakke
re Bart Somers (VLD) vroeg Tastenhoye 
zijn standpunt te verduidelijken. „U 
schijnt in uw persoonlijke leven toch zelf 
te bewijzen dat multicultureel samenle
ven mogelijk is?" Tastenhoye is met een 
Thaise getrouwd. Hij noemde het een be
wijs van 'bicultureel' samenleven. „Wij 

W'"^^^ ¥ « 

Veriangen moet Je ieren 
Sinds geruime tijd uiten kleuterleidsters en 
bezorgde ouders Inun ongenoegen over het 
aimaar vroeger verscinijnen van Sinterklaas 
en de Kerstman, en over de daarbij horen
de reclamecampagnes. ,,Een groep van 
sterl< beïnvloedbare consumenten heeft 
recht op een extra bescherming door de 
wet", aldus VU&ID-kamerlid Fneda 
Brepoels 

Het Limburgse kamerlid herinnert zich bo
vendien dat vooral veriangen aan een waar 
plezier voorafgaat. „Kinderen leren verlan
gen IS belangrijk Vandaar dat hun het ple
zier om uit te kijken naar bijv. Sinterklaas 
moet gegund worden Tevens hoort men te 
voorkomen dat kinderen gedurende een 
dergelijke lange periode geconfronteerd 
worden met wat ze niet hebben en wat zo
gezegd behoort tot de normale levensstan-

Frieda Brepoels kan niet aanvaarden dat de Sint zijn 
blijde intrede doet bij het vallen van de bladeren. 

daard en het normale verwachtingspa
troon." 
Kamerlid Brepoels heeft dan ook een wets
voorstel ingediend ter invoering van een 
sperperiode „waardoor vastgesteld wordt 
wanneer wel en geen reclame mag ge
maakt worden die naar deze feesten ver
wijst." Het wetsvoorstel is vergelijkbaar met 
dat over de sperperiode tijdens de solden. 
Toch wil Brepoels nog dieper op de proble
matiek ingaan. „Door het invoeren van een 
verbod op het uitstallen en verkopen van 
producten die direct en indirect met de 
feesten verbonden zijn. Daarnaast worden 
er aan de wet ook algemene bepalingen 
toegevoegd ter bescherming van het kind 
als consument." 

(evdc) 

zijn niet tegen regularisaties als dat ge
beurt op individuele basis en om humani
taire redenen." 

TEER PUNT 

VU&IÜ-kamerlid Karel Van Hoorebeke 

trok het debat open. „Men mag zich niet 
beperken tot de hier verblijvende illega
len. De OESO publiceerde onlangs een 
rapport waarin staat dat de migratie
stroom zal blijven aanhouden. De discus
sie moet daarom ook op Europees vlak 
worden gevoerd." Het kamerlid raakte 
een teer punt. Door ontstentenis van een 
Europese politiek ter zake, overtroeven 
de landen elkaar in restrictieve maatrege
len. Wie niet meteen op de trein springt, 
riskeert een volkstoeloop en/of een 'twee
de' regularisatieronde. Nederland en 
Spanje sloten onlangs als het ware de 
poorten. „Tegenover een gemiddelde im-
migratietoename van 24,9% tijdens de 
eerste negen maanden van 1999 in de 
Europese landen, bleek er in België een 
toename van 74,896! De drempel is be
reikt, onze steden kunnen de toenemen
de druk niet meer aan." 
Van Hoorebeke vroeg de asielprocedure 
sneller en vlotter af te handelen. Wat niet 
kan betekenen dat asielzoekers niet over 
de meest essentiële rechten zouden kun
nen beschikken. Dat zou wel eens het ge
volg kunnen zijn van de op stapel staande 
regularisatieprocedure. „De Conventie 
van Geneve moet onverminderd worden 
toegepast. Discriminaties, zoals deze op 
basis van ethnie, blijven een grond voor 
het toekennen van politiek asiel. Ook 
Vlamingen werden eertijds in andere lan
den gastvrij onthaald toen ze het in eigen 
land politiek moeilijk hadden." 

UIT EEN MOND? 
De VU&lD-kamerfractie koppelde even
wel de regularisatieprocedure aan de 
noodzaak tot inburgering. De alliantie 
diende daartoe amendementen in, de 
CVP sloot zich daarbij aan, maar de meer
derheid had daar geen oren naar. „Het is 
opvallend dat VLD, Agalev, en SP geen en
kele medewerking hebben verleend aan 
het VU&ID-voorstel tot inburgerings-
plicht. Nochtans voorziet het 'Vlaams re
geerakkoord dat werk moet worden ge
maakt van een systeem van inburgering. 
Deze dubbelzinnige houding, voorheen 
kenmerkend voor de CVÎ  zet zich dus 
door bij VLD, SP en Agalev. De VU&ID-
fractie in het federale parlement zal dit bij 
de VU-ministers in de Vlaamse regering 
en de VU&ID-fractie in het Vlaams parle
ment aankaarten. Zodat de noodzakelijke 
initiatieven worden genomen om de 
vreemdelingen die na de goedkeuring 
van deze wet in Vlaanderen definitief zul
len kunnen verblijven, ook effectief een 
inburgeringscontract aan te bieden." 

(evdc) 
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Volgens federaal regeringscommissaris 
Freddy Willockx (SP) moeten de verenig
de kamers van de Raad van State de mo
gelijkheid krijgen om bevoegdheden te 
onttrekken aan de gewesten wanneer er 
sprake is van een crisis zoals de dioxine
crisis. Willockx kwam met zijn voorstel 
voor de dag tijdens de hoorzitting over 
voedselveiligheid in het Europees 
Parlement. In antwoord op vragen over 
de houding van de Belgische regering tij
dens de dioxinecrisis pleitte hij voor een 
globaal (rampen)plan. De ingewikkelde 
Belgische staatsstructuur, waarbij de ge
westen belangrijke verantwoordelijkhe
den dragen, verhindert evenwel zo'n ge
coördineerde aanpak, aldus de SP'er 
Tijdens een crisis kan in zijn ogen slechts 
één overheidsniveau de baas zijn. 

IN EIGEN NAAM? 

Willockx wil de Belgische regering voor
stellen om dienaangaande 'de bijzondere 
wetten' te wijzigen. Bij het uitbreken van 
een voedselcrisis en wanneer aan de no
dige voorwaarden is voldaan, zouden de 
verenigde kamers van de Raad van State 
de mogelijkheid moeten krijgen bevoegd
heden te ontrekken aan de gewesten om 
deze onder het toezicht van de federale 
overheid te plaatsen. 
Deze stellingname deed bij Bart Staes de 
wenkbrauwen fronsen. ,,Het is onaan
vaardbaar dat een regeringscommissaris 
zich op dergelijke wijze uitspreekt over 
de federale staatsstructuur. Bovendien 
gaat Willockx voorbij aan het feit dat in de 
Europese Unie ook andere federaties zijn 
waar de deelstaten belangrijke bevoegd
heden hebben inzake de voedselwetge-
ving. Denken we daarbij aan Duitse 
Lander" 

Staes vroeg zich af of Willockx al dan niet 
in eigen naam sprak. „Ofwel heeft de 
Belgische regeringscommissaris deze 
voorstellen geformuleerd in de weten
schap dat hij de steun geniet van de 
Belgische regering. Dan is het hoogst on
gepast dit te lanceren bij wijze van een 
korte opmerking op een hoorzitting over 
voedselveiligheid. Ofwel kwamen hier de 
unitaristische gevoelens van Willockx 
naar boven en sprak hij in eigen naam. In 
het laatste geval dient eerste minister 
Verhofdstadt (VLD) duidelijk afstand te 
nemen van zijn regeringscommissaris." 

UIT DE WIND 

VU&lD-kamerlid Annemie Van de 

Casteele greep het parlementair vragen
uurtje aan om Verhofstadt over de uit
spraken van zijn regeringscommissaris te 
polsen. De premier sprak Willockx niet 
tegen. Tegelijk zette hij de socialist uit de 
wind. „De uitspraken van commissaris 
Willockx getuigen zeker niet van een uni
taristische reflex. Hij heeft gewoon ge
pleit voor een horizontale en verticale 

R egeringscommissaris Freddy Willockx (SP) wil 

Vlaanderen onder Belgisch toezicht plaatsen 

wanneer een nieuw voedselschandaal uitbreekt. 

VU&ID-europarlementslid Bart Staes omschrijft Willockx' 

hersenkronkel als een 'belgicistische uitschuiver 

van formaat'. 

• EUROPA • 

coördinatie als er zich voedselrampen 
voordoen. De bevoegdheden zitten over 
zoveel niveaus verspreid dat samenwer
king absoluut noodzakelijk is. Het 
Federaal Agentschap zal logischerwijze de 
leiding nemen bij het detecteren en be
strijden van rampen." 
Met deze verklaring liet de premier ver-

Die commissie is opgericht om na gron
dig onderzoek aanbevehngen ter zake 
over te maken. Willockx, noch Verhofetadt 
houden daar blijkbaar rekening mee. Of 
toch? „Voorts zijn we natuurlijk bereid 
om alle aanbevelingen van de dioxine-
commssie te onderzoeken", zo merkte 
Verhofstadt fijntjes op. 

Het Mathildegevoel 
van Willockx 

staan hoe de federale regering, via een op 
te richten Federaal Agentschap voor 

Voedselveiligheid, denkt eventuele voed-
sekampen te bezweren. Heeft Verhofstadt 
overleg gepleegd met de gewesten? En in 
feite hoort de pariementaire dioxinecom
missie zich daarover eerst uit te spreken. 

TOEKOMST TELT 

Bart Staes beklemtoont dat een federale 
staatsstructuur geen beletsel vormt voor 
een snel en efficiënt bestuur. Federale sta
ten, zoals Duitsland of Oostenrijk, die aan 
hun deelgebieden grote bevoegdheden 
toekenden inzake het voedselbeleid, be

wijzen dat dagelijks. Hij raadt WiUockx 
aan deze voorbeelden grondig te bestu
deren vooraleer in de toekomst met on
doordachte voorstellen naar het 
Europees Parlement te komen. 
„Subsidiariteit en integraal federalisme 
moeten eindelijk door alle beleidsverant
woordelijken op hun waarde worden ge
toetst. Unitaire achterhoedegevechten 
doorkruisen deze toekomstgerichte maat
schappijvisie." 

Filip Vandenbroeke 

jLsgoMT 

Gezuar Festa in Brussel 
Vorige zondag 28 november vierden de 
Kosovaren hun nationale feestdag, 
Gezuar Festa! (Gelukkige feestdag!). In 
België gaat dat steevast gepaard met een 
groots (dans-)feest in de Brusselse 
Magdalenazaal. Een van de fel opgemerk
te gastsprekers was VU&ID-Europarie-
mentslid Bart Staes. In zijn toespraak 
bracht hij voor ruim 1.500 enthousiaste 
Kosovaren de groeten over van 
Vlaanderen. 

Staes ging eind augustus '99 op bezoek 
naar Kosova en lag de voorbije maanden 
aan de basis van een drietal resoluties die 
het Europees parlement met haast alge
meenheid van stemmen aannam. 
„Toen ik op 18 augustus in Pristina aan
kwam, zag ik een zelfbewust volk, opti
mistisch en gericht op de toekomst. Een 
volk dat de voorbije decennia geleden 
heeft, maar nu klaar staat voor een onaf
hankelijkheid", zo begon het VU&ID-par-
lementslid zijn toespraak. Staes vertelde 
de menigte dat ze op zijn steun mag re
kenen, in Brussel, in Vlaanderen én in 
Europa. 

Hij weidde uit over drie dossiers. 
„Vooreerst zullen we in het Europees 
Parlement van zeer nabij het dossier van 
de heropbouw moeten volgen. In totaal 
zal de EU de komende jaren ongeveer 60 
miljard in Kosova pompen. Het EP moet 
erop toezien dat dit geld efficiënt en cor
rect wordt aangewend en dat de toege
stopte middelen ook bij de bevolking te
rechtkomen!" 

Bart Staes:„lk was in Kosova en heb de massagraven gezien." 

ONAANVAARDBAAR 

Op de tweede plaats wil het Europees 
parlementslid speciale aandacht besteden 
aan het lot van Kosovaarse gevangenen in 
Servische gevangenissen. Hun familiele
den blijven in het ongewisse over hun lot 
en hun toekomst. „Een onaanvaardbare 
zaak', aldus de VU&ID'er, „De internatio
nale gemeenschap moet deze schande 
blijvend onder de aandacht houden en 
via internationale druk aansturen op de 
vrijlating van de Kosovaren." 
Tenslotte ging Bart Staes ook in tegen de 
'revisionistische pogingen' om de massa
moorden, het platbranden en het marte
len die de voorbije 10 jaar in Kosova 
plaatsvonden te minimaliseren. 
„Het is nodig tegen deze tendens in te 

gaan en aan de hand van de rapporten 
van de mensenrechtenorganisaties duide
lijk de waarheid aan te tonen. Ik was ik 
Kosova, ik zag de platgebrande huizen, ik 
zag de gruwekjke foto's met de bewijzen 
van foltering, ik zag de massagraven. Al 
deze verschrikkelijke feiten vonden bo
vendien al plaats voor de Navo de bom
bardementen begon. Wie dat miskent, 
herschrijft de geschiedenis." 
Het Europarlementslid neemt zich voor 
in de komende maanden en jaren de 
band met de Kosovaarse diaspora nog 
meer aan te scherpen. Zo komt er begin 
2000 een informatienamiddag in het EP 
Staes organiseert binnenkort ook een 
Kosova-avond in Antwerpen. 

(kvq) 

Freddy 
willockx 
voelde zich In 
het Europees 
parlement 
geroepen om 
de autonomie 
van de 
deelstaten 
terug te 
schroeven. 

1 
2 december 1999 
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Het is 
nu 

of nooit 
meer! 

De eerste resultaten 
wat wervers kunnen! 

