
v̂  orige week donderdag werd de 

Vlaamse begroting meerderheid tegen 

minderheid goedgekeurd. Het begrotingsdebat 

miste spankracht. Meer dan 80 volksvertegenwoor

digers beklommen het spreekgestoelte. Er werd niet 

minder dan 30 uren over belangrijke en minder be

langrijke beleidsmaatregelen gesproken. Die maat

regelen konden door de bewindvoerders niet altijd 

even duidelijk worden toegelicht. De beleidsbrie

ven van de verantwoordelijke ministers moeten pas 

na nieuwjaar worden ingediend. Het nieuwe mil

lennium brengt ook politieke raadsels. 

De houding van het Vlaams Blok blijft wel 

een constante. De extreem-rechtse pardj beschouvrt 

'de politiek' als 'één pot nat'. De Vlaamse christen

democraten zitten gewrongen in hun oppositierol. 

Dat laat zich vooral in het Vlaams parlement gevoe

len. De vroegere minister van Begroting Wivina De 

Meester blijft aan de stringente 'Euro-Meesternorm' 

vasthouden. Ze beweert dat de huidige regering de 

teugels laat vieren. Tegelijk dient haar fractie voor

stellen in die liefst 5 miljard ft. kosten. En dit zon

der elders te besparen. 

In haar maidenspeech stak VU&ID-parle-

mentslid Magriet Hermans Vlaams minister van 

Cultuur Bert Anciaux een hart onder de riem. De 

politica looftie de financiële herwaardering van de 

musea en de uitbreiding van de middelen voor 

beeldende kunsten. Overigens houdt Anciaux een 

budget voor jeugdige experimenten op zak. Die ex

perimenten krijgen de nodige ondersteuning wan

neer de minister daartoe de tijd rijp acht. 

Een ervaren 'backbencher' als Chris 

Vandenhroucke (VU&ID) hield een opbouwende, 

maar kritische tussenkomst. De West-Vlaming is te 

nuchter om al te euforisch te worden. „Het ont

breken van beleidsbrieven en het verwarrende taal

gebruik bemoeilijken de discussie." Hij wil dat en

kele knelpunten worden uitgeklaard. De volksver

tegenwoordiger maakt zich zorgen over de financie

ring van het onderwijs. Vlaanderen moet ter zake 

meer middelen verwerven. Het technisch- en be

roepsonderwijs is aan opwaardering toe. De taken 

van de leraren worden te belastend. Velen onder 

hen haken af, verzeilen al te snel in een depressie. 

Het is een algemeen verschijnsel. De door 

paars-groen aangeprezen 'actieve welvaartstaat' mist 

een welzijnscomponent. Het tegengaan van stress, 

meer tijd en zorg voor de panner, kinderen, ou

ders, grootouders en vrienden zijn de uitdagingen 

voor de politici van de volgende eeuw. 

Brengen de kerstdagen raad? 

Alvast wordt de VU&ID-tenoren een mo

ment van rust gegund. 

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

De redactie van Wij neemt 
een weeïge val<antie. 

Prettige eindjaarsfeesten 
en een voorspoedig 2000! 

M ag ik bij dit jaareinde even persoonlijk 

worden? iviijn moeder werd geboren 

in iiet jaar1900, haar (ondergetei<ende) zoon 

in 1945 Beiden zijn zij Icinderen van een eeuw 

waarin weliictit de meest fantastische dingen 

ooit zijn gebeurd. Uitvindingen allerhande, 

medische vooruitgang, spreken en kijken over 

verre afstanden, mobiliteit tot in de ruimte, 

explosieve kennis, democratisch medezeg

genschap. Maar ool<: alles vernietigende oor-

ook het onontbeerlijke van de schakel, want 

zonder schakels geen ketting. 

Vanuit deze gedachten is het boeiend 1999 

te ruilen voor het jaar 2000. Hoe werd niet 

naar deze magische datum uitgekeken? Door 

dit vehangen bewijst de mens dat hij niet le

vensmoe is, dat hij in verwachting blijft van 

iets dat beter is én mooier. Maar is dat wel 

zo? Zullen het nieuwe jaar en de komende 

eeuw echt beter zijn? 

Schakels in een ketting 
logen, holocaust, versnelde afbraak van 

fauna en flora, kernbommen, ongeneeslijke 

ziekten Dit alles toont aan binnen welke ui

tersten de mens van de 20ste eeuw leeft. 

Van hun ouders erven kinderen niet alleen li

chamelijke eigenschappen, maar ook een ge

heugen dat sinds hun jeugdjaren door hun 

ouders en opvoeders werd gevoed en ge

vormd. Dit 'verleden' wordt dan weer op de 

eigen kinderen overgedragen om uiteindelijk 

verder te leven in de menselijke ketting die 

wij met z'n allen vormen en waarvan wij een 

schakel zijn. 

Eeuwen kennen geen grenzen, ze lopen 

naadloos in elkaar door Wie aanvaardt dat hij 

slechts een schakel van de ketting is, beseft 

de nietigheid van zijn bestaan Tegelijk is er 

Het is de opdracht van alle mensen om het 

beter te doen, niet omdat alles beter kan 

maar omdat de mensheid door ervaring beter 

weet of althans beter zou moeten weten. 

Politiek engagement is slechts zinvol wanneer 

het welzijn van de totale mens wordt beoogd 

Deze vage omschrijving volstaat natuurlijk 

niet, zij moet worden ingevuld. Ons komt het 

voor dat het de huidige politieke generaties 

daarbij aan visies op de langere termijn ont

breekt Dit is niet eens een verwijt, dit is een 

haast onafwendbaar tekort omdat de maat

schappij zo bijzonder complex is opgebouwd 

Ooit stond het mooi om te zeggen dat de we

reld ons dorp is, maar die tijd is voorbij 

Vandaag is ons dorp de wereld, willens nillens 

nemen wij deel aan alle gebeurtenissen die 

zich wereldwijd afspelen. En alhoewel wij niet 

lijfelijk aanwezig zijn, toch blijven de beelden 

in ons geheugen geprent. Het lijkt erop alsof 

in de bekommernis die vroeger uitsluitend 

voor de onmiddellijke buurt bestemd was, de 

zorg voor de hele wereld is geslopen 

Politiek-onder-de-kerktoren kan niet meer 

zonder geconfronteerd te worden met een 

haast ondraaglijke schaalvergroting. Vandaag 

moeten 'vreemde' mensen ingeburgerd wor

den, verbroederen gemeenten met dorpen in 

verre landen, ontstaan er steeds meer cul-

tuurgemengde gezinnen, naast de vertrouw

de kerken worden 'vreemde' gebedshuizen 

opgericht, enz... 

Deze beweging zal in de komende jaren niet 

stil vallen, we zullen er mee leren omgaan. Dit 

kan verrijkend werken, wij hoeven er niet 

bang voor te zijn. Er zijn echter wel voor

waarden nodig, spelregels die er eigenlijk 

reeds lang hadden moeten zijn, maar die 

door gebrek aan visie pas nu op de politieke 

agenda staan 

Terwijl de instroom van mensen uit andere 

landen reeds vijftig jaar duurt, wordt vandaag 

nog eindeloos getwist over nationaliteitsver-

werving en inburgenng, over rechten en 

plichten. 'Vreemde lieden' wekken sinds 

mensenheugenis wrevel op, nog meer in de 

voorbije twee eeuwen die wellicht de meest 

mobiele waren Getuigt het dan met van kort

zichtigheid het probleem eind twintigste 

eeuw nog steeds niet onder de knie te heb

ben? 

In wat zal 2000 voor Vlaamse nationalisten 

van de voorgaande jaren verschillen? Het ver

langen naar meer autonomie zullen wij blijven 

koesteren en delen met vele volkeren in en 

buiten Europa Ons streven zal onverminderd 

een bevrijdingsstreven zijn, los van de be

voogdende machten die van oudsher hun 

zeg over ons willen hebben. Er zijn er reeds 

aardig wat gesneuveld in de voorülje eeuw 

maar de laatste zijn, zoals geweten, steeds de 

hardnekkigste Bovendien zullen steeds nieu

we dooddoeners uitgevonden worden om 

ons van de ultieme ontvoogding weg te hou

den. Zijn het F;7;pen Waf ft/We niet, dan zullen 

het de Rode Duivels zijn, is het de B niet dan 

zal het de EU zijn. Is het de francofonie niet 

dan zal het de anglofonie zijn 

Bevoogding is een veelkoppig monster dat 

uit vele vuile monden spreekt: uit stinkende 

riolen, uit overdreven arbeidsdruk, uit armoe

de naar lichaam en geest 

Daarom kan de ontvoogding van de Vlaamse 

gemeenschap niet anders zijn dan een veel

zijdige strijd, waarin wij de schakels zijn die 

over de eeuwwisseling heen met nieuwe ge

neraties de ketting zullen doortrekken 

Maurlts van Uedekerke 



De politiek gepeild 
La Libre Belgique is de enige krant die op 
een systematische manier politieke 
peilingen houdt. Haar recentste werkstuk 
(20 dec. 1999) geeft onder meer te kennen 
dat zowat 41% van de ondervraagden de 
regering Verhofstadt min of meer vertrouwt. 
Liefst 37% had daarover geen mening. In 
Wallonië is het vertrouwen groter dan in 
Vlaanderen. Bert Anciaux blijft met 

voorsprong de populairste politicus van 
Vlaanderen. VU&ID mocht, zouden er nu 
verkiezingen zijn, op evenveel stemmen 
kunnen rekenen als op 13 juni II De VLD 
zou er licht op vooruitgaan, de CVP zou 
nog kiezers verliezen. Na amper vier 
maanden regeringsdeelname zou Agalev al 
bijna 10%) van haar stemmen verloren 
hebben. 

Leef gezond, eet gezond 
„Mijn eetgewoonten zijn gezonder geworden - meer 
fruit en groenten - maar mijn vitaminen blijf 11< nemen, 
Eii<e morgen zit ik op mijn icnieën aan de l<eul<eni<ast. Uit 
elk potje vitaminen neem ik één pilletje tot mijn bord 
vol ligt. Vroeger nam ik alle vitaminen inéén keer in. (...) 
Maar nu doe ik het per kleurtje. (...) Welke kleur die lich
te pilletjes hebben, weet ik niet Ik ben kleurenblind. En 
vaak lap ik er in één keer nog 100 tabletten biergist bij. 
Ik heb een maag van beton." 
Dokter Le Compte, sinds vorige week met pensioen, in 

• DOORDEWEEKS • 

Michel Niiioul, gedurende lange 
tijd verdacht van betrokkenheid in de 
zaak-Dutroux, is uit de cel. De man zat 
daar wegens financieel gesjoemel. 

Vier op vijf vrouwen uit Oost- en 
Centraal Europa die in West-Europa in de 
prostitutie belanden zijn geen slacht
offers van mensenhandel. De dames 
weten waaraan ze beginnen. Jammer ge
noeg is 20% onder hen wel het slacht
offer van malafide praktijken. 

Vanaf 1 januari a.s. moet u ook 
voor telefoongesprekken binnen de zone 
het zonenummer draaien. 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen heeft, in opvolging van Frans 
Van Mechelen, een nieuwe, jongere 
voorzitter: de man heet Roger Pauly en 
is een gepensioneerde leerkracht. 

Wie veel onderweg is, had het 
zelf ook kunnen besluiten: een verslag 
van de administratie Wegen en Verkeer 
besluit dat het wegennet in Vlaanderen 
er niet bepaald goed bijligt. 

In het eerste jaar waarin het ver
bod op tabaksreclame gold werden even
veel rookwaren verkocht als het jaar er
voor 

Volgens een Amerikaans onder
zoek heeft marihuana wel degelijk een 
pijnstillende functie bij ziekten zoals aids, 
MS en kanker Daar staat dan wel tegen
over dat het spul meer kankerverwek
kende stoffen bezit dan pakweg tabak ...-

Joke Van de Velde uit Melle is de 
nieuwe miss-België. De jongedame is 
twintig lentes jong en studeert voor 
kleuterjuf. 

Binnenkort zal een nieuw ver
keersbord de weggebruikers erop attent 
maken dat ritsen - bij versmallingen -
vlot gaat en hoffelijk is. Hopelijk worden 
er - naar analogie met het zo bejubelde 
Nederland - ook borden gezet op de 
plaats waar het ritsen kan beginnen. 

De vuurwerkverkopers in het 
grensgebied met Nederland zullen niet 
tevreden zijn met het gegeven dat nu 
ook België de handel in het explosieve 
goedje strenger wil controleren. 

