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V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD n 

D. e regering-Verhofstadt weigert een 

vervaldag in iiet wetsontwerp over de 

toekenning van onderwijsdotaties aan de gemeen

schappen in te schrijven. Dat is de meest domme 

zet die men kan indenken. Op die manier hebben 

de Vlaamse partijen geen enkele waarborg dat de 

Franstaligen voor het einde van de legislatuur fis

cale autonomie zullen aanvaarden. 

Neemt men de door de federale minister

raad goedgekeurde koppeling van communautaire 

dossiers onder de loep, dan slaan de vermeldingen 

van data en termijnen op datgene wat de 

Franstaligen wensen, terwijl er op de Vlaamse grie

ven geen data, noch termijnen staan. Ironisch ge

noeg beweert premier Verhofstadt met 'geen data' 

te willen werken. 

Het lijkt een eigenaardige evolutie te wor

den, maar met vice-premier Louis Mtchel (PRL) 

valt eventueel nog te praten, terwijl Verhofstadt 

doof en blind blijft. De premier en ook Michel 

worden gegijzeld door de PS en Ecolo. Deze laat

ste partij kan zich - dankzij de Vlaamse groenen -

even rabiaat opstellen binnen de federale regering 

als het FDF in Brussel. Onrechtstreeks leggen PS 

en Ecolo ook de SP, VLD en Agalev in de tang. 

Groenen, liberalen en socialisten maken immers 

deel uit van meerdere regeringen. 

De VU wil de rechtmatige belangen van 

Vlaanderen niet op voorhand verkwanselen. 

Daarom eist de partij dat het 'onderwijscompro-

mis' tijdelijk zou zijn en dat dit ook in het be

treffende wetsontwerp wordt ingeschreven. Indien 

tegen het einde van het jaar 2000 geen fiscale au

tonomie wordt bedongen in ruil voor het huidig 

onderwijsvergelijk, wil de VU de hele kwestie her-

onderhandelingen en dus terug van nul af aan be

ginnen. Dat is de enige mogelijkheid om doortas

tende stappen in de staatshervorming te zetten. 

De Franstalige partijen beseffen dit ook. Ze 

weten dat een verregaande stap als fiscale autono

mie een tweederde meerderheid behoeft. Daar 

knelt voor hen het schoentje. Zonder de medewer

king van de VU kan die meerderheid met gehaald 

worden. Ze vrezen dat de VU Vlaamse eisen op 

tafel zal leggen. Zo heeft Laurette Onkelinx (PS) 

het lettedijk verwoord. 

Het wordt tijd dat alle partijen binnen de 

Vlaamse regering de VU steunen. De partij heeft 

het dossier niet steeds even handig aangepakt, 

maar heeft het wel bij het rechte eind. Het gaat 

erom instrumenten in handen te krijgen die 

Vlaanderen toelaten zich terdege op de onzekere 

toekomst voor te bereiden. Dat vraagt een visie die 

verder reikt dan de komende gemeenteraadsver

kiezingen. 

(evdc) 

Kies bewust 
Volgende week brengt WIJ u het hoogstpersoonlijke ABC van Geert 
Bourgeois en Patnk Vankrunkelsven, beiden kandidaat voor het VU-
voorzitterschap WIJ gaf aan elk van beide 26 alfabetisch gerang
schikte woorden De kandidaten nnochten er hun hoogstpersoonlij
ke mening aan toevoegen 
Een beleidsverklanng vol
gens het alfabet 
Niet te missen 
voor wie bewust Nieuwe 

Uiden 

wil kiezeni VU-voorzjttenverkiezing 2 00 0 

E en paar weken geleden schreven we 
hier „Geen week gaat voorbij of 

Vlaanderen krijgt Francofone kletsen om de 
oren " Verleden week heeft het dhr Hervé 
Hasquin, minister-president van de Franse 
Gemeenschap, behaagd er nog een oorvijg 
bij te doen Deze fijne heer van PRLhuize 
laat weten dat Wallonië de 5,3 miljard fr 
schulden die het Franstalig onderwijs bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft, met 
zal betalen Reden deze achterstallige bet-

daar komt reeds de volgende eis aan 5,5 
miljard fr schulden door ons gemaakt moe
ten maar door anderen worden betaald, 
want WIJ hebben dat geld met en wij willen 
ook met besparen Van schaamteloosheid 
gesproken! Van slecht bestuur ook, want zo 
raakt het Franstalig onderwijs nooit uit de 
problemen Deze wijze van politiek voeren 
verraadt tevens een gebrek aan verantwoor
delijkheidszin tegenover het volk waarvoor 
men zorg moet dragen, het getuigt ook van 

Nu niet verzaken 
alingen dateren van voor de splitsing van het 
Onderwijs 
Dhr Hasquin zou als beslagen histoncus 
beter moeten weten Toen het departement 
van 'Nationale Opvoeding' in 1989 gedefe-
deraliseerd werd bestonden er reeds gesplit
ste onderwijsbegrotingen Er kan dus geen 
twijfel bestaan, de openstaande RSZ-schul-
den vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de Franstalige gemeenschap 
De werkwijze van dhr Hasquin is de zoveel
ste toepassing van de stelling een Belgische 
oplossing voor een Waals probleem 
Financiële zorgen? Slechts één adres de 
Belgische staatsruif' De buit van 2,4 miljard 
fr extra onderwijsgeld is nog met binnen of 

kortzichtigheid Besturen is vooruitzien, de 
tenng naar de nenng zetten om morgen 
beter te doen 
Gelijktijdig moet de vraag gesteld worden of 
dit zaakje geeq, luik is van de geheime af
spraken die Cuv Verhofstadt (VLD) en Louis 
Mictiel (PRL) hebben gemaakt om hun paars
groen kabinet op poten te zetten Men 
moet van niks meer schnkken in dit land' 
En zo zitten wij bij de perikelen i v m de fi-
nancienng van het onderwijs Verder in ons 
blad wordt een poging ondernomen om het 
spinrag te ontwarren dat ontstond nadat re
geringsformateur Verhofstadt de Franstalige 
eis om 2,4 miljard fr onderwijsgeld te krij
gen, had ingewilligd De verantwoordelijk

heid voor deze miskleun ligt met bij de 
VLD'er alleen, maar bij alle Vlaamse onder
handelaars die zich toen hebben laten rol
len In ruil voor een vlugge ministerporte
feuille - zogezegd om de dioxinecnsis te be
strijden- hebben zij zich wetens en willens in 
het zak laten zetten, wel beseffend dat 
grote heibel mocht worden verwacht Die is 
er nu 

Vermoed werd dat het tellen van leerlingen 
meteen tot herrie zou leiden De Volksunie 
lag als eerste dwars Verhofstadt en Michel 
lieten begaan, hun scenano stond reeds lang 
uitgeschreven Om de VU over de streep te 
halen werden de trekkingsrechten en de 
zgn afcentiemen ten tonele gevoerd De 
Vlaams-nationalisten gunnen de Frans
taligen hun ondera/ijsgeld op voorwaarde 
dat dit een eenmalige operatie is en dat ern
stige stappen worden gezfeïotehting fiscale 
autonomie, liefst in de Cösta-vergadering 
waarvan Patnk Vankrunkelsven medevoorzit
ter IS Het wordt inderdaad tijd dat de ge
meenschappen de vruchten van hun arbeid 
zelf beheren én besteden hoe en waar zij 
menen dat dit goed is voor de burgers van 
hun gewest De VU wil dit snel venwezenlijkt 
zien en houdt eind 2000 als datum voor 
Louis Michel heeft daar reeds 'non' op ge
zegd en Verhofstadt heeft hem nageaapt 
Niks tijdslimiet dus Dit is, de wortel van de 

derde fase en de milieutaks indachtig, on
aanvaardbaar 
De partyen van de Vlaamse regering besef
fen dat de VU met kan dulden dat de fede
rale regenng de Franstaligen hun speeltje 
van enkele miljarden federaal geld toe
schuift en dat Vlaanderen de fiscale autono
mie met eens als pasmunt kan gebruiken 
Aangespoord door zijn partijbestuur over
weegt voorzitter Vankrunkelsven de VU&ID-
fractie de opdracht te geven haar steun aan 
de Vlaamse regering op te schorten In de 
federale Kamer heeft de party by monde 
van Geert Bourgeois het gekonkel van 
Verhofstadt aangeklaagd Sinds hy premier is 
venwydert deze zich ovengens steeds verder 
van zyn flamingantische oppositiekuur 
Dit IS alweer geen gemakkelyke positie voor 
de VU, opnieuw moet de party kiezen tussen 
droom en daad Zy draagt Vlaamse rege-
nngsverantwoordelykheid om te venwezen-
lyken, zy voert federale oppositie om by te 
sturen Toch mag de party met verzaken aan 
haar opdracht de venwezenlyking van een 
zo zelfstandig mogelyk Vlaanderen en voor 
alle bewoners een zo goed mogelyk bestuur 
Deze edele betrachting staat ver boven de 
Franstalige geldhonger, en even ver af van 
de slaafsheid waarmee bepaalde Vlaamse 
politici behept zyn 

Maurlts van Liedekerke 



VLD werkt mee! 
De VLD steekt nogal wat geld in haar 
streekpers. Van tijd tot tijd valt er een 
lokaal vierkleurenkrantje in de bus van de 
gemeenten waar de VLD haar kiezers en 
potentiële kiezers wil informeren. Zo ook 
in Hasselt. Daarin stond een klein 
berichtje waarin gewag werd gemaakt van 
een soort van VLD-Jobdienst: 'David zoekt 
werk!' luidde de titel Een en ander heeft te 

maken met de Liberale Tewerkstellingscel 
Limburg en haar oprichter David 
Vanderhallen, tevens bestendige secretaris 
van het ACLVB. „Zoekt u een job of wil u 
van werk veranderen, stuur dan 
vrijblijvend uw curriculum vitae (CV) 
naar ons (Lokale Burgerkrant /red.) 
redactieadres. (...) David contacteert u!" 
Tja. 

Wie 
,Ja. 

Gehoord op TV1, zaterdag 4 december 1999 

Dat het met het verkeer de ver
keerde kant uitgaat, is oud nieuws. Uit 
recent onderzoek blijkt nu ook dat het 
weekendverkeer op sommige plaatsen 
vaak bijna even druk is als het weekver-
keer Slechts 41,3% van alle mensen die 
in de avondspits aan het bumperrijden 
zijn, doet dat voor het woon-werkver-
keer Liefst een kwart ervan gaat naar de 
winkel... 

Vorig jaar zijn 333 landgenoten 
veroordeeld voor het veroorzaken van 
een dodelijk ongeval. Liefst 63 onder 
hen (bijna 19%!) was onder invloed van 
alcohol. Ruim 15.000 mensen werden 
bestraft voor het rijden zonder verzeke
ring. 7.000 landgenoten vonden zelfs 
een rijbewijs niet nodig ... 

In de eerste 11 maanden van dit 
jaar werden al 466.889 nieuwe wagens 
Ingeschreven. Dat is meer dan in 1992, 
totnogtoe het recordjaar 

Ook Vlaams minister-president 
Patrick Dewael zal kunnen uitkijken naar 
een nieuw voertuig: het zijne werd vori
ge week gestolen. Dat Is dit jaar al de 
tweede keer 

Van de ruim 400.000 gratis 
trelntickets die verdeeld zijn n.a.v. het 
prinselijk huwelijk hadden er meer dan 
75.000 Oostende als bestemming. 

Vlaams parlementslid Chris 
Vandenbroeke pleit voor het regionalise
ren van de archieven. Nu worden ook 
de archieven van de gemeenschappen 
beheerd door de federale overheid. En 
dat gebeurt, volgens het VU-parie-
mentslid, 'wansmakelijk slecht'. 

Nadine De Sloovere, u weet 
wel, zal bij de komende gemeenteraads
verkiezingen opkomen voor de CVP. 

De sperperiode voorafgaand 
aan de 'solden' zou worden afgeschaft. 

'Ne me quitte pas', het bloed
mooie lied van Jacques Brei is door de 
lezers van het Franse dagblad Le Parisien 
uitverkozen tot het beste van de afgelo
pen eeuw. 

Sabine de Bethune, senator 
voor de CVR heeft een wetsvoorstel in
gediend dat het gebruik van geweld bij 
kinderen moet verbieden. Ook een oor
vijg mag dan niet meer 

Om de wet op de verkiezingsuit
gaven te omzeilen duidde de CVP de 
niet-verkozen Luc Beaucourt aan als 
'boegbeeld'. De ev van de weekendon
gevallen gaf meer uit dan wettelijk 
mocht en werd dan maar tot 'boeg
beeld' gepromoveerd. 

Tot slot: een 20-jarige dierkun
dige uit India die luistert naar de ron
kende naam Yukta Mookhey is de nieu
we Miss World. 

2 

DAT WAS DAN DAT 
Dat ook de kleine man heeft kunnen mee
genieten van het spektakel van de konin
gen moge blijken uit een bericht uit De 

Morgen: de St.-Michiels en St.-
Goedelekathedraal in Brussel, ter gele
genheid van her prinselijk huwelijk volle
dig in al zijn eer en glorie hersteld, werd 
half leeg geplunderd door enkele duizen
den koningsgezinde medemensen. 
Bloemen, kandelaartjes en kaarsen veran
derden in grote getalen van eigenaar en 
liggen binnenkort waarschijnlijk ergens te 
vergaan in een plakboek of te bestoffen 
op een rommelige zolder. Als ze daar al 
geraakten. Toen kanunnik Böker, hoofd-
ceremoniaris van de kathedraal, de plun
derende horde van haar voornemen 
trachtte af te brengen, werden hij en zijn 
collega's in de strijd getrakteerd op: „Het 
is met onze centen betaald." 
Aangenomen mag worden dat dit soort, 
als 'souvenirjagers' omschreven, vandalen 
er ongeveer hetzelfde idee op nahoudt als 
zij cbe enkele VUJO'er? met een scheef-
oog bekeken tijdens een actie in het' sta
tion van Berchem. De VU-jongeren had
den daar vrijdag jl een protestactie ge
houden waarbij ze cheques ter waarde 
van 10 miljoen fr. uitdeelden voor jonge 
koppels die van plan waren te gaan 
huwen. Ze mochten zich verblijden in tal 
van negatieve reacties vanwege de voor
bijgangers. 

Een ander opmerkelijk feit - zij het niet 
voor iedereen - was het bepaald grote ge
brek aan belangstelling. Probeerden 
rechtstreekse reporters 's ochtends nog te 
opperen dat 'de massa er nu wel vlug zou 
komen', tegen de middag kon men niet 

anders dan toegeven dat er weinig volk 
was Amper 30.000 mensen hadden de 
weg naar Brussel gevonden om daar het 
jonge paar toe te juichen, ongeveer een 
tiende van de verwachte opkomst. Dat de 
NMBS, met een communicatie-strategie 
om 'u' tegen zeggen, daar mede de oor
zaak van was, kan niet worden ontkend. 
Dat er gewoon niet meer mensen waren 
die speciaal voor dit spektakel de trip 
naar Brussel wilden maken, ook niet. 
Nochtans had het goed lezen van de voor
tekenen een en ander kunnen voorspel
len. Zo had de stad Hasselt een huldere-
gister geopend. De donderdag voor het 
huwelijk hadden daarin welgeteld tien 

Hasselaren hun boodschap neergepend. 
Van een gebrek aan campagne kon even
wel geen sprake zijn: wie niet op de hoog
te was van het huwelijk had waarschijnlijk 
enkele maanden in het verre buitenland 
verbleven Goed ook hoe Hasselt het ge
brek aan belangstelling verborgen wist te 
houden voor het prinsenpaar: alle bezoe
kers die vrijdag het stadhuis aandeden 
werden verzocht het register te tekenen. 
V&or alle duidelijkheid: het bericht stond' 
in Het Belang van Limburg, toch wel op 
de hoogte van het Hasselts gebeuren ... 
Uit een andere, vrolijke, maar doorgaans 
zéér goed ingelichte bron, konden wij 
dan weer vernemen dat op de avondlijke 
receptie niet iedereen die was uitgeno
digd ook daadwerkelijk daar was. Een van 
de genodigden had zich verontschuldigd, 
maar dat kon de dochter des huizes niet 
beletten er met haar vriend aanwezig te 
zijn. Gehuld in avondkledij vroeg nie
mand het paar wie het was en wat het 
daar kwam doen. Het jonge paar heeft 
een geweldig verhaal voor de vrienden. 

De begoede 

klasse zat aan. 

(Spreek nu uit 

op z'n west-

viaamsl) 

met bovendien de TV-beelden ais bewijs
materiaal. 

Wat er ook van zij: we hopen het beste 
voor beide jongelui, maar menen nu wel 
dat iedereen nu wel weer kan overgaan 
tot de orde van de dag. Het is niet omdat 
er een prins trouwt, dat de wereld stopt 
met draaien en toch had het er zaterdag 
)1. verdomd veel van weg 

GESCHENK? 

Vrijdag 3 december zat de verzamelde 
pers in de 'bunker' van de Hertogstraat 
waar premier Verhofstadt zijn wekelijkse 
persconferentie houdt na de minister
raad. Een opgetogen premier wist er te 
vertellen dat de federale regering Filip en 
Mathilde met een geschenk had bedacht, 
een kunstwerk van de Fransman Arman. 

Daarvoor had de regering 10 miljoen fr. 
veil. Een journalist vroeg of de premier 
ook een geschenk op zak had voor de VU. 
Verhofstadt keek naar het plafond. „U ant
woordt niet op mijn vraag", zo probeerde 
de journalist het nog eens. De premier 
bleef de lippen op elkaar houden, teke
nend voor de arrogante wijze waarop 
Verhofstadt het onderwijsdossier heeft 
behandeld. 