Door 17 wervers werden in de voor
bije week 29 nieuwe abonnees aan 
gebracht Proficiati Ondertussen 
werden zonder tussenkomst van 
wervers, ook spontane abonnees 
genoteerd Daarover geven we vol
gende week cijfers 

WERVERSCROEP 
Jan Caudron, Erpe-Mere 67 
Geert Dessein, Ledegem 11 
Geert Bourgeois, Izegem 9 
Klara Hertogs Turnhout 5 
Harold Van de Perre, 
Dendermonde 5 
Hugo De Mol, Lebbeke 4 
Walter Soethout, Antwerpen 4 
Juul Denayer, Buizingen 3 
Frieda Brepoels, Hasselt 5 

X, St -Amandsberg 2 
Maunce Passchyn, Meise 2 
Totaal 115 (=-F 24) 

OPERATIE 1 + 1 = 7.000 
Volgende abonnees brachten 1 
nieuw abonnement aan Enk 
Debacker, Sint-Andnes-Brugge, 
Herman Slagmulder, Aalst, Koen 
Veestraeten, Hasselt, Andre 
Desmet, Wakken, Jan De Greef, 
Kampenhout, Carol Vandoorne, 
Veurne, Etienne Keymolen, Asse 
(7) 7 -F 24 -H 101 
(totaal vonge week) = 132 

(Afgesloten op maandag 
29 november) 

De voordelen van de 
doorlopende opdracht 

Naast een jaarabonnement (eenmalige 
betaling van 1 800 fr) kan een WlJ-abon-
nee ook gebruik maken van de doorlo

pende opdracht 

Waarom een doorlopende betaalopdracht 
een zeer voordelige formule is vatten ŵ e 
m 3 punten samen 

1 Een maandelijkse betaalopdracht van 
150 fr IS bijzonder vriendelijk voor de 
portemonnee Want dat bescheiden be
drag verlaat, bijna ruisloos, uw bank- of 
postrekening 

2 Bij hernieuwing van uw abonnement 
hoeft niemand lastig gevallen te worden, 
want de opdracht strekt zich over alle ver
valdagen uit 

3 Het invullen van een doorlopende op
dracht IS eenvoudig, u moet er zelfs met 

voor uit huis komen Op het document, 
dat wi) hierbi) afdrukken, vult u onder de 
titel Opdrachtgever uw gegevens in, u be
zorgt de ingevulde en ondergetekende 
betalingsopdracht aan het WTJ-
redactiesecretariaat dat alles met uw 
bankinstelling regelt En klaar is kees 

(Lezers met een jaarabonnement kunnen 

onder zelfde voorwaarden op een doorlo

pende opdracht overschakelen, abonnees 

die nog het oude tarief van 100 fr per 

maand aanhouden worden verzocht hun 

maandelijkse opdracht nu aan te passen) 

Meer info? Bel 02/219-49.30. 

Vragen naar Hilde De Leeuw of 

Mia De Prins. Fax: 02/219.97.25. 

Mijn verbintenis 
JA, Ik doe ook mee aan de redding van WIJ' 

Het Comité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keüze(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 WU-plus-Fonds (rek nr 435-0272161-59) 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, Banikadenplein 12,1000 Bmssel, fax. 02/219.9725 

Doorlopende opdracht 
(invullen in drukletters a u b ) 

Opgelet!!! 

U s tuur t deze betal ingsopdracht 

naar het w e e k b l a d WIJ, 

Barr ikadenple in 12 t e 1000 Brussel. 

Hm 

Opdrachtgever 

Ik ondergetekende naam/voornaam 

1 j 1 1 i 
straat/nr./bus 

! M M 

1 1 1 i i j 1 j 1 1 1 1 1 1 

J 1 ! M 1 M 1 L I 1 L I 

J_L 

postnr/gemeente 

j I j j i 1 I 1 I I I ' 

houder van z icht rekening 

verzoek de doorlopende opdracht ten laste van mijn 

rekening uit te voeren volgens de hierna vermelde 

gegevens, en dit to t schriftelijke opzegging. 

Begunstigde 

VPRTI vzw - Weekblad WIJ 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Betaalorder 

bedrag: 150 f r 

periodiciteit: maandelijks 

op rekeningnummer: 435-0272161-59 

dit voor de eerste keer op ., | J i l / ! 

Gestructureerd nummer: 

Datum |_j I \_il |__|__j__| 

Handtekening 

2 december 1999 



Herberg In De Zalm staat sinds 1434 in 
Roeselaarse oorkonden vermeld. 
Sindsdien is de lierberg liet voorwerp ge
weest van menig historisch belangwek
kend gebeuren. In 1815 ontving de voor 
Napoleon Bonaparte vluchtende Franse 
koning Lodewijk XVIII er paarden om 
zich snel uit de voeten te maken. Hét sym
bool van Roeselaere Albrecht Rodenbach 

droeg er zijn eerste verzen voor. Een his
torisch beladen pand dus! 

JAN EN ALLEMAN 

Het café behield zijn oorspronkelijke 
bouwstructuur AJ valt dit met het blote 
oog niet steeds te achterhalen De herberg 
werd de jongste jaren immers grondig 
verwaarloosd De eigenaar van het pand, 
Brouwerij Palm, oordeelde dat het er te 
bouwvallig bijstond. In werkelijkheid is 
de brouwerij een mega-groep voor wie 
commerciële belangen overwegen op de 
interesse, laat staan op de renovatie van 

r \ p de grote markt in Roeselaere dreigt een 
^ liistorisch gebouw te worden gesioopt. 
Het in de 15de eeuw opgetrol<i<en café 'In De 

Zalnn' moet eraan geloven. De VU-Jongeren van 
Roeselaere dienden daartegen een bezwaarschrift 

in bij het Roeselaarse stadsbestuur. 

Laat De zalm leven! 

De regionale VU-krant 

authentieke gebouwen. Nochtans bleken 
de muren voldoende stevig om met de 
nodige aanpassingswerken de herberg op 
te kalefateren Zoals dit vaak gebeurt, liet 
de eigenaar liever het gebouw verkomme
ren Op die manier lijkt het argument om 
de herberg met de grond gelijk te maken 
en het te vervangen door een splinter
nieuw appartement gegrond Naar ver
luidt moet de brouwerij ook niet meer 

weten van de oorspronkelijke benaming 
van het huis. 

Daartegen voerde VUJO-Roeselaere pro
test. Dat ging gepaard met een actie op de 
Grote Markt van Roeselaere De 
Roeselaarse bevolking onderschrijft het 
protest van de jongeren, alras werden 
honderden handtekeningen verzameld. 
In de herberg kwam en komt Jan en alle
man. Vraag is of het Roeselaarse stadsbe

stuur met de vele bezwaarschriften zal re
kening houden ,,Misschien minder tast
baar, maar daarom niet minder belang-
njk", zo staat in het bezwaarschrift ge
schreven, ,,is de sterke emotionele band 
die vele generaties inwoners opgebouwd 
hebben met hun café 'den Saumon' 
Getuigt de sloping dan niet van een deni
grerende houding?" 

(evdc) 

Ontmoetingen met Geert Bourgeois 
en Patrilc vanicrunicelsven 

Voor de verkiezing van een algemeen 
voorzitter van de Volksunie meldden zich 
op 16 november jl. twee kandidaten (in 
alfabetische orde)- Geert Bourgeois en 
Patrik Vankrunkehven. 

Hiermee bevestigt de partij een goede tra
ditie. Voorzittersverkiezingen zijn een 
moment van bezinning én een echte de
mocratische keuze over de toekomst van 
de partij. 

Dit keer krijgt de verkiezing van een alge
meen voorzitter wel een heel bijzonder 
én ook nieuw accent. De voorzitter wordt 
niet langer verkozen door de 200 leden 
van de VU-partijraad, maar de verkiezing 
gebeurt rechtstreeks door 16 000 VU-
leden. Zij duiden straks aan wie de vol
gende jaren de partij zal leiden. 
De komende weken stellen Geert 
Bourgeois en Patrik Vankrunkelsven zich 
extra aan de VU-leden voor Wat is hun 
project voor de Volksunie? Hoe zien zij de 
toekomst van de partij? Welke strategische 
keuzen maken zij op het vlak van inhou
delijke en organisatorische opstelling van 
de Volksunie? 

Om de keuze van een nieuwe algemeen 
voorzitter open en eerlijk te laten verlo
pen krijgen alle VU-leden de kans de 
beide kandidaten voor het voorzitter
schap persoonlijk te ontmoeten. 

Geert Bourgeois 

;lsven zijn aanwe
zig op tien ledenontmSem^elf iftc VU-lid 
IS welkom op een van volgende data: 

Dinsdag 7/12 - Volksimiejongeren -
Gent, Taverne Erasmus 
(Mageleinstraat) om 20u. 

'"' Woensdag 8/12 - arrondissement 
Limburg - Hasselt, Het Borrelhuis 
(Witte Nonnenstraat 20) om 20u. 
Vrijdag 10/12 - arrondissement 
Antwerpen - Berchem, Cultureel 
Centrum (Driekoningenstraat 126) 
om 20u 

Patrik Vankrunkelsven 

q-LiW' gn 

'^ Zaterdag 11/12-arrondissementen 

Halle-Vilvoorde én Brussel 

Brussel, Congressenpaleis, Somville-, 
zaal om lOu 30 

Maandag 13/12 - arrondissement 
Mechelen én 1\irnhout -
Grobbendonk, Hotel Aldhem 
(Jagersdreef 1) om 20u. 
Dinsdag 14/12 - arrondissementen 
Sint-Niklaas én Dendermonde -
Dendermonde, Cultureel Centrum 
Belgica (Kerkstraat 24, tel. 
052/20.26.26) om 20u. 

• Donderdag 16/12 - arrondissement 
Leuven - Leuven, Mgr. Sencie-
Instituut KU Leuven (Erasmusplein 
2) om 20u. 

M Vrijdag 17/12 - arrondissement 
Gent-Eeklo - Merelbeke, De Drie 
Koningen (Hundelgemsesteenweg 
656) om 20u. 

B Maandag 20/12 - provincie West-
Vlaanderen - Roeselare, CC De Spil 
(Spiileboutdreef 1) om 20u 

i . Donderdag 23/12 - arrondissement 
Aalst-Oudenaarde - Aalst, De 
Korenbloem (Markt) om 20u. 

c;̂  U wil meer info of u heeft vragen 

om verduidelijking bij de voorzit

tersverkiezing, dan neemt u con

tact met het VU-partijsecretariaat. 

Tel. 02/219.4930, fax 02/217.35.10, 

via e-post: voorzitter 2000@volks-

unie.be 

Nieuwe 

tijden 

vu-voorzittersverkiezing 2 0 0 0 
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Een waarheid over 
de Saksen-coburgs 

• UIT DE REGIO • 

„België, het land waarover de Saksen-

Coburgs volgens de lokale grondwet re
geren, is een land in crisis. Zo zegt het 
toch de pers, en die kan het weten. De 
Belgische identiteit moet tegenwoordig 
gezocht worden ergens tussen journalis
tieke hoogstandjes over de heren 
Dutroux en Verkest. Maar nu wordt door 
het koningshuis een alternatief geboden 
op al deze onheilstijdingen: een prinselijk 
huwelijk!" 

Met dit voorproefje nodigt het Masereel-
fonds uit op een lezing over de Saksen-
Coburgs. 

Arrondissementele 
bestuursverkiezingen 

Arr. Leuven 
Wanneer? Vrijdag 3 dec, om 20u. 
Waar? De Molen te Bierbeek. 

Arr. Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Vrijdag 3 dec, om 20u. 
Waar? Zaal van het secretanaat, 
Ninoofdsesteenweg 230 te Dilbeel<. 
Castsprel<er- Willy De Saeger. 

Arr. Brussel 
Wanneer? Maandag 6 dec, om 20u. 
Waar? CC De Markten te Brussel. 
Gastspreker: Etienne Van Vaerenbergii. 
Arr. Oostende-Veurne-Diksmulde 
Wanneer? Woensdag 8 dec, om 20u. 
Waar? Trefcentrum VU, Aartshertogstraat 4 

te Oostende. 
Gastspreker: Fons Borginon. 
Arr. Turnhout 
Wanneer? Donderdag 9 dec 
Waar? Bakhuis, Markt 13 te Ceel. 
Gastspreker: Herman Lauwers. 

Arr, Brugge 
Wanneer? Donderdag 9 december. 
Waar? 't Leitje, 't Leitje 35 te Ver-Assebroek. 

Gastspreker: Chris Vandenbroeke 
Arr. Aalst-Oudenaarde 
Wanneer? Vrijdag 10 dec, om 20u. 
Waar? Albert Lienardstraat 17A te Aalst 
Gastspreker: Etienne Van Vaerenbergh. 

Arr Gent-Eekio 
Wanneer? Vrijdag 17 dec 
Waar? Drie Koningen, (tegenover de kerk) te Merelbeke. 
Gastspreker: Fons Borginon, 
Arr. Mechelen 
Wanneer? Maandag 20 dec 
Waar? Vlaams Nationaal Centrum, Berlarij te Lier. 

Voor meer info kunt u terecht bij Piet De Zaeger, 
Algemeen Secretariaat, tel. 02/219.49.50. 
Epost: piet clezaeger@voll<sunle. be 

De causerie draagt als titel 'Sire, het klopt 
niet...' Maar wat zit dan fout? 
Bernard Desmet:,, Naast de Habsburgers 
zijn zij de tweede dynastie die goed be
grepen heeft dat zowel in de Griekse go
denwereld als in ons ondermaanse tra
nendal, de godin Venus meer pijlen op 
haar boog heeft dan de god Mars. Haar 
opgang is een fascinerend verhaal waarin 
grote en kleine geschiedenis door elkaar 
lopen. Het is al te simplistisch de ene ko
ning zalig te verklaren, en de andere een 
abonnement op de hel te geven. Hier 
klopt iets niet!" 

BURENGERUCHT 

Toen in 1991 geprobeerd werd de vorige 
koning nog bij leven heilig te verklaren, 
heeft het Masereelfonds reeds een poging 
ondernomen om in samenwerking met 
zuteuT Roel Jacobs duiding te geven bij de 
geschiedenis van de koninklijke familie. 
Een lange traditie indachtig van kritische 
trouw aan het land, zijn wetten en zijn 
vorsten wil het fonds deze operatie over
doen n.a.v het huwelijk van Filip en 
Mathilde... 

Wie datum en plaats bekijkt zal het niet 
ontgaan dat een voordracht over de 
Saksen-Coburgs doorgaat op de voor
avond van het huwelijk en dit zowat bij de 
buren van het nieuwe paar. 
B. Desmet: „Zo kan ook Mathilde in alle 
rust en zonder verre verplaatsing, na al 

die vermoeiende 'blijde intredes' van een 
niet bevoegde, maar wel geïnformeerd ie
mand als Roel Jacobs wat meer vernemen 
over de boeiende en ware geschiedenis 
van haar schoonfamilie." 
Wij zijn benieuwd! 

(mvl) 

Sire, het klopt niet Lezing over 

de Saksen-Coburgs door Roel 

Jacobs, vrijdag 3 dec. om 20u. in 

het Koninklijk Atheneum, Karel 

Bogaerdstraat 4 te Laken. Inkom: 

300 Jr. Info: Masereelfonds, 

02/502.38.80, fax. 02/502.41.53. 