Jingle bells: hét eindejaarsge-
schenk bij uitstek blijkt een mobiele tele
foon te zijn. 

Tot slot: de Spice Girls gaan split
ten. Als nu ook de millenniumbom nog 
onschadelijk wordt gemaakt, wordt de 
jaarwissel wel heel interessant! 

ECOLOGIE EN ECONOMIE 
De Vlaamse regering heeft beslist om de 
startbaan van de luchthaven van Deume 
niet te verlengen. Tegelijk kan de luchtha
ven blijven bestaan. Volgens economische 
belangengroepen houdt dit geen steek. 
Sinds 1989 zijn de luchthavens van 
Deume en Oostende eigendom van de 
Vlaamse overheid. De vorige Vlaamse re
gering bakkeleide over de verlenging van 
de startbaan in Deume. Met de parle
mentsverkiezingen in aantocht, werden 
de meningsverschillen voor even onder de 
mat geveegd. Enkel indien de particuliere 
sector bereid was de luchthaven uit te 
baten, al dan niet in partnerschap met de 
overheid, zou de startbaan veriengd wor
den. De huidige Vlaamse regering keurde 
het bestek goed voor de inconsessiegeving 
van de luchthavens van Deume én 
Oostende. 

Geen van de kandidaten, zo verklaarde 
Vlaams minister van Mobiliteit Steve 

Stevaert (SP), voldoet aan de beschreven 
vereisten. Directeur Luc Luwel van de 
Antwerpse Kamer van Koophandel re
ageert verbijsterd. De privé-sector, zo 
meent hij, kreeg geen eerlijke kans omdat 
het concessiebestek 'tendentieus' was en 
geen duidelijke engagementen van de 
Vlaamse overheid bevatte. Feit is dat de 
'vrijwaring van de leefbaarheid' een be
langrijk onderdeel van de offerte vormde. 

MANAGERS 

Wat nu? De luchthaven van Deume ligt er, 
ook zonder verlenging van de startbaan en 
die van Oostende is aan een grondige re

animatie toe. De Vlaamse regering schrijft 
een nieuwe, weliswaar beperkte, offerte-
vraag uit. Deze keer staat de aanstelling 
van twee managers in de steigers. 
Daarmee zal de overheid een contract van 
vijf jaar sluiten. Daarin zullen economi
sche en ecologische vereisten voor het be
heer van de luchthavens vermeld staan. Al 
heeft de Vlaamse regering nu reeds beslist 
dat in Oostende twee nachtvluchten per 
etmaal mogen plaatsvinden en de vracht 
tot 130.000 per jaar beperkt wordt. 
Heeft de regering de inbreng van het 
Vlaams parlement ontzien? Het ziet er zo 
naar uit. En hoe zit het met de alom ge
prezen inspraak van milieubewegingen en 
lokale actiegroepen? 

Vlaams VU&ID-parlementslid Jan Looms 

drong daar op 14 oktober ji. tijdens een 
debat in de commissie voor Openbare 
werken, Mobiliteit en Energie sterk op 
aan. Minister Stevaert beloofde toen dat er 
zowel met het Vlaams parlement als met 
MOLO - Milieu-overleg Luchthaven 

Oostende • „overleg zou plaatsvinden over 
het verdere verloop van de concessiepro
cedure." 

Krijgen pariement en inspraakgroepen 
nog een kans tijdens de opstelling van het 
vijfjaarlijks contract? Ten aanzien van de 
nieuwe concessieprocedure werd hen het 
zwijgen opgelegd. En de vraag rijst of de 
toekomstige managers de stem van de 
volksvertegenwoordiging en de lokale be
volking zullen horen. 

SCHERPRECHT? 

Er worden steeds meer vragen gesteld bij 

het traag op gang komende beleid van 

2 

wie overleeft 

millennium

bom? 

JustUieminister Mare Verwilghen (VLD). 
Er gaapt vooreerst een diepe kloof tussen 
de Franstalige en Nederlandstalige minis
ters. Beide groepen laten zich door te
genstrijdige buitenlandse rechtsstelsels 
beïnvloeden. Het verklaart waarom Ver-
wilghens' snelrecht op goedkeuring van 
het parlement wacht. De minister wil het 
ontwerp voor Euro 2000 laten goedkeu
ren. Er kan hoe dan ook op het sneh-echt-
ontwerp kritiek geleverd worden. Zo is 
het twijfelachtig of op heterdaad betrapte 
hooligans binnen de 7 dagen berecht 
kunnen worden. Zeker wanneer zware 
verwondingen werden toegebracht, is al
leen al het opmeten van de schade een 
werk van lange adem. Georganiseerde 
criminele bendes kunnen nog moeilijker 
in een dergelijke korte tijdspanne ver
oordeeld worden. 

Anderzijds is er het probleem van een ge
demotiveerde politie. Niet zelden betrap
pen ze een dief op heterdaad om die en
kele uren later mstig voorbij het politie
bureau te zien flaneren. Er is bovendien 
het toenemend onveiligheidsgevoel bij 
de bevolking. In die zin is het hoogst ver
wonderlijk dat het Justitiebudget in het 
jaar 2000 met slechts 3,5 miljard fr. wordt 
verhoogd. Zal men daarmee de toene
mende kosten als gevolg van het snel
recht dekken? 

Voor alternatieve sancties wordt zelfs 
minder geld uitgetrokken. Nochtans be
weert minister Verwilghen dat snelrecht 
en alternatieve sancties gepaard moeten 
gaan. Helemaal onbegrijpelijk is dat het 
budget voor rechtshulp met 100 miljoen 
fr. wordt verminderd. Zal het snelrecht 
inderdaad tot scherprecht leiden? Wordt 
het snelrecht in ongewijzigde vorm ge
stemd, dan zullen minder bedeelde 
rechtzoekenden nochtans meer dan vroe
ger een beroep moeten doen op pro-deo 
advocaten. 

DE BUITENSTAANDERS 

Tegen eind december van dit jaar moet 
de Justitieminister een Nationaal 
Veiligheidsplan voorleggen. Daarna zal 
een voorstel ingediend worden over een 
Zonaal Veiligheidsplan. Wil Verwilghen 
naar het Amerikaans systeem evolueren? 
Volgens een bericht in Knack (24 novem
ber 1999) is dat best mogelijk. De minis
ter heeft deskundige Mare Cools aange
steld. Die pleft resoluut voor het inscha
kelen van private politie. Hij is van oor
deel dat .Justitie en politie niet langer 
een monopolie hebben om de veiligheid 
te waarborgen" en dat er ook ,,binnen 
het strafrecht, de strafvordering, de op
sporing en de strafuitvoering ruimte 
moet zijn voor alternatieven die de weg 
naar noodzakelijke privatiseringen open
stelt." 
Een op zijn minst bedenkelijke stelling 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, het kan vriezen het kan dooien. Dat hebt 
gij de afgelopen week samen met mij kunnen vaststellen. Ik houd 
er niettemin aan om deze eeuw met een wederom hoffelijke brief 
aan uw adres af te sluiten. 

Ik heb uit de pers kunnen vernemen dat ook uw Vrije 
Uniekelingen meer geld gaan krijgen omdat Norbert De Batselier 
in een gulle kerstmanbui was. Het zal vooral de SP, toch in de 
puree zittend met een Agustagat van ruim 80 miljoen £r., extra ple
zieren. Over vier jaar gespreid zullen de jongens en meisjes van 

Patrick Janssens overigens méér dan 80 miljoen extra krijgen zodat 
ze her en der ook nog wat ministerweddes kunnen uitdelen. De be
lastingbetaler werd er niet alleen ingeluisd, De Liedekerken, hij 
draait er nu, onder het mom van een commautair dossier - wie kan 
daar tegen zijn? - ook nog voor op. Neen, De Bats heeft een echte 
sienjaalfunctie. 

Het is niet alleen hij die op mijn gestel heeft gewerkt. Ook van uw 
eigenste VU-bons en STW-supporter Johan Sauwens bereiken mij 
vreemde berichten. Het zou zijn dat hij achter het vertrek van Branko 
Strupar zit om zo zijn eigen appeltjes wat meer kansen te geven. Het 
dient gezegd dat dit bericht mij werd ingefluisterd door de Bruine 
Maesen, wat de betrouwbaarheid ervan niet verhoogt. 

Ik wens u het allerbeste voor het komende jaar. Moge uwen boe

merang goed werken en moge gij, wanneer gij met uw madam op 

stap gaat, niet vastlopen op een exotisch koraalrif. Want tenzij gij 

van blauwen bloede zijt, kunt gij daar lang blijven sudderen. Ikzelf 

zal mij, met Ludwina en onzen Adam, in 'De Meter' bevinden. 

Daar zal ik trachten de millenniumproblemen van de tapkraan en 

de volautomatische urinoirs tot een minimum te beperken. Het ga 

u goed. De Liedekerken. 

Uw millenniumgekke, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

die stof tot nadenken en debat biedt. 
Opmerkelijk is wel dat een mogelijke ten
dens tot privatisering gekoppeld wordt 
aan de aloude politieke cultuur. Verleden 
week woensdag benoemde de Senaat de 
11 Nederlandstalige buitenstaanders van 
de Hoge Raad voor Justitie. Die raad, op
gericht naar aanleiding van de Octopus
onderhandelingen, moet o.m. waken 
over de depolitisering van gerechtelijke 
bevorderingen. De Raad is samengesteld 
uit beroepsmagistraten en niet-magistra-
ten, de zogenaamde buitenstaanders, ad
vocaten, hoogleraren en vertegenwoordi
gers van het brede middenveld. Het is de 
Hoge Vergadering die de buitenstaanders 
met een 2/3de meerderheid diende aan 
te stellen. De Vlaamse christen-democra
tische oppositie maakte meteen van de 
2/3de meerderheid gebruik om naast 
VLD, SP en Agalev ook een aantal benoe
mingen op te eisen. 

„Onze voorspelling is uitgekomen", zo 
schrijven de VU&ID-senatoren Vincent 

Van Quickenborne en Patrik 

Vankrunkelsven en de voorzitter van de 
Kamerfractie Geert Bourgeois. „Het ging 
hier om een platte politieke koehandel 
waar het eerste en belangrijke criterium 
de partijloyauteit of aanhang van de be
treffende kandidaat was." 

VOLMACHTENWET 

De VU&ID-kamerfractie weigert het ont
werp betreffende de oprichting van een 
Federaal Agentschap voor de 

Voedselveiligheid (FAV) goed te keuren. 
Dat ontwerp is in feite een kaderwet, zeg 
maar een volmachtenwet, die in geen tijd 
door het parlement moet worden ge
sluisd. Juist daarom diende de dioxine
commissie, tussen de werkzaamheden 
door, snel een nota met aanbevelingen 
voor te leggen. In die commissie bood 
ambtenaar Piet Vanthemse, voorheen 
werkzaam op het kabinet van Karel 

Pinxten (CVP) en tot voor kort vertegen
woordiger bij het Europees Permanent 

Veterinair Comité, zijn ontslag aan. 
Vanthemse laakt de wijze waarop ambte
naren in de dioxinecommissie werden 
behandeld. En heeft ook fundamentele, 
inhoudelijke kritiek op het voorziene 
Federaal Agentschap. Net als de onder
voorzitter van de dioxinecommissie, 
VU&lD-kamerlid Annemie Van de 

Casteele, vindt Vanthemse het onverant
woord dat de ambtenaren van de betrok
ken diensten niet bij de besprekingen 
over het FAV werden betrokken. Veel van 
die ambtenaren zullen nochtans ook 
morgen hun werkzaamheden voortzet
ten. 

Met het FAV zullen de voormalige afzon
derlijke diensten, óeDGé enDG5 van het 
ministerie van Landbouw, de Algemene 

Eetwareninspectie, het Instituut voor 

Veterinaire Keuring (IVK) en de 
Algemene Farmaceutische Inspectie in 
een Federaal Agentschap geïntegreerd 
worden. Het Agentschap zal worden on
dergebracht bij het departement 
Volksgezondheid en dat, aldus Van de 
Casteele, is een bemoedigende stap. 
De politica stelt zich evenwel vragen bij 
de positie van het IVK. „Het overwicht 
van de veeartsen is opvallend groot en er 
is de sterke invloed van economische be
langengroepen binnen het FVK." 
Overigens acht het kameriid het noodza
kelijk dat de controle op de voedselketen 
op het niveau van de gewesten wordt ge
organiseerd. „De normering kan dan op 
Europees vlak gebeuren." 