WINST EN VERLIES 

In de nacht van dinsdag 30 november op 
woensdag 1 december onderhandelden 
vertegenwoordigers van de deelstaatrege
ringen en de federale regering over het 
onderwijsdossier. In de loop van dinsdag
middag raakte het kernkabinet het reeds 
over het onderwerp eens. Naar veriuidt 
was het 'akkoord' rond twee uur 's nachts 
zo goed als rond. Tot de Franstaligen op 
een 'geheim gehouden' plek begonnen te 
vitten over punten en komma's, zodat het 
beraad tot het ochtendgloren duurde. 
In essentie wijkt het Sint-Eloois-akkoovd 

weinig af van het persoonlijk voorstel dat 
premier Verhofstadt op 24 november jl. 
bekendmaakte (lees blz. 4). De telling van 
het aantal leerlingen blijft het vertrekpunt 
om de 'verdeelsleutel' vast te leggen. Die 
sleutel bepaalt hoeveel procent de ge
meenschappen van de federale BTW-op-
brengsten krijgen om hun onderwijs te fi
nancieren De Franstalige meerderheids
partijen hadden de sleutel reeds omge
draaid. Ze zouden en moesten 2,5 miljard 
fr krijgen. Daarom werd het aantal leer
lingen van 6 tot en met 17 jaar vooropge
steld Dat leverde de Franstaligen reeds 
1,8 miljard fr. op. Vice-premier Laurette 

Onkelinx (PS) herinnerde zich 'opeens' 
dat het aantal buitenlandse studenten in 
tien jaar tijd betekenisvol gestegen is. 
Toch eigenaardig dat men dit 'zo laat' 
heeft ontdekt. Art. 62 § 3 van de bijzonder 
financieringswet van 1988 voorziet im
mers dat „de bedragen voor deze studen-

9 december 1999 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, eerst de praktica: kunt gij mij het adres 
bezorgen van madam de Bethune van de CVP? Zij heeft immers 
voorgesteld om het geven van een pak voor de broek voor stou
te kinderen te laten bestraffen. En gezien onzen Adam niet meer 
in Sinterklaas gelooft - de schuld van de Rooie Rutten die na het 
nuttigen van een industriële hoeveelheid ouwe klare zo nodig 
zijn baard in zijn mijter moest steken - stel ik voor haar met mijn 
femilie bij te staan als ervaringsdeskundigen. Ik raad haar aan om 
tijdens de komende kerstdagen de vrucht van mijn zaad enkele 

dagen bij haar op te nemen. Indien ze daarna nog niet van gedacht 
is veranderd, zal ik haar met hart en ziel steunen bij haar voorstel. 
Mag ik u ook erop attent maken dat uw naam in diverse gedrukte 
media door het slijk wordt gehaald. Het was de Bruine Maesen die 
kwam aanzetten met een exemplaar van Het Volk, waarop hij ge
abonneerd is omwille van de Jommekeskrant. „En Geeraerts, ik 
lees hier dat Maurits V verdacht wordt van het pijnigen van bejaar
den ... Is dat niet die man waarmee gij zo hoog oploopt?" De 
Liedekerken, zeg mij dat het niet waar is, want dan zie ik mij ge
noodzaakt om ook enkele dagen door te brengen bij madam de 
Bethune. 
Dan wil ik nog zeggen dat de ellenlange TV-uitzending over Fiiip en 

Mathilde - schóón dat ze was. De Liedekerken, schóón! - toch 
ook nog enig praktisch nut heeft gehad. Ik heb sinds gisteren een 
patent genomen op wat ik het 'GF-vogelnest' zal noemen. Het 
Geeraerts-Fabiola-vogelnest is een kant-en-klare broedplaats voor 
vogels in alle maten en gewichten. Het spreekt voor zich, zwart-
gele vriend, dat de opening in mijn ontwerp boven zal zitten, en 
niet onder. Ge moet, zegt het spreekwoord, niet al uw eieren in 
dezelfde korf leggen, maar dat is vanaf nu verleden tijd! 

Uw gepluimde. 
De Gele Geeraerts 

'EWEEKS • 
^-y %ih^j5^^-

ten kunnen aangepast worden." Dat le
vert elke gemeenschap vanaf 2000 een be
drag van 0,7 miljard fr. op. Of de bedra
gen andermaal in 2001, 2002, etc. kun
nen aangepast worden wordt in de tekst 
niet vermeld. Hoe dan ook, het onder-
wijscompromis houdt voor de Franse ge
meenschap een winst van 2,5 miljard fr. 
in, voor de Vlaamse gemeenschap een 
verlies van 1,1 miljard fr. 

COMPENSATIE? 

Om het verlies van middelen voor de 
Vlaamse gemeenschap - zogenaamd - te 
compenseren, heeft men andermaal een 
bepaling uit de financieringswet bovenge
haald. In uitvoering van art. 35 § 3 wordt 
„de hoogte van de trekkingsrechten voor 
de gewesten gekoppeld aan het bedrag 
dat overeenstemt met de werkloosheids
vergoeding." Ook dat was reeds 10 jaar 
niet gebeurd. De aanpassing levert het 
Vlaams gewest 1,1 miljard fr., het Waals 
gewest 0,8 miljard fr. en het Brussels ge
west 0,2 miljard fr. op. 
In 2001 en 2002 zou de gewesten nog
maals een gelijkaardig bedrag worden 
toegekend. En dan komt de aap uit de 
mouw. Vanaf 2003 moet er opnieuw bin
nen een federale Interministeriële 
Conferentie voor Tewerkstelling - en dus 
niet in de Costa - over eventuele toeken
ning van dergelijke bedragen gesproken 
worden. M.a.w. ten aanzien van het on-
denvijsdossier weigerde men een tijdsli
miet in te schrijven, wat de trekkingsrech
ten betreft, maakt men daar wel gebruik 
van. Het kernkabinet stelde nochtans 
voor de bedragen gedurende vijfjaar met 
een miljard fr. te verhogen. Tijdens het 
nachtelijk beraad werd dft verlaten. Dat is 
wat de Franstahgen onder punten en 
komma's verstaan. 

Een andere 'compensatie' houdt de mo
gelijkheid voor de Vlaamse gemeenschap 
in het jaar 2000 voor 3,2 miljard fr. kor
tingen - afcentiemen - toe te staan op de 
inkomstenbelasting. De "Vlaamse regering 
mag dus haar eigen geld naar eigen goed
dunken gebruiken. Je zou van minder jui
chen. Overigens kunnen ook de 
Franstahgen daarvan gebruik maken. En 
andermaal heeft men hier een tijdslimiet 
gesteld: het gaat over het jaar 2000. 

TOT SLOT 

Tot slot was er nog de vraag van de 
Vlamingen om de scholieren die in de 
Rand wonen en in de Franse gemeen
schap school lopen niet mee te tellen 
voor de financiering van het Franstalig on
derwijs. Deze vraag werd door de 
Franstahgen handig omzeild. Deze keer is 
het aantal leerlingen - het zou om min
stens 13.465 leriingen gaan - niet meer 
van belang. Elke leerling die vanuit 

Vlaanderen in de Franse gemeenschap 
school loopt, brengt die gemeenschap 
241.700 fr. op ten koste van de Vlaamse 
onderwijsdotatie. 

Het akkoord bepaalt dat 'ronselpraktij
ken' moeten worden tegengaan. Alleen is 
daarvoor eerst een samenwerkingsak
koord tussen de gemeenschappen nodig. 
Daar is geen datum op geplakt en indien 
er geen akkoord is, beslist de federale re
gering en niet de Costa. In een noot staat 
vervolgens vermeld dat „zolang deze op
halingen bestaan én deze geïdentificeerd 
kunnen worden, deze in mindering zul
len gebracht worden bij de teUing van het 
aantal leerlingen." En dat terwijl de ver
deelsleutel reeds vastligt. Punten en kom
ma's, weet u wel. 

Als de 

'business' 

maar goed 

gaat... 

l 
I n onvervalste traditionele stijl heeft premier 
• Verhofstadt via een zogenaamde even

wichtige koppeling van communautaire dossiers de 
Vlamingen bedot. Intussen kan Vlaanderen zich 

onvoldoende voorbereiden op zijn nakende positie in het 
Europa van morgen. 

Waarover het gaat 
Op blz. 1 2, 3 en 4 hebben we een poging 
ondernomen om aan te tonen hoe premier 
Verhofstadt van bij het begin een scenario 
in handen had om de Franstalige meerder
heidspartijen inzai<e de communautaire dos
siers t e vriend' te zijn. Daarmee heeft in 
eerste instantie de premier zijn verantwoor
delijkheid ontlopen. Verhofstadt heeft ge
woon het perfide spelletje van de 
Franstallgen om af te dreigen, heel veel te 
vragen en veel te krijgen meegespeeld, 
Toegegeven, de Franstalige meerderheids
partijen waren zo verstandig om aan één 
zeel te trekken, zich voordien grondig voor 
te bereiden en de onderhandelingen zo lang 
te rekken tot de zenuwen van de Vlamingen 
het begaven. Il faut Ie faire. 
Intussen rijst bij de brede Vlaamse publieke 
opinie het gevoel dat 'wij Vlamingen' en in 
het bijzonder VU&ID vitten en klagen over 
enkele miljarden en zo benepen zijn om 
leerlingen uit de Vlaamse Rand niet toe te 
laten In de Franse gemeenschap te laten 
studeren. Daarover gaat het natuurlijk niet, 
maar het is wel het beeld dat de Franstallgen 
over ons ophangen, met behulp van de pre
mier en een arrogante, stugge, uitdagende 
VLD-voorzitter Karel De Gucht 
Wat gemakshalve niet wordt verteld Is dat 
de Vlaamse gemeenschap leerlingen die in 

de Vlaamse Rand naar het Franstalig facilitei-
tenonderwljs gaan, subsidieert. Terwijl de 
Franse gemeenschap het omgekeerde wei
gert te doen in Komen. Bovendien worden 
leerlingen uit de Vlaamse rand geronseld om 
in de Franse gemeenschap school te lopen. 
Nee, dat heeft niets vandoen met vrijheid 
van onderwijs, maar met de verfransing van 
de Vlaamse Rand. Onder het mom van het 
vrijheidsbeginsel zijn de Franstalige liberalen 
- sinds de taalwet van 1932 - kampioenen In 
het doordrijven van verfransingprocessen. 
Verhofstadt en De Gucht schijnen zich daar 
•niets van aan te trekken of het niet eens te 
beseffen. Onderwijl wachten we rustig af of 
de Vlamingen in de Brusselse gewestraad op 
een mlnimumvertegenwoordiglng mogen 
rekenen. Eerst werd beweerd dat daarte
genover geen Franstalige eisen zouden 
staan. Als men er de Franstalige pers op na
leest, schijnt die belofte in de prullenmand 
te liggen. En wat met een mlnimumverte
genwoordiglng in de Brusselse gemeenten 
of een samenvoeging van deze gemeenten? 
De Franstallgen zouden dom zijn wanneer ze 
daarop Ingaan. In oktober 2000 zijn het ge
meenteraadsverkiezingen en krijgen de 
massaal genaturaliseerde Inwijkelingen de 
kans om hun gehechtheid aan de nu reeds 
victorie kraaiende Belgisch-francofone elite 

te uiten. 'Laat de Vlaamse gemeenschap 
maar de gemeenschapscentra voor inwijke
lingen subsidiëren, stemmen doen ze toch 
voor ons', zo voorspellen de 'verdraagzame' 
francofone kringen meesmuilend. En ja, was 
er niet afgesproken dat de defederalisering 
van de gemeente- en provinciewet voor de 
gemeenteraadsvericiezingen rond zou zijn? 
'Waarnemers' voorspellen vandaag dat dit 
niet meer mogelijk is. Kortom, zoals we 
reeds meerdere malen aanhaalden, vormt 
de verfransing van Brussel en de Rand het 
eerste deel van een weloverwogen 
Franstalige strategie. 

Het tweede deel bestaat erin Vlaanderen so
ciaal-economisch bij te benen. Vergis u niet. 
Van zodra dit is bereikt, zullen de Franstalige 
partijen met brio een verdere defederalise
ring van het land opeisen. Daar kunnen de 
Vlamingen toch niet tegen zijn! Alleen is het 
aangewezen nog een beetje te wachten. 
Intussen laten de Vlamingen zich op de 
mouw spelden onvoldoende solidariteit op 
te brengen. Kan iemand ons dat aantonen? 
De rapporten-Jac/ot over de transfers In de 
ziekteverzekenng blijven op zich wachten. 
Wel wijzen berekeningen van het Vlaams 
Economisch Verbond (VEV) uit dat de trans
fers vanuit Vlaanderen naar Wallonië en 
Brussel via de beruchte financieringswet en 
de Sociale Zekerheid in het jaar 1996 om en 
bij de 160 miljard fr. bedroegen, 
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
bleek verleden week donderdag na een 
vraag van Danny Pleters (VU&ID) dat de 
Franse gemeenschap 350 miljoen fr, ach
terstallige schulden heeft bij de RSZ, deze 
weigert te betalen en de federale regering 
daarvoor wil laten opdraaien. Nog geen 
week nadien verklaart PS-vice-premier 
Laurette Onkelinx dat de federale regering 
klacht zal Indien tegen een Vlaamse zorgver
zekering, II faut Ie faire! 
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remier Verhofstadt heeft via een uitgekiend plan 

belangrijke Vlaamse troeven in verband met de 

staatshervorming uit handen gegeven. De VU blijft zich 

daartegen verzetten. 

Premier 
veniofstadt en 
VU-kamerftac-
tieleider Geert 

Bourgeois 
ketende 

andere richting 
uit het 

vertrouwenis 
zoele 

4 

Op woensdag 24 november jl. kwam pre
mier Verhofetadt met een hoogst per
soonlijk voorstel voor de dag in verband 
met de aanpassing van de financiering 
van het onderwijs. Die aanpassing moet 
leiden tot een nieuwe verdeelsleutel. 
Momenteel ontvangt Vlaanderen 57,55% 
en de Franstaligen 42,45% van de federa
le BTW-oid)rengsten die aan de gemeen
schappen voor de financiering van hun 
onderwijs worden toegekend. De aanpas
sing en dus de nieuwe verdeekleutel 
moeten zeker voor eind 1999 rond zijn. 
Daartoe is een gewone meerderiieid ver
eist. 

Op woensdag 24 november bleek dat 
Vferhofistadt de telling van het aantal leer
lingen ais uitgangspunt voor een nieuwe 
verdeelsleutel neemt. De premier heeft 
steeds verklaard daarmee het dossier 
technisch en objectief te benaderen. Dat 
is een verdraaiing van de feiten. Dat de 
Franstaligen van bij de vorming van de fe
derale regering 2,4 miljard fr. voor hun 
onderwijs eisten en dat de premier daar
op IS ingegaan, wordt door niemand 
meer - behalve Verhofstadt zelf - ont
kend. 

Op 24 november herhaalde de premier 
,,niet te werken in functie van een bedrag, 
maar in functie van een ernstige en objec
tieve oplossing". Opmerkelijk is wel dat 
Verhofstadt diezelfde woensdag aan het 
persbureau Belga meldde dat „geen van 
de gemeenschappen zich door de oplos
sing bedot mag voelen." Die verklaring 
sprak boekdelen. Ze bewees dat de pre
mier naar een kenmerkend Belgisch com
promis zocht, een vergelijk dat in beide 
landsdelen als een win-situatie kon wor
den verkocht. Dat leidde meteen tot een 
probleem. Met een loutere telling van het 
aantal leerlingen wint de Franse gemeen
schap een puik bedrag in het nadeel van 
het onderwijs in Vlaanderen. Mede daar
om verzocht de Vlaamse regering de pre 
mier de schoolgaande bevolking en nie 
het aantal leerlingen te tellen Met bevol 
kingscijfers kan men moeilijk sjoemelen 
Het is bekend dat de Franstaligen bijzon-
der creatief zijn als het op tellen van 'kin 
derkoppen' aankomt. 

DOORGESTOKEN KAART 
Verhofstadt weigerde om de bevolking als 
uitgangspunt te kiezen. Wel bracht hij de 
bissers niet in rekening, een minop-
brengst voor de FranstaÜgen. Overigens 
dacht de premier de Vlamingen tegemoet 
te komen door het Rekenhof een dubbele 
controletaak op te leggen. Om misbrui
ken te vermijden droeg hij de gemeen
schappen op een elektronisch bestand 

aan te le^en „waarin alle gegevens opge
nomen zijn die een ernstige controle 
moeten mogelijk maken zoals naam, ge
boortedatum, adres, school, rijksre^ter-
nummer, nationaliteit." Het Rekenhof 
hoorde dubbeltellingen uit te schakelen 
en een steelq)roefsgewijze dubbele con
trole op de bestanden uit te oefenen. 
Daarop zou het Hof nog eens een 'omge
keerde' controle toepassen, vertrekkend 
van de bevolkingscijfers. „De verdeelsleu
tel wordt pas vas^elegd nadat alle con-

mier daarover reeds een akkoord op zak 
hadden en dat ook federaal vice-premier 
Louis Michel (PRL) daarmee kon instem
men. Michel paste zich probleemloos in 
dat scenario in. Hij liet Verhofstadt een 
denkpiste lanceren die op hevig 
Franstalig verzet zou stuiten. Wint het 
vootgestekle 'systeem' bracht de Franse 
gemeenschap niet de beloofde 2,4 miljard 
fr. op, maar 1,8 miljard fr. Michel wist 
maar al te goed dat de premier nog enige 
compensaties' voor het Franstalig onder

wijs in zijn tovethoed zitten had. Het 
Isvam er op neer vooral Franstalig België 
een weekje te teen mokken. Tot de pu
blieke opinie net voor het prinselijk hu
welijk het communautair geruzie meer 

De toneelspeler 
troles zijn uitgevoerd. Beide controles 
moeten in principe dezelfde uitkomst 
geven. Blijven er toch betekenisvolle ver
schillen, dan zal de ministerraad de 
knoop dooriiakken." 
De premier benadrukte nog dat 'het sys
teem' in 2000 voor het eerst kan worden 
toegepast. Dat betekent dat de hele con
trole-operatie' voor januari 2000 en dus 
in enkele weken tijd moet afgerond wor
den. Geen nuchter mens die daarin kon 
geloven Verhofstadts voorstel van 24 no
vember was een doorgestoken kaart. Hij 
zweeg over de piste om Vlaanderen de 
mogelijkheid te bieden afcentiemen of 
een verlaagd tarief op de personenbelas
ting toe te kennen. Hij gewaagde ook nog 
niet over de zogenaamde verhoging of in
dexering van registratierechten voor de 
gewesten. Zowel de afcentiemen als de 
registratierechten waren eisen die 
Vlaams-minister president Patrik Dewael 

(VLD) sinds september jl. op tafel had ge
legd. Het lijdt nagenoeg geen twijfel dat 
de minister-president en de federale pre-

W-i/oorz/trer Patr/fc nnkmnkelsvsn-. fiscale 
autonomie is en blijft öe pasmunt 

dan beu zou worden. En de Vlamingen 
voldoende zouden toegeven. 

DRIE BEDRIJVEN 
Op die manier kon Verhofstadt nader
hand, zoals tijdens het kamerdebat van 
donderdag 3 december bleek, een mees-
teriijk toneelstuk opvoeren. Dat bestond 
uit drie bedrijven. Eerst en vooral beperk
te de premier zich op 24 november tot 
een voor de bevolking onverstaanbaar en 
ogenschijnlijk 'technisch en objectief' 
voorstel. Op die manier maakte hij de pu
blieke opinie wijs niet op voorhand op 
het gevraagde bedrag van de Franstaligen 
te zijn ingegaan. Het tweede bedrijf be
stond erin politieke vertegenwoordigers 
uit beide gemeenschappen tegen elkaar 
uit te spelen. Het derde bedrijf hield en
kele ogenschijnlijke toegevingen aan 
beide gemeenschappen in zodat iedereen 
de vredespijp kon roken en Verhofsdadt 
zich kon aandienen als het stamhoofd dat 
„een nieuwe verstandhouding tussen de 
gemeenschappen" had verwezenlijkt. 