Aalsters VU-bestuur 
verjongt en vervrouwelijkt 

Op de jongste bestuursverkiezingen bin
nen de Aalsterse Volksunie-afdeling die op 
het einde van de maand oktober plaats
vonden, zijn twee duidelijke tendensen 
naar voor gekomen. Het bestuur telt meer 
vrouwen én jongeren dan tijdens de voor
bije bestuursperiode. Het aantal vrouwen 
verdrievoudigde en niet minder dan zes 
bestuursleden zijn jonger dan 35 jaar. Zij 
maken deel uit van een vijftien leden tel
lende bestuursploeg. Die herverkoos op 
haar beurt met e.en quasi unanimiteit 
Geert Verdoodt tot voorzitter, Herwig Van 

Wilderode tot secretaris en Pierre Van 

Acker tot ondervoorzitter 
De neerwaartse spiraal waarin de partij 
zich enkele jaren geleden nog bevond, is 
definitief verieden tijd. De verkiezingsuit
slagen van 13 juni hebben aangetoond dat 
de Volksunie terug in de lift zit. Op natio
naal niveau maar ook zeker in de stad 
Aalst. Er is terug een aangroei van nieuwe 

leden, de partij beschikt over een eigen se
cretariaat en vergaderruimte in de Albert 
Lienartstraat, de bestuursploeg vergroot 
en vanuit Aalst wordt terug een VU-

/ongerenwerking binnen de stad en het 
arrondissement opgestart. 
Een partij die gezond wil blijven moet op 
tijd nieuwe en vernieuwende mensen in 
haar kader opnemen en die laten door
groeien binnen haar structuren. De 
Aalsterse VU heeft de voorbije jaren zo tal 
van personen in haar rangen opgenomen 
en voorbereid om samen met haar huidi
ge mandatarissen en ouwe getrouwen 
zelfverzekerd naar de komende gemeente
raadsverkiezingen toe te werken. 
Voor de huidige bestuursgroep wacht een 
heel jaar hard werken. De wil is alvast aan
wezig om via een goed uitgewerkt pro
gramma en een sterke verkiezingslijst de 
Aalstenaar te overtuigen om op 8 oktober 
2000 voor de Volksunie te kiezen. 

Werken aan verkeersveiligheid, werkgele
genheid en het behoud van arbeidsplaat
sen, economische en ecologische vooruit
gang, leefbaarheid van de woon- en werk
omgeving, verbeteren van het algemeen 
sociaal klimaat zijn logische themapunten. 
De Volksunie voegt daar steeds een demo
cratische Vlaamse dimensie aan toe. 
Vanuit Aalst via Vlaanderen en Europa de 
wereld in. Ook de ruimdenkendste we
reldburgers hebben graag een goede 
'thuis'. 

Samenstelling van het Aalsterse VU-afde-
lingsbestuur: Luc Schatteman (penning
meester), Emi Feusels, Veerle Remy 

(VUJO), Esther Caudron, Koen Van Acker, 

Koen Vandooren, Guido De Smet, Werner 

Sergeant, Dirk Van Der Meerssche, 

Antoine Vanderheyden, Danny Denayer, 

Jan Nevens, Pierre Van Acker (ondervoor
zitter). Herwig Van Wilderode (secretaris) 
en Geert Verdoodt (voorzitter). 

Zeger Vandersteene ontvangt 
Torenwachtersprijs '99 
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Op zaterdag 27 november werd de 12de 
Torenwachtersprijs plechtig uitgereikt 
aan de internationaal bekende tenor 
Zeger Vandersteene. De ruime trouwzaal 
van het dienstencentrum te Gentbrugge 
zat afgeladen vol toen Bart Bauwens, 

voorzitter van de plaatselijke Jozef 
Goossenaertskring, de aanwezigen ver
welkomde en de laureaat aan het publiek 
voorstelde. 

Als muzikaal intermezzo vertolkte de 
Hongaarse pianovirtuoos Levente Kende 

op schitternde wijze de 1ste Mephisto 
Wals van Liszt. 

De laudatio werd uitgesproken door 
Kamiel Cooremans, ere-directeur van het 
Koninklijk Vlaams Conservatorium 
Antwerpen. Op een vlotte en spirituele 
manier belichtte hij het leven en het werk 
van Vandersteene. Deze burgeriijk ingeni
eur werktuigbouwkunde van de RUG ver
tegenwoordigt Vlaanderen op al de grote 
Bühnen van de wereld. Hij is een gevier
de lyrische tenor in Noord- en Zuid-
Amerika, Israël en Japan. Hij was te gast 
op de voornaamste Europese festivals en 
hij maakt opnamen voor alle grote inter
nationale CD-producenten. 

Na de laudatio overhandigde Bart 
Bauwens de bronzen torenwachter aan 
de laureaat. En dan kwam de verrassing: 
Zeger Vandersteene, begeleid door 
Levente Kende, vergastte het publiek op 
de liederencyclus 'Dichteriiebe' van 
Robert Schumann. De aanwezigen luister
den in ademloze stilte naar het prachtig 
recital en bedankten de twee kunstenaars 
met een staande ovatie. 
Het geestdriftig meegezongen Vlaams 
volkslied en een receptie, aangeboden 
door eresenator Oswald Van Ooteghem, 

besloten de geslaagde prijsuitreiking. 

2 december 1999 



HAAL MEER UIT 

Gratis naar Raveel 
Gelijktijdig met het artikel over de opening van het Raveelmuseum in Machelen Zulte 
gaf onze redactie 10 gratis inkomkaartjes weg Geïnteresseerde lezers dienden wel 
een vraag te beantwoorden en deze luidde welke Vlaamse dichter staat in het een 
trum van Watou door Roger Raveel uitgebeeld' Het juiste antwoord was Hugo Claus 
De kaartjes gaan naar Josee Bogaert (Izegem) Rene Brynaert (Heverlee) Marjan Cruis 
(Snaaskerke) André Desmet (Wakken) Jos Gons (Hove) A Rowaert (Bachte Maria 
Leerne) D Vermeulen (Waarschoot) Jan Vandewalle (Mortsel) Enk Wormelaere 
(Sijsele) Wouter Ledegen (Aalst) 
ZIJ ontvangen een dezer dagen hun vrijkaartje thuis Veel kijkgenot' 

vu-Tienen uit de startblol<l<en 
Op vrijdag 8 oktober 99 werden de leden 
van de VU-afdeling Tienen opgeroepen om 
een nieuw bestuur te kiezen Het was de 
tweede afdeling m Vlaanderen, na Hasselt 
Op dinsdag 26 oktober volgde dan de in
stallatie van de nieuwe ploeg met een ver
nieuwde organisatie en taakverdeling 
Negen leden stelden zich kandidaat, zeven 
werden verkozen Het stemgedrag van de 
leden was selectief, doch bewust De op
komst was ook een opsteker, meer dan de 
helft van de leden bracht zi)n/haar stem uit 
Kortom, de legitimatie van het bestuur is 
steviger dan voorheen 
Tijdens de installatie werden onderstaande 
doelstellingen geformuleerd 

- te zi)n, klaar voor oktober 2000, 

- De li)st 2000 moet een kwaliteitsvolle 
li)st zijn, 

- Het bestuur en zi)n werkgroepen vor
men een kameradengroep 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzit
ter, de secretans en de verantwoordeli)ke 

voor de jongerenwerking Luk Degeest 

werd opnieuw tot voorzitter verkozen, 
Louis Taverniers neemt het secretariaat 
waar Jos Stockx bevestigde zijn functie als 
penningmeester Phtltp Vanhelmont wil 
zich in de toekomst nog meer arrondisse
menteel profileren en zal stilaan de jonge
renwerking aan Bea Ramaekers overlaten 
Geert Veulemans is de man uit deelge
meente Vissenaken, Jeanmne Vanluyten 

onze vrouw uit deelgemeente Hakendover 
Een reeks werkgroepen werd opgencht en 
sommige ervan startten reeds hun eerste 
werkzaamheden wi)kwerking, campagne-
ploeg, redactie, fondsenwerving, lijstvor-
ming, programma 2000 In de meeste 
werkgroepen wordt de stoel voor ID21 vrij
gehouden, kwestie van vooruit te lopen op 
de nationale onderhandelingen Al met al 
brengt dit het aantal medewerkers op zo'n 
zeventien, weliswaar een sterke ploeg Wij 
zijn er klaar voor' 

Luk Degeest, voorzitter 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 29 novennberjl werd volgende per-
snnededeling verspreid 

ONDERWIJSVOORSTEL 
DEUGT NIET 

Het partijbestuur van de VU is tevreden met 
het antwoord van de Vlaamse regering op het 
onderwijsvoorstel van federaal premier 
Verhofstadt De VU is echter met verrast door 
de reactie van de minister-president van de 
Franse gemeenschap Hasquin die geen con
trole wenst op de leerlingenaantallen in het 
Franstalig onderwijs De hypocnete nuance 
van de minister van Begroting Collignon, die 
zich met verzet tegen een controle op basis 
van de bevolkingscijfers, maar wel tegen een 
correctie van de telling op basis van die con
trole, versterkt alleen het vermoeden dat het 
onderwijsvoorstel van Verhofstadt met deugt 
De Franstaligen maken van de controle door 
het Rekenhof een lachertje 
Als de tweede controle op de leerlingenaantal
len een een afwijking van de bevolkingscijfers 
vertoont dan hakt de federale ministerraad de 
knoop door De Franstaligen rekenen nu dui
delijk op een beslissing van die ministerraad 
Zowel de reacties van Collignon als van PRL 

voorzitter Ducarme laten aan duidelijkheid 
mets te wensen over Met andere woorden, 
Verhofstadt kan finaal toch nog zijn miljarden-
belofte aan de Franstaligen waarmaken zonder 
de bezwaren van de Vlaamse regering te ken
nen Het wordt dus vooral uitkijken naar de re
acties van de federale Vlaamse meerderheids
partijen 

Gaan de federale VLD-ministers een andere 
houding aannemen dan de collega-ministers 
in de Vlaamse regenng ? 
Het VU-partijbestuur moet vaststellen dat de 
Waalse politici brutaal meer geld eisen zonder 
de wil om de fundamentele problemen van de 
financienng van gemeenschappen en gewes
ten op te lossen Deze botte vraag naar meer 
geld staat in schnl contrast met de gulheid by 
de benoeming van 17 regionale Waalse minis
ters Als de Walen wat zuiniger op hun minis
ters zouden zijn geweest, waaronder dne on
derwijsministers, hadden ze wellicht reeds 2,4 
miljard gevonden 

Ondertussen deelt de VU de kritiek van de on
derwijsbonden dat beide gemeenschappen te 
weinig geld hebben om behoorlijk onderwijs 
te organiseren Een herziening van de finan-
cienngswet die leidt naar fiscale en financiële 
autonomie voor de deelstaten dnngt zich dus 
op 
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OOST-VLAANDEREN 
DO. 2 dec. NINOVE: Uitstap naar 

Zenith met VWC-Ninove Vertrek m 9u 
Centrumlaan-PTl-Ninove Met bezoek aan 
stands voor 3cle 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 
WVG-Ninove Om 12u30 in Salons Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer Uitgebreid 
menu aan 900 fr Niet-leden 1 OOO fr 
Bedrag voor 10/12 storten op rek 979-
1300520-46 van WVC-Ninove 

Zo. 19 dec. AAICEM: 4de Vlaamse 
Kerstmarkt Vanaf 13u In en rond De 
Schuur, Populierenstraat 15 te Opaaigem 
Talrijke standhouders met ambachtelijke 
geschenken, straffe kerstbieren glühwein, 
jenever ovenkoeken en warme beenhesp 
Met tentoonstellingen, kerstliederen en 
folkmuziek Info 053/62 73 89 Org 
Rodenbachtfonds Erpe-Mere 

WEST-VLAANDEREN 
Ma. 6 dec. ROESELARE: 

Sinterklaasfeest Om 14u 30 in Parochiaal 
Centrum Kattestraat 29 Org WVC-
Roeselare 

WO. 8 dec. BRUGGE: Jacques 
Willems over De Provence in concert 
Bonte beelden, ondersteund door klassieke 
muziek Om I5u in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7 Deuren vanaf 14u Na de ac
tiviteit IS er koffietafel voor wie dit wenst 
Org VWC-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 f rpp 
Org Vlaams Forum 

' ZO. 12 dec. lEPER: Wl-Kerstfeest 
Om 14u 30 in CC De Meersen te leoer Met 
o m visput voor alle kinderne circus 
Hoetchatcha koffietafel poppenkast en de 
komst van de kerstman Deelname volw 
100 fr, kind 80 fr Inschrijven voor 6/12 op 
nr 057/20 24 68 

WO. 15 dec. IZEGEM: Actief burger
schap - 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 
Himpe (051/31 54 79) 

Do. 16 dec. lËPER: Lach je te pletter 
met Gert Boullart Om 15u in het Gasthof 
Ter Gamere Zonnebeekseweg 286 te leper 
Toegang 150 fr +3pas 100 fr Org VWC 
i s m ministerie vd Vlaamse Gemeen
schap afd volksontwikkeling en bibliothe
ken 

DO. 16 dec. BRUGGE: Voordracht 
over Lernout & Hauspie Spraak en taal-
technologie Om 15u in De Gulden Spoor 
't Zand 22 te Brugge Org Informativa vzw 

WO. 22 dec. BRUGGE: Agnes 
Bruneel over Een kind is ons geboren mu
zikaal-poëtische kerstevocatie Om I5u in 
de Magdalenazaal Violierstraat 7 Deuren 
vanaf 14u Na de activiteit is er koffietafel 
voor wie dit wenst Org WVG-Brugge-
Centrum 

WO. 29 dec. IZEGEM: 
Kerststallentocht met FVV-lzegem 

Meer info bij Renata Blondeel 
(051/30 48 08) 

Ma. 3 Jan. ROESELARE: 
Nieuwjaarsfeest, opgefleurd met moppen 
door Firmin Debussere, alg voorzitter 

VWG Om I4u 30 in feestzaal Mandelhove, 
Westlaan 417 Org VWG-Roeselare 

Zo. 16 Jan. BISSEGEM: Vü-
Nieuwjaarsreceptie van VU arr Kortrijk-
Roeselare-Tielt met als gastspreker onder
voorzitter Ene Defoort Van 11 tot I3u in 
Ontmoetingscentrum Vlaswaagplem te 
Bissegem (aan station) Aansluitend 
Ribbetjes-feestmaal Deelname 500 fr in 
vvk 425 fr (reknr 463-2154261-62 van 
VU-Kortrijk met vermelding nbbetjes) 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 4 dec. WOLVERTEM: 

Breughelfestijn Vanaf 18u in de Sint-
Cecilialzaal Oppemstraat te Wolvertem 
Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

vr. 20 Jan. LANGDORP: 
Gespreksavond door prof Danny Pieters 
over Actuele politieke hangijzers en VU 
in oppositie en regering Om 20u in het 
Parochiezaaltje van Langdorp-centrum, 
Inkom gratis Info Mario Bergen 
(016/56 40 59) of Jef Van de Broeck 
(016/56 0185) Org Vlaamse Jongeren 
Aarschot 

LIMBURG 
za. 4 dec. OPOETEREN: 22ste 

Uilenspiegeldag in zaal De Riet te Opoeteren 
Om 18u 30 euchanstievienng Om 19u30 
feestvienng met feestrede door Carlos Van 
Louwe lekker tafelen samenzang tombola 
en de uitreiking van het Uilenspiegelere-
merk Deelname 400 fr Org IJzerbede-
vaartcomité Gewest Maaseik Bree-Maasland 
Info W Rosiers (86 35 38) 