Dan toch geen 
langere 

startbaan? 

r\ e Vlaamse regering hoort een duidelijke agenda op te 
•^ stellen over de communautaire onderhandelingen. 
Informeel overleg met het maatschappelijk middenveld is 

een bijkomende voorwaarde. 

Costa: Vlaanderen moet 
Icrachten bundelen 

Je kan er niet omheen. 1999 bleek het jaar 
van de federale recuperatie. Niet zelden 
pakt het federale kabinet de Vlaamse rege
ring in snelheid. In het regeerakl<oord van de 
Vlaamse regering staat een hoofdstuk met 
communautaire verzuchtingen. Die moeten 
op federaal niveau onderhandeld worden. 
Daartoe werd een Conferentie voor de 
Staatshervorming opgericht. In het radio
programma /Icfuee/verklaarde VU-voorzitter 
Patrik Vanrkunkelsven dat de conferentie 
onder een slecht gesternte is begonnen. ,,Er 
is geen duidelijke agenda, noch zijn er klare 
afspraken." De ene co-voorzitter 
Vankrunkelsven moet om de haverklap de 
andere co-voorzitter Philippe Moureaux (PS) 
om een nieuwe onderhandelingsdatum ver-
zoeken. Moureaux heeft tijd zat. En hij laat 
liever de federale regenng de klussen klaren. 
De Brusselaar is geen overtuigde federalist. 
Toch niet vandaag. 

Zo wordt in het Vlaams regeerakkoord aan
gedrongen op een gedeeltelijke defederali-
sering van de personenbelasting,,,zodat het 
de gewesten vrijstaat om zelf de tarieven en 
vrijstellingen te bepalen." Er is daarvoor een 
2/3de meerderheid nodig en dat vereist 
moeizame onderhandelingen met de 
Franstaligen. In die zin is het wraakroepend 
dat de federale regering wel op korte ter
mijn handelt. Neem de fiscale programma

wet die momenteel in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers wordt besproken. 
Daarin zijn tariefverlagingen op de perso
nenbelasting voorzien. Wordt dit goedge
keurd, dan heeft de Vlaamse regering an
dermaal minder argumenten om de gedeel
telijke regionalisering van de personenbelas
ting te eisen. De bevolking wordt vooral van 
het nut daarvan overtuigd als daar iets te
genover staat, zoals tariefveriagingen. is het 
kalf reeds half verdronken"? „Voor de VU&ID-
kamerfractie moet er eerst fiscale autono
mie komen en pas dan belastingsveriagin-
gen. Die kunnen daardoor in Vlaanderen 
waarschijnlijk groter zijn dan in Wallonië 
en/of de Franse gemeenschap " 
Voor nagenoeg alle Franstalige politici is dit 
volstrekt onbespreekbaar. Daarom is 
ivioureaux slechts bereid in de Conferentie 
voor de Staatshervorming over technische 
fiscale aspecten en niet over de herziening 
van de financieringswet te praten. De voor
beelden zijn legio. Het voorziene federale 
grootstedenbeleid ontneemt de bevoegd
heden van de gewesten ter zake en belem
mert de nochtans beloofde regionalisenng 
van de gemeente- en provinciewet, zoals in 
het Vlaams regeerakkoord bepaald. Het op 
te richten Federaal Agentschap voor de 
Voedselveiligheid houdt de defederalisering 
van Landbouw - een eis in het Vlaams re

geerakkoord - tegen. Zolang leden van de 
monarchie het voorzitterschap van de 
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel 
(BDBH) waarnemen, is het zeer de vraag of 
„de coördinerende taak van de BDBH vanuit 
de gewesten wordt doorgevoerd", zoals in 
het Vlaams regeerakkoord opgenomen Het 
zijn allemaal zaken die voorlopig niet op de 
agenda van Costa staan, maar die wel 'er
gens anders' aan bod komen. Intussen moet 
de Vlaamse regering zelf opdraven voor de 
financiering van inburgeringscontracten, 
voor bijkomende taallessen in het 
Nederlandstalig Brussels onderwijs. 
Dat kost geld, veel geld en het wordt dan 
ook dringend tijd dat de Vlaamse regering 
intens onderhandelt over wat wel en niet als 
prioritair in de Costa moet aan bod komt. 
Van de Franstalige partijen valt daaromtrent 
nauwelijks iets te verwachten En de 
Vlaamse meerderheidspart;ijen laten te veel 
andersluidende signalen horen. Zal de 
Vlaamse regering haar pijlen nagenoeg enkel 
richten op fiscale autonomie? En wat mag 
daaronder worden verstaan? Krijgen de 
deelstaten fiscale verantwoordelijkheid of 
neigt men verder naar een consumptiefede-
ralisme? Is er nog belangstelling voor de ge
deeltelijke defederalisering van de gezond
heidszorgen en de kinderbijslagen en denkt 
er iemand aan de Brusselse communautaire 
aspecten? 

Overigens is het aangewezen om rond deze 
materies informele gesprekken aan te gaan 
met het Vlaams maatschappelijk midden
veld. Er kan geen Vlaams werkgelegenheids
beleid, noch Vlaamse gezondheidszorg be
komen worden zonder de medewerking van 
het middenveld Informeel overieg met 
ACW, ABVV en het VEV is een conditio sine 
qua non. Het eeri;ijds door deze organisaties 
ondertekend 'Verdrag van Leuven' vormt 
daartoe een ideale uitgangspunt. 

(evdc) 
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D e federale regering trekt 1,5 miljard fr. uit voor het 

grootstedenheleid. VU&ID-kamerlid Fons Borginon 

wou weten wat men daarmee zal aanvangen. Borginon 

vreest een nieuwe betutteling van de federale regering 

tegenover de steden. En vraagt zich af of deze regering de 

autonomie van de gewesten ter zake wil aantasten. 

• WETSTRAAT • 

vu&lD-kamer-
lld Fons 

Borginon wil 
geen federale 

recuperatie ten 
aanzien van 
het stedelUk 

beleid. 

4 

Zoals bekend riep de federale regering 
een aantal regeringscommissarissen in 
het leven. Eén daarvan is de gewezen 
minister-president van de Brusselse 
hoofdstedelijke regering Charles Picqué 

(PS). Hij is regeringscommissaris voor 
het grootstedenheleid. Daarop kwam 
heel wat kritiek, onder meer van de 
VU&ID-fractie. Vooreerst is er het demo
cratisch aspect. Picqué is naast rege
ringscommissaris ook federaal volksver
tegenwoordiger. Hij is dus tegelijk rech
ter en partij. Die hoogst ongebruikelijke 
en verwerpelijke 'cumulatie' leidt bo
vendien tot meerdere praktische proble
men. De Brusselaar hoort „actief mee te 
werken aan de opvolging en coördinatie 
van federale projecten die een weerslag 
kunnen hebben op het stedelijk beleid." 
Die functiebeschrijving kan veel en niets 
om het lijf hebben. 

EEN EN ANDER 

De federale regering raakt er blijkbaar 

zelf niet wijs uit. Uit een oriënteringsno

ta van 26 september jl. omschrijft de re
gering de taak van Picqué als „het in 
kennis stellen van de projecten die een 
belangrijke weerslag hebben op het vlak 
van het stedelijk beleid." 
VU&ID-kamerlid Fons Borginon merkte 
op dat 'het in kennis stellen' wel een erg 

vertegenwoordiger' Borginon mag of 
kan antwoorden. Dat moest Onkelinx in 
zijn plaats doen. En Picqué, zo werd dui
delijk na een vraag van Borginon, mag 
ook de federale Interministeriële 

Conferentie voor het Stedelijk Beleid 

niet voorzitten. Daarmee zal de minister 
van Binnenlandse Zaken zich bezighou
den. 

Het 'in kennis stellen' zal evenwel let
terlijk worden geïnterpreteerd. Zo is de 
regering van plan om een 'studie' te be-

Geen federale 
recuperatie 

minimale opdracht inhoudt. Moet 
Picqué een coördinerende rol opnemen 
of net niet? Federaal minister van Arbeid 
en Tewerkstelling Laurette Onkelinx 

(PS) bleef uiterst vaag. ,,De coördinatie 
van één en ander is toevertrouwd aan 
regeringscommissaris Picqué." De dub
belzinnigheid rond de opdracht van 
Picqué blijkt bovendien uit het feit dat 
hij niet op de vraag van 'collega-volks-

Franstalige leerlingen 
naar Vlaamse 

studiebegeleiding? 
In de faciliteitengemeenten rond Brussel be
staan er acht Franstalige basisscholen. Daar 
wordt in het Frans les gegeven. De scholen wor
den door de Vlaamse gemeenschap gesubsi
dieerd, zoals in de faclliteltenwetgeving voor
zien. Er rijst niettemin discussie of de leerlingen 
van die scholen door Franstalige dan wel 
Nederindstalige PMS-centra moeten begeleid 
worden. Een aantal gemeentebesturen wachtte 
het antwoord niet af en sloot akkoorden met 
Franstalige PMS-centra uit Brussel of Wallonië 
Op dat moment komt het territorlaiiteitspnnctpe 
op de helling te staan. Dat is alvast de mening 
van vu&lD-parlementslld Etienne Van 
Vaerenbergh. Hij vindt dat de Centra voor 
Leerllngenbege-leldlng (CLB) - die de vroegere 
PMS-centra vervangen - ter zake bevoegd zijn. 
„Alle leerlingen uit de betreffende scholen wer
den vroeger zonder enig probleem door de 
Vlaamse centra begeleid. Ook voor de ouders 
vormde dit geen probleem." 
Fractiegenoot Dirk De Cock sprong Van 
Vaerenbergh bij. „Binnen deze centra in Vlaams-
Brabant ligt een zeer grote kennis besloten in 
verband met het begeleiden van anderstalige 
leerlingen. De noodzaak om door Wallonië of 
ffanstalig Brussel te worden begeleid, is dan ook 
een valse noodzaak. 

Vlaams minister van Onderwijs Marleen 
vanüerpoorten (VLD) bleek het daar niet mee 
eens te zijn. Ze verwees naar de protocolakkoor
den van 1970 en 1973. „Daardoor blijft het mo
gelijk dat leerlingen van Franstalige basisscholen, 
gelegen in één van de zes faciliteitengemeen
ten, onderwijs krijgen in de Franse taal Dat recht 
Impliceert vanuit pedagogisch standpunt dat 
ook CLB-begeleiding, die toch gericht Is op een 
bijdrage aan het welbevinden van leerlingen nu 
en In de toekomst, in het Frans kan plaatsvinden. 
U zult het met me eens zijn dat er een evidente 
link bestaat tussen de taal waann het onderwijs 
wordt gegeven en de taal waarin de begeleiding 
gebeurt." 

Van Vaerenbergh sprak de minister tegen „in 
zijn motie van 24 mei 1996 heeft het Vlaams 
parlement de Vlaamse regering gevraagd onder
handelingen op te starten met de Ranse ge
meenschap over de door u geciteerde protocol
len. En In de verklaring van de huidige Vlaamse 
regering staat dat Vlaanderen In de betreffende 
scholen zijn gezag moet kunnen uitoefenen." 
De minister nam wat gas terug ,,lk zal de stand 
van zaken nogmaals opvragen om na te gaan 
wat er in het recente verleden is gebeurd." 

(evdc) 

stellen waarover Picqué zich mag bui
gen. Daartoe zou zelfs een 'stedenobser-
vatorium' opgericht worden. De rege
ring is immers van plan de opwaarde
ring van bepaalde verloederde zones in 
bepaalde steden fiscaal te ondersteu
nen. „Voor Vlaanderen bestaat daarover 
statistisch materiaal", zo verklaarde 
Onkelinx. „Aan de andere gewesten 
werd om vergelijkbare gegevens ge
vraagd." Die mag Picqué inzamelen. 
Voorts zou de regeringscommissaris -
met behulp van zijn 'observatorium' -
ook de stedelijke interventiegebieden 
waarbinnen een investeringsbeleid tot 
stand kan komen, in kaart kunnen bren
gen. 

„De steden hebben geen observatorium 
nodig", aldus Borginon. „Zij weten zelf 
wel om welke gebieden het gaat. En ze 
hebben nog minder belang bij een be
leid dat tot betutteling leidt. Overigens 
hebben de gewesten zelf reeds een coör
dinerend plan ter zake uitgetekend. Elke 
federale recuperatie inzake grootsteden
heleid moet uitgesloten worden. 
Overigens zou de federale overheid het 

grootstedelijk belang veel beter dienen 
door de hervorming van de politie twee 
maanden vroeger rond te krijgen." 
Borginon diende een motie van aanbe
veling in. Hij roept de federale regering 
op „bij het uitstippelen van haar beleid 
inzake grootsteden de bevoegdheden 
van de deelstaten ten volle te eerbiedi
gen en haar beleid in te passen in de al
gemene politieke keuzen die de groot
steden zelf maken." 