DATUM? 
Verhofstadts plan bleek aanvankelijk aar
dig te lukken. Immers, hij had zijn denk
piste niet op papier gezet zodat er met de 
regelmaat van de klok kon aan 'gesleu
teld' worden. Wie iets niet op tekst zet, 
zaait bovendien de nodige verwarring £n 
lokt bij voorbaat itógatieve reacties uit. In 
koor verzetteff'öé^'Franstalige media en 
meerderheidspÉrtijen - vooral PS en 
Ecolo - zich tegen de 1,8 in plaats ran 2,4 
miljard fr. Vlaams minister-president 
Dewael hield zich aan de veelzeggende 
verklaring „gecharmeerd te zijn door het 
voorstel-Verhofstadt." Niet zonder bete
kenis had hij de dag voordien aangekaart 
„de trekkingsrechten te willen indexe
ren." SP en Agalev noemden het voorstel 
'aanvaardbaar'. VLD-voorzitter Karel De 

Gucht bleek zonder meer tevreden. 

Toch kon de ingeslagen weg niet pro
bleemloos worden geplaveid. Hoe zou
den de Vlaams-nationalisten reageren? De 
Vlaamse regering liet de VU de kastanjes 
uit het vuur halen. De partij had steeds 
gesteld dat enkel de bevolkingscijfers als 
criterium konden gelden en dat het hele 
dossier best in de Conferentie voor de 
Staatshervorming kon worden bespro
ken. Oe Vlaamse regering had zich eerst 
op dezelfde lijn geplaatst, maar het werd 
nadien overduidelijk dat VLD, SP en 
Agalev deze afspraak op de helling zetten 
Daarop eisten de Vlaams-nationalisten dat 
de leerlingen iiit de Vlaamse Rand die in 
de Franse gemeenschap school lopen niet 
zouden worden meegeteld. Bovendien 
wensten ze in ruil voor onderwijsgeld aan 
de Franstaligen fiscale autonomie voor de 
deelstaten. 

Op vrijdag 26 novcnüjer ging de Vlaamse 
regering op de eisen van de VU in. „De 
beweging tussen Vlaanderen en >JMonië 
moet worden geneutraliseerd en uit het 
akkoord gelicht." Daarmee doelde de 
Vlaamse regering op de leerlingen uit de 
Vlaamse Rand die met door de Franse ge
meenschap mogen worden meegeteld. 
Bovendien deed de Vlaamse regering 
„een stevige oproep „om het dossier te 
zien in het kader van een globale regeling 
in verband met de financienng van de ge
meenschappen en in verband met fiscale 
autonomie." Uiterst belangrijk was deze 
toevoeging: ,,Er kan hoogstens sprake 
zijn van een tijdelijke oplossing en als er 
een oplossing is, dan moet deze in een 
ruimer geheel worden geplaatst." 
De Vlaams-nationalisten beschouwden 
deze verklaring als een waarborg dat het 
door Verhofstadt aangepast voorstel ge
paard zou gaan met een tijdslimiet. 
Zoniet konden de Vlamingen nog nauwe
lijks de fiscale autonomie als pasmunt ge
bruiken. Toen Verhofstadt op woensdag 1 
december een nieuw voorstel bekend
maakte, bleek er een grote waas rond de 
tijdslimiet te hangen. De premier weiger
de om die in de betreffende wetsontwer
pen in te schrijven (lees blz. 2-3). 
Daardoor beschikken de Vlamingen over 
geen enkele vifaarborg opdat de fiscale au
tonomie nog tijdens deze legislatuur ge
realiseerd wordt. SP, Agalev en VLD ble
ken zich daar opeens niet meer aan teste
ren. De VU bleef bij haar standpunt. 
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F ederaal Kamerlid Els Van Weert zit het comité voor 

Maatschappelijke Emancipatie voor, in die functie 

woonde ze in Madrid een conferentie bij die een mouw 

probeert te passen aan de moeilijke verhouding tussen 

een politiek mandaat en het gezinsleven. Moeder-politica 

Van Weert weet hoe zwaar dat weegt, maar toch ziet zij 

'gelijke kansen'. 

Drie jaar geleden namen de commissies 
voor Gelijke Kansen in Kamer en Senaat 
het initiatief een Europees netwerk op te 
starten van gelijkaardige parlementaire 
commissies in de hele Europese Unie. De 
techniek van netwerking had op verschil
lende terreinen bewezen zeer doel
treffend te zijn. Wie kent niet de efficiën
tie van het old-boys-network? Waarom 
geen netwerk van politiek actieve vrou
wen die leren van eikaars ervaringen, 
moet men toen gedacht hebben. 

ZES DOELSTELLINGEN 

Na het stichtingscongres in Brussel, nam 
Portugal de fakkel over en dit jaar was het 
de beurt aan buurland Spanje. Als voor
zitster van het comité voor 
Maatschappelijke Emancipatie in de fede
rale Kamer had ik de eer deze conferentie 
bij te wonen. 

Het thema dat tijdens deze bijeenkomst 
centraal stond was de moeilijke combina
tie gezinsleven - in de brede betekenis van 
het woord - met het puWieke en dus ook 
politieke leven. 

De Spaanse tegenhanger van ons comité 
voor Maatschappelijke Emancipatie heeft 
een Europese studie laten uitvoeren over 
deze problematiek. Ondanks de culturele 
verschillen in de Europese Unie, werd 
een duidelijke rode draad zichtbaar. 
Overal zoekt men manieren om het ge
zinsleven en het pohtieke leven beter met 
elkaar te verzoenen. De zware combinatie 
is vandaag voor mannen en vrouwen, 
maar jammer genoeg nog steeds meer 
voor vrouwen, een drempel om de stap 
naar de politiek of een andere belangrijke 
maatschappelijke functie te zetten. 
Gelijkheid in politieke participatie veron
derstelt ook een gelijke verdeling van de 
gezinsverantwoordelijkheden tussen 
mannen en vrouwen. 
Een strikte scheiding tussen het politieke 
en het gezinsleven wordt niet wenselijk 
geacht. Men staat immers best met de 
twee voeten in het 'echte' leven om de 
problemen en bekommernissen van de 
bevolking beter te begrijpen en er goede 
oplossingen voor te vinden. M.a.w. het is 
een goede remedie tegen de ivoren-
toren-mentaliteit die wel eens de politie
ke wereld durft insluipen. 
De voorzitster van het Europees comité 
voor Gelijke Kansen hield in Madrid een 
pleidooi voor de realisatie op korte en 
middellange termijn van zes concrete 
doelstellingen: 

- een verhoogde participatie van de vrou
wen aan de besluitvorming; 

- een grotere rol van vrouwen bij het be
heersen van internationale conflicten 
(vrouwen zijn geboren diplomaten), 

- gelijk loon voor gelijk werk en een fi
nanciële herwaardering van beroepen die 
als typisch vrouwelijk geklasseerd staan; 

- aanpak van geweld tegen vrouwen; 

- prioriteit van de strijd tegen vrouwen
handel; 

- een actie voor een gelijke participatie 
van mannen en vrouwen in de sector van 
de nieuwe technologieën. 

De voorzitster onderstreepte nogmaals 
dat gelijkheid een fundamenteel mensen
recht is en dat de huidige ondervertegen-

wen om hen vertrouwd te maken met lei
dende functies. De instellmgen worden 
verzocht plaats en vooral ritme en tijdstip 

Gelijke kansen voor 
man en vrouw 

woordiging van de vrouwen de legitimi

teit van onze instellingen ondermijnt. i._. 

CONCRETE UITWERKING 
Om een einde te maken aan deze onge

lijkheid werd op de conferentie gewerkt 

aan een actieplan dat werd samengevat in 

de Verklaring van Madrid, verklaring die 

aan het eind van de zitting unaniem werd 

goedgekeurd. Een greep uit de voorstel

len: politieke partijen worden aangezet 

om positieve acties te ondernemen en bij 

de lijstsamenstelling de pariteit tussen 

mannen en vrouwen voorop te stellen. 

De overheden wordt gevraagd specifieke 

programma's te ontwikkelen voor vrou-

van de activiteiten beter af te stemmen op 
t gezinsleven. Verder is er een pleidooi 

voor meer en betere kinderopvang en 
voor een gedeeld ouderschapsverlof tus
sen mannen en vrouwen. Tot slot worden 
alle regeringen aangemaand bij de maat
regelen die ze nemen steeds rekening te 
houden met het effect op de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. Ambitieuze 
doelstellingen die in de nationale en re
gionale parlementen verder moeten nage
streefd worden. 

Opvallend was de aanwezigheid op de 
conferentie van volkeren en regio's bin
nen de Spaanse grenzen. We konden er 
kennis maken met vrouwelijke vertegen

woordigers uit Baskenland en Catalonie 
en ook het zuidelijke Andalousie was 
goed vertegenwoordigd. Het gevecht 
voor verdere autonomie van de regio's 
gaat in Spanje hand in hand met dat voor 
een dooi^edreven emancipatie van de 
vrouw. 

Waar in Madrid nog sterk de nadruk lag 
op het protocollaire gedeelte van de con
ferentie: speeches van koningin Sofia en 
van premier Aznar en talrijke recepties, 
moet het de bedoeling zijn om üjdens de 
volgende bijeenkomst ervoor te zorgen 
dat er concrete standpunten worden be
discussieerd die zwaarder doorwegen op 
de Europese politieke agenda. Althans, 
dat was de uitdrukkelijke wens die door 
onze delegatie werd uitgedrukt. 
Trouwens, niemand zit te wachten op de 
mening van de rijzende ster aan het 
Belgische Hof, prinses Matbilde 

Huishoudelijke beslommeringen zijn aan 
het prinselijk paar wellicht niet besteed. 
Van een ivoren toren gesproken. 

Els Van Weert, 
KamerUd VU&ID 

Op 29 november jl. berichtten de media 
dat de burgemeester van Steenokkerzeel 
pleit voor verlenging van landingsbaan 
L25 richting Erps-Kwerps. Op die manier 
wordt de landingsbaan ook startbaan 
waardoor de druk van de uitbreiding van 
Zaventem op Steenokkerzeel zou afne
men, aldus de burgemeester. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Bex 

boog zich over dit standpunt en kwam tot 
volgende vaststelling: „Deze redenering 
volgend kan alles en wordt in feite de 
hele mobiliteitsdiscussie op de helling 
gezet. Nog meer beton is een eenzijdige 
benadering van het verkeersprobleem 
ook in het geval van de luchthavenuit-
breiding. Indien elke vraag naar expansie 
ingewilligd wordt is er morgen in 
Vlaanderen geen plaats meer voor 
wonen, voor open ruinttfr,-voor natuur 
Rechtszekerheid voor alle omwonenden 
kan er slechts komen mits vastiegging van 
duidelijk afgebakende corridors met op
gelegde geluidsnormen voor dag- en 
nachtvluchten. Binnen die corridors moet 
er afgezien worden van nieuwe bouwver
gunningen en wie er woont moet com
pensaties krijgen om zijn woning afdoend 
te isoleren." 

In een brief aan minister Steve Stevaert 

schrijft volksvertegenwoordiger Bex: 
„Het kan niet ontkend worden dat 
Zaventem een belangrijke economische 

Jos Bex wil debat over 
uitbreiding Zaventem 

Volgens Jos Bex is een verdeelöe publieke 

opinie een geschenk voor de voorsikhèsrs 

van de uitbreiding van Zaventem. 

troef is voor Vlaanderen Heel wat vluch

ten gebeuren evenwel met vakantiebe

stemming, met niet volgeboekte vhegtui-

gen en voor kortere afetanden waarvoor 

de HST een milieuvriendelijkere oplos

sing kan bieden. Overigens lijkt het mij 

aangewezen dat de bevoegdheid over 

Zaventem op termijn een bevoegdheid 

van de Vlaamse overheid moet worden." 

Het debat over Zaventem zal, aldus nog 
Jos Bex, na de gemeenteraadsverkiezin
gen in zijn totaliteit op de discussietafel 
komen. Voorafgaande steüingnamen zijn 
misschien nuttig voor de profilering van 
lokale mandatarissen maar zetten de 
trend. Een verdeelde pubfieke opime is 
het mooiste geschenk voor lobbyisten van 
de expansie, vreest Bex die ook schepen 
van de gemeente Herent is en weet waar
over hij praat 

J. Bex: „Theoretisch Ugt alles tot in 2007 
vast in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RVS). De voorbereiding van 
de opvolger van het huidige RSV dient 
zich aan. Wie nu grond koopt en bouwt in 
een schijnbaar rustige omgeving komt 
morgen misschien in een lawaaierige 
startbaan terecht. Er moeten dus zo snel 
mogelijk echt fundamentele keuzen ge
maakt worden die verder strekken dan bv 
7 jaar." 

Bex hoopt dat er nu een aanzet kan gege
ven worden om een echt debat met alle 
betrokkenen te orgamseren zodat defini
tieve beslissingen voldoende gedragen 
worden door alle belanghebbenden 

Els van weert 
ziet een net
werk van poli
tiek actieve 
vrouwen wel 
zitten. 

9 december 1999 
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TerwUl de 
taaiklachten 

zich naar het 
Engels en de 

InwUkelln-
gentalen ver
leggen durft 
het langs de 

taalgrens, 
van Komen 
tot voeren, 

nog wel eens 
mislopen. 
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Het jaarverslag van de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht (VCT) voor het jaar 1998 
biedt niet wat men kan noemen 'span
nende lectuur'. De 'beknopte tekst' ervan 
telt nog altijd 117 bladzijden vol adminis
tratieve en juridische vaktaal. Toch levert 
een wat meer dan diagonale lezing enkele 
noemenswaardige vaststellingen op. 

TAALKADERS 
Vooreerst valt het op dat Brusselse en 
Belgisch-federale diensten nog steeds met 
elkaar wedijveren in het begaan van het 
grootste aantal gegrond bevonden taalwe
tovertredingen. 

Deze overtredingen betreffen meestal 
pietluttigheden. Niet dat ze niet hadden 
moeten aangeklaagd worden vaak verra
den ze een laakbare mentaliteit. Maar ze 
hebben doorgaans geen ernstige gevol
gen. We maken hierbij een uitzondering 
voor de biezonder krasse want jarenlange 
ontstentenis van taaikaders in onderafde
lingen van de ministeries van 
Economische Zaken, Verkeerswezen 
(Jemelle en Mechelen), Tewerkstelling en 
Arbeid (nl. het Instituut voor de 
Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden), 
Financiën (het Gemeentekrediet) alsme
de Wetenschappelijke en Culturele 
Instellingen onder voogdij van de minis
ter van Wetenschapsbeleid: Nationaal 

VU&rP Pielt voor één zetei 
Europees Parlement 

De twee VU&lD-europarlementsleden Neily Maes en Bart Staes 
willen een punt zetten achter de maandelijkse geldverslindende 
verhuis van het Europees Parlement tussen Brussel en 
Straatsburg Ze vragen de Europese Raad in Helsinki het artikel 
over de EP-zetel in herziening te stellen tijdens de komende 
Intergouvernementele Conferentie Samen met enkele colle
ga's hebben de VU&ID'ers de 626 europarlementsleden een pe
titie voorgelegd waarin de Europese Raad wordt gevraagd 
komaf te maken aan de pendelbeweging van en naar 
Straatsburg Deze verhuis slorpt volgens Julian Priestley, secre
taris-generaal van het Europees Parlement, zo'n 15 procent van 
het budget op Dit komt neer op 5,5 miljard frank Na twee 
dagen hebben reeds 100 parlementsleden de petitie onderte
kend Dit toont duidelijk aan dat het over-en-weer-gereis steeds 
meer vragen oproept 

Vanuit democratisch oogpunt is het volgens de VU&ID-parle-
mentsleden trouwens onaanvaardbaar dat ze met zelf mogen 
beslissen over de zetel van hun assemblee Vooralsnog kan de 
zetelkwestie enkel worden beslecht in het kader van een wijzi
ging van de Europese verdragen Daarom vragen de onderteke
naars de Europese Raad op de eerstvolgende top in Helsinki het 
betrokken verdragsartikel voor herziening vatbaar te verklaren. 

(fV) 

D e Vaste Commissie voor Taaltoezicht werd in 

1963-'64 opgericht om toezicht uit te oefenen op de 

toepassing van de nieuwe taalwetgeving die in de jaren 

zestig hoog op de politieke agenda stond. Vijfendertig 

jaar later nam een Wlf-medewerker eenjaarverslag van 

de commissie door en stelde een en ander vast. 

• SAMENLEVING • 

Orkest van België, de Munt en de 
Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen. 

Er vallen nog een paar zaken op. De 
Voerense franskiljons liggen biezonder 
alert op vinkenslag. Ze mogen uit 
Tongeren geen (Franse) brief met 
Nederiands briefhoofd ontvangen of de 

klachten tegen het gebruik van de Engelse 
taal in officiële en semi-officiële stukken. 
In een aantal gevallen kan dit toeristisch 
verantwoord worden maar de VCT ver
oordeelt de andere gevallen kordaat. 
Vooral Belgacom is in dit beddeke ziek. 
In enkele omstandigheden wordt het ge
bruik van inwijkelingentalen als Arabisch 

Taalklachten 
Vaste Commissie krijgt een taaiklacht op 
haar dak. 

NIET NAÏEF ZIJN 
Anderzijds stellen wij vast dat er zowaar al 
Vlaamse ambtenaren en instellingen zijn 
die enige onwil aan de dag leggen om aan 
Franstaligen langs de taalgrens en in faci
liteitengemeenten de hen wettelijk ver
schuldigde taalrechten toe te kennen. Fair 
play ontzegt ons, deze houding goed te 
keuren. Toch hebben wij er begrip voor 
Wij begrijpen namelijk dat zij bezield zijn 
door de wil, de verfransing af te remmen, 
ook daar waar de wet haar nog duldt. We 
mogen immers zo naïef niet zijn, te 
menen dat een correcte naleving van de 
taalwet noodzakelijkerwijze tot rechtvaar
dige taaitoestanden leidt. 
Wetten, ook taalwetten, zijn tenslotte 
niets anders dan het resultaat van politie
ke overeenkomsten. Onder sterkere 
Vlaamse druk zouden zij voor de bescher
ming van grensland-Vlamingen afdoender 
geweest zijn. 

VREEMDE TALEN 
Een nieuwigheid is het opduiken van 

en Turks aanvaardbaar geacht. Toch blijft 
het beginsel, alleen de drie landstalen (al
leen of samen) officieel te handhaven, on
verkort gehandhaafd. 
Bijna hadden we vergeten het te vermel
den omdat we het zo gewoon zijn: 
Franstaligen nemen bijzonder vlug aan
stoot aan nog maar de aanwezigheid van 
een niet noodzakelijke tweetaligheid (bv. 

op een treinticket voor een Thalys-reis 
naar Frankrijk). Sommigen, die in eenta
lig Nederlands taalgebied wonen, willen 
zelfs dan het recht hebben, met Belgacom 
in het Frans te corresponderen. 
Tenslotte viel ons een groot verschil op 
tussen de werkzaamheden van de Franse 
en de Nederlandse afdeling van de VCT. 
Deze hebben alleen over klachten binnen 
het eigen taalgebied te adviseren. De 
Nederiandse afdeling heeft in 1998 hier
omtrent 35 adviezen uitgebracht, de 
Franse geen enkele. De agressiviteit van 
Franstaligen in Vlaanderen blijft dus over
eind, die van Vlamingen en Duitsers bin
nen Wallonië onbestaande. 
Wat al deze adviezen uiteindelijk opge
bracht hebben, blijft onbekend. De be
trokken overheden zijn immers niet ver
plicht er rekening mee te houden. 