ANTWERPEN 
Do. 2 dec. BERCHEM: Bezoek ten

toonstelling EIck zijn waerom Afspraak 
om 13u 30 aan het Musem voor Schone 
Kunsten Inkom 200 fr -i- 150 fr audio-
gids Seintje geven als u meegaat Org 
FVV-Berchem 

vr. 10 dec. EDEGEM- Naar het to
neel Streven speelt Gouden 
Vijver Inschrijven vóór 6/12 bij Agnes 
(457 76 86) Org FW-Edegem 

Ma. 13 dec. KALMTHOUT: Jan 
Verschueren over De werking van tele-ont-
haal Om 20u 15 in Monida St Jozeflaan 1. 
te Heide-Kalmthout Deelname leden 150 
fr met-leden 200 fr (1 consumptie inbe
grepen) Org FVV-Kalmthout Info 
666 87 93 

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 Knng Berchem Info Thea van 
Celder (03/321 19 86) 

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

vr. 17 dec. EDEGEM: 
Kerststemming Inschnjven bij Josée vóór 
12/12 (449 79 01) Org FVV-Edegem 

Za. 18 dec. BORCERHOUT: Hulde 
Willem De Meyer Om 15u misvienng in 
OLV-Ter Sneeuw (Laar-Borgerhout) Nadien 
receptie en tentoonstelling in zaal 
Reuzenpoort Reuzenpoortstraat te 
Borgerhout Voor receptie inschrijving ver
plicht (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 gezond
heid Om 20u in de Kleine zaal Elzenhof, 
Kerkplein Edegem Org Culturele Knng 

Dl. 28 dec. BORGERHOUT: 
Kerststallentocht doorheen de Kempen 
Deelname 850 fr (autocar, gids en kerst
maaltijd) Vertrek om lOu Inschnjving en 
info bij Jan De Scheerder 03/236 45 40) 
Org Knng voor Vlaamse Volksontwikkeling 
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Mllnwerker Jan 
Latos wordt 

weggedragen, 
hij werd In de 
rug getroffen 

en overleed ter 
plaatse... 
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Het VRT-programma Histories legt in een 
bijzondere reeks van vijf programma's vijf 
pijnpunten uit de voorbije eeuw bloot, 
vandaar de titel 'Een eeuw, vijf littekens'. 
Een wel bijzondere aanpak want het be
kende stramien wordt verlaten, in plaats 
van figuren staan plaatsen centraal. Geen 
willekeurige plekken maar locaties waar
van de gebeurtenissen een stempel ge
drukt hebben op de samenleving. 

TABULA RASA 
De programmamakers van Histories be
zochten de plaatsen in het gezelschap van 

getuigen die op een of andere wijze bij de 
gebeurtenissen betrokken waren. 
De vijf historische plaatsen zijn: de 
IJzervlakte (reeds uitgezonden), de 
Antwerpse polders (donderdag 2 decem
ber); Zwartberg, Brussel en de basiliek 
van Koekelberg liggen klaar. 
Aan de uitzending over Zwartberg heeft 
de redactie van WIJ haar medewerking 
verleend, deze aflevering evoceert name
lijk het drama dat zich op maandag 31 ja
nuari 1966 in de Limburgse mijnstreek 
heeft afgespeeld. Niet toevallig kreeg het 
programma de titel 'Tabula rasa' mee. Een 

Flor van Noppen 
woordvoerder ID21 

Op woensdag 24 november 1999 koos de Open Algemene Vergadering van ID21 Flor 

Van Noppen tot nieuwe woordvoerder van ID21. Flor Van Noppen haalde het in de eer
ste rond van een drietal tegenkandidaten. Flor, broer van de vermoorde veearts Karel 

Van noppen, staat sinds enkele jaren in binnen- en buitenland bekend als actievoerder 
tegen de hormonenhandel. Hij is overigens mede-initiatiefnemer van ID21, die hij vanaf 
het begin hielp uitbouwen tot een echte netwerkorganisatie. 

De fijnctie van woordvoerder binnen ID21 bestaat erin de ideeën van de beweging te 
vertolken en een betere organisatiestructuur uit te bouwen. ID21 kiest bewust voor een 
decumul tussen pariementair mandaat en de functie van woordvoerder om toe te laten 
dat deze laatste een tegengewicht kan vormen ten aanzien van de pariementairen en de 
boegbeeldengroep van ID21 naar vier personen te verruimen. 

Info: ID21, Noordstraat 80, 1000 Brussel, e-mail: info@id21.be 

"Website: http:lltvww.id21.be Tel 02122.53.953, fax 02122.35.954. 
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Zwartberg: 
een blijvend 
litteken 

• SAMENLEVING • 

ietwat dubbelzinnig uitgangspunt want 
het gezegde betekent zowel: 'schoon 
schip maken' als 'op een schone lei be
ginnen'. 

Isabeile Schepers, regie: „Van het mijn-
verleden en het jarenlange kolen delven 
is in Zwartberg niets meer te merken. 
Tenzij in de hoofden van de bewoners, de 
mijnwerkers en hun familie. Bijna alle
maal leven ze nog in het verleden. Ze vin
den het jammer dat het hele mijnterrein 
20 radicaal met de grond werd gelijk ge
maakt, dat de put definitief werd gedicht, 
letterlijk, met tonnen steengruis en 
beton. De gebeurtenissen van januari '66 
staan des te beter in hun geheugen ge
grift. De stakingen en betogingen om de 
mijnen open te houden, het dramatische 
einde, de doden en de gewonden." 

ZWARTE MAANDAG 
De lezer weet dat de toenmalige 
Volksunie een belangrijke rol heeft ge
speeld in het drama van Zwartberg. De 
partij werd er van beschuldigd 'bloed aan 
de handen' te hebben, de politieke we
reld keerde zich tegen haar. Maar de VU 
beet van zich af o.m. door de publicatie in 
het weekblad WIJ van foto's waarop dui
delijk te zien is hoe rijkswachters op be
togende mijnwerkers vuurden, zelfs wan
neer deze reeds op de grond lagen. 
,,Mijnwerkers worden neergeknald als ko
nijnen' verklaarde een getuige. Er vielen 
inderdaad twee doden (Jan Latos en 
Valeer Sclep) en zeven gekwetsten. 
Isabeile Schepens: ,,Hier vielen de laat
ste doden van de arbeidersstrijd." 
Na 'zwarte maandag' 31 januari 1966 

werd door de BOB jacht gemaakt op het 
bezwarende fotomateriaal. Het verhaal 
kende een plotse wending nadat Frans 

Van der Eist in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een beklem
mende toespraak had gehouden en Toon 

van Overstraeten zijn Witboek over 
Zwartberg, een explosief cijferdossier, 
had gepubliceerd. Er kwamen solidari-
teitsbetogingen op gang, o.m. van de 
Leuvense studenten die op dat ogenblik 
in hun strijd met de universitaire over
heid zaten gewikkeld. De VU zamelde op 
korte tijd 100.000 fr. bij elkaar en schonk 
deze aan de families van de stakende 
kompels. 

Geschrokken door het aanzwellende 
gemor verbood de regering het TV-pro-
gramma 'Mijnalarm' van Maurice De 
Wilde en mocht een Actueel-uitzending 
over de gebeurtenissen niet uitgezonden 
worden. 

Meer en meer keerde de publieke opinie 
zich tegen de regering-Harmei die op 10 
februari '66tot ontslag gedwongen werd. 
Niet omwille van Zwartberg, maar door 
Waalse ontevredenheid over de sanering 
van de Sociale Zekerheid... 

(mvl) 

' Tabula Rasa, het verhaal van 

Zwartberg in de reeks Een eeuw, 

vijf littekens. Donderdag 9 de

cember om 21u. in Histories 

(Canvas, VRT). 
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N een, Anderlecht is nog geen landskampioen. Trainer 

Antheunis heeft daar trouwens onophoudelijk voor 

gewaarschuwd. Zijn ploeg mocht dan nagenoeg tien 

maanden lang ongeslagen zijn gebleven in de 

vaderlandse competitie, hij kende de beperkingen als 

niemand anders. Hij wist dat ze vroeg of laat zichtbaar 

zouden worden en in het resultaat sporen zouden 

nalaten. 

• SPORT • 

\^09^ é^ÊÊ, • 

Vorige zondag was het zover. Het onaan
tastbaar gewaande Anderlecht verloor 
thuis met 1-3 tegen Racing Genk. Dat was 
niet in het scenario voorzien. 

BEVRIJDING 

We hebben het al vaker gezegd: een wed
strijdresultaat is niet meer dan een mo
mentopname en bedoelde match had vele 
kanten uitgekund. Sporting had even
goed kunnen winnen en dat resultaat 
probleemloos kunnen verantwoorden. 
Het gekke en aantrekkelijke van voetbal is 
dat Racing Genk in geval van nederlaag 
precies hetzelfde had kunnen zeggen. 
Maar dat hoefde dus niet. De Limburgse 
landskampioenen wonnen en staken 
zichzelf een hart onder de riem. Voor/os 
Heyligen moet het resultaat 'een bevrij
ding' zijn geweest. De wekenlang aange
houden kritiek verstomde van het ene 
moment op het andere. 
Waar het evenwel op aankwam was dat de 
competitie nieuw leven werd ingeblazen. 
We leven immers in een vreemde wereld. 
Nog voor het kampioenschap halfweg was 
kroonden de kenners Anderlecht tot 
landskampioen. Tot onbegrip en ergernis 
van trainer Antheunis die uit ervaring 

weet hoe broos resultaten kunnen zijn. 
Lierse, Genk, Club Brugge en zelfs 
Beerschot doen nog volop mee. Er kan en 
er zal nog veel gebeuren voor de lands
kampioen de vlag mag hijsen. Het wordt 
gegarandeerd nog spannend. Op en naast 
het veld. 

We mogen immers meemaken dat onze 
profliga misschien toch nog eens in be
weging komt. Vorige week werd, daartoe 
eindelijk aangespoord door bondsvoor
zitter D'Hooghe, alvast ernstig gewerkt 

daarom nog niet onverklaarbare eigenbe

lang fataal ondergraven. 

TOPCLUB? 

Kampioen van het eigenbelang blijft voor 

ons evenwel voorzitter De Tremmerie van 

Moeskroen. Hij promoveerde zijn club in 

de maandenlang aanslepende discussies 

Het wordt 
nog spannend 

aan een hcentie voor profclubs die op ter
mijn moet leiden tot financiële sanering. 
Al zullen we dit pas geloven nadat we het 
ook hebben gezien. Over een paar jaar wil 
men ook het aantal eerste klasse clubs 
van achttien naar zestien terugbrengen. 
Daarover bestaat nog wel geen eensge
zindheid maar niets wijst erop dat men 
deze onvermijdelijke evolutie nog langer 
zal kunnen tegenhouden. Tijd en nood
zaak zullen hier het kortzichtige maar 

tot 'topclub'. Toen we het voor het eerst 
hoorden en/of lazen geloofden we onze 
oren en ogen niet. Excelsior is aan zijn 
vierde seizoen in de hoogste klasse bezig. 
We herhalen: vierde seizoen. Het speelde 
eenmaal Europees en werd binnen de 
kortste keren uitgeschakeld. Geef toe het 
is straffe kost. De Tremmerie gooit even
wel hoge ogen. Hij is burgemeester en 
voetbalvoorzitter-politicus en dat zullen 
we geweten hebben. Gans Moeskroen 

'betaalt' voor de topclub. De Tremmerie, 
die niet aarzelt de bondsleiding de les te 
spellen, heeft een luide stem en kan veel 
uideggen. Hij schreeuwde begrijpelijker
wijze moord en brand toen Standard de 
Mpenza's voor geen appel en geen ei bij 
Moeskroen kwam stelen. Hij vergat er 
evenwel bij te zeggen dat hij met dezelfde 
spelers precies hetzelfde had gedaan in 
Kortrijk. Het is maar hoe je het bekijkt! 
Lierse geen topclub maar Moeskroen wel. 
Is voorzitter Van Loer van Lierse een te 
bescheiden ofte nuchtere man? Of beide. 
Zijn club speelt tientallen jaren in de 
hoogste afdeling, won landstitels, won 
bekers en schitterde meermaals op het 
Europese fi'ont. Maar Moeskroen en De 
Tremmerie, dat is de absolute top van ons 
vaderlands voetbal. Waar zijn we mee 
bezig of volstaat het een toptrainer als 
Hugo Broos onder contract te leggen om 
meteen van een topclub te mogen spre
ken? 

Olympos 

Mare Hendrikx 

(links) en 

Thordur 

GudJohnson: 2 

steiKhouders 

van KRC Genk. 
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Mensen en feiten 
Club Brugge worstelde de voorbije dagen 
met een sportieve crisis. Anic en Faüiga, 
twee van de best betaalde Clubspelers, 
uitten openlijk liun onvrede met het be
leid van René Verheyen. Ze wensten niet 
langer met de eerste ploeg mee te reizen 
zonder waarborgen dat ze ook in de basis 
zouden worden opgesteld. Een reactie 
die in het voetbal van vandaag van prof
voetballers onmogelijk kan getolereerd 
worden. Zelfs de ploegmaats kwamen in 
opstand en eisten sancties. 
Dieper ingaan op dit 'verkeersongeluk' Is 
zinloos. Over een paar weken worden de 
plooien vermoedelijk gladgestreken. De 
oorzaken van de problemen liggen even
wel dieper. Een paar jaar later dan 
Anderlecht wordt Club Brugge gecon
fronteerd met de gewijzigde leefomstan
digheden in ons voetbal. Niets gaat nog 
vanzelf. De grote twee; of grote drie, zijn 
nog enkel een hersenschim. De traditie 
alleen volstaat niet langer. Onophoudelijk 
moeten prestaties worden geleverd, 
moet worden gereageerd op evoluties 
die van buiten de grenzen worden gedic
teerd. Clubs zijn vandaag de gevangenen 
van de spelers. Zij bepalen 'onafhankelijk' 
hun eigen toekomst. Bestuurders kun
nen toezien en proberen te voorkomen 
in plaats van te genezen. Dat is echter 
niet vanzelfsprekend en vraagt visie, 
doorzicht en snel reactievermogen. 

Het is zeer de vraag of de leiders van 
Club, die met allemaal van de jongsten 
zijn, die kunnen opbrengen. Al moet in 
voetbal veel gerelativeerd worden Twee 
opeenvolgende overwinningen kunnen 
alles veranderen. Na zes weken competi
tie waren de West-Vlamingen de uitge
sproken titelfavoneten. Evenveel wed
strijden later werd hardop getwijfeld of 
de ploeg van René Verheyen Europees 
voetbal zou halen . 

Zo werkt het niet natuurlijk in het voet
bal doet de tijd zijn werk. De invloed van 
het toeval - pech, vormcnslssen, scheids-
rechterlijke fouten, kwetsuren - wordt 
dan afgevlakt. Pas in de lente van 2000 
zullen we weten hoe het met Club eigen
lijk is gesteld. 