WOORDENSCHAT AANPASSEN 
Heeft Picqué geen welomlijnde op
dracht, dan, zo liet minister Onkelinx 
verstaan, wordt hij wel betrokken bij de 
meest verscheiden onderhandelingen 
op federaal niveau. „De regeringscom
missaris neemt deel aan de besprekin
gen in verband met de politiehervor-
ming, het federaal veiligheidsplan, het 
Rosetta-plan en de gemeentelijke sa
menwerking." Uit een pittige discussie 
in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers mag worden afgeleid dat Picqué 
ten aanzien van deze beleidsdomeinen 
weinig in de pap te brokken heeft. Als 
we Onkelinx mogen geloven mag Picqué 
'luisteren' en moet hij verder zijn mond 
houden. Zo had de Brusselaar naar aan
leiding van het veiligheidsplan gepleit 
voor gesloten heropvoedingscentra voor 
jonge misdadigers die steeds weer cri
minele feiten plegen. „Ik laat de uit
drukking 'heropvoedingscentra' voor re
kening van de heer Picqué", zo viel een 
woedende Onkelinx uit.,,Heropvoeding 
en opvoeding zijn twee verschillende 
zaken. Ik kan het weten aangezien ik 
een hele tijd verantwoordelijk was voor 
het jeugdbeleid. Bijgevolg zal ik de heer 
Picqué verzoeken zijn woordenschat aan 
te passen." 

(evdc) 

Chaos in Kongo 
Federaal minister van Buitenlandse Zaken 
Louis Michel (PRL) wil terug een 'actief' 
centraal-Afrikaans beleid voeren. Vraag is 
of de situatie op Kongolees terrein een 
dergelijk beleid verantwoordt. Er heerst 
chaos in het land, om de andere dag ver
schijnen op de telexen van diplomaten de 
meest gruwelijke berichten over slacht
partijen in en rond Kongo. De zogenaam
de iMXfljfefl-akkoorden, die vrede tussen 
de betrokken centraal-Afrikaanse landen 
moet brengen, worden niet uitgevoerd. 
Toch zijn reeds 22 militaire waarnemers 
van de Verenigde Naties, waaronder één 
Belgische verbindingsofficier, in het ge
bied aanwezig. 

„Is de veiligheid van de VN-waamemers 
gewaarborgd?". Zo vroeg VU&ID-kamer
lid Ferdy Willems zich terecht af „De 
Kongolese minister van Buitenlandse 
Zaken beschuldigt de VN er in een open 
brief van een complot tegen Kabila te 
voeren." 

Michel bevestigde het 'wantrouwen' te
genover de VN. Kabila eist bovendien dat 
de VN-waamemers enkel in de gebieden 
gecontroleerd door de rebellen, opere
ren... 

(evdc) 
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W ordt de Costa een pijnlijke heruitgave van wijlen 

het Egmontpact? Een historische kans? Of toch 

een vergissing? De toekomst zal het antwoord geven. 

Een beetje historische afstandelijkheid kan intussen 

helpen bij het bedwingen van het meer dan terechte 

Vlaamse ongeduld naar nieuwe stappen in de Vlaamse 

staatsvorming. 

• ACTUEEL • 

De intussen al rijk gevulde Belgische 
Costa-geschiedenis - de Costa van van
daag is inderdaad maar de zoveelste afle
vering in een al heel lange traditie van 
conferenties, dialogen, commissies of ge
woon onderhandelingen - leert intussen 
dat dit soort opvoeringen altijd sporen 
nalaat. Resultaten die meestal niet me
teen tastbaar zijn maar nu en dan niet on
belangrijk voor het losmaken van nieuwe 
hefbomen in de zoektocht naar een ander 
Belgisch samenlevingsmodel. 

GRIEVENCOMMISSIE 
De Belgische Costa-geschiedenis begon al 
heel vroeg. België was nauwelijks meer
derjarig als de toenmalige regering een 
eerste keer haar toevlucht zocht naar een 
Costa avant la lettre om dat nukkige 
Vlaanderen weer op het goede Belgische 
spoor te brengen. Dat gebeurde echt niet 
goedschiks, wel integendeel, Brussel had 
bij de viering van 25 jaar België tot scha 
en schande moeten vaststellen dat er zo 
iets was als Vlaamse onvrede met het 
Belgische doen en laten. En zo werd in 
1856 een 'Commission chargée d'exami-
ner les dispositions a prendre dans 
l'intérêt de la langue en de la littérature 
flamande' opgericht, in de geschiedenis 
beter bekend als de Grievencommissie. 
Ook toen kwam het initiatief zoals nu van 
de Belgische regering, ook toen was het 
zoals nu de bedoeling om vooral het 
groeiende Vlaamse ongeduld tegenover 
het Belgische (toen vooral Franstalige) 
keurslijf) weer in meer Belgisch vader
landslievende banen te brengen. Bewust 
van hun historische opdracht kweten de 
heren Conscience, David, Snellaert en 
andere BV's van toen zich naar behoren 
van hun taak: daartoe uitgenodigd door 
de nationale regering gingen ze samen 
zitten, beraadslaagden en stelden na wijs 
beraad een Vlaams verlanglijstje op, de in
tussen nieuwe liberale regering vond die 
'Vlaamse resoluties' evenwel „...niet in 
overeenstemming met het regeerak
koord" en oordeelde in haar jeugdige 
Belgische wijsheid dat de 
Grievencommissie er eigenlijk niet had 
moeten komen. Er waren immers geen 
Vlaamse problemen... 
Niet lang nadien stemde het Belgische 
parlement in met een eerste stukje taal
wet. Het zou daar niet bij blijven, een bi
bliotheek taalwetten zou volgen. Keer op 
keer kleine stapjes in de zeer geleidelijke 
maar onomkeerbare aftakeling van het 
Belgique van 1830, iedere keer pasjes in 
de richting van een Vlaams-Franstalige sa
menleving. Einde vorige eeuw werd de 
gelijkheid tussen het Nederiands en het 
Frans wettelijk vastgelegd. In de eerste 
helft van de jaren dertig werd de univer
siteit van Gent vernederiandst, het ge
recht in Vlaanderen vernederlandst, 
kwam er eindelijk een wet op het taalge
bruik in het leger.. 

Uiteraard waren dat geen rechtstreekse 
resultaten van d Grievencommissie. Men 
mag wel stellen dat dat de Belgen en hun 
Belgique steeds weer wat meer verderaf 
bracht van dat Belgische ideaal van 1830, 
dat sommigen vandaag nog altijd koeste
ren. Een raderwerk dat aan de vooravond 
van een nieuwe eeuw nog altijd onver
stoorbaar verder draait. Anders zou er 
geen zoveelste Costa nodig zijn. 
Voor echt grote Costa-palavers was het 
wachten tot de tweede helft van de jaren 
dertig met de oprichting van het 
'Studiecentrum voor de hervorming van 
de Staat'. Het initiatief van een groep 
Belgische prominenten die naar eigen 
zeggen een „louter privaat organisme" 

een paar jaar later wettelijk werd bewaar

heid. 

POLITIEKE WERKGROEP 
De rooms-rode regering Lefèvre-Spaak 

die begin van de jaren zestig aan de 
macht kwam, maakte zich sterk dat zij 
eens en voorgoed komaf zou maken met 
dat voortdurend Vlaams-Waals gehakke
tak. Er kwam een Politieke Werkgroep ge
volgd door een Commissie voor de 

Historische icans 
of toch vergissing? 

wilden oprichten „dat personen van goe
den wil groepeert en waarin alle strekkin
gen van de openbare mening vertegen
woordigd zijn". 

Na twee jaar hard werken publiceerde het 
Centrum twee lijvige bundels vol voor
stellen over heel veel van wat wij vandaag 
als 'Nieuwe Politieke Cultuur' omschrij
ven. Zo werden suggesties gedaan om de 
Senaat grondig te hervormen en de wer
king van het gerecht te verbeteren, werd 
gepleit voor zowel het raadplegingsrefe
rendum als voor de beperking van de in
vloed van de lijststem, tot en met natuur
lijk een stapel voorstellen om het Vlaams-
Waalse huishouden wat minder vierkant 
te laten draaien. 

CENTRUM-HARMEL 
Nu waren het de oorlogsomstandigheden 
die er voor zorgden dat het werk van het 
Studiecentrum onbenut bleef Maar me
teen na het oorlogseinde werd het 
'Centrum van onderzoek voor de natio
nale oplossing van de maatschappelijke, 
politieke en, rechtskundige vraagstukken 
van de verschillende gewesten van het 
land' (oef...) opgericht. Het zogenoemde 
Centrum-Harmei, naar de naam van de 
initiatiefnemer, het toen kersverse Luikse 
PSC-kamerlid en nu Pierre baron Harmei. 

Een opvallend lange benaming die men 
bij onze Costa samenvat als 'institutione
le vernieuwing'. 

De conclusies van het Centrum-Harmei 
ondergingen hetzelfde lot als dat van an
dere Costa-toestanden: de Brusselse 
Wetstraat had anno 1958, het jaar van het 
Schoolpact, andere kopzorgen dan een 
verbetering van het staatsapparaat. 
Binnen het Centrum-Harmei waren indi
viduele Vlamingen en Franstaligen wel tot 
een afspraak gekomen over de vastleg
ging van de taalgrens. Zoals dat trouwens 

De Rooms-Rocle regering Lefèvre-Spaak var) 

begin jaren '60 nam zich voor onn een eind 

te maten aan het Vlaams-Waals geha(*eta/c. 

Hervorming der Instellingen - men 
spreekt ook van de Ronde 
Tafelconferentie - en er kwamen inder
daad politieke beslissingen. Maar dan al
leen communautaire zoals het vastleggen 
van de taalgrens, de levensnoodzakelijke 
correctie van de instellingen was niet lan
ger de eerste zorg. 

Maar zelfs dat was onvoldoende om het 
Vlaams-Waalse huishouden wat te bed
aren en dus volgden er nog Costa's zoals 
in 1966 een 'Vaste Commissie voor de 
verbetering van de betrekkingen tussen 
de gemeenschappen', de zogenoemde 
Commissie-Meyers (naar de naam van de 
Limburgse oud-minister Paul Meyers) De 
commissie liet 'een' verslag na waarin 
voor het eerst over 'gewesten' gesproken 
werd. De Werkgroep werd drie jaar later 
gevolgd door de 'Werkgroep voor de 
communautaire vraagstukken', de zoge

noemde Werkgroep van de 28 die de po
litieke weg vrij maakte naar de eerste 
echte staatshervorming, die van 1970-
1971. Die zorgde er voor dat de culturele 
autonomie zoals door de Vlamingen ge
vraagd vorm en inhoud kreeg, voor de 
Walen werd het begrip 'gewestvorming' -
een duidelijke weerklank van de gesprek
ken in de Commissie Meyers - in de 
grondwet opgenomen. 

ECMONT-STUYVENBERCPACT 
Het concreet invullen van het principe 
van de economische gewestvorming in 
het bijzonder en de verdere ombouw van 
het Belgische samenlevmgsmodel in het 
algemeen zouden nog heel veel politieke 
tranen kosten Bij die zoektocht werden 
keer op keer nieuwe Costa-achtige toe
standen uitgevonden om iedereen rond 
de onderhandelingstafel te brengen. Een 
'Gemengde Parlementaire Commissie van 
advies voor de gewestvorming' medio 

1973 bleef ter plaatse trappelen. Op het 
conclaaf van Steenokkerzeel voorjaar 

1974 kwam men net niet tot een afspraak 
Twee jaar later begon met groot gedruis 
een Dialoog van Gemeenschap tot 
Gemeenschap' met liefst 36 deelnemers. 
Het voortijdig struikelen van de toenmali
ge regering-Tindemans zorgde ook voor 
het voortijdig stopzetten van de Dialoog, 
die nochtans op weg was naar afspraken. 
Onder meer iets wat naar een afspraak 
over de verdeling van de centen zou moe
ten leiden. 