Kareljansegers 

Hoe een taaiklacht 
indienen? 

leder van ons stoort zich wel eens aan taalovertredingen en wordt bekropen 
door goesting om een klacht neer te leggen Maar hoe? Bij wie? Waar moet 
de klacht neergelegd worden? Mag dit mondeling? Moet dit schriftelijk en 
al dan met aangetekend? Wat zijn de kansen op succes? En vooral: zal mijn 
klacht wat uithalen? 
Op liefst 33 van zulke vragen passen evenveel antwoorden en deze staan 
geformuleerd in de eenvoudige brochure 'De overheid overtreedt de taal
wetten? Ik doe er iets aani' 
Wie deze brochure wenst te ontvangen kan ze aanvragen by het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum (t.a v Hilde Jadues) Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel 

Geen vergissing in St.-Pieters-Leeuw 
Op 23 november ondervroeg Kameriid 
Annemie Van de Casteele (VU&ID) in de 
bevoegde Kamercommissie minister van 
Justitie Mare Verwilghen over de opgeleg
de tweetaligheid van de vrederechter van 
Sint-Pieters-Leeuw. 

Midden november was er beroering ont
staan over de hervorming van de gerech
telijke kantons. Deze wet van 25 maart 
1999 voorziet in een nieuwe indeling 
voor de gerechtelijke kantons en bepaalt 
dat de Vlaamse faciliteitengemeente 
Bever nu voortaan bij het Vlaamse kanton 
Sint-Pieters-Leeuw hoort. Hierdoor moe
ten zowel de plaatselijke vrederechter als 
zijn griffier voortaan een Frans taaiexa
men afleggen. 

Zowel de gemeente Sint-Pieters-Leeuw als 
de Vlaamse regering, onder impuls van 
minister Bert Anciaux, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand rond Brussel, dienden 
tegen deze volgens hen ongrondwettelij
ke wet een klacht in bij het Arbitragehof 
Daarover ondervraagd door Van de 

Annemie Van de Casteele 

Casteele, antwoordde minister Verwil
ghen dat hij de uitspraak van het Arbitra
gehof ter zake afwacht. Dat arrest moet 
dan worden uitgevoerd. Verwilghen wees 
er ook op dat deze aanpassing destijds 
blijkbaar was ontsnapt aan de aandacht 
van het Parlement. Noch de administratie, 
noch de parlementaire voorbereiding 
konden hem vertellen waarom deze wijzi

ging toen was goedgekeurd. CVP-Kamer-
lid Simonne Creyf sloot zich bij de vraag 
aan en vroeg of het hier niet ging om een 
onzorgvuldigheid van de vorige regering 
en van het parlement. Oud-minister van 
Justitie Tony Van Parys verklaarde dat de 
nieuwe wet in de praktijk niets verander
de omdat daarmee een feitelijke (maar 
onwettige situatie, want strijdig met de 
taalwetgeving in gerechtszaken) werd be
stendigd. 

Hieruit kon Van de Casteele slechts aflei
den dat het niet ging om een 'vergissing' 
maar dat (sommigen in) de vorige rege
ring wel degelijk wist(en) dat op die ma
nier het behoud of de invoering van nieu
we faciliteiten werd beoogd. Het VU-ka-
merlid drong hierop nogmaals aan op de 
spUtsing van alle gerechtelijke instellin
gen van het gerechtelijk arrondissement 
Brussel in 2 unicommunautaire instellin
gen, de Franse bevoegd voor Brussel 19 
en de Nederlandse bevoegd voor Brussel-
Haile-Vilvoorde. 
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Nieuw dynamisch 
vu-bestuur voor Lennil< 

Onlangs is in Eizeringen (een dorp in 
Lennik), na verkiezing door de leden, het 
nieuwe Volksunie-afdelingsbestuur voor 
Lennik voor de komende drie jaar samen
gesteld. Op de eerstvolgende bestuursver
gadering werden de functies verdeeld. Er 
werden ook twee bijkomende bestuursle
den gecoöpteerd. 

Hierbij de volledige samenstelling: Daniël 
Van der Sypt, voorzitter; Wim Durang, se
cretaris en jongerenwerking; Fons Van 
den Bossche, penningmeester; Chris 
Aernouts-Van Belle, 1ste ondervoorzitter 
& gemeenteraadslid; Piet Durang, 2de on
dervoorzitter; Geert De Cuyper, commu
nicatie, pers en gemeenteraadslid-fractie-

leider; Ernest Vankelecom, ledenadminis
tratie en gemeenteraadslid; Jeannine 
Durang-Arys, organisatie; Georges 
Herremans, propaganda; Hilde 
Herremans-Van Meulder, vrouwenwer
king; Marcel Herremans, seniorenwer
king, gemeente- en OCMW-raadslid; 
Etienne Van Vaerenbergh, vorming, man-
datarissenwerking, gemeenteraadslid en 
Vlaams parlementslid. 
Wim Durang en Etienne Van Vaerenbergh 
maken ook deel uit van het nieuwe ar
rondissementeel bestuur van VU-Halle-
Vilvoorde. 

VU-Lennik staat bekend als een dynami
sche VU-afdehng met een actieve werking 

/Va de samenstelling bleef er nog tijd over 
voor een Idekje van het nieuwe bestuur in 

zijn historisch stamlolcaal met het 
schitterende uithangbord 'In deVerzekering 

tegen de Grote Dorst' te Eizeringen. Daar 
biedt afscheidnemend uitbaatster Margriet 

Beyl (85 jaar jong) al 30 jaar lang warme 
gastvrijheid aan VU-Lennik voor 
vergaderingen, feestelijkheden, 

spreekbeurten. 

in de gemeente. Gelet op de vele op sta
pel staande activiteiten, zal dit met het 
nieuwe bestuur zeker niet anders zijn. 

Secretariaat van VU-Lennik is: 

Poelstraat IA, 1750 Lennik, 

02/532.16.23, 

E-mail: VU-Lennik@ comports.com 

Ontmoetingen met 
Geert Bourgeois 

en Patriic 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 Vankrunkelsven. 

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. 

Nieuwe 

tijden 

VU-voorzittersverkiezing 2 0 0 0 

Bourgeois en Vankrunkelsven zijn aanwe

zig op tien ledenontmoetingen. Elk VU-lid 

is welkom op een van volgende data: 

Vrijdag 10/12 - arrondissement 

Antwerpen - Berchem, Cultureel 

Centrum (Driekoningenstraat 126) 

om 20u. 

Zaterdag 11/12 - arrondissementen 

Halle-Vilvoorde én Brussel -

Brussel, Congressenpaleis, 

Sottiville-zaal om lOitóO. , 

Maandag 13/12 - arrondissement 

Mechelen én Tbrnhout -

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. 

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

Maandag 20/12 - provincie West-

Vlaanderen - Roeselare, CC De Spil 

3l> U\. 
(Spilleboutdreef 1) om 20u. 

l i l *i^t''"3 

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 W-partijsecretariaat. 

Tel 021219.49.30, fax 02/217.3510, 

via e-post: voorzitter 2000@volks-

unie.be 

De regionale vu-krant 

Het 
partijbestuur 

deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 6 december Jl. werd volgende pers

mededeling verspreid. 

FRANSTALICEN MOETEN 
ACHTERSTALLIGE 
RSZ-SCHULDEIM WEL BETALEN 

Vorige week was reeds duidelijk dat het Franstalig 

onderwijs 5,5 miljard fr. in schuld staat bij de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De minister

president van de Franse Gemeenschap Hasquin 

laat nu zonder schroom weten dat Wallonië de 

achterstallige bijdragen niet zal betalen omdat de 

schuld dateert uit de periode van voor de federa

lisering van het onderwijs. 

De financiële noden van de Franstaligen zijn 

groot. Na het gebedel voor 2,4 miljard extra aan 

onderwijsfinanciering wordt nu een schuld van 

5,5 miljard doorgeschoven naar de federale staat 

Zij federaliseren systematisch hun betalingen 

Elke verantwoordelijkheidscultuur ontbreekt bij 

de bewindvoerders in het zuiden van het land. 

Hasquin vergeet alleen dat reeds in de periode 

voor 1989 er een gesplitste begroting was inzake 

de onderwijskredieten. De RSZ-schuiden zijn dui

delijk de verantwoordelijkheid van de Franstaligen 

en maken deel uit van de toenmalige 'Rbegro-

tlng'. Voor de VU moeten de Franstaligen dus wel 

degelijk de miljardenschuld terugbetalen aan de 

Sociale Zekerheid. Indien zij dit weigeren, stelt de 

VU voor dat ook de Vlaamse regering haar finan

ciële verplichting aan de RSZ niet langer al te 

nauw neemt. 

7 
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Na de sluiting 
van Verlipaclc 

• UIT DE REGIO • 

De teloorgang 

van Verllpadc 

toont aan hoe 

Droosde 

werkzekertield 

8 

Nu de ovens van Verlipack in Mol defini
tief gedoofd zijn wordt nog maar eens 
vastgesteld worden hoe broos werkzeker
heid in het huidig economisch klimaat is. 
De inspanningen die door arbeiders en 
bedienden geleverd werden om 'hun' be
drijf overeind te houden waren enorm en 
maakt dat niemand onverschillig kan blij
ven bij deze gang van zaken. Dat is de me
ning van Rik Geyzen, VU-schepen te Mol 
en van Kris Van Dijckyizzms volksverte
genwoordiger en burgemeester van 
Dessel. 

SPITAELS 

Rik Geyzen: „Nu het opnieuw bang af

wachten is of er al dan niet nog een nieu
we overnemer komt opdagen, brengt het 
niet veel zoden aan de dijk om lang stil te 
staan bij deze gemiste kans. 
Desalniettemin moeten we hieruit toch 
ook wel lessen trekken. Het feit dat de on
roerende goederen onder voogdij staan 
van een Franstalig curator en de manier 
waarop deze het dossier heeft laten betij
en, zegt veel over hoe men bezuiden de 
taalgrens de situatie van de Vlaamse ar
beiders bejegent. Het roept herinnerin
gen op aan de socialistische politieker 
Guy Spitaels, die zich ooit liet ontvallen 
meer bekommerd te zijn om een Waals 
kapitalist dan om een Vlaamse arbeider 

Het toont nog maar eens aan, met harde 
reéle feiten, dat meer Vlaamse autonomie 
niet ingegeven is door een eng egoïsme 
maar door levensnoodzakelijke zelfbe
schikking." 

STENEHEI 
De sociaal-economische situatie van de 
regio Balen-Dessel-Mol krijgt met dit de
bacle nog een bijkomende opdoffer te 
verwerken. De Volksunie van de regio 
verklaart zich dan ook bereid om samen 
met alle partners in dit dossier de handen 
uit de mouwen te steken om een kente
ring te bewerkstelligen. In de wetenschap 
dat de regio haar erkenning zal krijgen als 
doelstelling-2-gebied, dienen enkele dos
siers dringend aangepakt te worden. 
Kris Van Dijck: „De roep om extra be
drijventerreinen zoals ze ook door de vak
bonden en werkgevers geuit wordt, kan 

de Volksunie volmondig onderschrijven 
Zeker wanneer het gaat over de sanering 
van vervuilde bedrijventerreinen en ge
westplanwijzigingen waar industriezones 
met nucleaire toepassing geherdefinieerd 
kunnen worden tot ambachtelijke zone. 
Hiermee komt er geen onevenwicht in de 
huidige gewestplannen. De Volksunie er
gert zich vooral aan het feit dat de vorige 
Vlaamse regering het licht op groen zette 
om de KMO-zone 'Stenehei' in Dessel uit 
te breiden, doch GOM-Antwerpen, die 
deze opdracht kreeg, nam na een halfjaar 
nog geen enkel initiatief" 
Te veel instanties zijn bezig met de eco
nomische situatie in de Kempen, waar
door men door de bomen het bos niet 
meer ziet! Kris Van Dijck vindt samen
spraak en éénduidigheid dan ook drin
gend hodig om 'als Kempen' een gewicht 
in de schaal te kunnen leggen. 

OOST-VLAANDEREN 
za. 18 dec. NINOVE: Kerstfeest van 

VVVC-Ninove. Om 12u.30 in Salons Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Uitge
breid menu aan 900 fr NIet-leden 1.000 fr 
Bedrag vóór 10/12 storten op rek. 979-
1300520-46 van VWC-Ninove. 

ZO. 19 dec. AAICEM: 4de Vlaamse 
Kerstmarkt. Vanaf 15u. 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. Ro-
denbachtfonds Erpe-Mere. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 9 dec. IZECEM: De nieuwste 

spraaktechnologie gedemonstreerd. Door 
lic. Fillp Deprez (Lemout & Hauspie). Om 
20u. In het auditorium van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegangsprijs 80 fr., abo's gratis. 
Org.: VSVK. 

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

za. 11 dec. IZECEM: Hutsepotte-
llng, met samenkomst in het Vlaams Huls 
om 17Ü.15 en hutsepot om 20u. In het 
Nieuw Gemeentehuis In Kachtem. Vooraf 
inschrijven bij Victor Steelant 
(051/31.22.30), Joris Verbeke 
(051/30.48.08) of Wilfried Lagaze 
(051/30.48.78). Org;: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

zat. 11 dec. ROESELARE: Amnes
tie-Fakkeltocht. Samenkomst om 18u.30 
aan het standbeeld van Rodenbach. 
Verenlgingsvlaggen welkom. Info: Gunther 

Naeye, 051/70.58.24. Org.: Vlaamse Vlag-
ge. 

zo. 12 dec. lEPER: Wl-Kerstfeest. 
Om 14U.30 In CC De Meersen te leper 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 vóór 6/12 op 
nr 057/20 24.68. 

Dl. 14 dec. KORTRIJK: Kookdemon
stratie door kok Steven Holvoet. Om 
19U.30 In Trefcentrum West-Flandrie, Graaf 
Cwijde van Namenstraat 7. Deelname in de 
kosten: 250 fr Inschrijven bij Bernadette 
Damlens, 056/21.26.99. Org.: FW-Kortrijk. 

Di. ia dec. IZECEM: Laatste fiets
tocht van het jaar 1999. Start aan het beeld 
Het Paar (Korenmarkt). Org.: VVVG-
Fletsclub. 

WO. 15 dec. IZECEM: 'Actief bur
gerschap - evolutie naar een volwaardig 
Vlaams Parlement', door Hilde Houwen. In 
de Plantynzaal van de Izegemse Stads
bibliotheek (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. lEPER: Lach je te plet
ter met Gert Boullart. Om I5u. in het 
Gasthof Ter Camere, Zonnebeekseweg 286 
te leper Toegang: 150 fr., H-3pas 100 fr 
Org.: VWG i.s.m. ministerie v.d. Vlaamse 
Gemeenschap, afd. volksontwikkeling en 
bibliotheken. 

DO. 16 dee. BRUGGE: Voordracht 
over 'Lernout & Hauspie. Spraak en taai-
technologie' door Caroline Tytgat. Om 15u. 
in De Gulden S0oor, 't Zand 22 te Brugge. 
Org. informativa vzw. 

Di. 21 dec.tZECEM: Jaarlijkse statu
taire leenvergadering met tombola en te
rugblik op het afgelopen jaar In De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: WVG-
Izegem. 

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

WO. 29 dec. IZECEM: naar Trier 
met FVV-lzegem. Meer Info bij Renata 
Blondeel (051/30.48.08). 

Ma. 3 Jan. ROESELARE: Nieuwjaars
feest, opgefleurd met moppen door FIrmin 
Debusseré, atg. voorzitter VWG. Om 
14U.30 in feestzaal Mandelhove, Westlaan 
417. Org.: VWG-Roesela re. 

zo. 16 Jan. BISSECEM: vu-Nieuw-
jaarsreceptle van VU-arr Kortrijk-Roese-
lare-Tielt met als gastspreker ondervoorzit
ter Erie Defoort. van 11 tot 13u. in Ont
moetingscentrum, Vlaswaagplein te Bisse-
gem (aan station). Aansluitend: Ribbetjes-
feestmaal. Deelname: 500 fr, In vvk. 425 fr 
(rek.nr 463-2154261-62 van VU-Kortrijk 
met vermelding ribbetjes). 

VLAAMS-BRABANT 
Vr 10 dec. LENNIK: viering/on

deronsje' uit dank voor 30 jaar gastvriheld 
voor vu-LennIk in stamkroeg 'in de 
Verzekering tegen de Grote Dorst', met af
scheidnemend uitbaatster en trouw lid 
Margriet Beyl (85 jaar jong). Kerkplein te 
Elzeringen (Frans Baetensstraat), vanaf 
19u. Org.: VU-Lennik. 

za. 18 dec. BRUSSEL: Dag van 
Volkeren In Solidariteit. Om 11u. bezeoek 
Vlaams Parlement: 12u.30 lunch; I4u. be
zoek Nationaal Congres van Koerdistan; 
15U.30 bezoek delegatie Baskische Rege
ring te Brussel, 17u. opening tentoonstel
ling 'Euskadi om van te houden -
Vlaanderen maitatzeko', in het Koerdische 
Instituut. Deelnemen kan de ganse dag of 
een onderdeel afzonderlijk. Org. en info: 
FVK-Rodenbachfonds vzw, tel. 
09/223.77.42, fax. 09/223.71.87. 

vr. 7 Jan. LANGDORP: Gespreks-
avond door prof. Danny Pleters over 
'Actuele politieke hangijzers' en 'VU: in op
positie en regering'. Om 20u. in het 
Parochiezaaltje van Langdorp-centrum,. 
Inkom gratis, info: Mario Bergen 
(016/56.40.59) Of Jef Van de Broeck 
(016/56.01.85). Org.: Vlaamse Jongeren 
Aarschot 

ANTWERPEN 
Vr 10 dec. EDEGEM: Naar het to

neel. Streven speelt 'Gouden Vij
ver".Inschrijven vóór 6/12 bij Agnes 
(457.76.86). Org.: FVV-Edegem. 

zo. 12 dee. MOL: VUJO en vu op de 
kerstmarkt in Mol (Rondplein Mol-
Centrum), met een Vlaams Koffiehuis, met 
verschillende speciale koffle's. Van 10 tot 
I8u. Toegang gratis. Contactpersoon: 
Christophe Verdonck, 014/32.40.06. 