VUECERKE 
Geert De W/eger heeft eindelijk een nieu
we bestemming gevonden. Willem II uit 
Tilburg. Niet onmiddellijk een wereld-
ploeg zoals de ex-doelman van Beveren, 
Harelbeke en Anderlecht al bij zijn debuut 
mocht ondervinden. Tegen Twente kreeg 
hij vier doelpunten om de oren. Het zou 
wel eens kunnen dat Vliegerke van de 
regen in de drup is terechtgekomen... Al 
vermoeden we dat dit hem worst zal 
wezen. De in zijn beroepseer aangetaste 
doelman wilde voor alles weg bij 
Anderlecht. Daarna zou hij wel zien. 

De relatie tussen de Brusselse club en 
doelman De Vlieger is altijd dubbelhartig 
geweest De keeper gold bij zijn aanwer
ving als 's lands grootste belofte. Die ver
wachtingen heeft hij in zekere zin waar 
gemaakt vermits hij wist door te dringen 
tot de nationale ploeg Desondanks leef
den er twijfels. Of Vliegerke echt wel 
grote klasse was, of hlj de verhoopte wis
sel op de toekomst zou blijken te zijn? 
Het wederzijdse vertrouwen was nooit 
onvoorwaardelijk. Begin dit seizoen 
scheen de kentehng nochtans gekomen. 
Trainer Antheunis verkoos De Vlieger 
boven De Wilde en dat wilde wat zeggen. 
Geert beschaamde het vertrouwen van 
zijn trainer geenszins. Er konden hem 
geen verwijten worden gemaakt, geen 
individuele fouten worden aangewreven. 
Op de bank verbeet Filip De Wilde zijn on
macht. Tot de trainer van de ene dag op 
de andere de rollen omwisselde. De 
Vlieger werd bankzitter omdat De Wilde 
op de training zo verbeten en bevlogen 
bezig was... 

De Vlieger incasseerde de uppercut zon
der lawaai te maken Maar het was wel 
duidelijk dat hij zich desnoods naar een 
eersteklasser uit het Groot Hertogdom 
Luxemburg zou laten verkassen. Om ein
delijk bevrijd te zijn. Of Vliegerke nu echt 
bevrijd is zal in de komende maanden 
blijken. 

WINCEBIED 
Een kannibaal wil Sven Nijs niet genoemd 
worden Maar 's lands beste veldrijder laat 
maar zelden een winstkans onbenut. Net 
zoals vohg jaar domineert hij de opening 
van het veldhtseizoen volledig. Hij wint 
bijna altijd. En als dat niet gebeurt is het 
omdat hij met ploegmaat Richard 
Croenendaal in de clinch gaat tot ze er 
beiden bij neervallen en een derde hond, 
meestal wereldkampioen Mario Declercq, 
met het been gaat lopen. Zo werkt dat 
deze dagen. Veldrijden is opnieuw ons 
wingebied geworden. Het overwicht doet 
terugdenken aan de grote periode met de 
gebroeders De Viaemincl< en Berten Van 
Damme eerst en Roland LIboton nadien. 
Er bestaat nochtans een groot verschil. De 
meeste opkomende talenten met door
groeikansen zijn ook landgenoten Het kan 
niet op. Al moeten we natuuhijk alles in 
zijn juist kader durven bekijken. Het veld
rijden kan nog nauwelijks een internatio
naal bedrijf genoemd worden. Veel land
genoten, enkele Nederlanders en een 
zeldzame Italiaan of Fransman. De eens zo 
geduchte Zwitsers zijn helemaal van het 
toneel verdwenen en ook de Tsjechen 
kenden betere dagen. De pret wordt daar
door echter niet gedrukt, met Nijs, 
Declercq, Wellens, Vervecken en nog wel 
een dozijn anderen. 

(Olympos) 
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B innen enkele dagen is het zover: de Sint en zijn 

helpers doen dan weer de daken om de zoete 

^ kinderen te belonen voor hun inzet. En waarom zouden 
I 
I ze niet enkele boeken door de schouw gooien? 

• KINDERBOEKEN • 
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Tal van ouders en oma's en opa's zullen 
van hun kinderen geregeld de vraag krij
gen om hen eens een verhaal voor te 
lezen. Daarbij is er volgens Carel Peeters 

één gulden regel: ze moeten het altijd 
doen. „Wat er ook aan de hand is: een 
verjaardag, laat thuisgekomen van een 
uitstapje, doodmoe (vader, moeder en 
kind), bezoek, te lang naar de televisie ge
keken (juist dan), te lang buitengespeeld. 
Er is geen enkel excuus om niet voor te 
lezen. Een kind achterlaten met een boek 
waarin het zelf maar moet lezen of kijken, 
kan nooit door de beugel. Voorlezen is 

moedermelk in andere vorm (zodat hij 
ook door een vader, oom, grote vriend of 
welke niet-moeder dan ook gegeven kan 

Zoals de titel al aangeeft is dit een heus 
ABC geworden. Niet in de rijmvorm - A is 
een aapje dat eet uit zijn poot, weet u nog 
wel? - maar een alfabetisch gerangschikte 
lijst met, soms knotsgekke, termen die 
allen in verband worden gebracht met 
voorlezen. Naast de nuttige tips (lees 
geen enge verhalen voor, verwar het voor
lezen niet met het geven van les) zijn er 
ook enkele met een hoog Mare de Bel-ge-

halte. We namen de vrijheid om er enkele 

De kunst 
van het voorlezen 

worden)." Peeters schrijft het allemaal in 
zijn 'ABC van het voorlezen', een leuk 
boekje dat zelfs de meest vreemde aspec
ten van het voorlezen op een amusante 
manier overbrengt. 

Lezen om te leren 
De Mozaïel(-reek.s van Ctóws staat al sinds enige 
jaren garant voor een bonte, kwaliteitsvolle 
mengeling tussen informatie en ontspanning 
op kinderniveau. Onder meer het ziekenhuis, 
maar ook het maken van brood stonden al 
volop in de belangstelling 'Lekker en gezond. 
Het hoe, wat en waarom van groenten en 
fruit' (Uitg. Clavis - Hasselt. 1999 595 fr.) is 
opnieuw een erg prettig deel In deze reeks. 
'Wat daarover nog te vertellen valt?' vraagt u 
zich dan misschien af. Wel- ook wij waren ver
rast toen we, in het boek, de vraag voorgelegd 
kregen of er wel een verschil is tussen groen
ten en fruit. En welk dat dan is? Denk er eens 
rustig over na. Of lees het zelf. 
Vanzelfsprekend bevat dit werkje - dat tot 
stand Is gekomen met de samenwerking van 
de Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en 
VisserIJmarketing (VLAM) en het Verbond van 
Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) - uitleg 
over het telen van groenten en fruit, maar 
zeker zo leuk zijn de eenvoudige recepten die 
erin staan. 

Ook 'Kaapse Raasdonders. Het Annie M.G. 
Schmidt kookboek' (Uitg. Querido -
Amsterdam. 1999. 600 fr.) staat boordevol re
cepten om de vingers bij af te likken. De sa
menstellers Louise Bos en Roos Voorsluis 
deden nogal wat ervaring op in een 'kinder-
kookcafé' in Amsterdam en kwamen daar op 
het idee om de recepten waarover Annie M.G. 
Schmidt in haar verhalen sprak nu ook echt 
klaar te maken. De tekeningen zijn - vanzelf
sprekend - van Fiep Westendorp. De structuur 
van deze bijzonder 'smaakvolle' uitgave is kin
derlijk eenvoudig: eerst volgt een stukje tekst 
uit één van Schmidts verhalen met een passa
ge over eten, daarna het recept om alles ook 
in het echt te bereiden. Van Fletse Flenzen 
over Lijsterpastei tot Hasselbramenjam: met 
dit boek valt een heel feestmenu samen te 
stellen. 
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Ook bij uitgeverij Ploegsma verscheen dit jaar 
een leerrijk prentenboek dat wij zeker durven 
aanbevelen. 'Gratis toegang' (Uitg. Ploegsma-
Amsterdam. 1999. 600 fr) heet het en het 
bevat tal van tips voor het opbouwen en sa
menstellen van een eigen museum. Kinderen 
krijgen niet alleen de aanbeveling om pakweg 
hun lievelingsdieren tentoon te stellen maar 
ook experimenten met vergankelijk materiaal 
(zoals een 'Schimmelmuseum' of een 'Inmaak-
museum') zijn aan de orde. Ouders houden 
toch best een oogje in het zeil, indien ze niet 
willen dat de stedelijke reinigingsdienst plots 
aan hun deur staat... 

Als laatste in het rijtje lezend leren is er 
'Schapenvellen en ganzenveren' van Katharina 
Smeyers (Uitg. Davidsfonds/lnfodok - Leuven. 
1999.495 fr.) Katharina draagt dit boek op aan 
haar (onlangs overleden) vader Maurits die, 
schrijft ze, ook de vader van dit boek is. Dat de 
auteur 'erfelijk belast' is, kan blijken uit het feit 
dat ze medewerkster is aan het Studiecentrum 
Vlaamse Miniaturisten. Deze erg leerrijke uitga
ve voor kinderen vanaf 11 jaar staat er vol van. 
'Schapenvellen en ganzenveren' doet op een 
bevattelijke manier het productieproces van 
de middeleeuwse handschriften uit de doe
ken. Rijkelijk geïllustreerd. 

van die uit te pikken. Zoals: 

- Chef: aanspreekvorm voor de dienst
doende voorlezer 

- Gapen: veel voorkomend bij boeken die 
ouders vervelend vinden. Gaat automa
tisch, hoeft niet met moeheid te maken te 
hebben. Veroorzaakt geleidelijk grote 
weerstand om verder te lezen. Komt vaak 
voor bij boeken/bewerking van Walt 
Disney vanwege de fantasieloze zinnen 

waarin het altijd draait om groter, meer, 
sterker, beter, beroemder Hardnekkig 
probleem. 

- Moppen: moppen worden niet voor
gelezen. Moppen worden verteld. 
Quo vadis?: vraag aan kind dat zom
aar van je schoot springt. 

- Rekken: 'Nog één hoofdstuk.' Eerst 
je pyjama aan. 'Nog een klein stukje.' 
Alleen als je vast gaat liggen. 'Nog een 
heel klein stukje.' Als je alvast je ogen 
dichtdoet. 

- Spraakwater: wat er ook gedronken 
wordt tijdens het voorlezen: nooit al
coholhoudende dranken. 

Strips: leuk, maar voorleestechnisch 
gezien ondingen: het is plaatjes lezen 
die zelf al duidelijk genoeg zijn. 

Een prettig geschenk met een duidelijke 
boodschap voor de voorlezers in spe. 

(gv) 

t=* ABC van het voorlezen. Carel 

Peeters. Uitg. De Harmonie • 

Amsterdam. 1999. 91 blz., eng. 

450fr. (24,9Jl.) 

Beestenboel 
Niet zelden zijn het de dieren die in pren
tenboeken de hoofdrol spelen. Bij 
Davidsfonds verschenen recent drie 
'beestachtig' mooie uitklapboekjes van de 
hand van Svjetlan Junakovk. (Beesten 
Kleuren/Beesten Muziek/Beesten Kleren. 
Davidsfonds - Leuven. 1999. 495 fr. per 
deel). De drie boekjes werken volgens 
hetzelfde systeem: jonge lezertjes kunnen 
de flappen uitplooien en dan ontdekken 
ze op welke manier de dieren zich schuil
houden. Afhankelijk van het thema ver
schillen de samengestelde tekeningen. Zo 
verandert bij het deel 'Kleuren' een 
mooie roze strik in een flamingo en blijkt 
een oude viool te kunnen veranderen in 
een bruine beer (thema 'Muziek'). De 
zeer korte begeleidende tekst bevat, mid
dels de naam van het personage, telkens 
net genoeg informatie opdat de lezertjes 
zouden kunnen raden welk dier er achter 
de flap schuilgaat. Fraai, zonder meer 
Hilde Schuurmans wist in 1995 de 
Illustratorenprijs van de stad Hasselt niet 
te winnen, maar met Plotter, het bange 
hondje dat niet wilde zwemmen wist ze 
uitgeverij Clavis toch te overtuigen van 
haar talent. Ook in dit verhaal heeft onze 
vriend een probleem op school: tijdens 
het dansje van het jaarlijkse schoolfeest 
moet hij een bloem zijn. En dat terwijl hij 
liever een kostuumpje van een padde
stoel had aangetrokken. 'Plotter viert 
feest op school' (Uitg. Clavis - Hasselt. 
1999.495 fi-.) heeft in grote mate dezelfde 
verhaallijn als 'Plotter wil niet zwemmen': 

een gegeven, een hoofdpersoon die tien

tallen uitvluchten venint, een verrassen

de ontknoping. Zonder afbreuk te willen 

doen aan de erg mooie, verzorgde teke

ningen hopen we toch dat Plotter in de 

toekomst sterkere verhalen krijgt. 

Ook Ilse Heylen is een jong talent dat via 

de illustratorenwedstrijd van Hasselt bij 

de plaatselijke uitgeverij van prentenboe

ken terechtkwam. 'Knuffelkoe' (Uitg. 

Clavis - Hasselt. 1999. 495 fr) is haar eer

ste uitgave. Gregorius de mol voéft zich 

alleen en daarom gaat hij op zoek naar 

een vriendje. De kandidate bij uitstek is 

Mie, de knuffelkoe van Moe. Maar wan

neer Gregorius de knuffelkoe weet te 

kapen, voelt Mie zich heel alleen. En daar 

kan de mol niet tegen ... 

We eindigen met een uitgave die zo mooi 

is dat wij ze eigenlijk tegen kinderhanden 

zouden willen beschermen. Maar ook dat 

zou natuurlijk weer zonde zijn ... Enkele 

jaren geleden al verscheen bij uitgeverij 

Ploegsma 'Alle verhalen van Kikker en 

Pad' in een luxueuze geschenkuitgave. Dit 

jaar deed dezelfde uitgeverij een mooie 

inspanning met 'Het grote boek van 

Kleine Beer', een werk van Else 

Holmelund Minarik met vertederende te

keningen van Maurice Sendak. (Uitg. 

Ploegsma - Amsterdam. 1999. 1.258 fr.) 

Deze bundel doet de verhalen van de al

ledaagse dingen in het leven van Kleine 

Beer. Zonder overdrijven: een prachtig 

geschenk! 
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Wie rond de Advent gregoriaans zingt 
neemt zijn graduale ter hand en zet het 
Rorate caele in. De dirigent van een ka
merkoor die gesteld is op de madrigalen 
van Morley oiLassus trekt naar een boek
handel en vindt er zijn gading. Het is ooit 
anders geweest. 