Even zag het er naar uit dat de onderhan
delingen in het Egmontpaleis in mei 1977 
de historische doorbraak zou betekenen. 
Maar er volgden nog minstens een half 
dozijn commissies, studiecentra, dialogen 
en andere al dan niet gemengde parle
mentaire werkgroepen voordat men in 
1993 tot het Sint-Michielsakkoord sukkel
de. Intussen schreven geduldige senato
ren goed duizend bladzijden evaluatie vol 
over het al dan niet functioneren van de 
nieuwe staatsstructuur. 
En dan nu de Costa, voluit de 
'Intergouvernementele en Interparle
mentaire Conferentie voor Institutionele 
vernieuwing'. Let op. we hebben het for
meel over 'vernieuwing' en niet over 'her
vorming'. Een zoveelste etappe in een al 
heel lange geschiedenis, een nieuwe stap 
naar weer iets minder België van 1830, 
iets meer een andere Vlaams-Waalse sa
menleving. 

Toegegeven, Vlamingen zijn bijzonder ge
duldige mensen. 

Mare Platel 
Volgende aflevering: 
Het Costal/abet. 

De Costa Is een 
zoveelste 
etappe In een 
al heel lange 
geschiedenis, 
een stap naar 
weer Iets 
minder België 
van 1830. 
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A ls voorzitter van het Plaatselijk Overleg secundair 

onderwijs in Brussel slaagde Vic Anciaux erin alle 

Nederlandstalige secundaire scholen een non-

discriminatieovereenkomst te laten ondertekenen. Samen 

werken ze aan een gemeenschappelijk project waarin 

verdraagzaamheid, een aangepaste opleiding en 

aandacht voor de Nederlandse taal centraal staan. 

• SAMENLEVING • 

VIc Anciaux liet 

alie Vlaams-

Brusseise 

scholen 

een non-

dlscrlminatle-

overeeni(omst 

ondertekenen. 
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op woensdag 1 december jl. had in de 
'Schelp' van het Vlaams parlement de 
plechtige ondertekening van het non-dis-
criminatiebeleid in het Nederlandstalig 
secundair onderwijs van het Brussels 
hoofdstedelijk gebied plaats. Vlaams mi
nister van Onderwijs Marleen 

Vanderpoorten (VLD) verklaarde er dat 
het non-discriminatieverdrag een 'decre-
tale' navolging krijgt. Ze sprak bovendien 
van een pact, wat er op wijst dat het ver
drag niet vrijblijvend is. Overigens zal bij
komende financiële steun aan de 
Nederlandstalige Brusselse secundaire 
scholen afhangen van de naleving van het 
verdrag. Alvast belangrijk is dat alle 
Vlaamse scholen van alle netten de over
eenkomst ondertekend hebben. 

NIET VANZELFSPREKEND 

Drijvende kracht achter het project was 
gewezen Brussels staatssecretaris Vic 

Anciaux (VU&ID). Hij werkte nauw 
samen met Johan Leman, voorzitter van 
de Beoordelings- en Begeleidingscommis

sie. Aan de ondertekening van de over
eenkomst gingen intense besprekingen 
vooraf met de werkgroep 
Taalvaardigheid, met PMS-centra, lokale 
integratiecentra, het Regionaal Integra

tiecentrum, het Brussels Nascholingscen

trum en natuurlijk de inrichtende mach-

De non-discnminatieovereenkomst die 
door de 50 Vlaams-Brusselse scholen 
werd ondertekend is van toepassing op 
de secundaire scholen Tijdens een debat 
in de commissie Onderwijs van het Vlaams 
parlement op 9 november 1999 werd ook 
de situatie in het lager onderwijs bespro
ken. Een gelijkaardige politiek dnngt zich 
ook daar op. Dat werd door minister van 
Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) 
erkend. Ook in lagere Vlaams-Brusselse 
scholen, zo verklaarde ze, moet vertrok
ken worden „van een interculturele bena-
denng en een emancipatorisch uitgangs
punt." Overigens belastte de minister 
mevrouw Deckers met een uitgebreide 
studie over het betreffend onderwijs. 
Tijdens dit debat kaartte ook Vlaams 
VU&ID- parlementslid Dirk De Cock een in
teressant gegeven aan Hij vroeg zich te
recht af of de gespecialiseerde kennis van 
het Brussels onderwijs kan gebruikt wor-

ten van de scholen zelf. Prof Piet van de 

Craen voorzag van deskundig advies. 
Anciaux en Leman verzorgden de redactie 
van wat minister Vanderpoorten treffend 
een „niet vanzelfsprekende basistekst" 
noemde. 

In een multiculturele grootstad als 
Brussel is het inderdaad bijzonder be
langrijk dat 'witte' tegenover 'gekleurde' 

De autonomie van de secundaire school 
wordt daarbij niet aangetast. Ouders en 
leerlingen horen rekening te houden met 
het pedagogisch project van de onder
wijsinstelling. Overigens bepaalt de over
eenkomst dat alle leerlingen daar moeten 
terechtkomen waar ze het best thuis 
horen. Ook dat is geen onbelangrijk uit
gangspunt Aangezien scholen die grote 
concentraties kinderen van allochtone 
oorsprong opvangen daarvoor de nodige 
waardering en middelen krijgen, zou het 
wel eens kunnen dat het verdrag een om
gekeerd effect teweegbrengt. Bovendien 
gaat het ook niet op anderstaligen binnen 

wat is 
interculturalisering? 

concentratiescholen worden vermeden. 
Er zijn nogal wat (elitaire) scholen in 
Vlaanderen die om concurrentiële rede
nen bepaalde bevolkingsgroepen moed
willig uitsluiten. Dat vergroot de kloof 
tussen arm en rijk, waarbij ook de armere 
autochtone inwoners bij de kleurlingen 
worden gedropt. Het houdt bovendien 
een verdraagzame samenleving tegen. En 
in Brussel zou het een gemeenschappelijk 
Nederlandstalig schoolbeleid ontkrach
ten. Vandaar het belang van de non-dis-
criminatieovereenkomst. Het houdt in 
dat alle leerlingen, ongeacht ras of etni
sche afkomst, in elke school welkom zijn. 

de school in bepaalde opleidingen te stu
wen. Daarom staat men een actief toela
tingsbeleid voor. ,AUe studierichtingen 
en onderwijsvormen staan open voor alle 
leeriingen, zonder onderscheid. Zo krij
gen de klassen effectief een evenredig 
multicultureel karakter. Dit leidt tot een 
betere integratie van alle leeriingen en tot 
een sfeer van gelijkwaardigheid." 

SCHOOLTAAL = HUISTAAL 
Door de overeenkomst tracht men niet 

enkel concentratie tegen te gaan en ver

draagzaamheid te bevorderen, het gaat er 

ook om het Nederlandstalige karakter van 

Niet enicel Brussei 

VU&ID-parlementsriö Dirk De Cock „Kennis over 

Brusseis ondenviis kan in gans Viaanderen gebruikt 

worden." 

den voor de scholen in gans Viaanderen. 
,,0ok in bepaalde scholen in Vlaanderen 

doen zich heel wat moeilijkheden voor 
met een grote instroom van anderstalige 
nieuwkomers, vooral in de beroepsscho-
len." 

De minister antwoordde dat sommige 
Vlaamse scholen waar veel nieuwkomers 
school lopen pedagogisch begeleid wor
den door de betreffende onderwijskoe-
pel. ,,De scholen worden geacht voor elke 
anderstalige nieuwkomer een werkplan 
op te stellen en in een methodische aan
pak te voorzien die voldoet aan de be
hoeften van de leerling." Daarin worden 
ze bijgestaan door het Steunpunt 
Nederlands als Tweede Taal van de 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en 
het Steunpunt Intercultureel Onderwijs 
van de Rijksuniversiteit Cent (RUG). De 
steunpunten bieden ook nascholing aan 
leerkrachten en aan pedagogische bege
leiders aan. 

(evdc) 

de scholen in stand te houden. Vic 
Anciaux merkt terecht op dat het Brussels 
onderwijs ook aantrekkelijk moet blijven 
voor Vlaamse ouders en hun kinderen. 
„We willen alle kinderen met open armen 
ontvangen, maar de kwaliteit van het on
derwijs én het NederlandstaUg karakter 
van de school mogen hieronder niet lij
den." Dat is geen eenvoudige opdracht, 
want „kinderen die thuis een andere taal 
spreken hebben het Nederiands vaak on
voldoende onder de knie. Ze begrijpen 
de leraar of lerares niet altijd even goed, 
ze kunnen thuis weinig of geen uitleg vra
gen bij het maken van een huistaak." 
Voor heel wat allochtone kinderen is het 
Nederiands in school in feite slechts de 
derde of zelfs de vierde taal. Bovendien 
vormen ook de Franstalige kinderen van 
Brusselse ouders een probleem. Het 
hoeft geen betoog dat een verregaande 
taalachterstand tot spanningen in en bui
ten de klas kan leiden. Daarom bestaat 
het uiteindelijke doel van de non-discri-
minatieovereenkomst erin „dat alle leer
lingen, zowel Nederlandstaligen als an
derstaligen zich goed voelen op hun 
school." Een voldoende mate van 'inter-
culturaliteit' is daartoe noodzakeUjk. Dat 
kan indien de schooltaal de huistaal 
wordt. Daar heeft men heel wat initiatie
ven voor over. Er is de taalonthaal. 

„Leerlingen die zich in het eerste leerjaar 
secundair inschrijven, worden voor 1 ok
tober op hun kennis van het Nederiands 
geëvalueerd. Waar nodig wordt een eerste 
aanzet tot bijsturing gegeven." Daarnaast 
is er het taaibad. „Scholieren die het 
Nederiands niet beheersen, komen in een 
speciale groep terecht waar ze intensief 
Nederiands leren. Van zodra hun 
Nederlands op peil is, kunnen ze terecht 
in een andere klas. Ook in de loop van 
het schooljaar kunnen nieuwkomers ge
bruik maken van een taaibad. Overigens 
worden er ook inhaallessen Nederiands 
georganiseerd. Opmerkelijk, maar niet 
onnodig, is dat bovendien de ouders taal
lessen kunnen volgen. 
In zijn toespraak in het Vlaams parlement 
had Anciaux nog een boodschap in petto: 
„Wij Brusselaars beseffen zeer goed dat 
onze Nederlandse taal- en culturele iden
titeit maar overeind blijft en zich in deze 
microkosmos kan ontplooien dankzij de 
steun van heel de Vlaamse gemeenschap. 
Deze moet van haar kant Inzien dat het 
onderwijs in dit proces van culturele 
handhaving, ontwikkeling en uitstraling 
een zeer belangrijke rol speelt en dus veel 
aandacht verdient." 

(evdc) 
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Als verkozen vertegenwoordigers uit 
Vlaanderen in diverse parlementen 
(Vlaams parlement, federaal parlement, 
Europees parlement) namens Volksunie 
& ID (Alliantie van federalistische volks
nationalisten en radicale democraten) en 
als leden van het Europees parlement na
mens EVA (Europese Vrije Alliantie) vol
gen wij reeds jarenlang van zeer nabij de 
situatie van Kosova. 

Met alle middelen waarover wij beschik
ken hebben wij ons de afgelopen tien jaar 
ingezet om de schandelijke schendingen 
van mensen- en volkerenrechten in uw 
land aan te klagen en hebben wij uw ge
rechtvaardigde eis tot zelfbeschikkings
recht ten volle onderschreven en verde
digd. 

Wij waren ten zeerste geschokt door het 
lijden en de vernederingen die uw deel 
waren ingevolge de afschuwelijke etni
sche zuiveringsoperaties van het 
Milosevic-regime. 

Uw woede en verontwaardiging hierover 
zijn terecht zeer begrijpelijk. De opspo
ring en de vervolging van wie ooriogsde-
licten of misdaden tegen de mensheid be
ging, is volgens ons dan ook een dringen
de en dwingende plicht van de interna
tionale gemeenschap. 
Anderzijds zijn wij bezorgd en verontrust 
door rapporten over gewelddaden en ver
geldingsacties in Kosova de jongste maan
den. Uiteraard weten wij dat het om geï
soleerde gevallen gaat, die het werk zijn 
van individuele criminelen en in die zin 
helemaal niet vergelijkbaar met de syste
matische genocide door het dictatoriaal 
Servisch regime. 

Wij zijn er ons ook van bewust dat de ge-
weiddaden niet het monopolie zijn van 
één etnische bevolkingsgroep. Maar toch 

I n een open brief richt EP-lid Bart Staes zich tot het 

volk van Kosova. Staes vindt dat bepaalde media 

niet ophouden Kosova in een slecht daglicht te stellen. 

Om volk en regio in deze moeilijke overgangsperiode wat 

morele steun te geven, zette Staes deze actie op. Zijn 

jarenlange inzet voor een vrij, vredevol en verdraagzaam 

Kosova wordt kracht bijgezet door alle VU-ID-verkozenen, 

zij ondertekenden zijn tekst. 