Ma. 13 dec. KALMTHOUT: Jan 
Verschueren over 'De werking van tele-
onthaal'. Om 20u.15 in Monida, St.Jozef-
laan 1. te Heide-Kaimthout. Deelname: 
leden 150 fr, niet-leden 200 fr. (1 con
sumptie inbegrepen). Org.: FW-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 Kring 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, niet-leden 
50 fr Org.: FVV-Berchem. 

Do. 16 dee. WOMMELCEM: 
Kerstzangavond met Oekraïens kwintet 
'Loubsjstok'. Om 20u. in Home StJozef te 
Wommelgem. Inkom gratis, info: Ward 
Herbosch, 03/353.68.94. Org.: KK Jan 
Puimège. 

Vr 17 dec. EDEGEM: 
Kerststemming. Inschrijven bij Josée vóór 
12/12 (449.79.01). Org.: FW-Edegem. 

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

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

Dl. 28 dec. BORGERHOUT: Kerst-
stallentocht doorheen de Kempen. Deel
name: 850 fr (autocar, gids en kerstmaal
tijd). Vertrek om 10u. Inschrijving en Info 
bij Jan De Scheerder, 03/236.45.40). Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. 
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Het is of nooit 
meer! 

De nieuwe resultaten 

Doorlopende opdracht 
(invullen in drukletters a.u.b.) 

Opgelet!!! 

U s t u u r t deze betal ingsopdracht 

naar h e t w e e k b l a d WIJ, 

Barr ikadenple in 12 t e 1000 Brussel. 

Opdrachtgever 

Ik ondergetekende naam/voomaam 

straat/nr./bus 

LU_„L .LLLLLI_I_UI_I. 

postnr./gemeente 

houder van zichtrekening 

.f5j—.1 l _ i _ i _ | — l _ L 

verzoek de doorlopende opdracht ten laste van mijn 

rekening uit te voeren volgens de hierna vermelde 

gegevens, en dit tot schriftelijke opzegging. 

Begunstigde 

VPRTI vzw - Weekblad WIJ 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Betaalorder 

bedrag: ISOfr 

periodiciteit: maandelijks '°5~ 

op rekeningnummer: 435-0272161-59 

dit voor de eerste keer op l_J_J | ^1^1 L 

Gestructureerd nummer: 

Datum J^ LU! LLU. 

Handtekening 

Wat wervers kunnen! 
In de loop van verleden week kreeg een eerste reeks afdelingsvoorzitters hun werkmap opgestuurd, vergezeld 
van de vraag om het onderdeel van het WIJ-reddingsplan 'de afdehng werft' op te starten. Bedoeling is dat 
elke VU-afdeling 10 nieuwe abonnees aanbrengt. De voorzitter wordt gevra^d de actie op de eerstvolgende 
bestuursvergadering te agenderen en te bespreken hoe de campagne kan worden aangepakt. 
Hieronder brengen wij opnieuw een overzicht van de nieuwe abonnementen van de voorbije week en door 
wie ze op ons secretariaat werden aangebracht. Mogen wij u volgende week tussen deze groep verwelkomen? 

WERVERSCROEP 
1. Jan Caudron, Erpe-Mere 

2. Geert Bourgeois, Izegem 

3. Geert Dessein, Ledegem 

4. Frieda Brepoels, Hasselt 

5. Öara Hertogs, Turnhout 

Harold Van de Perre, Dendermonde 
6. Hugo De Mol, Lebbeke 

Walter Soethoudt, Antwerpen 

67 
14 
13 
7 
5 
5 
4 
4 

7. Juul Denayer, Buizingen 

8. X, Sint-Amandsberg 

Maurice Passchyn, Meise 

Ivo Coninx, Genk 

Bart Staes, Antwerpen 

Greet Claes, Liedekerke 

Dirk Goossens, Knokke-Heist 

Totaal 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

134 (+19) 

OPERATIE 1 + 1 = 7.000 

Volgende lezers brachten elk één nieuwe abonnee aan: Karin Denruyter, Glabbeek; Rik Bellefroid, 

Wommelgem; André September, Opwijk; Maria Rutten, Tessenderlo; Mia Pais, Laakdal; Luk Draye, Herent; 

Dries De Smet, Kessel-Lo. (+7) 

19 + 7 + 132 (totaal vorige week) = 158. (Afgesloten op maandag 6 december) 

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 we 
in 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 dooriopende op

dracht IS eenvoudig, u moet er zelfs niet 
voor uit huis komen. Op het document, 
dat wij hierbij afdrukken, vult u onder de 
titel Opdrachtgever uw gegevens in, u be
zorgt de ingevulde en ondergetekende 
betalingsopdracht aan het WIJ-
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 nü aan te passen.) 

Meer info? Bel 02/219.49.30. 

Vragen naar Hilde De Leeuw of Mia 

De Prins. Fax: 02/219.97.25. 9 

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

Het Comité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keuze(s) aan) 
• treed ik toe tot de Werversgroep. 
• doe Ik met mijn afdeling. tBge aan de actie De afdeling werft, 
• doe ik mee aan Operatie ^liM^^ 7.000, 
• stort ik vandaag 1 800 fr in liet WiJ-plus-Fonds (rek nr 435-0272161-59) en scinenk 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, Barrikadenplein 12, 1000 Bnjssel; fax: 02/219.97.25 
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Guido Moons 
gelauwerd 

• UIT DE REGIO • 

Guldo Moons, 

dé beweger 

van de 

Vlaamse bewe

ging, hier 

samen met 

Geert 

Bourgeois. 

Op 19 november werd de 30ste André 

Demedtspn]s door de Marnixring Kortrijk 
Broei aan Guido Moons toegekend. De 
prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, heeft 
als bedoeling iemand die naar de geest en 
de idealen van André Demedts bijzonder 
veel verdiensten heeft verworven op het 
gebied van de algemene kunst- en cul-
tuurverspreiding in Vlaanderen, in Frans-
Vlaanderen en in alle gemengde taalge
bieden; de integratie van het Nederlands 
taalgebied en de culturele contacten met 
Zuid-Mrika. 

De Marnixring wil met de toekenning van 
de prijs de laureaat eren voor zijn over
tuigde en overtuigende werking in de 
Vlaamse beweging. Guido Moons aarzelt 
niet wanneer de integriteit van ons taal
gebied onrecht gedaan wordt om samen 
met andere medestrijders in hpt TAK, 
waarvan hij jarenlang woordvoerder was, 
dit onrecht aan de kaak te stellen en te ij
veren voor rechtsherstel. Acties in de 
Rand rond Brussel, in Zaventem, in 
Ronse, aan de Vlaamse kust, in Brusselse 
ziekenhuizen zijn zovele voorbeelden. 

Dat waakzaamheid en alerte reactie nog 
steeds noodzakelijk zijn, werd onlangs 
weer eens bewezen n.a.v. de strubbelin
gen rond het feest van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen in Brussel. Hoewel, 
de acties van TAK vaak op veel onbegrip 
stuiten, ook in Vlaanderen, heeft de lau
reaat nimmer versaagd om weerwerk te 
bieden, steeds hoofs, verzoeningsgezind, 
bezield met een groot rechtvaardigheids
gevoel en radicaal wanneer het moet. 
Naast het TAK is de laureaat ook nog ac
tief in tal van andere Vlaamse cultuur- en 
strijdverenigingen. 

Eigenlijk zit Guido Moons nooit stil en 
ontpopt hij zich tot wat een vriend over 
hem schreef; „de beweger van de Vlaamse 
beweging". Zijn sociale bewogenheid en 
zijn uitgesproken rechtvaardigheidsge

voel sterken hem in zijn strijd voor am
nestie en in zijn werk voor de herziening 
van het proces-Vindevogel. 

Ook zijn taak als lesgever aan autistische 
kinderen getuigt van zijn sociaal engage
ment. 

Indien Vlaanderen stilaan zijn zelfstandig
heid verkrijgt, dan is dit te danken aan de 
voortrekkers in de Vlaamse beweging. 
Guido Moons mag deze titel met trots 
dragen. Hij is de jongste jaren niet meer 
weg te denken uit de Vlaamse beweging 
als initiatiefnemer, organisator, redacteur 
en spreker. 

Wij sluiten ons graag aan bij de lovende 
woorden die Guido Moons te horen 
kreeg toen hij de prijs overhandigd kreeg. 

Wevako 

Steun voor Jazzstudio 
en De Muze 
Tl een parlementaire vraag aan de ministers van Cultuur, Bert 
Andaux en van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten 
breekt Vlaamse volksvertegenwoordiger Jan Loones een lans voor 
het alternatieve kunstonderwijs. 
In zijn vraag ging het concreet om de opleiding die jonge professione
le muzikanten krijgen aan de Jazzstudio In Antwerpen. 
Wat de financiële ondersteuning van het alternatieve muzlekonder-
rlcht betreft, verwijst de minister van Cultuur naar zijn collega van 
Onderwijs en Vorming, met wie hij beloofde overleg te plegen, te meer 
daar hij zich bewust is van de reële behoefte bij vele jonge aankomen
de muzikanten aan dergelijke alternatieve Instellingen. 
Volgens Jan Loones Is een Initiatief zoals de Jazzstudio In Antwerpen 
evengoed mogelijk in de rest van Vlaanderen. Zo is er het zeer bijzon
der Initiatief van 'De Muze' in Koksijde dat, In het kader van een nieuw 
Koksijds casinoproject, zijn intrek zal nemen In de lokalen De Pit. 

10 

Samen met zijn Vlaamse, Baskische en 
Koerdische vrienden organiseert FVK-
Rodenbachfonds op zaterdag 18 decem
ber een trip van Vlaanderen over 
Baskenland naar Koerdistan... en dit alles 
in het multiculturele hart van onze 
Vlaamse hoofdstad Brussel. 
's Morgens brengen ze een bezoek aan 
het Vlaams Parlement. Na de lunch wordt 
de groep ontvangen door het Nationaal 
Congres van Koerdistan en de Delegatie 
van de Baskische Regering in Brussel. U 
kunt er vernemen in welke mate de men
sen- en volkerenrechten van deze naties 
reeds erkend zijn of tot op heden nog ge
schonden worden. Rond 17u. worden 
allen in het Koerdisch Instituut verwacht 
waar de tentoonstelling 'Euskadi om van 

Dag van volkeren 
in solidariteit 

te houden - Vlaanderen maitatzeko' 
wordt geopend in aanwezigheid van ver
tegenwoordigers van de Vlaamse, 
Baskische en Koerdische gemeenschap. 
De culturele kruisbestuiving volgt in mu
ziek, video',s, hapjes en drankjes... 
De voltallige staf van RVK-
Rodenbachfonds en het Koerdisch 
Instituut nodigen allen uit op deze ont
moeting tussen Vlamingen, Basken en 
Koerden binnen de brede waaier van hun 
culturele en politieke activiteiten. 

Overtuigd van uw hoop op de erkenning 

van de mensen- en volkerenrechten voor 

allen in een sociaal rechtvaardige wereld

orde, rekenen zij op uw talrijke aanwezig

heid op deze samenkomst van volkeren in 

solidariteit. 

Dag van volkeren in solidariteit, 
vooraf telefonisch inschrijven op 

tel. 09/223.77.42 of 

fax 09/223.71.87 
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WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

IVlinimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel +BTW21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 

V'jJIliüili'i 

www.volksanl«.be 

F1D19V ns 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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mailto:redactie@vprti.be
http://www.volksanl�.be


O nkruid houdt tuinliefhebhers erg bezig, niemand 

wil het. Om daarbij te helpen bedenkt de 

chemische industrie steeds nieuwere middelen. Tot nu toe 

waren deze in meerdere of mindere mate schadelijk voor 

mens en dier Nu zou er een milieuvriendelijke oplossing 

bestaan, onder de wat overtrokken naam TopGun. Wij 

zetten het middel aan Rik Dedapper voor en vroegen zijn 

commentaar 

Eerst dit: ECOstyle is een van oorsprong 
klein Fries bedrijf dat zich reeds vanaf de 
vroege jaren 70 toelegt op het introduce
ren van biologische land- en tuinbouw en 
daarvoor de nodige milieuvriendelijke 
middelen ontwikkeh. 

100% NATUURLIJK 

In de aanbiedingsfolder van het bedrijf 
lezen we dat TopGun het eerste onkruid
bestrijdingsmiddel is dat 100% natuurlijk 
is. De ingrediënten zijn van natuurlijke 
aard: plantaardige vetzuren en katoen-
zaadolie. Deze vetzuren komen van natu
re ook voor in o.m. brood, vlees en fruit, 
maar ook in het menselijk lichaam en in 
de bodem. 

Na toepassing worden de vetzuren van 
het middel door bodembacteriën, die in 
de bodem aanwezig zijn, als voedselbron 
gebruikt. Zo is, aldus de fabrikant, 
TopGun binnen enkele dagen volledig uit 
de grond verdwenen. 
Hoe werkt het middel? Na bespuiting 
treedt binnen enkele uren bruinverkleu-
ring van de bladeren op. De werking be
staat uit het afbreken van de cellen in de 
bladeren van het onkruid. TopGun, ver
dund met water, lost bladvetzuren op 
waarna de plant verdort. Er treedt geen 
aantasting op van de wortels: sappen 
worden naar boven geperst maar verdwij
nen echter weer snel uit de verdorde bla
deren. Veelal worden de wortels hierdoor 
uitgeput en sterven ze af. Hergroei kan, 
na 14 dagen, met een tweede bespuiting 
bestreden worden. 

TopGun wordt verspoten op ongewenste 
planten. Geen enkele plant is ertegen be
stand. Het middel is dan ook niet geschikt 
voor het bestrijden van onkruid in ga
zons, wel op terrassen, paden, grindpa
den, bermen en onder verhoute struiken 
en bomen. Ook tijdelijk onbeteeld land 
kan met het middel onkruidvrij gemaakt 
worden. Direct daarna mag gezaaid en ge
plant worden, aangezien er geen schade
lijke reststoffen in de bodem aanwezig 
zijn. 

Omdat TopGun op de celmembranen van 
het onkruid werkt, houdt dat in dat de 
plant goed geraakt dient te worden, het 
middel werkt niet als men het uitsluitend 
op de grond spuit. Jonge planten zijn 
beter te bestrijden dan oudere, dat heeft 
te maken met de doordringbaarheid van 
de cellen (minder verhout). Het snelst 
wordt effect verkregen bij warm en zon
nig weer, maar dit is geen voorwaarde 
voor een doeltreffende werking. Na de 
bespuiting is een periode van enkele uren 
droog weer gewenst. 
Voor meer informatie over TopGun werd 
voor de tuinliefhebber een folder ge
schreven met daarin de meest gestelde 
vragen en antwoorden omtrent deze na
tuurlijke onkruidbestrijder. Prijs: 500 ml 
kost 345 fr., 1 liter kost 499 fr. Tot daar de 

VOORBEHOUD? 

Is dit uiteindelijk dé bio-oplossing voor 
onze gestage strijd tegen onkruiden? Om 
het antwoord te kennen verzoeken wij de 
wetenschappers ons te bevestigen dat dit 
product in alle geval veilig is voor mens 
en dier, milieu en bodemwater inbegre
pen. 

Misschien kan ons voorbehoud sommi
gen verwonderen. Maar, lang geleden 
werd o.a. het pesticide glyfosaat Roundup 

Ooit werd in Chemical World gewaar
schuwd dat Roundup leukemie kan ver
oorzaken. Proeven bij dieren wezen bo
vendien uit dat Roundup genetische en 
chromosomale afwijkingen in de hand 
kan werken. 

Milieuvriendelijk 
wapen 

tegen onicruici 
zelfs in zeer groene tijdschriften warm 
aanbevolen. Nooit echter door ons, wat 
ons toen, jammer genoeg, enkele vriend
schappen heeft gekost. 
Intussen wordt sinds jaren, na grondig 
wetenschappelijk onderzoek, in de open
bare parken van diverse Nederlandse ste
den. Roundup afgeraden bij de onkruid-
bestrijding. 

Toegegeven, er is een oneindig verschil 
tussen het chemische glyfosaat Roundup 
en de organische vetzuren van TopGun. 
Daarom zijn we blij met het product dat 
best 100% milieuvriendelijk en veilig kan 
zijn. Zo hopen en verwachten we. 

PRAKTISCH BEKEKEN 

In de groentetuin kan TopGun de bran

der vervangen bij de teelt van wortelen en 
voor alle andere teelten bij de zgn. 'valse 
zaaibedden'. 

Het is duidelijk dat dit bij wortelen even 
vóór de opkomst van de wortelen moet 
gebeuren, wanneer muur, knopkruid en 
andere hardnekkige onkruiden snel op
komen. Voor gewoon opkomende andere 
teelten legt men de bodem zaaiklaar en 
na het opkomen van de onkruiden be
sproeit men met TopGun, waarbij o.a. 
ook grassen en andere met de brander 
moeilijker te bestrijden onkruiden vernie
tigd worden. De volgende dag, of de
snoods eerder, kan men zaaien of plan
ten. Alvorens aan spuiten te denken 
raden we aan de (gratis) brochure 'De 
Bio-Tuinier' door te nemen. 

Rik Dedapper 

Info: Ecostyle, Potterstraat 167 te 

Sint-Pauwels. Tel. 03/780.35.90. 

Wakker liggen 
van onkruid 
hoeft niet 
meer, bang z|]n 
om vergiftigd 
te worden door 
chemische on-
kmldbestrljders 
ook niet. 
Het Is haast 
niet te geloven! 
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Vlaamse belforten op wereldlijst 
Het Comité voor de bescherming van het 
cutureel en natuurlijk Werelderfgoed van 
de UNESCO heeft tijdens zijn 25ste zitting 
(van 29 november tot 4 december ji. te 
Marrakech -Marokko) 24 Vlaamse belforten 
op de wereldlijst van het cultureel erfgoed 
geplaatst. Sinds 1996 is ons land, samen 
met nog 157 andere landen, lid van de 
UNESCO-Conventie van 1972 voor de be
scherming van het cultureel en natuurlijk 
erfgoed. De UNESCO (de organisatie voor 
vorming, wetenschap en cultuur van de 
Verenigde Naties) moedigt hiermee op 
wereldvlak de identificatie, de bescher
ming en de Instandhouding van het cultu
reel en natuurlijk erfgoed aan. De UNESCO-
Conventie is een verdrag, waardoor de lid
staten er zich toe verbinden om financiële 
en intellectuele bijstand te verlenen voor 
de bescherming van het cultureel erfgoed. 
Alle landen hebben een erfgoed waarop ze 
terecht fier zijn. De sites met een univer
sele uitzonderlijke betekenis kunnen op 
voorstel van de landen waann ze gelegen 
zijn op de lijst van het Werelderfgoed wor
den ingeschreven. 

Bekende voorbeelden van sites, ingeschre
ven op de lijst van het Werelderfgoed zijn: 
de piramides van Cizeh in Egypte, de 

Acropolis in Griekenland, de Mont-Saint 
Michel en de Notre Dame In Frankrijk. 