'SCHAARSE MOMENTEN' 
Zo herinner ik me uit mijn collegetijd 
schaarse momenten dat het knapenkoor 
van de Gentse Sint-Baafekathedraal met 
grote ogen in een kring rond een mooi 
verlucht boek stond waarin de gewijde 
gezangen stonden opgetekend. 
Wat toen schaarse momenten waren is 
ooit algemene regel geweest. De tijd na
melijk dat Petrus Alamire en zijn tijdge
noten hun sierlijke lettertekens op papier 
zetten. Vlamingen hebben altijd uitge
blonken in de miniatuurkunst. Het getij
denboek 'Les tres riches heures du due de 
Berry' van de gebroeders van Limburg is 
daar het beste bewijs van. En ook talloze 
doeken van de Vlaamse Primitieven met 
hun achtergrond van verfijnde details wij
zen in die riching. 

Tijdens het Festival van Vlaanderen ston
den de klanken van de keizer centraal. In 
Leuven heeft nog tot 5 december een ten-
toonsteUing met muziek en miniaturen 
uit Karels tijd plaats. Het Davidsfonds pu
bliceerde naar aanleiding daarvan een 
schitterend overzicht van het leven, de 
persoonlijkheid en het werk van de intri
gerende figuur van Petrus Imhoff, alias 
Imhove, Van den Hove en Alamire, met 
een knipoog naar het muzieksysteem uit 
die tijd. 

Het boek schetst de muzikale achter
grond met de evolutie van de 
Nederlandse polyfonie, met chansons die 
de hoofse liefde bezongen, met motetten 
en missen, gebaseerd op de cantus fit-

mus die vaak een bestaande melodie was 
met als bekendste voorbeeld het 
'L'homme armé' dat in meer dan veertig 
missen voorkwam. Maar geen muzikale 
achtergrond zonder politieke. Hier spe
len oorlogen, diplomatie, huwelijkspoli-
tiek, corruptie, keurvorsten, paus, en 
Luther hun rol, maar ook het geld van de 
Puggers en - als relatiegeschenken - de 
koorboeken van Alamire. 
Maar wie was die mysterieuze Petrus 
Alamire, muziekkalligraaf, handelaar in 
muziekinstrumenten, zanger in de hofka
pel, trombone- en kromhoornspeler, koe
rier en spion voor Hendrik VIII, compo
nist en instrumentalist, een man die in 
nauwe relatie stond met staatshoofden, 
bankiers, humanisten en kunstenaars, 
een man wiens atelier zorgde voor de ver
spreiding van de doorsnede van het werk 
van drie generaties Nederlandse polyfo-
nisten (van o.m. Ockeghem, Josquin, 

Pierre de la Rue en Willaert) met cira 48 
koorboeken en 850 composities? 

In de schatkamer 
van Alamire 

, schatkamer 
' ..f . , van. 

t Alamire 
MUZIEK EN MINIATUREN UIT KEIZER KARELS TUD 

UIT HET LEVEN 

Alamire (°1470) was wellicht aflcomstig uit 
Nurnberg en werd voor het eerst vermeld 
als broeder van de lUustre-Lieve-Vrouw-
Broederschap in 's Hertogenbosch, een 
genootschap dat een belangrijke rol 
speelde in de muziekgeschiedenis van de 
Lage Landen. Hij kwam in Antwerpen te
recht, aantrekkingspool voor buitenland
se bankiers en handelaars, waar hij een 
huis kocht 'met grond ende toebehoren', 
en later aan het Mechelse Hof van Filips 

de Schone waar hij werd omschreven als 
'escripvain de fibres de musicke'. Vanaf 
1508 trad hij in dienst van de jonge aarts
hertog, Karel en maakte prachtig verluch
te koorboeken in opdracht van keizer 
Maximiliaan en Margaretha van 

Oostenrijk, wiens hof een trefpunt was 
voor musici, beeldhouwers, humanisten, 
tapijtwevers en schilders. Hier kwamen 
veel koorboeken van Alamire tot stand 
waarmee de landvoogdes in de vorm van 
relatiegeschenken de roem van onze po-
lyfonisten in heel Europa wist te versprei

den of waarmee keizer Karel trachtte be
paalde keurvorsten zoals Frederik de 

Wijze van Saksen om te kopen. 
Tussen haakjes. De huidige wijdvermaar-
de 'Capilla Flamenca' ontleent haar naam 
aan die van Karels hofkapel, in Spanje zo 
genoemd omdat nagenoeg alle musici uit 
de Lage Landen afkomstig waren. En 
Karels koorzangers hoorden bij de 
'Grande Chapelle', nu de naam van het 
befaamde koor van Philippe Herreweghe. 

Maar terug naar Alamire. Het spreekt van-
zeU' dat hij stond voor een persoon maar 
ook voor een ateUer van kalligrafen, kopi-
sten, verluchters en miniaturisten, en 
voor manuscripten die behoren tot de 
meest geraffineerde uit het einde van de 
15de en het begin van de I6de eeuw met 
trompe l'oeil-effecten, decoratieve ele
menten en symbolen, realistisch, pasto
raal, anekdotisch en gevoeUg. 
Alamire's activiteiten eindigden waar ze 
begonnen. Zijn laatste gedeeltelijk be
waarde collectie koorboeken maakte hij 
in de jaren 1530-32 voor de Illustre-

Onze-Lieve Vrouwekerk van 's-
Hertogenbosch op een moment dat de 
muziekdruk zijn opwachting maakte. Hij 
overleed in 1536, hetzelfde jaar als 
Erasmus. 

Wouter De Bruyne 

De Schatkamer van Alamire. Mu
ziek en miniaturen uit Karels tijd. 
Tot 5 december in de Leuvense 
Predikherenkerk. 

o» Het prachtig geïllustreerde boek is 
uitgegeven bij Davidsfonds. 
HetteU167blz.,980Jr. 13 

P rentenboeken zijn afgestemd op de groep van kleine 
* kinderen en zijn daarom in onderwerpkeuze vaak 

beperkt. Maar binnen de grote tliema's zijn veel varianten 
mogelijk. Eén ervan is de familie. 

Mama's en papa's 
In 'Lieve mama' voert Cuido Van Cenechten 
peuter Jan terug op. Eerder veroverde die 
ool< al de l<inderharten In 'Nieuwe laarzen' 
en 'Mijn papa'. Hier speelt Jan een spelletje 
verstoppertje met zijn moeder. De tekenin
gen zijn eenvoudig, maar erg beschrijvend 
en de l<leuren zijn erg warm. Bij het voorle
zen kunnen de toehoordertjes actief mee-
zoeken naar mama: ledere bladzijde bevat 
een soort pop up-flapje waarachter kan 
worden gekeken (Ultg. Clavis - Hasselt. 
1999. 550 fr.) 

Niet iedereen heeft overigens zo'n model-
moeder Zeker niet het ventje dat de hoof
drol speelt in 'Moederi' van Kim Fupz 
Aakeson met tekeningen van Mette-Kirstine 
Bak iUitg. Querido - Amsterdam. 1999, 559 
fr) . Zijn moeder is er een van het type dat 
een patatkraam vanop honder meter af
stand kan ruiken. En niet alleen van frieten, 
maar ook van alle andere lekkere dingen, 
krijgt ze nooit genoeg. Daardoor is ze zo dik 
als een olifant! Maar spreek haar niet van 
een worteltje want dat luidt het antwoord 
steevast: „Maar ik ben toch geen konijn. Ik 
ben een moeder." Het ventje schaamt zich 
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zozeer dat hij op een dag besluit om maar 
bij de slanke buurvrouw in te trekken. Maar 
daar krijgt hij al snel spijt van. 
De Limburgse Hilde Schuurmans is nog erg 
jong maar heeft toch haar sporen at ver
diend in de prentenboekenwereld. Dat ze 

talent in huls heeft bewees ze onder meer 
met het hondje Plotter, de {anti-)held In 
enkele eerdere uitgaven, en nu ook met 
'Papa's nieuwe auto' Daarin spelen de kui
kens Bibien Ottoüe hoofdrol. Beiden heb
ben ze een vader die een nieuwe auto 
heeft gekocht en beiden gaan ze eryan uit 
dat hun auto de mooiste Is. De plot van het 
verhaal wijst uit dat al dat geruzie niet 
nodig was: Bibi's en Otto's vader kochten 
dezelfde auto. Ook in deze uitgave maakt 
Schuurmans gebruik van een 'rode draad' 
die door het verhaal loopt: op een racebaan 
onderaan de bladzijde kan je volgen wie van 
de twee belhamels het meeste opschept. 
Aanbevolen. (Ultg. Clavis - Hasselt. 1999. 
495 fr) 

Grote oma's gelieve zich te onthouden bij 
het lezen van 'Grote oma's' van Bart 
Moeyaert en Kitty Crowther (Ultg. Querido 
- Amsterdam. 1999. 459 fD.Want grote 
oma's zijn heel erg vervelend: ze laten win
den, horen alleen maar wat ze willen horen 
en vertellen altijd over vroeger en de helft 
van de tijd begrijp je hen niet omdat hun 
tanden in een glas zitten. Nee, dan ben je 
beter af met een kleine oma, want die is 
pas echt lief! 

Dit familiealbum van de prentenboeken 
sluiten we af met 'De oma van Jules' van 
Annemie Berebrouckx (Ultg. Leopold -
Amsterdam. 1999. 550 fr.) Met kleurrijke, 
bijzonder eenvoudige tekeningen krijgt de 
lezer het verhaal van Jules' oma. Die is al 
een tijdje dood, maar het blijkt een bijzon
der aangename vrouw te zijn geweest. En 
wat meer is: Jules lijkt op haar en daar is hij 
niet rouwig om. 
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VALLENDE STERREN 

Jaren en jaren reeds werkt Hollywood met het sterrensysteem. 

Vroeger waren die verbonden aan de studios en moesten ze mi

nimum in x-aantal films per jaar spelen, tegen een behoorlijke 

vergoeding. Tegenwoordig is dat iets anders, nu stijgt de vraag

prijs van de sterren en hun agenten haast dagelijks. Heeft een 

ster succes met een film, dan stijgt zijn/haar prijs voor de vol

gende, om na een mislukking lichtjes te dalen. 

Maar professor economie S. Abraham Ravid van de Rutgers 

Universiteit vraagt zich af of de studio's wel weten waar ze mee 

bezig zijn, want de enigen die er beter van worden zijn de sterren 

en niet de studio's. Aan de hand van 200 films maakte hij een 

Stakeout Amerikaanse film van Jolnn Badliam 
uit 1987. Poiitieofficier Chris Lecce en zijn partner BUI 
Reimers krijgen van het FBI de opdracht de woning van 
Maria McCuire te bespioneren. Maria Is de ex-vriendin 
van Richard 'Stick' Montgomery, een gevaarlijke gang
ster die onlangs Is ontsnapt uit de gevangenis. De plot 
van deze komische thriller is even onwaarschijnlijk als 
déja vu. Dat neemt met weg dat het een genietbare film 
werd, met scherpe dialogen en heerlijke vertolkingen. 
Zat. 4 dec, TV1 om 23u.25 

Demi Moore In 
'The Juror'. 
Maan. 6 dec., 
VT4 om 21 u. 

^ • ^ = ^ Michael Palln: Hemingway achterna Eerste af
levering van een 4-delige documentairereeks van 
Michael Palln, waarin hij de reizen reconstrueert van de 
Amerikaanse schrijver/avonturier/oorlogscorrespon
dent Ernest Hemingway (1899-1961). Zon. 5 dec.. 
Canvas om 22u. 

^=s=3^ Dief! Eerste deel van een Belgische misdaadfilm 
van Park Punt uit 1998, naar de autobiografische roman 
'De helft van de tijd' van Frans Van Reeth. Frans heeft 
er nooit wat voor gevoeld om zich kapot te werken en 
heeft daarom gekozen voor het 'beroep' van dief. Het 
loopt verkeerd en Frans belandt in de gevangenis. Na 
honderd dagen voorhechtenis slaagt hij erin te ont
snappen. Het tweede deel wordt donderdag uitgezon
den DIns. 7 dec, VJM om 21u.10 

^^^=^ A Fish Called Wanda Heerlijke Britse komedie 
van Charles Chrichton uit 1987. Wanda, een vlotte 
Amerikaanse, plant samen met George, Ken en Otto een 
overval op een Londense juwellerszaak. Alles verloopt 
naar wens, maar eigenlijk is geen van de vier van plan de 
buit te verdelen. Woens. 8 dec. Kanaal 2 om 21u.20 

•̂=3=3̂  Antenne Ouders van autistische of hyperactie
ve kinderen snakken er soms naar om eens een week
end uit te puffen. In de reportage 'Uit logeren' wordt 
nagegaan wat er dan met de kinderen gebeurt. Dond, 9 
dec, Ned. 2 om 2lu.40 

^•^^t»^ The English Patiënt Amenkaans romantisch 
drama uit 1995 van Anthony MInghella, gebaseerd op 
de roman van Michael Ondaatje. in de jaren dertig kam
men een groep Engelse avonturiers per vliegtuig en per 
auto de verschillende woestijnen uit om ze In kaart te 
brengen. De expeditie wordt geleid door de Introverte 
maar charmante graaf Laszlo de Almasy. Op een dag krij
gen ze het bezoek van het jonge Engelse echtpaar 
Geoffrey en Katherine Clifton. De knappe Katherine 
maakt al vanaf het eerste moment een diepe indruk op 
Almésy. Vrü. 10 dec, VTM om 20u.25 

NIEUW IN DE BIOS 

analyse en kwam tot de vaststelling dat de sterren of hun agen

ten, maar ook zeer dikwijls de studiobazen, niet altijd de juiste 

keuze van films maken. En een rotscenario, of een slechte regis

seur, kan zelfs een de sterren van de hemel spelende ster niet red

den. 

En wat Hollywood nog erger vindt, is dat de bioscoopbezoekers 

niet meer als een rund achter de reclamejongens aanlopen. Neen 

de filmliefhebbers gaan zich informeren op het Internet en - erger 

nog - de mond-aan-mond reclame begint opnieuw te werken! 

Daardoor komt het sterrendom nog meer onder druk te staan. 

Want een film als 'The Blair Witch Project', die nauwelijks geld 

kostte, die géén sterren in de rolverdeling heeft, krijgt razend 

goeie kritieken en het publiek stroomt er in grote drommen naar

toe. 

Neen, Hollywood krabt zich het hoofd, want pakweg de nieuwe 

Harrison Ford (Random Hearts), de nieuwe Brad Pitt (Fight 

Club) en de nieuwe Bruce Willis/Michelle Pfeiffer (Story of Us) 

doen het allemaal niet zo goed aan de Amerikaanse kassa. 

Misschien gaat Hollywood eindelijk begrijpen dat de mensen wel 

naar de bioscoop willen gaan voor een goed verhaal en niet 

omdat deze of gene ster erin figureert... 