• EUROPA • 

vrezen wij dat deze misdaden vooral de 
Albanese zaak ernstig zouden kunnen 
schaden. 

Daarom onze oproep tot het volk van 
Kosova en inzonderheid tot al wie poli
tiek en moreel gezag heeft om deze crimi
nele daden pubUekelijk scherp af te keu
ren. Als Kosova zijn rechtmatige plaats als 
zelfbewuste natie in de wereld opeist, dan 

komen. Alleen zo krijgt een verdraagzame 
samenleving in Kosova echte levenskan
sen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de overgrote 
meerderheid van het Kosovaarse volk een 
dergelijke samenleving wenst. 
De geschiedenis toont aan dat de 
Albanezen - ondanks eeuwenlange vreem
de bezettingen - een traditie van toleran-

Open brief 
aan het volk 

van Kosova 
moet het ook de eerbieding van de men
senrechten van alle burgers kunnen waar
borgen. 

Tegelijkertijd willen wij de VN wijzen op 
haar opdracht - krachtens resolutie 1244 
van de VN-Veiligheidsraad - om in Kosova 
het kader te creëren voor een vreedzame 
en veilige samenleving. Sinds de bevrij
ding van Kosova midden juni jl. is een po
litiek, justitieel, politioneel en administra
tief vacuüm ontstaan. 
In dergelijke toestand van chaos kan een 
rechtsstaat onmogelijk gedijen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de internatio
nale gemeenschap om - samen met de 
Kosovaren - een democratische rechts
staat op te bouwen. 

Wij dringen er bij de internationale in
stanties (UNMIK, UNHCR, OVSE, EU, 
Navo en KFOR) op aan om hieraan einde
lijk metterdaad gestalte te geven op het 
terrein. Alleen zo kan een democratisch, 
vredevol en veilig Kosova tot stand 

tie hebben t.a.v godsdienstige, etnische 

en culturele minderheden. Wij'zijn dan 

ook hoopvol voor de toekomst. Een vrij, 

vredevol en verdraagzaam Kosova is niet 

langer een utopische droom, maar een re

alistisch toekomstscenario. Dat geloven 

wij vast en daarvoor mag u op onze steun 

blijvend rekenen. 

Bart Staes 

Bovenstaande open brief, die ook 

in Kosovaarse media verschijnt, 

werd eveneens ondertekend door de 

Euro-parlementsleden aangesloten 

bij de Europese Vrije Alliantie-. Nelly 

Maes, Carlos Bautista Ojeda 

(Andalusië), Jill Evans (Wales), lan 

Hudghton (Schotland), Gorka Knörr 

Borras (Baskenland), Neil 

MacCormick (Schotland), Camilo 

Nogueira Roman (Galicië), Josu 

Ortuondo Larrea (Baskenland), 

Eurig Wyn (Wales). 

Staes vraagt 
dat de 
Internationale 
gemeenschap 
én de 
Kosovaren 
samen een 
democratische 
rechtstaat 
zouden 
opbouwen. 
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Leyla Zama levert 
het bewijs 

In het Europees Parlement weerklonken 
afgelopen week heel wat kritische stem
men over het kandidaat-lidmaatschap van 
Turkije voor de Europese Unie. Nelly 

Maes (VU&ID) verwoordde namens de 
Europese Vrije Alliantie het ongenoegen 
over de situatie in Koerdistan en de aan
houdende schending van de mensenrech
ten. 

De tien europarlementsleden van de 
Europese Vrije Alliantie hebben de tekst 
over de Top van Helsinki mee goedge
keurd, maar formuleerden hun voorbe
houd bij het EU-standpunt over Turkije. 
„Wij menen dat het absoluut nog niet het 
goede moment was", zo stelde Maes. 
„Het feit dat de winnaar van de Sacharov-
prijs, Leyla Zama, zelf nog in de gevange

nis zit, duidt zeer goed aan dat er met het 
recht op vrije meningsuiting in Turkije en 
met de mensenrechten slecht wordt om
gesprongen. Daarom was het niet het 
goede moment. Het is nog maar de vraag 
of het überhaupt het goede moment kan 
worden." 

Voorts sprak Nelly Maes haar ontgooche
ling uit over de komende institutionele 
hervorming in het kader van de 
Intergouvernementele Conferentie (IGC). 
Nelly Maes: „De Europese Vrije Alliantie 
meent dat de regio's die constitutioneel 
kracht van soevereiniteit hebben, deze 
ook moeten kunnen uitoefenen in het 
kader van Europa. Europa bestaat niet al
leen uit lidstaten. De democratie in 
Europa moet dringend verdiept worden." 

Wordt EU misdadig 
geïnfiltreerd? 

Volgens europarlementslid Bart Staes heeft de 
georganiseerde criminaliteit zich op een be
langrijk gedeelte van de Europese fondsen 
geënt. Daarom hamerde hij, afgelopen weel<, 
bij de bespreking van het jaarverslag van de 
Rekenkamer op de nood aan meer samenwer
king, een goedwerkende anti-fraudedienst (de 
zgn. Olaf) en een Europees openbaar ministe
rie. 

Ondanks de overzichtelijkheid kan het jaan/er-
slag van de Europese Rekenkamer moeilijk als 
bedlectuur worden omschreven Voorzitter 
Karlsson en zijn medewerkers leggen 500 
bladzijden lang de vinger op de wonde. 
Staes betreurde dat de bespreking van het 
rapport een maand was verdaagd wegens een 
perslek. Uitstel en annulehng van de officiële 
persconferentie zijn immers geen goede zaak 
voor het Europees Parlement. 
Samen met de twee verslagen van het Comité 
van Wijzen en het Olaf-verslag '98 vormt dit 
document toch wel de basisinformatie die er 
ons toe moet brengen al dan niet kwijting te 
verlenen voor het jaar 1998, aldus het VU&ID-
europarlementslid. Na lezing van de docu
menten trekt hij dhe conclusies. 
Bart Staes :„De voorbije jaren lag vooral de 
Europese Commissie onder vuur, wat leidde 

tot de val van de commissie-Santer. De nieu
we commissie-Prodi kreeg de expliciete op
dracht om orde op zaken te stellen In febru
ari zullen we daar de eerste sporen van zien." 
Staes hoopt verder dat de commissarissen 
Kinnock en Schreyer ervoor zullen zorgen dat 
de Rekenkamer in de toekomst wel een be-
trouwbaarheidsverklaring aflevert voor het 
Europese budget, 

In zijn tweede conclusie wijst Staes erop dat 
,,we de poenscheppers niet alleen bij de euro-
cratie moeten gaan zoeken." Tachtig tot vijf
entachtig procent van de Europese bestedin
gen gebeurt immers niet door de commissie, 
maar door nationale, lokale of regionale over
heden. Er is dus nood aan meer samenwerking 
tussen de nationale rekenkamers en de 
Europese rekenkamer. Tot slot waarschuwde 
de VU&lD'er voor de impact van de georgani
seerde misdaad. 

B Staes: ,,Malafide organisaties hebben zich 
gaandeweg op een belangrijk gedeelte van 
het Europese geld geënt. Ik geloof dat wij naar 
meer samenwerking en een goedwerkende 
Olaf moeten. Uiteindelijk zal Europees open
baar ministerie pal en perk moeten stellen aan 
de misdaad ten volle stelt." 

Filip Vandenbroeke 
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H et zal welpuur toeval geweest zijn dat een 

bijzondere uitgave van het Waals republikeinse 

maandblad Toudi aan de pers werd voorgesteld in het 

Maison du conté in Namen. Dit 'huis van het vertelsel' 

ligt midden in de universitaire wijk van de hoofdstad 

van Wallonië. Helemaal géén toeval was de datum, een 

week na het prinselijk huwelijk van 4 december 

José Fontaine: 

„Het verbod 

de kroon te 

ontbloten Is 

een pervers 

wonder

middel." 
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De Waalse publicist en leraar Filosofie, 
José Fontaine wil dat zijn regio niet alleen 
onversneden Waals is maar tevens repu
blikeins. Om dat doel te bereiken hebben 
hij en zijn medestanders, het maandblad 
Toudi opgericht. Toudi is Waals en bete
kent 'atijd'. 

Fontaine dateert zijn blad volgens de re
publikeinse kalender. Zo verschijnt het 
jongste nummer in Nivóse, de sneeuw-
maand, die volgens die tijdrekening van 
21 december tot 10 januari loopt. 

LANGE ADEM 
Filip en Mathilde zijn op huwelijksreis, 
zegt Fontaine, en dus is het voor ons de 
hoogste tijd om een bladzijde om te draai
en en een bijzonder nummer van Toudi te 
publiceren. Het tijdschrift draagt de voor 
de hand liggende titel 'Monarchie ou 
République!' (met uitroepteken), de ge
wone oplage van 600 abonnees werd 
voor de gelegenheid opgetrokken en ligt 
te koop in alle kiosken van Wallonië en 
Brussel. 

José Fontaine: „Het ogenblik is gekomen 
om echt over de republiek te spreken. 
Iedereen weet dat republieken er niet van 
vandaag op motsen komen, zeker niet in 
Europa waar een oude monarchale tradi
tie bestaat. Een republiek is een weg van 
lange adem, maar het moment lijkt mij 
best geschikt om het debat, dat eigenlijk 
nooit ernstig heeft plaatsgehad, nu op te 
starten." 

Op de vraag of de tijd wei echt rijp is, 
kreeg Fontaine reeds een antwoord nadat 
hij op 19 september jl. tijdens de Waalse 
feesten in Namen zijn toespraak met de 
kreet 'Yive la République!' had besloten. 
Aanhangers prezen hem de hemel hem, 
tegenstanders gaven hem de volle laag. 
Vaderlandslievende verenigingen staken 
Fontaine in één zak bij „des flamingants 
rabiques, aanhangers van het 'legion 
Wallonië' en andere extremisten die met 
de vijand hebben meegeheuld." 
J. Fontaine: „En toch moet het debat ge
voerd worden want bij een deel van de 
bevolking is de verwachting hoog gespan
nen. Ook in Vlaanderen waar de pers, die 
op dat vlak minder onderdanig is dan de 
Franstalige, aan het huwelijksfeest van 
Filip en Mathilde kritischer aandacht 
heeft besteed. In De Standaard van 6 de
cember werd in de verslaggeving over de 
receptie op het paleis zelfe de draak ge-

• In UW Uitgave wordt de vraag ge
steld of het publiek nog echt in de 
monarchie gelooft. 

J. Fontaine: „In een nummer van Res 

Publica uit 1991 ontleedde Bart 

Maddens een KUL-enquête uit 1990. 
Daarin stond dat ongeveer 60 % van de 
ondervraagden monarchist is, 20 % be
kende zich tot de republiek en voor 20 % 
was het om het even. Ik denk dat deze 
verhoudingen kloppen, zij komen trou
wens overeen met een recente peiling in 
Le Soir. Het bestaan van 14 tot 20 % re-

spreken. Neem nu de beelden van het hu
welijksfeest: 2.000 mensen op de Grote 
markt, 3 000 aan de kathedraal. De ver
draaiing van de feiten is niet onschuldig 
meer." 

• Waarom niet? 
J. Fontaine: „Omwille van haar opgedra
gen rol kan de openbare omroep niet an
ders dan het spel meespelen. Ondertussen 
moet zij zich er wel toe lenen om de al dan 
niet tegen hun zin aangevoerde schoolkin
deren, plaatselijke notabelen, journalisten, 
politiemensen, echte en vermeende roya-
listen als 'een menigte' voor te stellen. 
Waarom die leugen?" 

'Albert is de Joker 
van de Macht' 

publikeinen is betekenisvol. Ik geloof in
derdaad dat een voldoende aantal men
sen open staat voor een ernstig debat 
over de monarchie. Zeker omdat de 
hoogst geïnteresseerden tot de meest dy
namische lagen van de bevolking beho
ren." 

• Wat heeft de belangstelling voor 
de Blijde intreden u geleerd? 

J. Fontaine:„Reeds bij de Blijde intrede 
vzn Albert II'm Charleroi in 1993 kon met 
foto's aangetoond worden hoe beschei
den de publieke belangstelling was. Op 7 
oktober '93 kwamen in Namen hoogstens 
5.000 mensen de koning en de koningin 
begroeten. De media spraken toen van 
het tienvoudige! Alleen Vers l'Avenir 

doorbrak de maskerade en had enkele... 
duizenden gezien. Een moedige reporta
ge van Anne Vanderdonckt in Le Matin 

n.a.v de Blijde intrede van Filip en 
Mathilde in Bastenaken heeft de ballon 
doorprikt. Van dan af worden de ware cij
fers meegedeeld. " 

MARKETING ROYAL 
Dat de opkomst van de bevolking bij het 

publieke optreden van de koninklijke fa

milie als een spontane hulde wordt ver

kocht, zit Fontaine hoog. Volgens hem 

gaat het om een manipulatie, opgezet 

door wat hij omschrijft als een 'marketing 

royal' en waarbij bepaalde media het spel 

meespelen. Vooral de rol van de openba

re televisie - la reine de l'image, door 

Fontaine omgedoopt tot 'contre-reine de 

toute reflexion' - zit hem dwars. 