SYMBOOLWAARDE 
in 1998 werden reeds dertien Vlaamse be
gijnhoven ingeschreven op de wereldlijst. 
Daar komen nu nog eens 24 Vlaamse bel
forten bij. Deze inschrijving betekent een 
erkenning van hun universele waarde en 
een oproep tot internationale solidariteit 
voor hun bescherming en instandhouding. 
In de zuidelijke Nederlanden dragen bel
forten, als wachttoren, vanaf de 
middeleeuwen de stadsklok en later het 
horloge en beiaard die het burgerlijke 

leven regelen; ze symboliseren bovendien 
tot op heden de diepmenselijke hang tot 
vrijheid, democratie en medebeheer van 
de leefomgeving en markeren onze ste
den met hun specifiek profiel 
De term 'belfort' of 'bergfroot', zou terug
gaan op het Frankische 'frithu' of vrede, in 
combinatie met 'burg/berg' Van meet af 
aan bezit dit bouwtype een fundamentele 
symbolische waarde die zijn vormelijke en 
typologische evolutie overstijgt. 
Oorsprong en geschiedenis van de belfor
ten zijn nauw verbonden met de ontwikke
ling van onze middeleeuwse steden: hun 
belang en concentratie in het hart van het 
toenmalige Europa vertegenwoordigen op 
zich een merkwaardig en uniek fenomeen. 
In het historische Brabant en aangrenzen
de gebieden wordt de rol van het burger
lijke belfort vaak overgenomen door de 
hoofdkerk: de stad Is er eigenaar van het 
volledige gebouw of zijn westwerk en 
brengt er van oudsher de charters In 
onder, zoals o.m. in het oorspronkelijke 
Romaanse westpartij van de Leuvense Sint-
Pleterskerk. Samen met de 24 Vlaamse 
monumenten werden ook nog 6 Waalse 
belforten ingeschreven op de lijst van het 
Werelderfgoed. 

9 december 1999 
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I Enkele jaren geleden zond Teleac op Ned2 de schitterende 
reeks Keizers onder het mes uit. Daarin werd - aan de hand van 
de biografie van zes belangrijke Romeinse keizers - het verhaal ge
daan van de opkomst en de ondergang van het Romeinse rijk. 
Caesar, Augustus, Nero, Hadrianus, Constantijn en Justinianus 
werden - haast letterlijk - onder het mes gelegd. Zoals gebruikelijk 
bij uitzendingen van Teleac verscheen daarover ook een boek, sa
mengesteld door Phil Grabsky, die ook tekende voor de docu
mentaires. Dit vlot leesbare boek verschaft extra tekstmateriaal bij 
de beelden van de TV-reeks. (Uitg. Teleac/Not. 995 fr.) 
I Bij Athenaeum - Polak & Van Gennep verscheen dit jaar een 

KLASSIEK 

nieuw deel in de reeks met vertalingen van bekende Romeinse 
schrijvers. Na o.a. Livius en Ovidius is het nu, voor de tweede keer 
al, de beurt aan Marcus Tullius Cicero, één van de bekendste 
schrijvers en redenaars uit de eerste eeuw voor Christus. In deze 
De kleine Cicero. Mensen en goden staan bijdragen over de 
aard van de goden en de verhouding tussen de mensen en de 
goden. De selectie is van die aard dat ze een evenwichtig overzicht 
geeft van de verschillende meningen en van de belangrijkste filo

sofische scholen en daarmee tegelijk ook een staal van de religi
euze vragen waarmee de Romeinen worstelden. Cicero zelf geeft 
weinig antwoorden, maar laat wel een aantal visies de revue pas
seren. Zijn verdienste bestaat erin dat hij op een heldere wijze een 
aantal elementen uit de Griekse filosofie in het Latijn wist om te 
zetten. (1999. 310 fr) 

É Dit jaar verscheen bij Tirion Ramses II - De Bijbelse farao, 
een vertaling uit het Duits van het werk van Philipp Vandenberg. 
Deze biografie bevat een schat aan informatie maar is, door de 
vlotte, soms verhalende schrijfstijl van de auteur, zelden tot nooit 
belerend. Een aanrader (1999. 595 fr.) 

^ BOEKEN • rran-
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U et jeugdboek zit in de lift. 

Een selectie van recente literatuur. 

Voor de Jeugd 
In Een pluisje van de zee, geschreven door 
Willy Spillebeen wordt het verhaal verteld 
van Tan, een Vietnamese bootvluchteUng 
die in coma belandt, nadat hij zichzelf uit
gehongerd heeft. Zijn pleegmoeder, noch 
de psychiater hebben hiervoor enige ver
klaring. Als de jongen ontwaakt, slaagt hij 
er niet in zijn verhaal te vertellen. Hij kan 
het zo moeilijk uiüeggen in het Engels. 
Toch is er meer Tan worstelt al te nadruk
kelijk met zijn verieden, terwijl hij er niet 
kan over praten. Wanneer hij een non ont
moet, die als missionaris in Vietnam ge
werkt heeft, verwerkt hij langzamerhand 
zijn verieden. Zijn pleegouders zijn ervan 
overtuigd dat Tan zich schuldig voeh. 
Waarom? 

Een pluisje van de zee is een schier onge
looflijk en toch waargebeurd verhaal. Op 
meeslepende wijze wordt Tans nog jonge 
leven uit de doeken gedaan: zijn kindertijd 
tijdens de oorlog; zijn 'toevallige' vlucht 
uit Vietnam, de wantoestanden waarmee 
zijn ouders te kampen hebben. Tan doet 
opmerkelijke pogingen om zich in België 
in te burgeren. Maar, dat lukt niet al te 
best. Met de hulp van zijn pleegouders zal 

hij daar na verloop van tijd in slagen. 

IEDER HUISJE ZIJN KRUISJE 

In Angst van K.M. Peyton wordt nader in
gegaan op rijkeluikindjes. Op het eerste 
zicht hebben ze alles mee. Maar, ieder 
huisje heeft zijn kruisje en dat geldt even
zeer voor Jonathan. In het boek wordt 
achter de rijke fagade gekeken. De jongen 
zit met veel tegenzin op kostschool, het 
leven is er saai. Tot er meer spanning 
komt dan Jonathan lief is. Hij wordt im
mers ontvoerd en ontsnappen blijkt on
mogelijk. Er wordt een pak losgeld geëist, 
zoniet wordt Jonathan naar de eeuwige 
jachtvelden gestuurd. In het tweede deel 
van het boek pleegt Jonathans leraar zelf
moord. Althans, dat wordt vermoed, tot 
de kat op de koord komt en blijkt dat de 
leraar dpor een andere leraar werd ver
moord. Precies voor de moordende leraar 
brengt Jonahtan heel wat sympathie op. 
De keuze tussen verstand en gevoel drijft 
hem tot het uiterste. Van de eerste tot de 
laatste bladzijde wordt de lezer meege
sleurd in een wervelwind vol onverwach
te gebeurtenissen. 

OPNIEUW 
Bij Flamingo Pocl<ets, onder de l<oepei van uitgeverij Ambo/Anthos (Amsterdam) versche

nen dit jaar onder meer Het einde van Allee en De voorlezer. De eerste is een tinriiler van de 
hand van A.iVI. Homes die voor liet eerst verscheen in 1996 en waarin een jonge studente een 
correspondentie begint met een man die ai ruim 23 jaar gevangen zit voor sexuele geweid-
pieging Naarmate de twee meer brieven schrijven naar eil<aar ontrafelt zich stukje bij beetje 
het verhaal van de gevangene. 'De voorlezer' is een verhaal van Bernard Schlink dat voor het 
eerst In een Nederlandse vertaling verscheen in 1996. Dit boek beschrijft de relatie tussen een 
jonge Duitse scholier met Hanna een vrouw van in de dertig. De jongeman leest haar boeken 
voor en ze kennen een heftige relatie. Op een dag is Hanna verdwenen. Later ziet de jongeman 
haar terug op een plaats waar hij dat nooit verwacht had. (Flamingo Pockets. 1999. 298 fr. per 
uitgave). 

Uitgeverij Archipel startte enige tijd geleden met een nieuwe reeks die 'Crime klassiek' ge
doopt werd. Zoals de naam al doet vermoeden bestaat ze uit heruitgaven van grote, bekende 
thrillers. Dit jaar werd de reeks aangevuld met het overbekende boek De postbode belt alt(|d 
tweemaal van de hand van James M Cain dat voor het eerst verscheen in 1934 Het boek is in
middels vier maal verfilmd. De meest recente prent was deze met Jack Nicholson en Jessica 
Lange in de hoofdrollen. Omwille van de gewelddadigheid van _het werk, maar ook de pikante 
scènes, werd het werk in veel landen verboden. (Archipel. -19$;9.;:500 fr.) 

Ook de reeks van heruitgaven van Simon Carmiggelt wordt verder uitgebreid. Bij De 
Arbeiderspers verschenen recent dne nieuwe delen die de penode 1965 tot 1971 bestrijken. 
Kroeglopen/Gewoon maar doorgaan bevat Carmiggelts kroegverhalen. Morgen zien we wel 
weer/Je biyft lachen toont de lezer een vrolijke Carmiggelt aan het eind van de jaren '60. Myn 
moeder had gelüfcn'wljfelen Is toegestaan dateren uit 1969 en 1970 en bevatten onder meer 
bijdragen over Carmiggelts overleden moeder (De Arbeiderspers. 1999. 699 fr. per deel). 
Het nawoord is van Ludo Abicht (Uitg. Peickmans 1999 695 fr.). 

Wijzen we tot slot op het verschijnen van een tweede druk van een heruitgave van Jozef 
Simons' Eer Vlaanderen vergaat Het werk, over het leven aan het front in WO l en over de op
komst van de Frontbeweging verscheen voor het eerst in 1923, maar geldt nog altijd als een 
van de allerbeste boeken die ooit over de Groote Oorlog zijn geschreven Het nawoord is van 
Ludo Abicht (Uitg. Peickmans. 1999 695 fr.). 

MARITA 
DE STERCK 

SPIINTERS 
QJJERIDO 

ONTROEREND 

Spiegels van Lome is een ontroerende 
dichtbundel en meteen ook het opmerke
lijke debuut van een 17-jarige. In haar ge
dichten weerspiegelt Lome wat er omgaat 
in de denkwereld van jongeren. De toon 
is fris en helder en borrdevol originele 
woordspehngen. De herkenbaar is groot 
en daardoor zijn de gedichten voor ieder
een toegankelijk. 

ALMAAR HERKENBAARDER 

Het is intriest, maar het wordt een almaar 
herkenbaarder verhaal. In Patrick V van 
Rob Baetens wordt het verhaal verteld van 
een door de moeder verwaarloosde en 
door meerdere stiefvaders misbruikte 
jongen. Hoe kunnen we van zo iemand 
verwachten dat hij nog een normaal leven 
kan leiden? Niet dus, want hoe Patrick 
daartoe ook pogingen onderneemt, hij 
slaagt er niet zich op het rechte pad te 
houden. Zijn leven bestaat uft een aan
eensluiting van instellingen, doorverwij
zingen en psychologen. Zeker tegen een 
dergelijke achtergrond doet de Uefde 
wonderen. Jonathan leert Elke kennen, 
aan haar kan hij tenminste alles kwijt. 
Rob Baetens beschrijft op een rauwe en 
raken manier het leven van Patrick: een 
spannend verhaal met een ontroerend 
einde. 

WATERVAL 

Splinters van Marita de Sterck is een 
143bl2. lange waterval waarin men mee
gesleurd wordt door de onthutsende ge
voelens rsajtttta en Anton. Voor de eer
ste keergaat Jutta op kamp en het is me
teen raak: ze is stapelzot van Anton. Hun 
liefde lijkt niettemin op een kat-en-muis-
spel. Want Jutta heeft één grote barrière 
waardoor ze zich niet helemaal kan 
geven: het verleden met haar vader 
Samen hebben ze fantastische momenten 
beleefd, maar Jutta's vader blijft een scha
duw werpen op de liefde van het jonge 
koppel. Meer nog, ondanks talloze pogin
gen van Anton dreigt hun romance op de 
klippen te lopen. 
De centrale vraag in dft boek is of men 

ooit kan hefhebben zonder er 'splinters' 
aan over te houden. De auteur geeft op 
een gedreven manier een antwoord, 
ledereen denkt daar anders over, ook de 
geliefden zelf! 

DE DOOD 

De dood. Een ongrijpbaar, delicaat 
thema. Toch slaagt Gerda Van Erkel er in 
Rimpels en Gerius in deze thematiek op 
een geraffineerde wijze te benaderen. De 
vraag waar toeval eindigt en schuld begint 
staat centraal in het ontroerend verhaal 
van een door schuldgevoelens geplaagde 
jongen die na de dood van zijn zus zijn 
leven richting probeert te geven. 

Sarah Mathys 

<=* Een pluisje van de zee. Willy 

Spillebeen. Uitg. Davidsfonds-

Infodok, Leuven. 595 fr. 

°» Angst. KM. Peyton. Uitg. Querido, 

Amsterdam. 399 fr. 

«> Splinters. Marita De Sterck. Uitg. 

Querido, Amsterdam, 550 fr. 

°» Rimpels en Geruis. Gerda Van 

Erkel. Uitg. Davidsfonds-Infodok, 

Leuven. 595 fr. 

^ Spiegels. Lome. Uitg. Clavis, 

Hasselt. 450 fr. 

<» Patrick V. Rob Baetens. Uitg. 

Clavis, Hasselt. 595 fr. 
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vroem, vroem 
... boem! 

• CULTUUR • 

Uitgeverij Clavis uit Hasselt put nogal wat 
van haar auteurs uit de deelnemers aan 
de 'Prijs van de stad Hasself, een wed
strijd voor illustratoren. Onder hen zat 
vorig jaar ook Karen fattyn die met 
'Maithe wil een kusje geven' (Uitg. Clavis 
- Hasselt. 1999. 495 fr.) toe is aan haar 
eerste ui^egeven boek. Een echt pren-
terix)ek-oude-stijl is het zeker niet. Met 
verschillende materialen heeft Pattyn col
lages gemaakt, wat het geheel bijzonder 
fraai en 'echt' doet ogen. De hoofdrol
speelster in dit verhaal is het meisje 
Marthe dat toch oh zo graag een huisdier 
had gehad. Maar haar moeder ziet dat niet 
zitten en dus is Marthe genoodzaakt om 
zelf een oplossing te zoeken. Zonder twij
fel een van de meer in het oog springen
de Clavis-uitgaven van 1999. 
Enkele jaren geleden verscheen het pren
tenboek Van apedraf tot kikkersprong'. 
De uitgave moest middels gelijkenissen 
tussen turnoefeningen en bewegingen 
van dieren de kleinsten onder ons aanzet
ten tot meer - plezierige - beweging. Ook 
'Peutergym en dierenplezier' van Zita 
Newcome (Uitg. Clavis - Hasseh. 1999. 
495 fr.) speelt in op hetzelfde principe. 
Deze uitgave is een mix van verklarende 
prenten en een tekst op rijm. De kinde
ren die het hele programma afwerken -
gaande van de pinguïnstap over de kwal-
lendans tot de wormrol - zijn ongetwij
feld aan een dutje toe. 
Een erg verzorgd prentenboek - met heel 
erg mooie illustraties - is Vroem vroem 
... boem' van Marita de Sterck en Ingrid 
Godon (Uitg. Querido - Amsterdam. 
1999. 559 fr.) Het meisje Ma)a speelt daar
in de rol van 'huisterrorist' door met haar 
driewieler veel, zoniet alles, in het hon
derd te doen lopen. Maja slaagt erin om 
niet alleen haar ouders, maar ook de 
postbode, haar vriendjes, haar broer en -
jawel - ook zichzelf de duivel aan te doen 
door haar onvoorzichtig gedrag met de 
loopfiets. 

SLAPEN 

„Sommige kinderen zijn helden" opent 

'Nachtgeluiden' van Henny Fortuin en 

Helen van Vliet. (Uitg. Ploegsma -

Amsterdam. 1999- 698 fr) „Die doen ge

woon zelf het grote licht uit voor ze sla

pen gaan." Pauline is helaas niet één van 
die kinderen die niet bang zijn voor en in 
het donter. IntegendeeL ze is erg bang 
van de nachtelijke geluiden rondom haar. 
Die kan ze niet altijd even gemakkelijk 
thuisbrengen en daarom geeft ze er maar 
een eigen draai aan. Gelukkig blijken alle 
geluidjes die ze hoort wel degelijk toe te 
schrijven aan hoogst natuurlijke ver
schijnselen. Het boek bevat - voor wie dat 
wenst - vier afzonderlijk van elkaar te ver
tellen verhaalt)es en is erg mooi geïllus
treerd. 

Ook Violet kampt met slapeloosheid en 
wel in Het kleine-kamertjes-kasteel', het 
eerste prentenboek van Katrien Thant. 
(Uitg. Clavis - Hasselt. 1999. 495 fr.) Dat 

komt omdat ze is wakker gemaakt door 
het overvliegen van een vliegtuig. Violet 
gaat daarop naar de slaapkamer van haar 
ouders, maar wanneer ze merkt dat die 
nog liggen te ronken, stapt ze binnen in 
het deurtje in de maan. Daar maakt ze 
kennis met de bewoners van een groot 
'kasteel' met daarin allemaal verschillen
de figuurtjes. Maar, zoals wd vaker in een 
appartementsgebouw, de verschillende 
types komen niet altijd zo goed met el
kaar overeen... Violet zoekt voor hen een 
oplossing. 

GRIEZELEN 

Niet alle prinsessen zijn gelukkig zoals ze 
worden geboren. Dat leert ons althans 
'De prinses met de lange haren' van 
Annetnarie van Haeringen (Ui^. Leopold 
- Amsterdam. 1999. 550 fr.) Het meisje 
wordt geboren in de koninklijke fimilie 
van een zeer arm land. Het opvallende 
aan het kind is dat haar haar heel ei^ snel 
groeit. En de koning wil niet dat het 
wordt geknipt. Nogal wiedes, want voor 
hem betekent het haar van zijn dochter 
op den duur een bron van inkomsten. 
Fantasierijk boek! 

Dat laatste geldt overigens ook voor 'Stef 
Skelet wil vliegen', een werk van Riske 
Lemmens, gewezen laureate van de illu

stratorenwedstrijd van de stad Hassek 
(Uitg. Clavis - Hasselt. 1999. 495 fr.) 
Lemmens won destijds met een projea 
over griezels en monsters en ook in dit 
nieuwe prentenboek spelen dit soort cre
aturen een vooraanstaande roL Stef 
Skelet is wat men in de volksmond noemt 
een 'hopeloos geval'. In plaats van in een 
kast te gaan hangen of in de kelder te 
gaan rammelen om de mensen angst aan 
te jagen is hij vastbesloten te gaan vliegen. 
Wanneer hij merkt dat hij de zwaarte
kracht niet kan overwinnen door met zijn 
annen op en neer te gaan knutselt hij zelf 
allerlei voorwerpen in elkaar om todi 
maar de lucht in te gaan. Dat lukt meestal 
ook, maar altijd maar voor enkele secon-
•den. Van één ding is Stef Skelet zeker de 
hoge vlucht komt voor de val... 
Reginald, tot slot, is een spookje dat meer 
doktersbezoek nodig heeft dan gezond 
voor hem is. In 'De opcraae van spookje' 
0acques Duquennoy. Uitg. Clavis -
Hasselt. 1999. 450 fr.) krijgt hij eerst te 
kampen met mazelen en geelzucht om 
uiteindelijk op de operatietafel te belan
den. Daar ontdekt de dokter dat er iets 
niet goed is met zijn tikker. En dat is wel 
heel letterlijk te nemen: de wekker die de 
dokter opvist uit Reginalds laken bevat 
geen wijzers... Mooi door zijn eenvoud. 13 

Wie eens wat anders zoekt dan de glitter 
van de vele kerstmarkten kan best terecht 
in een dorp in de Westhoek. Want daar 
heeft de Beauvoordse werkgroep de kerst
sfeer opgebouwd rond de herdersfiguur en 
de ster. 