Willem Sneer 

• MEDIA • 
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De laatste aflevering van 'Eerlijk 
Gezegd', het panelprogramma onder lei
ding vznjohan Op de Beeck ging over het 
thema 'Televisie en macht'. Die schijnt 
nogal groot te zijn en ook politieke par
tijen weten dat. 2o werd het Turkse meis
je dat 13 weken lang aan de gesprekken 
deelnam, benaderd door meerdere poli
tieke partijen om voor hen te werven. 

De wetgeving rond de publieke fi
nanciering van en giften aan politieke 
partijen en hun leden heeft zo ook zijn 
kleine kantjes. Zo had de brouwerij 
Alken-Maes het plan opgevat om alle 
Limburgse burgemeesters een set biergla
zen te laten geworden met de opdruk 
'Het enige blondje van de burgemeester'. 
Cristal, een bij uitstek Limburgs bier, 
wilde de burgervaders erop wijzen dat de 
brouwerij bereid is om, waar mogelijk, 
activiteiten van gemeentebesturen te 
steunen. Volgens de wet op de partijfi
nanciering kan zoiets niet. Het gaat om 
welgeteld 44 burgemeesters en dus 264 
bierglazen. De brouwerij liet weten de 
actie door te laten gaan. Ons gezond ver
stand zegt ons dat ook wij dat zouden 
doen. 

Een boeiende reportage over de 
commercialisering van het voetbal - en 
het aandeel dat de televisierechten daar
in speelde - in 'Zembla' {Ned3, dinsdag 
23 nov jl.) leerde ons dat de rechten 
voor voetbal in Vlaanderen eigenlijk bela
chelijk laag zijn in vergelijking met pak
weg Spanje, Duitsland en zelfs 
Nederland. De vraag is of dat blijft duren 
en vooral of het voetbal vrij te bekijken 
zal blijven. De vraagprijs voor de rechten 
van het WK in 2002 is alvast enorm hoog: 
voor Vlaanderen bedraagt die 1,2 miljard 
fr. Het WK duurt amper één maand ... 
,., VT4 krijgt geen beelden van het hu

welijk tussen Filip en Mathilde. De vier 
stations die rechtstreeks verslag uitbren
gen van het gebeuren (VRT, VTM, RTBfen 

RTL) zorgen ervoor dat buitenlandse sta
tions gratis gebruik kunnen maken van 
het materiaal. VT4, een Vlaams station 
met Britse licentie, ging ervan uit hetzelf
de voorrecht te kunnen genieten. Na 
overieg oordeelden de grote vier het 
evenwel niet gepast om een concurrent 
op de Vlaamse kijkersmarkt zomaar 
beeldmateriaal te verschaffen. Van het 
verlovingsfeest van beide tortelduiven 
kreeg het station uit Nossegem wél plaat
jes. 

Nog meer pax media: nadat VTM de 
successoap 'Mooi en meedogenloos' van 
de VRT heeft afgesnoept, besliste men 
aan de Reyerslaan de reeks te verbannen 
naar de late avond. De traagste aller so-
apen wordt in de vooravond vervangen 
door de nieuwkomer 'Hart tegen hard'. 

De week in beeld 
Bij VTM reageerde men met de dooddoe
ner dat de kijker het grootste slachtoffer 
is. Is hij dat dan niet altijd? 

Pax media (deel III): in een interview 
met Het Laatste Nieuws{]) haalt Martin 

De Jonghe zwaar uit naar de VRT, zijn 
voorlopig gewezen werkgever. Hij voelt 
zich, na 22 jaar relatief succesvol voor het 
Huis van Vertrouwen te hebben gewerkt 
als radiopresentator 'Als een vuile hond 
op straat gezet'. De Jonghe kreeg de bons 
nadat hij tegen de VRT een klacht had in
gediend omdat deze zijn programma 
'Golfbreker' in een haast exacte kopie 
uitzond. Zonder De Jonghe weltever
staan. Vóór de zelfstandige radiomaker 
pleit alvast dat hij niet de eerste relatief 
populaire figuur is die de Reyerslaan met 
slaande deuren verlaat. De openbare om
roep zou zo stilaan toch beter moeten 
weten. 

Onder het motto 'De Rob of De 
Roover' is gewezen WB-voorzitter Peter 

De Roover nog eens in zijn pen gekropen 
om de populaire Rob Vanoudenhoven uit 
te dagen tot een 13de opdracht. De 
Roover wil met de man van de XII wer
ken debatteren over België en de monar
chie. In een persmededeling nodigt hij 
Vanoudenhoven uit om „als XlIIe uitda
ging buiten categorie van de amusante 
XII Werken, in een tegensprekelijk debat 
inhoudelijke argumenten aan te brengen 

Na ruim tien jaar trouwe dienst verlaat 
Mimi - 'Voel je nel in je vel!' • Smith VTM. 

voor het instandhouden van België en/of 
de monarchie." De Roover kreeg het idee 
naar aanleiding van o.m. 'Zwartgeel-
rouge', een song van het gelegenheids-
groepje de III Belgen, waarvan ook 
Vanoudenhoven deel uitmaakt. De 
Roover is al zeker van de overwinning 
want: „De voorbije jaren had ik het ge
noegen vele debatten te voeren met 
Belgischgezinden, maar het is nooit eer
der voorgekomen dat daarin een inhou
delijk sterk argument 'pro belgica' naar 
voor werd gebracht." Indien mogelijk 
houden we u op de hoogte van de af
loop. Zou het De Roover dan wel De 
Ronder worden? 

Er is geen 
ontkomen aan 

Now or Neverland, zaterdag 27 november 1999, VT4 

Deze week is er een nieuw TV-seizoen gestart. Dat is ook u ongetwijfeld op

gevallen- er was een 'FC. De Kampioenen' op het scherm die nog niet tot 

in den treure was herhaald. Iets eerder hadden we mogen genieten van 

'Now or Neverland' een SBS-productle (moederhuis van VT4) waarin een 

team uit België en een team uit Nederland de meest weerzinwekkende 

dingen moeten 

doen om elkaar 

euro's af te snoe

pen. De teams 

moesten achter

eenvolgens van 

een hoogte van 40 

m springen naar een net, zich laten bekruipen door een set vogelspinnen 

en zich op het strand tegen 70 km/u laten voorttrekken door een terrein

wagen. Wie faalde, of met durfde, viel af De winnaars pakken alles, de 

kneusjes vallen af. Genadeloos, zoals ook In de Nederlandse versie van 'De 

Mol' (vrijdagavond, NedD. 

Ook Vrij Nederland (27 nov. '99) had enkele bladzijden veil voor de tonnen 

bagger (sex, spanning, sensatie en sport) die ledere dag weer over de ge

willige kijkers worden uitgestort. Om een marktaandeel van enkele pro

centen te halen schrikt de commercie er niet voor terug om ongegeneerd 

harde porno uit te zenden. De softe erotiek van 1/74 en Kanaal 2 is er niets 

tegen. Om het omslagverhaal een beetje in de kijker te zetten had het blad 

- dat toch een zekere status hoog wil houden - twee gespreide, in net

kousen gehulde damesbenen op de cover staan. Niemand ontkomt nog 

aan de (d)ruk van de cijfers... 

Krik 

2 december 1999 



Monarchie 
Het aureool van onsterfelijkheid, dat de 
monarchie al enige maanden wordt toe
geschreven, kreeg zaterdag 'wetenschap
pelijke' ondersteuning (Sire, er zijn geen 
republikeinen meer DS, 27 november) 
Uit deze opiniepeiling worden m i echter 
ten onrechte conclusies getrokken aan
gezien de betrouwbaarheid van de gege
vens ondermaats is Vooreerst omdat er 

weinig inzicht in het onderzoek gegeven 
wordt Over de verwoording van de vra
gen, de selectie van de respondenten, de 
non-respons, cross-culturele verschillen 
wordt met geen woord gerept en juist 
zulke elementen kunnen onderzoeksresul
taten sterk beïnvloeden 
Bovendien wordt er nergens in acht ge
nomen dat deze enquête afgenomen is 
op een moment dat de monarchie een 
'hot issue' vormt op de maatschappelijke 

agenda Het is aangetoond dat dit wel de
gelijk invloed heeft op het antwoordge-
drag Concreet wanneer deze bevraging 
zes maanden geleden zou afgenomen 
zijn, mag er verwacht worden dat dit an
dere resultaten zou opgeleverd hebben 
Deze gegevens ontbreken echter zodoen
de het gevaarlijk wordt conclusies te trek
ken 

Hiermee wordt ook aangetoond dat de 
publieke opinie wel degelijk door de 

media beïnvloed wordt Is het dan ook 
met hoog tijd dat de VU-eminenten en -
verkozenen openlijk durven te pleiten 
voor een republikeinse staatsvorm'' Want 
hoe dan ook, monarchie is géén instelling 
voor de éénentwintigste eeuw, daar kun
nen WIJ als radicaal-democraten met mee 
leven 

Michael Van Droogenbroeck, 
Dllbeek 

mM\t 'A '\ 

• WEDERWOORD • 

Kraainem 
Als in de faciliteitengemeente Kraainem 
nauwelijks 10% van de belastingsplichti-
gen een Franstalig formulier vraagt (WIJ, 
18 nov jl) moet dan nog zo de nadruk ge
legd worden op het percentage kiezers 
dat niét voor een Vlaamse li)st kiest' Maar 
voor een 'Franstalige' of 'tweetalige'' 
Dat betekent alleen dat Vlaamse politici in 
én rond Brussel nog altijd met appelleren 
aan hun kiezers 
O ja, die 'Franstalige' lijst is in Kraainem 
aan stukken uiteengevallen Willen jullie 
ook eens melden hoe, waardoor en door 
wie dit IS gebeurd' 

Eddie Favoreel, 
1070 Brussel 

Afqepriisci circus 
Wie kent met de slogan van die slimme 
Zweden' In zijn jongste folder geeft Ikea 
daar een staaltje van weg Er wordt aan
gekondigd dat op 4 december as ca
deaus gegeven worden aan naamgenoten 
van Filip en Mathilde Ontroerend, nee 
toch' Meer nog, ook kinderen die zich die 
dag als pnns en pnnses verkleden knjgen 
een geschenk En wat ontvangen ze' Een 
afgepnjsd 'Circus Krona coussin', zolang 
de voorraad strekt Die Zweden toch, ze 
niet alleen süm maar ook een beetje cy
nisch Of bedoelen ze daarmee hun veel
geprezen Zweedse (koninklijke) model' 

P. Lammens, 
Hofstade 

wafel 
Het is met de eerste keer dat WIJ op sub
tiele wijze uit de bocht gaat Wie herin
nert zich met hoe jaren geleden de leeg
loop naar de VLD samenviel met het arti
kel over de teloorgang van de kikker-
populatie in Limburg' 
Verleden week (25 nov jl) illustreert WIJ 
de titel 'Een nieuw wafelijzer' met de 
breedlachende Laurette Onkelinx Van 
een 'wafel' gesproken' 
Het is goed om weten dat ook in het 
Frans gaufre voor visage (gezicht) wordt 
gebruikt Spreekt de Franse volksmond 
trouwens met van ,se sucrer la gaufre" 
als sminken wordt bedoeld' 

R. Smolders, 
Tienen 

voorkooprecht 
Met veel interesse las ik over het voor
kooprecht in de Vlaamse Rand rond 
Brussel en in de decretaal vastgestelde ge
bieden (WIJ, 25 nov jl) Het voorkoop-
recht geldt trouwens ook overal in 
Vlaanderen als het gaat om een woning 
op de lijst van leegstand en moet dan ook 
aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
(VHM) worden aangeboden Vanaf 1 fe

bruari 1999 tot eind augustus 1999 hield 
ik mij - als enige - voltijds bezig bij de 
VHM met dit voorkooprecht Het klopt in
derdaad dat er op zo'n 5 000 dossiers 
slechts een viertal uitoefeningen van het 
voorkooprecht gebeurden De VHM wijdt 
dit aan 'kinderziekten', maar wat mogen 
we daar onder verstaan' Een personeel
stekort en een gebrekkige mformatica-on-
dersteuning waren de belangrijkste knel
punten bij de dienst voorkooprecht Pas 
in juli werd er buiten mij een tweede per
soon voltijds ingeschakeld voor het voor
kooprecht en kregen we voldoende infor-
matica-ondersteuning Toen was het 
ganse project inmiddels wel al acht maan
den gevorderd De eerste dne maanden 
hield zelfs niemand in deze Vlaamse in
stelling zich voltijds met de dossiers 
bezig 

Het door minister Peeters groots aange
kondigde project werd dus aan zijn lot 
overgelaten dat het met meer mooi was 
Van hogerhand zag of wilde men niet in
zien dat er een duidelijk personeelstekort 
was één persoon - zonder degelijke op
leiding - volstond blijkbaar om 40 (') dos
siers per dag af te handelen, telefonisch 
vragen van notanssen te beantwoorden, 
brieven te markeren, dossiers m te geven 
in de computer, afdrukken nazien, enz 
Een heksenwerk als je weet dat 40 dossie
rs garant staan voor 800 vellen papier die 
naar de talnjke lokale maatschappijen en 
in het archief moeten Een wanbeleid dat 
eveneens werd benadrukt door de ge
brekkige jundische beginselvastheid vol
gens de Vlaamse Wooncode Het voor
kooprecht was juridisch een lachertje en 
niemand durfde enige verantwoordelijk
heid opnemen om dit recht te zetten 
Vooral of het voorkooprecht indertijd toe
pasbaar was in Antwerpen stond herhaal
delijk ter discussie zonder dat er enige 
stellingname werd ingenomen Evenals is 
het te gek voor woorden maar moesten 
ook garages, appartementen en berg
plaatsen aangeboden worden aan de 
VHM 

Aan visie ontbrak het dus voordurend bij 
de VHM Twee bovenstaande chefe had
den elk een andere visie op het voor
kooprecht, het zieke diensthoofd werd 
gedurende maanden met vervangen (zelfe 
niet door een waarnemend diensthoofd) 
en vanuit de hogere overhad bleef het 
windstil Ik koos dan ook wijselijk voor 
een meer toekomstgeöchte baan en ver
liet de VHM 

Hiermede wens tk de nieuwe mimster van 
Huisvesting dan ook alle succes toe bij de 
hervorming van de VHM en een vereen
voudiging van de procedure bij het voor
kooprecht Mag ik de wens uitdrukken 
dat hij de problematiek van het voor
kooprecht beter zal opvolgen dan zijn 
voorganger' In elk geval beschouw ik de 
zeven maanden VHM als erg leemjk en 

heb er vertrouwen in dat mits goede op

volging dit recht van voorkoop wel dege

lijk zijn doel gaat bereiken 

Marie Bergen, 
Langdoq)-Aarschot 

Rembrandt 
Wat betreft de prachtige Rembrandt-
tentoonstelling (WIJ, 25 nov jl) in Den 
Haag heeft uw medewerker het volgende 
vergeten te vermelden In een voormalig 
bankgebouw loopt een parallelle ten
toonstelling over Rembrandt die ook het 
zien waard is 