J. Fontaine; „Op TV-beelden met enkele 

honderden aanwezigen luidt het com

mentaar dat 'tout le monde' aanwezig is, 

vlug wordt dat 'une foule' en wat later 'le 

peuple'. Televisie kan zonder moeite ma

nipuleren. De gedachte dat 'België slechts 

bestaat door zijn koningshuis' moet uit 

het enthousiasme van de commentaren 

• Misschien doen die Icinderen dat 
wel graag? 

J. Fontaine: „Hoe graag zij dat doen 
stond te lezen op de Internet-stek van 
Ecolo, de Franstalige groene regerings
partij. Een toeschouwer, met naam en 
adres bekend, schreef daarop dat hij ge
tuige was geweest van de Blijde intrede in 
Nijvel. Hij bevond zich tussen een groep 
schoolkinderen. Nadat ze van hun lerares 
driekleurige vlaggetjes hadden gekregen 
beval de lerares hen 'Vive Philippe, vive 
Mathilde!' te roepen, waarop een van de 
kinderen vroeg waarom. Antwoord van 
de juf: „Omdat ik het je zeg. Het zijn be
langrijke mensen." Volgende vraag: waar
om zijn ze belangrijk? De lerares kreeg 
het op de heupen en blafte: „Tu cries et 
c'est tout!" De kinderen kregen er vol
gende waarschuwing bovenop: „Wie niet 
zwaait en niet niet 'Vive' roept, krijgt 
straf!" 

Nadat hij de lerares opmerkte haar drei
ging te betreuren kreeg de toeschouwer 
op zijn beurt verwensingen naar het 
hoofd. Daarop deelde hij Ecolo mee het 
een schande te vinden kinderen onder 
dwang van straf te verplichten het prin-
senpaar toe te juichen!" 

PERVERS 
In 1991 publiceerde Fontaine het boek 
'Les faces cachées de la monarchie Beige', 
daarin stelde hij o.m. dat de meeste 
Europese vorstenhuizen door democra
tisch verweer van hun bestaansreden wer
den ontdaan. Wanneer de democratie in 
Scandinavië is wat ze is, dan heeft ze dat 
niet aan de monarchie te danken maar 
aan de republikeinse inborst van het volk. 
Bij ons, stelt Fontaine vast, is dat anders. 
De koning wordt omringd door een groot 
aantal raadgevers waardoor hij invloed 
uitoefent op beslissingen van de regering. 
Intellectueel en financieel gesteund door 

de Koning Boudewijnstichting kan de ko
ning zelf initiatieven nemen en, zoals met 
de Witte beweging in 1996 het geval was, 
problemen uit handen van de regering 
nemen en het beleid naar zich toetrek
ken. 

J. Fontaine: „Bij ons kreeg de koning de 
rol van 'Joker van de Macht', hij is zeer in
vloedrijk. Bovendien wordt hij ten allen 
tijde door de Grondwet gedekt. Het ver
bod de kroon te ontbloten is hét sleutel
principe van elke monarchie, een won
dermiddel waardoor zijn tussenkomsten 
geheim en gedekt blijven. In het andere 
geval komt de regering in gevaar, niet de 
koning. Een koning kan niet 'vallen', een 
regering wel. Dat is het perserve van de 
monarchie." 

• Wie zal tegen deze trend ingaan? 
J. Fontaine: „De festiviteiten hebben aan
getoond dat de huidige generatie rege
rende pohtici dat niet zal doen. Neem nu 
Louis Michel, in Wallonië niet de eerste 
de beste, die verklaarde: „Het huwelijk 
verzekert de duurzaamheid van België!" 
Ook de aanwezigheid van de broeders 
Happart op het feest is een teken aan de 
wand. En wat te denken van Elio Di Rupo, 

minister-president van het Waals gewest? 
Op zijn brieflioofd staat...Royaume de 
Belgique." 

• Hoe de republiek installeren? 
J. Fontaine: „Een republiek is veel meer 
dan een koning door een president ver
vangen. Het is veranderen van mentali
teit. In plaats van ons te laten vertegen
woordigen door een oncontroleerbare in
stelling worden alle verantwoordelijkhe
den door de burgers zelf gedragen. De 
eerste voorwaarde om een republiek te 
installeren is enthousiasme voor het pro
ject. Het federalisme is een akkoord tus
sen vrije volkeren en gelijke mensen. 
Wallonië en Vlaanderen moeten deze 
overeenkomst verder uitdiepen en daar
bij een democratische oplossing voor 
Brussel zoeken. Maar meer dan de instel
ling zeU, zijn de waarden die de republik
einse cultuur kenmerken belangrijk, het 
volwaardige burgerschap is er een van." 

(mvl) 

c» Toudi, revue cultureUe et politi

que. 1.075 fr. Het bijzondere num

mer 'Monarchie ou République!', 34 

bh., kost 99fr, zoals steeds bevat 

ook dit nummer een 'Lettre de 

Flandre', geschreven door Ludo 

Abicht 

Redactie: José Fontaine, Rue du-

Bois-de-l'Ecluse 4, 7830 Graty. E-post: 

Jose.Fontaine@Skynet. be 
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Dood van Oostfronter 
beroerde gemoederen 

„Gedreven door een jeugdig idealisme en 
een sterke Vlaamsgezindiieid, in die tijd 
door de Kerk van Christus ondersteund, 
ben ik naar het Oostfront getrokken. Ik ge
loofde dat ik een moderne Kruisvaarder 
mocht zijn, strijdend tegen het zogenaam
de goddeloze communisme. Ik heb ge
leerd en ondervonden dat vechten tegen 
andere gedachten en andere volkeren zin
loos is. ik heb mij omgekeerd toen 
Russische soldaten in de Oekraïense tar-
wevelden werden uitgebrand door Duitse 
soldaten, die dit ook niet gewild hebben 
maar het moesten doen omdat 'Befehl 
Befehl' was. Oorlog was onzin, waanzin en 
onredelijkheid." 

Het is een flarde uit het 'testament' van 
een Oostfrontstrijder, ooit ter dood'ver
oordeeld, later via tussenkomst van wijlen 
meester Victor Taghon, een Kortrijks advo-
kaat, tot levenslang, twintig, tien en vijf jaar 
gebracht. Die Oostfrontstrijder was André 

Verhelle (Autryve, 1923 - Kortrijk, 1999). 

AMNESTIE 

„Ik sterfin eenvoud en armoede, naar een 
Christen ideaal, overtuigd Vlaams en met 
de hoop dat vergevingsgezindheid, amnes
tie voor mijn onzalige vrienden ooit zal 
mogen zijn. Als ik voor mijn Opperste 
Rechter kom hoop ik dat Hij mij tot het 
eeuwig leven zal veroordelen. Bij hem zal 
ik eindelijk de vergevingsgezindheid en de 
amnestie vinden. Vergiffenis is een 
Christelijk gegeven." 

Ze waren er niet wel van, de journalisten 
van de betere kranten, die het levensver
haal en het doodsbericht van André 
Verhelle op de nationale bladzijden brach
ten, de vele reacties logen er niet om: het 
thema ligt na meer dan een halve eeuw 
nog zeer gevoelig. André Verhelle vroeg in 
zijn doodsbericht vergiffenis maar wees te
zelfdertijd op de grote rol die de Kerk had 
gespeeld in het werven van Oostfront-
strijders, 'moderne kruisvaarders'. En ook 

pleitte hij op aangrijpende wijze voor am
nestie. Hoewel ontgoocheld in enkele pas
toors uit de veertiger jaren, bleef hij een 
gelovig man. Overigens kreeg hij een op
merkelijke en gewaardeerde homilie mee 
van de Oostrozebeekse pastoor Pol 

Dumoulin die op subtiele wijze venvees 
naar mogelijke fouten die de Kerk in het 
verleden beging. André Verhelle kreeg dan 
ook een begrafenis in het teken van een 
wederzijdse vergiffenis. 
Eens hij zijn politieke rechten had terugge
kregen bleef Verhelle zich manifesteren als 
een democratisch Vlaams-nationalist. 
Vooral had hij een grote waardering voor 
oud-VU-senator Oswald Van Ootegbem. In 
1995 mochten wij zijn avontuurlijk levens
verhaal optekenen ('Het verhaal van een 
Oostfronter'). André Verhelle werd begra
ven te Oostrozebeke. 

Lieven Demedts 

Marie-Sophie Van der Steen (Pieken) zou 
op 28 december 1999, 101 jaar zijn ge
worden. Op vrijdag 10 december is ze 
echter overleden. Ze was maar heel even 
ziek. 

Vorig jaar nog hadden wij haar ter gele
genheid van haar honderdste verjaardag 
uitgebreid in de bloemetjes gezet. We 
hebben haar toen een tinnen schaal over
handigd uit dankbaarheid omdat zij - met 
haar echtgenoot zaliger - in de late jaren 
50, toen ik nog een kleuter was, aan de 
wieg stond van de VU-afdeling van 
Lebbeke. 

We hebben haar steeds ervaren als het lo
kale geweten van de afdeling. De laatste 
tijd ging het wat minder goed met haar. 
We merkten dat aan het feit dat ze verstek 
moest laten gaan bij het laatste mosselfes
tijn in september. Daar troonde ze elk 
jaar weer tussen haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en we moesten tel
kens een tafel voor 22 personen reserve
ren. 

We mochten haar tot op het laatst heel 
helder van geest ontmoeten. In oktober 

VU-Croot-Lebbeke 
rouwt om eeuwelinge 

Fleken, Marie-Sophie Van der Steen, 
net geen 101 geworden 

jl. vertrouwde ze me nog toe dat „het al
lemaal wel te doen was tot je 100 werd, 
maar dat het nadien toch bergaf ging", en 
ze wees naar haar benen die niet meer 
mee wilden. 

De uitvergrote foto van haar viering met 
de lokale mandatarissen, met Vic Anciaux 
(die ze zelfde oude Anciaux' noemde) en 
met voorzitter Patrik Vankrunkelsven had 
een ereplaats in haar rustoordkamertje. 
Ik moest trouwens aan die twee 'dok-
toors' van de Volksunie zoals zij hen 
noemde, 'de complimenten' doen. 
Vic en Patrik, de groeten van Pieken. 
Pieken werd zaterdag in de O.-L.-
Vrouwekerk te Lebbeke begraven. De be
langstelling en het medeleven waren zo 
groot dat het vlug aan gedenkprentjes 
ontbrak... 

Dirk De Cock, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 

De regionale VU-krant 

Afscheid van 
een vaandrig 

Op 24 november jl overleed 
één van de laatste Roese-
laarse getuigen van de grote 
oorlog. Urbaan Denolf (95 
jaar) was een sterk bewuste 
flamigant. Trots gis vaandrig 
van zijn VOssen Trots als 
Vlaming in vaak moeilijke 
omstandigheden. Of zoals op 
Zijn gedenkprentje staat: 
Trouw gezworene aan het 
Testament van den IJzer'. 
Ik herinner me een emotioneel gesprek met Urbaan aan 
de vooravond van 21 mei '95, de eerste rechtstreekse 
verkiezing van een Vlaams parlement. Hij pleitte voor 
een consequente Vlaams-nationale partij binnen een 
sterk Vlaams parlement, hij betreurde de breuk binnen 
de Vlaamse beweging. 

Onze plaatselijke groep bleef steeds zijn steun genieten. 
We waren trots toen enkele jaren terug Urbaan Denolf, 
samen Albert Devrlese, aanvaardde om ere-deken te 
worden van de Orde van 't Dul Bertje 
We zullen zijn aanwezigheid missen We willen via deze 
weg onze oprechte deelneming te betuigen aan zijn fa
milie. Urbaan was een prachtig mens. 

WIm Jaques 

9 

iMijlense raad stemt kerstmotie 
Sedert het begin van de jaren zeventig wordt elk jaar op initiatief van de Volksunie een 
amnestle-motle door de gemeenteraad van NIjlen goedgekeurd. De inleidende overwe
gingen werden dit jaar In een breder perspectief herschreven, waarbij de amnestiege-
dachte als algemeen 'wereldthema' werd geformuleerd. 
Motor achter deze herhaalde moties is het VU-raadslid Walter Caethoven. 