Carol Vandoorne. „Op weg naar de dorpen 
Wülveringem en VInkem - samen vormen 
zij Beauvoorde - ontmoet je herders met 
hun schapen en waakhonden Zij trekken op 
in de richting van die grote ster, ergens 
tientallen meters boven Huize de Bn/arde. 
Zij wenkt, want daar is het te doen. 
Onderweg kom Je nog andere schapenhoe
ders tegen' bedoeïnen, laplanders, proven-
calen Uit alle streken komen zij, net als 
ieder van ons, mensen onderweg 
Beauvoordewaarts Voor sfeer is gezorgd 
kunstig uitgeholde voederbieten en hon
derden sterren licfiten aan de gevels Toch 
nog anders dan de lampensiierten m de 
steden en de chiqué-sparren. Hter durven 
mensen aan de vensters van hun huizen 
nog een kerststalietie zetten, of gewoon
weg wat l icht" 

TONEEL ^ 
In die dagen wordt de Wulvenngemkerk 
twee keer omgedraaid, in een theater Op 
tweede kerstdag, zondag 26 december en 
op zaterdag 8 januan, telkens om I 7 u , 
voert de St -Omaarsgllde haar kerstspel op, 
'2000 jaar later.' is de titel. Het werd spe
ciaal voor Beauvoorde geschreven door de 

Kerst in Beauvoorde 
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0e poststempels zoals z\] tijdens de kerstweek 

in Christkincll worden afgedrukt en 
op zondag 9ianuari 2000 in Beauvoorde. 

man van het leperse Flanders Fields, Wim 
Chielens De regie ligt bij Beauvoordes huis-
regisseur Claude De Beuckelaere Het to
neelstukje evoceert het Kerstgebeuren in 
een hedendaags verhaal Cafébaas Leon -
alias Johan Herreman, volbloed in zijn ro1 -
en zijn herbergierster Paafa''- ïpeels geac
teerd door Katrien Depuydt - hebben 
vluchtelingen op de dooi de toegang tot 
hun café ontzegd Buurvrouw Margnet, een 
weduwe, ontfermt zich over die tnestig-
aards En wat er gebeurde^ Chnstiane 
Dequeecker is Margriet en zij doet de ver
telling volks en echt, het alternatieve 
Beauvoorde waadig 

Na de vertoning kan met de acteurs een 
Glühwein gedronken worden in tiet gezelli
ge Huize de Bryarde vlakbij. 

DRIE VROUWEN 
'Van klei tot keramiek' en 'Schilderijen uit 
het Saarland', zijn tentoonstellingen Alix Is 
een Zwitserse en waalde over naar de 
Westhoek, Celia /s een kind van de streek. 
Voor beiden zijn kleuren en vormen hun 
geheimtaal die ze overbrengen In gebakken 
aarde Soms grillig, soms vol fantasie en 
toch herkenbaar De derde vrouw is 
ingeöorg Krause, zij komt uit het Saarland 
en schildert in sprekende verftaal, durft 
mengen met collages Warm en gevoelig 
Werk van deze drie vrouwen vind je in Huize 
de Bryarde, dagelijl<s gratis toegankelijk van 
15 tot I8u., van 24 dec. '99 tot 9 januari 
2000 

DRIE KONINGEN 
Op zondag 9 januan 2000 van 10 tot I7u 
opent de Post in Casthof Driekoningen in 
Beauvoorde, zijn allereerste gelegenheids-
kantoor van de 2iste eeuw met een dag-
stempel rond het Driekoningenfeest. Het 
gaat hier om een dubbele afstempeling In 
de kerstweek gebeurde dat met traditione
le luister in Christkindi, dat mooie dorpje in 
hartje Oostenrijk Ook op die postzegel zijn 
rierders en koningen -bij het Jezuskind Een 
prachtige afstempeling, onmisbaar voor 
liefhebbers van filatelie 
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VOOR EEN BUONA SERA OP CANVAS 

Je zou toch zeggen dat in muziekland, door het recente succes 

van de orkesten van o.a. Rude Jake en Brian Setzer (die dit jaar 

maar liefst twee Grammy's in de wacht sleepte) en andere retro 

swingbands, ergens de naam van zanger, trompettist en compo

nist Louis Prima terug zou moeten opduiken. Maar neen hoor In 

filmland is dat wél het geval Regisseur Don McGlynn, een veter

aan op het gebied van documentaires heeft met 'Louis Prima -

The Wildest!' een document van 82 minuten samengesteld dat ie

dere liefhebber van zijn muziek het hoofd op hol kan brengen. 

Deze 'Wildest' slaat op de show die Prima in de jaren '50 gaf en 

waarvan in 1957 'The wildest at Lake Tahoe' op plaat verscheen. 

Melanie Orifftth 

In 

'Nobodys Fooi'. 

Zat. 11 dec., 

Ned. 1 om Ou.31 

^•^sis/ What About Bob? Amerikaanse komedie van 
Frank Oz uit 1991, met BUI Murray, Richard Dreyfuss en 
Julie Hagerty, Leo Marvin is een befaamde maar preten
tieuze psychiater. Hij staat op het punt om met zijn 
gezin met vakantie te gaan wanneer hij door de tv 
wordt gecontacteerd om een interview te geven naar 
aanleiding van zijn nieuwste boek. Van een collega krijgt 
Leo ene Bob Wiley op zijn dak gestuurd. Bob Is een de
pressieve man vol fobieën... Zon. 12 dec., VT4 om 
20U.15 

^tSS? crossling Delancey isabelie Grossman, een 
knappe Intelligente vrouw van joodse afkomst, werkt in 
een boekhandel In New York. Zij organiseert er o.a. par
ty's en lezingen voor succesauteurs en hoewel zij er 
vaak In contact komt met heel wat knappe kerels, heeft 
zij nog steeds geen vriend... Amerikaanse romantische 
komedie van Joan Miclin Silver uit 1988, met Amy Irving, 
Peter Riegert en Jeroen Krabbé. Maan. 13 dec. Kanaal 2 
om 20U.55 

^^S^ Zalm voor Corleone in zijn nieuwe reismagazine 
is Herman Van Molle verliefd op Fortunata, een mooie 
Siciliaanse schone. Van haar vader mag hij alleen met 
haar trouwen als hij verse Noorse zalm naar het trouw
feest meebrengt. Die zalm is de rode draad om van 
Noorwegen, via verschillende Europese landen, naar 
Sicilië te reizen. DIns. 14 dec.. Canvas om 22u.25 

^^sS? Edward ScIssorhands Amerikaanse romantische 
komedie van Tim Burton uit 1991, met Johnny Depp, 
Winona Ryder, Kathy Baker en Dianne Wiest. in een klein 
Amerikaans stadje heeft een uitvinder een nieuwe mens 
geschapen. De uitvinder is helaas overieden voor hij de 
handen van de jongeman kon afwerken, en zodoende 
blijft Edward alleen achter op het kasteel van zijn schep
per met een stel messen en scharen op de plaats van 
zijn vingers. Woens. 15 dec. Kanaal 2 om 21u.20 

^^^:=!^ De late shift in het reportagemagazine over het 
sociale en economische leven In Vlaanderen vandaag 
aandacht voor bodemsanering, Die zal tientallen, zoniet 
honderden miljarden frank kosten omdat we zitten op
gescheept met een loodzware erfenis van een weinig 
milieuvriendelijk industrieel beleid. Dond. 16 dec. 
Canvas om 22u.50 

Splendor Italiaans drama van Ettore Scola uit 
1990, met Marcello Mastroianni, Manna Vlady en 
Massimo Troisl. Signor Jordan is de uitbater van de 
Splendor, een regionale bioscoop. Als het einde van het 
'filmpaleis' onafwendbaar blijkt, duikt steun op uit een 
totaal onverwachte hoek... Vry. 17 dec, Ned. 3 om 
0U..16 

NIEUW IN DE BIOS 

Prima 's muziek viel in de jaren '30 bijzonder in de smaak en was 

een direct succes aan de kassa. De laatste jaren raakte zijn werk 

wat in de vergetelheid. Prima groeide op in het Franse kwartier 

van New Orleans waar hij op 7 december 1911 werd geboren. Hij 

leefde er binnen een smeltkroes van rassen en muziekstijlen en 

voegde daar zijn eigen Italiaans-Amerikaanse stijl aan toe. Naast 

zijn liefde voor vrouwen en drank was er zijn onblusbare drang 

om op te treden voor een publiek. Hij veroverde New York en 

Hollywood zonder veel inspanningen te moeten leveren. In de 

jaren veertig maakte hij de triomftocht van de big bands mee, en 

schreef zelfs een van de grootste successen van die tijd: 'Sing! 

Sing! Sing!'. Weinigen weten dat de swingende aap in Disney's 

'Junglebook' de stem van Louis Prima meekreeg. 

Vijf vrouwen en enkele liefdesverhoudingen (waarbij Jean 

Harlow wordt genoemd) verder, verliest hij in 1978 de strijd 

tegen een hersentumor 

De regisseur heeft zeer degelijk omgesprongen met het beschikba

re materiaal, want in verschillende van de optredens uit de jaren 

vijftig, laat hij de band de songs volledig uitspelen. En nu maar 

hopen dat Canvas deze rubiek onder ogen krijgt! 

Willem Sneer 

• MEDiA 

Gisteren nog bij Rob,... 
In kringen die vroeger wel eens met 

'links' werden omschreven, maar vandaag 
eerder met het stempel 'progressief' of 
'onafhankelijk' door het leven willen 
gaan, wordt steeds meer openlijk kritiek 
geuit op de openbare omroep. Zo heeft 
Yves Desmet, hoofdredacteur van De 

Morgen en medewerker aan 'Het 
Schaduwkabinet' van VTM, in de afgelo
pen maand minstens twee keer de pen 
opgenomen om de (verdoken) reclame 
op de openbare omroep te verketteren. 
In zijn editoriaal van dinsdag 30 novem
ber jl. maakt Desmet zich nog eens boos 
omdat 'De XII werken' van twee dagen 
voordien niet meer of niet minder dan 
een reclamespot voor Humo zou zijn ge
weest. In andere dagbladen was dan weer 
te lezen dat het weekblad voor zoveel 
'product placement' en vrije publiciteit 
rond de 60 miljoen £r. aan reclamegelden 
had moeten ophoesten. In een media-om-
geving waarin voor iedere fr. reclame-in
komsten wordt gevochten is dat bepaald 
niet weinig. Het zal ook wel de belang
rijkste reden zijn voor het stijgend onge
noegen. 

Ook het Vlaams parlementslid Jo 

Vermeulen (Agalev) moet het programma 
met stijgende onvrede hebben aangeke
ken, want hij stelde daarover een actuele 
vraag aan Vlaams minister van Media Dirk 

Van Mechelen (VLD). Hij stelde dat de 
VRT zich met deze aflevering van 'De XII 
werken' op 'de grenzen van de reclame
beperkingen' begaf De minister ant
woordde met erop te wijzen dat er een 

duidelijk onderscheid moet worden ge
maakt tussen de aanleiding en het gevolg. 
De aanleiding van de 'reclame' was in dit 
geval een uitdaging van Guy Mortier, 

hoofdredacteur van Humo. Het gevolg 
was, inderdaad, de publiciteit. „De pro
gramma's rond de nieuwe woning en de 
verkoop van een weekblad maken echter 
duidelijk dat het programma zich in een 
grijze zone bevindt. We moeten de evolu
tie nauwlettend in de gaten houden, zon
der al te snel concluies te trekken. Wat me 
wel gestoord heeft zijn de verwijzingen 
naar het programma in het journaal. Het 
journaal moet zich strikt aan zijn informa
tieve taak houden." Met dat laatste kan je 
haast niet anders dan ermee eens zijn. 
Pikant detail: in zijn vraag laat de 
Agalev'er letterlijk weten dat hij de VRT 
'zeer genegen' is. Kan ook moeilijk an
ders: hij mag gedurende 15 weken na el
kaar opdraven in 'De laatste show', ook al 
een programma van Woestijnvis, het pro
ductiehuis van o.m. 'De XII werken'. 
Week na week wordt gepeild of zijn po
pulariteit is gestegen. Presentator Bruno 

Wyndaele wil aantonen dat je politici kan 
maken middels de media. 

Het had het voorwerp kunnen zijn 
van een parlementaire vraag. Over een 
soortgelijk onderwerp vroeg Marijke 

Dillen (VB) overigens ook meer uitleg aan 
Van Mechelen: of het wel geoorloofd was 
dat Patrick Janssens gedurende bijna 
twee weken vlak voor ieder VRT-radio-
journaa! reclame mocht maken voor 
Job@. Van Mechelen maakte zich er wel al 

Rob, met de 'R' van 'reclame'? 

te gemakkelijk vanaf door te melden dat 
dit een zaak was voor het Vlaams 

Commissariaat voor de Media (VCM) en 
dat daar totnogtoe geen klacht in die aard 
was binnengelopen. Janssens' naambe
kendheid heeft er ongetwijfeld wel bij ge
varen. De man weet dan ook wat reclame 
maken is.. . 

Los daarvan valt het trouwens op dat 
radioreclame voor VUM-producten tel
kens zeer dicht tegen het aanvangsuur 
van het journaal ligt. Vanzelfeprekend 
heeft dat niets te maken met het gegeven 
dat de VUM, middels de VAR<onstructie, 
kort bij de bron zit. 

VT4 krijgt gelijk van de Raad van State 
in zijn klacht dat het VCM niet de be
voegdheid heeft om het kanaal met een 
Britse licentie te schrappen van de kabel 
indien het niet Vlaams wordt. De uit
spraak ten gronde moet nog volgen, maar 
meestal volgt die de eerste uitspraak. VT4 
blijft - zeker vooriopig - officieel Brits. 

14 

Het is niet uitgesloten dat we op donderdagavond voor
taan toch opnieuw zullen afstemmen op TV1. De praat-
barakken hebben daar plaats gemaakt voor 'Het leven 
zoals het is', een maaksel van het productiehuis 
Kanakna, dat dit keer een 'docusoap' over het 
Antwerpse politiekorps in elkaar heeft gestoken. Het 
programma volgt de gebeurtenissen van de politiemen
sen uit de 'zone City'. Daarin ligt niet alleen de meer 
welvarende buurt rond de Jan Van Rijswijcklaan, maar 
ook de buurt:en rond het De Coninck- en het St. 
Jansplein en die tegen het sport:paleis. Ovenwegend zijn 
dat buurten die men nogal eens eufemistisch wil om
schrijven met de term 'volks', maar die in feite een ver
gaarbak zijn van mensen die in deze maatschappij te 
weinig kansen krijgen of ze om tal van redenen niet kun
nen of willen nemen. 

Zo maakten we in deze eerste aflevering kennis met een 
gezin waarbij was ingebroken De ellende droop van het 
scherm, het hele huis was overhoop gehaald, kinderen 
die compleet in paniek sloegen, een vader die, in blinde 
woede onstoken voor zoveel pech en onrecht, op de ca
meramensen afstormde We zagen ook hoe een - over
duidelijk dronken - Antwerpenaar voor de zoveelste 
keer zijn paspoort kwam laten hernieuwen. Voori:s was 
er een discussie te zien tussen een straatveegster en 

een man die blijkbaar weggeborsteld was. Tot slot kre
gen we beelden van twee Marokkaanse meisjes die door 
twee landgenoten van het mannelijk geslacht waren be-

Petje af 
voor de politie 
Het leven zoals het Is, donderdag 2 december 1999, TV1 

laagd en die daarop naar de politie trokken. 
Deze 'Het leven zoals het is' had bepaald geen 'Hill 
Street Blues'- of 'Miami Vice'-allures. Integendeel. 
Spektakel was er niet. Naarmate de uitzending vorderde 
groeide evenwel ons respect voor de mensen die, ge
stoken in een toch al niet zo geliefd uniform, hun werk 
trachten te doen in een samenleving die overioopt van 
wrevel. De agenten wisten steeds hun kalmte te bewa
ren, ook bij mensen en omstandigheden waar dat mis
schien niet echt gemakkelijk was. Zij zorgden voor dat 
kleine beetje gezond verstand dat afwezig was in alle si
tuaties die we vandaag te zien kregen. Neen, petje af 
voor de politiel 

Krik 
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Millenniumgekte 
Naar aanleiding van de interessante reac
tie van lezer Maddens uit Kortriji< (WIJ, 
2dec. ji -Millenniumgel<te) op liet even 
interessante artikel '2000 of 2001?' van 
Hermans Wilms (WIJ, 25 nov, j i ) zou ik uit 
een boek van Jean Mathieu-Rosay willen 
citeren. 
De auteur Is een autoriteit op liet vlak van 

de geschiedenis van het pausdom. Deze 
ieraar klassieke talen kreeg op vraag van 
de aartsbisschop van Mayence een leer
stoel geschiedenis van het katholicisme 
toegewezen 

in zijn boek 'La veritbaie histoire des 
papes' (uit bij Grancher te Parijs, 1991) 
schrijft hij onder de titel 'Tien dagen uit 
de geschiedenis geschrapt' over paus 

Cregorius XIII en het ontstaan van de 
Cregonaanse kalender „Op 24 februan 
1582 werd de hervorming van de kalen
der aangekondigd met de bul 'inter gra-
vissimus' Om het officiële jaar in over
eenstemming te brengen met het ster
renkundigejaar, werden tien dagen uit de 
geschiedenis geschrapt. Op 15 oktober 
van dat jaar schakelde men terug op 4 ok

tober 1582 " Aldus verdwenen inderdaad 
tien dagen uit de geschiedenis, ik wil de 
discussie niet op de spits drijven maar on
derwerpen als tijd en tijd meten zijn on
uitputtelijk, bijna tijdenloos! 