Hedendaagse kunstenaars proberen hier 
inzicht te krijgen in het werk van 
Rembrandt door onszelf en de tijd waann 
WIJ leven een spiegel voor te houden Als 
u een combiticket koopt betaalt u slechts 
5 gulden voor de tentoonstellmg Rem
brandt 2000 

Plaats Con Tempotary Museum 
Rembrandt 2000, Kneuterdijk 1 in Den 
Haag 

Hugo van Ransbeeck, 
Dendermonde 

MCMXCIX Of 
MIM...? 
In het kader van het kostelijk aankomend 
huwelijk van de nieuwe Belgische 
Schipper naast Mathilde, en ai de heisa 
daarrond, wil het Hof er ook letterhjk 
munt uit slaan Wat gebeurde door de 
Koninklijke Munt Gedenkpenningen 
worden nu te koop aangeboden om de 
brave Belgen zoet te houden 
Voor komngen en keizers en andere adel-
ijkheden worden het rangtelwoord na 
hun naam en de jaartallen naar aloude ge-
plogenheid in Romeinse cijfers geschre
ven, cijfers die door een combmatie van 7 
hoofdletters worden voorgesteld 
Romeinse basisregel in Ulo tempore was 
dat de letterwaarden na elkaar zich optel
len, en een kleiner getal-letter links van 
een grotere waarde betekent dat je mag 
aftrekken dus IV = 4, K = 9, XL = 40, VL 
= 45, XC = 90, CM = 900, en is 1900 = 
MCM Maar' Het aftrekkend getal mag 
met kleiner zijn dan 10% van het getal 
rechts een 49 = IL of een 99 = IC mag 
niet, laat staan een IM voor 999 Dat met 
diè regel soms een loopje genomen 
wordt, nadat ergens al in de 9de eeuw die 
cijfertaal door de Arabische cijfertekens 
werd opgevolgd, was wel te verwachten 
En de nieuwe schipper naast Mathilde 
heeft ook pnjs op hun penmng ver
schijnt 1999 als MIM, en met als MCMX
CIX zoals het volgens de regels van de 
Romeinse telkunst moet zijn 
MIM IS kort maar fout Romeinse wis-ON-
kunde De overbekende keizer Juhus 
Caesar draait zich om m z'n graf moest hij 
die nieuwe penmngen te zien knjgen' 

Alhcht een goede reden om nieuwe mun

ten te slaan met een grotere diameter 

omdat MCMXCDC wat meer plaats vergt 

Wat de feestkosten van nu ca 1 MEUR (1 

mega-Euro = 1 miljoen Euro) nog wat 

meer zou doen stijgen 

Herman A.O. ^Ims, 
Vorst 

Zuid-Afrika 
Ik hoor op Radio Zweden (Radio Svenge) 
op hoge toon praten over banden met 
Zuid-A£nka 

Het IS nu aan de Volksume en aan de 
Vlaamse Staat de banden met Zuid-Afhka 
op pohtiek, staatshuishoudkundig en op 
cultureel gebied aan te halen 
Zo zouden wij o a hun grondstoffen aan 
een eerhjke pnjs kunnen aankopen 
En dan zouden wij met meer afliankehjk 
zijn van Kongo, zoals enkele jaren gele
den Zo kunnen wij ook iets ondernemen 
voor het Alhkaans Men mag met vergeten 
dat Afiikaners cultureel zeer hoog staan 
Laat dit met aan andere partijen over' 

A. Jacobs, 
Gent 

Millenniumaekte 
In het interessante artikel '2000 of 2001'' 
van H A O Wilms (WIJ, 25 nov jl) hjkt er 
me een vergissing begaan te zijn geweest 
m b t de Gregoriaanse kalenderhervor-
mmg van 1582 Volgens de Romeinse of 
Juhaanse kalender bedroeg een jaar 365 
dagen en 6 uren of 365,25 dagen In wer-
kehjkheid bedraagt een jaar 365,24219 
dagen Volgens de Romeinse berekerung 
was één jaar dus 0,00781 dag te lang 
ledere 128 jaar hep de zon bijgevolg na
genoeg eén dag op de kalender achter 
In 1582 beliep die achterstand al nage
noeg 10 dagen Om die achterstand m te 
halen beval paus Gregonus XIII op 24 fe-
bruan 1582 over te gaan van 4 oktober tot 
15 oktober 1582, dus 10 dagen over te 
slaan Volgens Wilms daarentegen krab
belde men terug van 15 oktober tot 4 ok
tober en voegde men dus tien dagen bi) 
de kalender Zijn vergissing ligt m het feit 
dat volgens hem de Romemse astrologen 
- ongetwijfeld bedoelt hij astronomen -
een jaar gehjk stelden met 365,24219 
dagen Hij verwart m a w de foutieve be
rekening van de Romemen met de juiste 
De historische chronologie (of de studie 
van de wijze waarop onze voorouders de 
tijd bierekend en uitgedrukt hebben) is 
een erg interessante hulpwetenschap van 
de geschiedems In I960 verscheen daar
over bij de Standaard Boekhandel het bj-
vige standaardwerk van EI Stnibbe en L 
Voet, 'De clironologie van de Middel
eeuwen en de Moderne Tijden' 

N. Maddens, 
Kortrijk 11 
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Het verhaal van de Sint-Donaaskathedraal 
begint al vroeg, in de negorij aan een van 
de vele zeearmen, al moet dat in de tijd 
van Karel de Grote misschien net niet het 
geval zijn geweest. Het verhaal eindigt 
nogal bitter, met een openbare verkoop 
van de kerk en de inboedel, ten tijde van 
de Franse naasting en de ermee gepaard 
gaande jacht op alles wat paaps was, of 
liever, alles wat niet de Eredienst van de 
Rede kon onderschrijven. 

DE BRONNEN 

Er zijn in die periode wel meer kerken en 
inboedels verkocht geweest, maar wel
licht is de Brugse Sint-Donaas de enige 
kerk in het land die ook werd afgebroken. 
Wel werd een aantal abdijen en kloosters 
afgeheven, afgebroken of werden de pan
den voor militaire of burgerlijke bedoe
lingen aangewend. 

Het kan raar klinken om aan die verdwe
nen kerk een tentoonstelling te wijden, 
boeiender wordt het wanneer we vaststel
len dat er nog zoveel sporen overblijven 
van dat verdwenen gebouw. Wie de ge
schiedenis van de abdij van Ename kent, 
die ook toen verdween, en wie ter plaatse 
het werk van de archeologen heeft gezien 
en hun inspanningen om het gebouw met 
alle mogelijke technieken virtueel tot 
leven te brengen, moet wel onder de in
druk komen van de uitdagingen die de 
tentoonstellingbouwers in Brugge aan
gingen. Over de verdwenen kerk bestaan 
er, omwille van de waardigheid van de 
proosten van Sint-Donaas in het Vlaamse 
bestel van de middeleeuwen en de blij
vende centrale rol tijdens de zeventiende 
en achttiende eeuw als kathedraal, vele 
bronnen. Het probleem was wel dat de 
kerk, die de Noordzijde van de Burg, het 
centrum van de wereld en dus ook kerke
lijk bestuur, verdwenen was en er omzeg
gens tot in de jaren vijftig weinig gerichte 
belangstelling voor bestond. De campag
nes om van het gebouw minstens de 
grondvesten bloot te leggen hadden dan 
ook te maken met typische remmen van
wege de stadsarcheologie. De kasseien 
die onder de bomen van de Burg het koor 
aangeven zijn dan ook nogal pover om 
zich een idee te vormen van de pre-rom-
aanse tot gotische kerk die er gestaan 
heeft In een hotel op de Burg kan men 
nog enkele resten van de bouw vinden, 
maar dan staan we wat de kennis van het 
gebouw op basis van directe sporen ner
gens. De schilderijen, tekeningen en gra
vures waarop de achttiende eeuw de 
Brugse Burg vastlegde, vormen dan weer 
een betere en zekerder bron om ons 
voorstellingsvermogen te ondersteunen. 
Tenslotte zijn er de roerende goederen, 
de meubilering van de kerk, die tijdens de 
achttiende eeuw met de nodige zorg wer
den omgeven. Van wandtapijten tot voor
werpen voor de eredienst werden ver-

N' u goed; er staan heel wat kerken in Brugge, 

maar de verdwenen Sint-Donaaskerk 

spreekt nog steeds tot de verbeelding, onder meer 

omdat zij eeuwenlang de hofkerk van de graven van 

Vlaanderen is geweest. Tweehonderd jaar geleden 

werd ze afgebroken en nu is ze, onder de vorm van 

,.. ulf ̂  tentoonstelling, even terug in bgeld^^ 
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kocht en verdwenen in privé-verzamelin-
gen Maar toch valt het op dat na het con
cordaat tussen Napoleon en Pius VII 

(1801) en zeker eenmaal het katholieke 
België aan de wederopbouw kon begin
nen, nogal wat goederen een plaats heb
ben gevonden in de nieuwe Brugse ka
thedraal, de Sint-Salvador. 

BRON VAN ONRUST 
Sint-Donaas verdween in 1798-1799, het 

is boeiend om aan de weet te komen hoe 

het het gebouw is vergaan. Voor de musea 

in Brugge is zo'n verjaardag een gelegen

heid om dieper te graven in de eigen ver

een tijd van onomkeerbare veranderin
gen, bloed, zweet en tranen. Zozeer dat 
wie de twintigste eeuw waanzinnig 
noemt, iets gemist moet hebben. De her
denking van de tweehonderdste verjaar
dag van de afbraak van Sint-Donaas zou 
meer moeten zijn dan de weemoed naar 
een ideale tijd, een weemoed die wij kun
nen begrijpen maar zeker niet hoeven te 
onderschrijven. De betekenis van de her
denking ligt voor ons vooral in wat ge
toond wordt, in de presentatie van het 
hoogstaande kunstambacht dat uit die tijd 
tot ons komt, van edelsmeedwerk tot de 
alom geroemde tapijtweefkunst. Ook de 

Uit een rijke 
schatlcamer 

zamelingen en om het patrimonium af te 
stoffen. Dat was althans te horen bij de 
opening van de tentoonstelling, in de 
grote ziekenzaal van het oud Sint-Jan. Een 
geschikt decor om het Collegium 
Brugense optimaal een aantal hymnen, 
sequentia en andere kerkelijke gezangen, 
die alle te maken hebben met de gesloop
te kathedraal ten gehore te laten brengen. 
Ook de sprekers deden hun best hun ge
hoor niet te folteren met eindeloze tira
des over sponsors en weldoeners. Nee, 
naar verhouding bleef alles sober, be
knopt en zelfs boeiend. Al liet de Brugse 
burgemeester onderhuids verstaan dat de 
kerk een slachtoffer is geweest van een 
goddeloze tijd. Een andere spreker liet 
een zeker heimwee horen, naar een tijd 
die onherroepelijk verloren is. Een revo
lutie is natuuriijk altijd bloederig en wat 
er in Brugge gebeurde getuigt van de wil 
bij sommige bestuurders van het 
Departement van de Leie om 'de zaken' 
tot in de puntjes te regelen. Naast de 
naasting van kerkelijke goederen hield 
men ook strak de hand aan de rekrutering 
van soldaten. In 1798 bereikte de weerzin 
tegen het Franse Bewind een hoogtepunt 
in de Boerenkrijg. Feiten die nog steeds 
hun weerslag hebben op de beeldvor
ming waardoor men, ons inziens, de ver
diensten van de Franse Revolutie niet 
echt weet in te schatten. Met andere 
woorden: het spel van actie en reactie, 
zowel letterlijk als in de meer symbool-
zwangere zin van het woord (reactie dus), 
speelt voor ons minder zwaar door dan 
de consequenties die uit de onvermijde
lijke evolutie voortvloeiden. Die conse
quenties waren van velerlei aard en gin
gen hand in hand met technische, econo
mische en culturele processen in die zo 
verwarrende achttiende eeuw. De negen
tiende eeuw, voor velen synoniem met 
Biedermeyer en saaie burgerlijkheid, was 

l/e/erie; religieuze voorwerpen verancferden 
m 1799 van eigenaar 

boekenrijkdom van Sint-Donaas is in
drukwekkend en spreekt tot de verbeel
ding. Kortom, we kunnen en we willen 
dus best een woordje ten beste doen voor 
deze expositie, maar blijven terughou
dend om de er aan gekoppelde ideologi
sche bedenkingen. 

HERDENKEN OF BETOGEN? 
Aan het einde van de twintigste eeuw 
heeft de kerk een veel minder prominen
te plaats in de samenleving en leeft er een 
besef dat de waarden van vrijheid, gelijk
heid en broederschap, de rechten van de 
mens en van de burger verworvenheden 
zijn die we niet meer opzij kunnen zetten. 
Echter, hoe welvarend Vlaanderen, 
Europa ook mag zijn, er leeft ook een 
groeiend gevoel van ongenoegen, vaag 
onlustgevoelen over de wankele toe
komst, die men slechts in donkere ter
men wenst te beschouwen. Het kan 
vreemd overkomen een tentoonstelling 
over een verdwenen kerk te zien uitmon
den in een discours over de verworven

heden van de parlementaire democratie 
en de gecorrigeerde markteconomie. 
Maar de keuze van de herdenkingsmo
menten, van de te herdenken feiten leert 
dat we ons met het verleden, tweehon
derd jaar her, nog niet altijd ten volle heb
ben verzoend, laat staan met een nabijer 
verleden. Daarom ligt het niet gemakke
lijk dat in dft land, in Vlaanderen vooral, 
feiten herdacht worden die te maken heb
ben met de reactie, die verwijzen naar 
een (geïdealiseerd) verleden en dat over
heden, zo wereldlijke als kerkelijke de 
oude schoolboekjes graag zijn blijven vol
gen. De nederiaag van de Oostenrijkers in 
Fleurus of Jemappes wordt nog steeds als 
een ramp beschouwd, maar het beleid 
van die Oostenrijkers, zeker vznjozefll al 
volgde hij slechts het voorbeeld van zijn 
moeder, bracht al in de praktijk wat de 
Fransen slechts consequent zouden ver
volledigen. Het kan zijn dat dit pijnlijk 
was voor onze voorvaderen, maar het 
loont de moeite in onze steden - van 
Veurne tot Maaseik - rond te lopen en te 
speuren naar sporen van de achttiende en 
negentiende eeuw om zich te laten ver
rassen door de genuanceerde realiteit van 
eeuwen van beroering, hectische ontwik-
keUngen en toenemende welvaart. 
Van dat alles legt deze tentoonstelling 
zijns ondanks getuigenis af, al moet je bij 
aandachtig toekijken van een mostrans 
bedenken dat wie het stuk maakte er een 
mooie duit aan verdiende en dat wie ze 
bestelde, nog wel iets overhield voor het 
dagelijkse bestaan. Of hoe een tentoon
stelling toch wel een doorgedreven lezing 
kan verdragen, voorbij de intenties van de 
bouwers ervan. 

Bart Haers 
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