Jan Bosmans, 
Leuven 

,\:^:RWOORD • 

Bekvechten 
Men vergelijkt de federale staat België 
met onder andere de federale bondsstaat 
Duitsland. Het zou dus moeten goed gaan 
in een federatie, (MJ - 2.12.99 -
'Onderwijsvoorstel deugt niet'). Met het 
doorslaggevende verschil dat Duitsland 
één taal spreekt en nooit een vernederen
de overheersing van een andere taal 
moest ondergaan. Nu nog lopen in België 
mensen rond die elkaar niet verstaan we
gens de taal. Nu nog zijn er Franstalige 
politieke leiders die dreigen de regering 
te laten springen als ze hun zin niet krij
gen. Nu nog moeten de (minderwaardi
ge?) Vlamingen aan de Franstaligen braaf 
de toelating vragen of ze iets mogen 
doen. En als ze iets krijgen, moéten ze 
wat in ruil geven aan de Franstaligen. Nu 
nog is er niet enkel het bekvechten onder 
taaieigen partijen, maar ook nog een bek
vechten onder taalgroepen. Voor véél 
minder gebeuren elke dag echtscheidin
gen onder mensen van dezelfde taalge
meenschap. 

Dit onnatuurlijk allegaartje van door vij
andige politieke leiders aangevoerde taal
groepen heeft als enige binding een ko
ningshuis. Hoe kan men respect hebben 
voor koningen die beschaamd zijn over 
hun afkomst en ze verloochenen, tenzij 
heel discreet bij samenkomsten onder el
kaar. Het Engels koningshuis was van af
komst Sachsen Coburg und Gotha uit 
Duitsland. Veranderde na de eerste we
reldoorlog ijlings de naam in Windsors. 
Een zekere engelse Lord Mountbatten 
noemde oorspronkelijk von Battenberg. 
De eerste koning van België was een von 
Sachsen Coburg die zonder schroom de 
Franse cultuur overnam. En dan zie je 
taalgroeppolitici onder elkaar ruzie 
maken terwijl de heersers als cameleons 
gewoon van cultuur veranderen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Plaatsgebrek 
U herinnert zich ongetwijfeld de gedurfde 
stap om mezelf uit te nodigen op het hu
welijksfeest van prins Filip met jonk
vrouw Mathilde. Vandaag heb ik eindelijk 
een - laattijdig - antwoord gekregen. 
Blijkbaar is het Paleis van Laken te klein 
om alle leden van de Kamers uit te nodi
gen. Dat is althans de formele reden om 
'gewone' senatoren niet uit te nodigen. 
Enkel de voor2itter, de ondervoorzitters, 
de quaestoren, de griffier en de fractie
voorzitters krijgen dit privilege. Ik zie in
derdaad niet in hoe 55 senatoren en 125 
kamerleden extra zouden kunnen aan
schuiven aan de feestdis in dit al te - laat 
ons eerlijk zijn - kleine paleisje. 

Niet geklaagd, ik had reeds een andere ac
tiviteit voorzien op die avond, het bal van 
mijn studentenclub 'Moeder Pajottenl-
and'. Ik blijf echter bereid de vrijgezellen-
avond van prins Filip te organiseren. 

Vincent Van Quickenborne, 
senator VU&ID 

Wraakroepend 
Ik vind het wraakroepend dat aan bepaal
de tragedies, zoals de crisis in Oost-Timor, 
waar vele duizenden mensen nu in de 
grootste ellende leven, minder tijd van 
het journaal wordt gewijd, terwijl de in
formatie over de openingsdans en de ver
schillende soorten patés en vleessoorten 
van de dure feestjes van een nazaat van 
een Saksisch roofriddersgeslacht en een 
logopediste breed worden uitgesmeerd.. 
Het bleek nochtans dat de buitenlandse 
pers slechts matige belangstelling toonde 
voor dit huwelijk en dat de Britse konin
gin Elisabeth haar kat stuurde... 

Immanuel Synaeve, 
Lier 

Sleutel 
Het akkoord over het onderwijsgeld werd 

met veel brio verdedigd. Vooral door de 
blauwe federale eerste minister, die vindt 

dat de Vlamingen toch o zo lief zijn. En 
mee-deel-zaam. 

Ik vind het een super-slecht akkoord: 
1. De Walen wilden 2,4 miljard en zouden 

ze krijgen. Ze hebben ze ook binnenge
rijfd, ondanks de al dan niet geheime 
akkoorden gesloten tijdens de rege
ringsvorming en het al dan niet looche
nen van het bestaan van die akkoorden 
door Verhofetadt. Iederéén weet dat het 
over dat magische bedrag van 2,4 mil
jard ging, en dat er op een vingerknip 
van Waalse zijde aan hun schamele ver
langens voldaan wordt. Door een zoge
zegd tijdelijk akkoord. 

2. De VU vraagt waarborgen voor de duur 
van die tijdelijkheid. Paul Van Grember-
gen spreekt een datum uit: 31 decem
ber 2000. Dat wordt nóóit met datum in 
de wet geschreven En de Vlamingen 
staan eens te nv^er vop^ schut. De be
loften van vóór de regeringsvorming 
werden óók niet ingelost! En laat 'men' 
dan maar beweren dat volgend jaar 
Vlaanderen fiscale autonomie zal krij
gen. Wie gelooft nog in sprookjes, voor
al nu de 'oude politieke cultuur' en de 
wafelijzers weer bovengehaald worden. 

Ik voel er me erg ongelukkig bij. Heeft de 

Volksunie, die de 'sleutel' in handen had 
in dit dossier, deze uit de hand gegeven? 

Klara Hertogs, 
lümhout 

Promotie 
Nu er opnieuw duizenden kerst- en 

nieuwjaarskaarten verstuurd worden, is 

het de plicht van allen die een Vlaamse re

flex hebben het woord België, Belgique, 

Belgien en alle andere flauwe zever van 

die aard door een enkele B en het post

nummer van de gemeente te vervangen. 

Ik kan kaarten laten zien afliomstig uit 

Oekraïne, Roemenië, Ierland enz. enz., 

waar enkel en alleen B 2160 Wommel-

gem, Vlaanderen op staat. 

Misschien is Wommelgem beter gekend 

door zijn steeds weerkerende files op de 

Boudewijn-autosnelweg maar een post

nummer is een postnummer. 

Zo en zo alleen kunnen wij als gewone st

ervelingen er veel toe bijdragen Vlaande

ren in Europa en ver daarbuiten te pro-

moten. •!• ^' 'S -
. ^ .( > 1» A.^ *>.-a 

\K Herbosch, 
Wommelgem 

Dé scHone ziel 
van 
de Franskiljon 
De Vlaamse Rand om Brussel bergt een 
aantal Franskiljons: zoals meestal weer de 
armste van de armen, en overgeleverd 
aan het taalimperialisme van Vlaamse 
priesters die weigeren om ook maar één 
woord Frans met ze te praten. 
Sinds jaren hebben ze hun leed zonder 
één klacht gedragen, maar gelukkig is kar
dinaal Danneels die gruwelijke mistoe
stand op het spoor gekomen. In de beste 
tradities van de Kerk der Armen heeft ie 
besloten om in te grijpen. Eindelijk komt 
er een eerste Franskiljonse parochie in 
Linkebeek, helemaal gezuiverd van 
Vlaamse smetten. Er zijn nog wat politie
ke moeilijkheden te ovenvinnen, maar 
vrees niet kleingelovigen: meneer 
Danneels doet z'n best. De schone ziel 
van de Franskiljon mag en zal niet voor 
eeuwig verloren gaan. 
In de mooie gladde formulering van Ward 
Vanderwegen (vicariaat van het Aartsbis
dom): „Wij blijven zoeken hoe wij... pas
toraal en pastorale samenwerking met 
alle gelovigen mogelijk maten'' (WIJ, 19 
nov. jL). Wie glimlacht d a ^ vanuit de 
hoge hemel? Kardinaal Mercies patutirlijk. 
Moge deze eerste oase van Franskiljonse 
apartheid spoedig door andere gevolgd 
worden. 

P.C. Paardekooper, 
Leiden 

Jubileumaflaat 
In gelegenheidsschriften over 'Het groot 

jubileum van het jaar 2000 en de volle ju

bileumaflaat', wordt onze aandacht geves
tigd op de viering ter herinnering aan de 
menswording van Gods Zoon, Jezus 
Christus. 

De mijlpaal van het jaar 2000 is een enige 
gelegenheid tot het vieren van een jaar 
van vreugde, lof en dank. Dit jubileum is 
bedoeld als een bevoorrechte tijd van zui
vering en groei van de mens naar het 
beeld van God. 

Eén van de vier daden tot verkrijgen van 
de jubileumaflaat is 'het vervullen van een 
welomschreven daad van boete of naas
tenliefde'. 

Als repressieslachtoffer van 1944-1999 
heb ik bij kardinaal Danneels aangedron
gen om de geboden gelegenheid te ge
bruiken om de Belgische Kerk als Kerk 
van liefde en rechtvaardigheid te tonen. 
Vele van onze gezagsdragers zullen zich 
daardoor aangemaand voelen om dit jubi
leum te verdienen 

Pons Van Opstal, 
Medestichter van de parochieraad en 

gewezen voorzitter van de Gulden 
leeftijd in het bisdom Antwerpen. 

Armoedebeleid 
De afgelopen weken zijn de voedselban-
ken weer volop in het nieuws geweest. 
Ondanks onze beleidsmakers en interna
tionale gezaghebbende economische 
waarnemers die zegeberichten de wereld 
insturen, hoe goed het wel gaat in 
Vlaanderen, worden we in datzelfde 
Vlaanderen dagelijks met armoede gecon
fronteerd. 

De vierde wereld is in Vlaanderen helaas 
een realiteit. En ik kan het weten, want 
ooit heb ik er ook deel van uitgemaakt. 
Armoede smaakt bitter, dat vergeet men 
wel eens. Dat wordt zo gauw vergeten. 
Mijn lief vrouwtje heeft de afgelopen 
dagen ook iets geschonken aan de voed-
selbanken, en toch is mijn geweten niet 
gesust. Daarom deze brief 
Naar aanleiding van het prinselijk huwe
lijk had de federale regering van België 
beter iets aan de zwaksten en de armsten 
van dit land geschonken, zodat het ook 
voor hén een heugüjke dag zou kunnen 
zijn. Iedereen kan door een gebeurtenis 
of door een gemiste kans in zijn leven 
plotseling tot deze groep van mensen be
horen. Dat wordt maar al te dikwijls ver
geten. Achter droge cijfers en de statistie
ken zitten mensen van vlees en bloed. 
Het probleem van veiligheid, wordt in 
onze huidige samenleving terecht als een 
groot en dringend probleem beschouwd. 
Zich geen al te grote zorgen hoeven te 
maken om het einde van de maand te 
kunnen halen om te overleven heeft ook 
met veiUgheid te maken. 

Mahieddine De Paepe, 11 
9 december 1999 



N „Niets kan zo bedrieglijk zijn als een foto." Wist 

FranzKajka te vertellen. Het is maar hoe je het 

bekijkt, en foto's moetje bekijken. Dat deed ook Dirk 

Stappaerts toen hij de uitzonderlijke fotocollectie van 

Walter Couvreur onder ogen kreeg, een verzameling zo 

merkwaardig als de verzamelaar zelf! 

• U I T S M I J T E R • 

Professor dr. Walter Couvreur, wereldau
toriteit op het vlak van de oude Indo-
Germaanse talen Tochaars en Hettietisch, 
maar ook een van de medestichters van 
de Volksunie, bezat een bijzonder rijke 
boekencoUectie en als Antwerpenaar ook 
een unieke verzameling van 19de-eeuwse 
foto's van zijn stad. Na zijn dood in 1996 
op 82-jarige leeftijd, geraakte deze be
langrijke, tevens esthetisch en iconogra
fisch uitzonderiijke collectie in het bezit 
van kunstkenner en galerijhouder Ronny 

van de Velde. 

HOOGTEPUNT 

De verzameling van Waker Couvreur 
vormt nu het uitgangspunt voor een grote 
tentoonstelling en de uitgave van een ma
gistraal kunstboek over het 19de-eeuwse 
Antwerpen. Deze beginnende fotografie 
situeert zich helemaal binnen de kunst
stroming van het realisme, dat rond 1850 
overal in Europa doorbrak. 
Uiteraard kan men in dergeüjk overzicht 
niet voorbij de Brusselse fotograaf 
Edmond Fierlants, leerling van Hyppolyte 

Bayard, die in 1860 op weergaloze wijze 
het toenmalige Antwerpen iconografisch 
vasdegde. Dit werk is nog steeds een 
hoogtepunt in de Europese fotografiege
schiedenis. 

Expositie en boek werden begrensd in 
tijd en ruimte. De samensteller heeft zich 
inderdaad beperkt tot de foto's van 
Antwerpen binnen de middeleeuwse 
stadsomwalling, met nog niet gedempte 
vesten en afgebroken bruggen en stads
poorten De Scheldekaaien waren ook 
nog niet rechtgetrokken en het Steen was 
nog ingebouwd door eeuwenoude (hou
ten) panden. 

In de jaren '60 van vorige eeuw werden 
die stadswallen met alle versterkingen ge
sloopt, ook dat werd nauwkeurig fotogra
fisch vastgelegd. Het overzicht wordt af
gesloten bij de rechttrekking van de kaai
en in 1880. 

Die tijd betekende ook het einde van de 
collodiumfotografie, waarbij gewerkt 
werd met een natte glasplaat, die dadelijk 
moest ontwikkeld worden en die een 

De KooMiet, een anonieme foto uit 1875. 
(albuminedruk) 

IS FOTOGRAFIE KUNST? 

Vanzelfsprekend bereikten niet alle foto's 
een artistiek niveau, ze doen dit wel zodra 
er een relationele band gerealiseerd 
wordt, die de louter zintuiglijke ervaring 
overstijgt en uitmondt in een betekenis
volle wijze van kijken. Met deze 'moder
ne' beschouwingen had men het nog 
moeilijk in de beginjaren van de fotogra
fie. 

Vanuit de veeleisendheid van het publiek 
tot waarheidsgetrouwe weergave van de 
werkelijkheid, zal de fotografie ook uit
groeien tot een degelijk hulpmiddel voor 
plastische kunstenaars. Via de foto had
den ze hun onderwerpen steeds voor 
ogen en konden ze deze dan ook zo goed 
mogelijk observeren en weergeven. 
De Franse historieschilder Eugene 

De oudste foto's 
van Antwerpen 

lange belichtingstijd nodig had. Dit was 
dan ook een uitgesproken professionele 
bezigheid. 

De gelatineplaat, die vanaf 1880 gebruiks
klaar op de markt kwam, had een veel 
kortere belichtingstijd nodig en zou trou
wens de weg openen naar de amateurfo
tografie. 

Daardoor kwam er rond 1880 echt een 
einde aan de kwaliteitsvolle stadsfotogra
fie door beroepsfotografen. 

HET BEGIN 

Met het 'daguerrotype', een sensationele 
nieuwigheid van de Parijse schilder Louis 

Jacques Mande Daguerre (1787-1851), 
was het gelukt om op een zilveren plaat 
de eerste foto te reahseren (1839). Met 
andere woorden, de commercialisering 
van de uitvinding van Nicéphore Niépce 

uit 1826 werd nu mogelijk. Dit nieuwe 
technische hoogstandje verspreidde zich 
razendsnel over de wereld. 
Door een demonstratie van twee Parijse 
fotografen, Lapierre en Signol, konden de 
Antwerpenaren in 1842 kennismaken met 
deze beloftevolle uitvinding. De lokale 
pers berichtte er uitvoerig over. 
Het woord 'foto' als afkorting van 'foto
grafie' geraakte ingeburgerd vanaf 1860. 
Letteriijk betekende het 'geschreven door 
het licht', een 'lichttekening'dus. 
Het nieuwe procédé slaagde erin 'tijds
fragmenten' vast te leggen. Typisch voor 
de fotografie is ook de 'gelijktijdigheid' 
van de vastlegging. Ook het aspect van de 
'gelijkwaardigheid', waarbij alle gefoto
grafeerde voorwerpen dezelfde uitstra
lingskracht vertonen, is opvallend. 
Door de weergave van het echte en het 
natuurgetrouwe maakte de fotografie een 
diepe indruk op de bevolking. 

Delcroix (1798-1863) was de eerste om 
gebruik te maken van fotografische opna
men. Bij ons zal ook Henri Leys hiervan 
gretig gebruik maken. 
Een extreem uiterste werd wel de 'photo-
peinture' waarbij een foto gewoon over
schilderd werd. 

Maar de fotografie bracht ook een dood
steek toe aan de prentkunst, omdat ze 
veel goedkoper was, vlugger klaar en be
slist exacter in de uiteindelijke weergave. 
Zo leverde de fotografie ook een bijdrage 
tot de democratisering van de kunst. Dit 
werd nog intenser door de ontwikkeling 
van fotografische drukprocédés als foto
gravure en fotolithografie. Heel wat schil
ders en graveurs schakelden dan ook om 
den brode over op professionele fotogra
fie. Vooral de portretfotografie kende een 
bijzonder groot succes. 

• Toen in de tweede helft van de 19de eeuw 

de meeste steden drastisch werden gesa
neerd en geherstructureerd, zal een zeker 
'romantisch' gevoelen van nostalgie een 
stimulans geven aan de specifieke stadsfo
tografie. 

Op de eerste wereldtentoonstelling, in 
1851 te Londen, kreeg de fotografie een 
plaats in de afdeling 'Industrie'. Vier jaar 
later kon zij reeds figureren op het 'Salon 
des Beaux-Arts' te Parijs. Niettegenstaan
de scherpe kritiek hierop vanwege 
Charles Baudelaire, die de 'verbeelding' 
verdedigde, sloot de fotografie toch goed 
aan bij de 'positivistische' evolutie van 
cultuur en maatschappij in Europa. 
Toch zal de fotografie, ook voor de 're
alistische kunstenaars' aanvankelijk lou
ter beperkt blijven tot een nuttig 'hulp
middel'. De nog lange belichtingstijden 
vergden voor personages een wat gekun
stelde houding, het poseren. Dat was een 
nadeel voor de beginnende portretfoto
grafie. Bovendien bestond er nog steeds 
twijfel en on2ekerheid over de houdbaar
heid van foto's. 

Daarin kwam door de komst van nieuwe 
emulsietechnieken vanaf 1880-1890 snel 
verandering. Op dat ogenblik was de 
bloeiperiode van het artistieke realisme 
echter voorbij. 

Dirk Stappaerts 

Volgende week: 

Schotse musicus schoot 

eerste foto van Antwerpen 

De tentoonstelling in Galerij 

Ronny Van de Velde, JJzerenportkaai 

3 te 2000 Antwerpen-Zuid, loopt nog 

tot 27februari 2000. Openingsuren: 

dagelijks van 10 tot 18u. (gesloten op 

ma., 25 en 26 december '99 en op 1 

en 2 januari 2000). Toegangsprijs: 

150Jr., (groepen, 60+, werkzoeken

den: 100 fr., -UJ gratis). Info: tel 

031216.30.47, fax. 03/237.25.16 

Zo keek fotograaf Eómonü Fierlants vanop het Oosterst)uis naar het Willemdok, 
albuminedruk uit 1860. 

9 december 1999 