" NAUW AANEEN SLUITEN 
De gemeenteraad van NIjlen kwam op 15 december jl samen en stelde in volgende 
Kerstmotie vast dat op het einde van deze eeuw de verhoudingen tussen de volkeren van 
Europa en de wereld ingrijpend zijn veranderd: de Europese politieke Unie is volop in uit
bouw en de wereld wordt meer en meer ons dorp. 
Omdat vijanden van gisteren, heden bondgenoten zijn, meent de gemeenteraad van 
Nijlen dat nieuwe uitdagingen moeten aangepakt worden en Europese solidariteit gestal

te moet krijgen. Deze solidariteit is immers broodnodig om een wereldsolidarltelt uit te 
bouwen als enig venweermiddel tegen uitbuiting, verdrukking en ontzettende armoede 
van het overgrote deel van de mensheid. 

Verder meent de raad dat alle mensen van goede wil, die gehecht zijn aan de democra
tische vrijheden, die hunkeren naar vrede en rechtvaardigheid, nauw aaneen moeten 
sluite" om het hoofd te bieden aan uitsluiting en onverdraagzaamheid. 
Vanuit deze vaststellingen richt de gemeenteraad van Nijlen een plechtige oproep tot het 
federale en het Vlaamse parlement om op grond van vorenvermelde overwegingen in 
2000 eindelijk de naweeën van de oorlog in ons land weg te nemen 
Bovendien vraagt de gemeenteraad van NIjlen dat in deze kersttijd, in een geest van 
vrede en verzoening, aan alle landgenoten te helpen een einde te maken aan alle men
selijk en sociaal onaanvaardbare gevolgen van oorlogen, waar ook ter wereld. 
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Op 24 november '99 hield Nelly Maes een voordracht op uitrioóiglng van de Brugmans Kring te Kortrijk. Het VU-eu-
roparlementsllö behandelde het thema van de 'fraudebestrijding In Europa', een boelend en zeer actueel onder
werp. Nelly Maes met bestuursleden Joost Ballgeer, Lieven Douchy, Peter Sutronck en VU-gemeenteraadslid Hilda 
Douchy-Comeyne. (hd) 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Op maandag 20 december jl, werd 
door Laurens Appeltans, algemeen 
secretaris en voorzitter van het 
i<iescollege namens het VU-partij-
bestuur, voigende persmededeling 
verspreid. , ^ 

»»# te « K . s <^ mS^ •#• -

VU-LEDEN HEBBEN 
LAATSTE WOORD BIJ 
RECHTSTREEKSE 
VERKIEZING 

Tot 14 januari hebben aiie 17.000 
VU-ieden de l<ans om hun stem uit 
te brengen voor het voorzitter
schap van de \/oli<sunie. Het is de 
eerste i<eer in de geschiedenis van 
de partij dat de ieden rechtstreei<s 
de nieuwe voorzitter l<unnen kie
zen. Op 15 januari 2000 worden de 
stemmen geteid en wordt de nieu
we voorzitter bekend gemaakt. 
Het debat over het voorzitterschap 
verloopt in alle geledingen in een 
positieve sfeer. De twee kandidaat

voorzitters zijn In alle arrondisse
menten op een hoffelijke en cor
recte manier met elkaar én met de 
leden in discussie getreden. Het 
werd telkens een boeiend debat 
over de doelstellingen van onze 
Viaams-nationale partij. Beide kan
didaat-voorzitters benadrukten dat 
maatschappelijke vernieuwing en 
het streven naar zelfbestuur voor 
Vlaanderen onlosmakelijk met el
kaar zijn verbonden en het uit
gangspunt vormen van het politiek 
handelen van de partij. 
De voorzittersstrijd tussen twee 
gelijkwaardige kandidaten toont de 
intellectuele rijkdom van de VU. 
Het bewijst ook dat de VU bij uit
stek een ideeënpartij is met veel 
ruimte voor open debat en discus
sie. Dit leeft ook zo bij vele leden 
die de betrokkenheid bij de voor
zittersverkiezingen sterk waarde
ren. Die ieden hebben het laatste 
woord. 

Eigen haard, 
niet aitijd 
goud waard? 

• UIT DE REGIO • 

De Standaard van maandag 29 november 
1999 deelde mee dat in Gistel zestien ge
zinnen uit hun huis werden gezet door de 
sociale huisvestingsmaatschappij 'Eigen 
Haard is Goud Waard'. Het betreft vooral 
oudere mensen, van wie de sociale leef-
structuur hierdoor volledig wegvalt. 
Vlaams parlementslied Dirk De Cock 

(VU&ID) legde Bert Anciaux, minister 
voor Huisvesting, het probleem voor. 
Dirk De Cock: „Het appartementsge
bouw dat in de plaats wordt aangeboden 
is in dit geval geen alternatief omdat een 
deel van de betrokken woningen ver
kocht wordt met de verplichting tot reno
vatie. Een ander deel wordt afgebroken 
en vervangen door nieuwbouw voor ge
zinnen met kinderen. Met andere woor
den de bejaarden kunnen nooit meer 
terug naar hun vertrouwde buurt en leef
omgeving. Los van dit concreet geval stelt 
het probleem zich in een veel serieuzere 
context." 

De Cocks vraag aan de minister is dan ook 
: zijn er parameters, en zo ja welke, waar
over de Sociale Huisvestingsmaat
schappijen beschikken, zodat ze die -
naast de Vlaamse Wooncode - voor reno
vatie kunnen aanwenden in het algemeen 
welzijn van de betrokken huurders, in 
casu de bejaarden. 

Bert Anciaux antwoordde dat het voorval 
in Gistel gekaderd moet worden in een 
ruimere context. Woningen die niet meer 
voldoen aan de huidige normen, dienen 
gerenoveerd te worden. In eerste instan
tie zijn de inwoners hier vaak niet geluk
kig mee, achteraf echter des te meer. De 
procedure die zou moeten gevolgd wor
den bestaat uit verschillende stappen: 
voldoende informatie; werkvergaderin
gen en huisbezoeken; persoonlijke con
tacten inzake individuele problemen, 
steun bij verhuis; wederhuisvesting; de 
bewoners moeten terugkunnen. 
Bert Anciaux: „In de huidige wooncode 

is de verplicht afdwingbare wederhuisves
ting nog niet voorzien. Als minister van 
Huisvesting heb ik aan de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij gevraagd een 
reglementering op te maken, die deze 
leemte zal opvangen. De Vlaamse rege
ring zal zo spoedig mogelijk een ontwerp 
indienen, opdat problemen zoals die in 
Gistel zich in de toekomst niet meer zul
len voordoen. Zonder deze regelgeving 
kan ik aan zulk een concrete situatie niks 
doen." 

Dirk De Cock hoopt nu dat de minister, in 
samenspraak met de Vlaamse regering en 
het Vlaams parlement, werk zal maken 
van een wooncode, die verplicht voorziet 
in wederhuisvesting, zoveel mogelijk in 
het vertrouwd milieu. 

Debatten 
kandidaat-
voorzitters 
Donderdag 23/12 - arrondisse
ment Aalst-Oudenaarde -Aalst, 
De Korenbloem (Markt) om 20u. 

U ivil meer info ofu heeft vra
gen bij de voorzittersverkie
zing, dan neemt u contact 
met het VU-partijsecretariaat. 
Tel 02/219.49.30, 
fax 02/217.35.10, via e-post: 
voorzitter. 20(H)@volksunie. be 

Nieuwe 

tijden 

vu-voorzittersverkiezing 2 00 0 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 23 Jan. DESTELBERCEN: 

IMieuwjaarsontmoeting met receptie en 
voordracht door Annemie Van de Casteele 
over de dioxinecrisis. Van 11 tot 13u. in de 
Vrije Gemengde Basisschool, Steenvoorde
straat 11 te Heusden (Desteibergen). 
Toegang gratis, ledereeen welkom. Info: J-
P Roosen, (09/228.99.12). Org.: Dr. Jozef 
Coossenaertskring Destelbergen-Heusden. 

Zo. 30 jan. AALTER: Bestuurs-
verkiezing afdeling Aalter en nieuwjaars
ontmoeting met receptie. Om I0u.30 ten 
huize van Tom Van den Kerchove en Mieke 
Goeminne, Lovelddreef 3 te Aalter. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 29 dec. IZECEM: Kerststallen-

tocht naar Trier met FW-lzegem. Meer info 
bij Renata Blondeel (051/30.48.08). 

Ma. 5 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsfeest, opgefleurd met moppen door 
Firmin Debusseré, alg. voorzitter WVC. Om 
14U.30 in feestzaal Mandelhove, Westlaan 
417. Org.: VWG-Roeselare. 

ZO. 16 Jan. BISSECERA: VU-
Nieuwjaarsreceptie van VU-arr. Kortrljk-
Roeselare-Tleit met als gastspreker onder
voorzitter Eric Defoort. Van 11 tot I3u. in 
Ontmoetingscentrum, Vlaswaagplein te 
Bissegem (aan station). Aansluitend: 
Ribbetjes-feestmaal. Deelname: 500 fr, in 
wk. 425 fr. (rek.nr. 463-2154261-62 van 

vu-Kortrijk met vermelding ribbetjes). 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 23 dec. SCHERPENHEUVEL-Zr-

CHEM: Gemeenteraadszitting om 20u. 
Raadzaal 1ste verdieping stadhuis 
Scherpenheuvel. Met gemeente- en 
OCMW-begroting. info: Robert Janssens 
(013/78.19.21) of Willy Kalokerinos 
(013/77.58.99). 

vr. 7 Jan. LANCDORP: Cespreks-
avond door prof Danny Pieters over Ac
tuele politieke hangijzers' en 'VU: in oppo
sitie en regering'. Om 20u. in het Parochie
zaaltje van Langdorp-centrum,. Inkom gra
tis. InfO: Mario Bergen (016/56.40.59) of 
Jef Van de Broeck (016/56.01.85). Org.: 
Vlaamse Jongeren Aarschot. 

LIMBURG 
zo. 9 Jan. BREE: Nieuwjaarsreceptie 

van VU-Limburg. Om 11u. in het tenniscen-
trum Boneput, Watertorenstraat 16A te 

Bree. In aanwezigheid van het nieuwe ar
rondissementeel bestuur en de vu-afde-
ling Bree. 

ANTWERPEN 
Dl. 28 dec. BORCERHOUT: 

Kerststallentocht doorheen de Kempen. 
Deelname: 850 fr. (autocar, gids en kerst
maaltijd). Vertrek om lOu. Inschrijving en 
info bij Jan De Scheerder 03/236.45.40). 
Org.: Kring voor Vlaamse Volksontwikke
ling. 

Za. 8 Jan. MERKSEM: Nieuwjaars
begroeting in zaal 'Ons Genoegen', F. 
Adriaenssensstraat 121 te Merksem, van 
14 tot 17u.. In aanwezigheid van Bart 
Staes, Fons Borginon, Koen Raets en Luc 
temmens. Org.: VU-Merksem. 

Dl. 15 feb. EDECEM: Een avond met 
Staf Nimmegeers 'Kerk in Brussel, pionier 
voor een nieuw kerkbeeld'. Om 20u. in de 
kleine zaal van het Elzenhof Kerkplein te 
Edegem. Inkom: leden 150 fr, niet-leden 
200 fr. Org.: Culturele Kring Edegem. 
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Het is of nooit 
meer! 

Herfstperlode afgesloten 

n i l et dit laatste nummer van 1999 sluiten wij 
• * • jaargang 44 af. Volgend jaar wordt ons 

weekblad dus 45 jaar en vergeleken met een 
mensenleven is dat heel wat. iviaar niet gesetteld, 

noch getreurd: de reddingsactie loopt gewoon 
door, wij brengen deze week de resultaten van de 

herfstperlode. 

Op 17 december jl. gaf de WlJ-administra-
tie een overzicht per arrondissement, op 
dat ogenblik liep de werfcampagne onge
veer twee maanden. Sinds de overeenge
komen stand op 15 oktober (3.500 abon
nementen) kwamen er 304 nieuwe abon
nementen bij. Dat is natuurlijk nog een 
heel eind van de verdubbeling verwij
derd, maar toch reeds een stap in de 
goede richting. Wij danken de wervers 
daarvoor van harte, ook de velen die deel

namen aan de 1+1 = 7.000-actie en aan 
het WIJ-plus-Fonds. 

Ten gerieve van diegenen die nog vragen 

hebben bij deze campagne-onderdelen 

geven wij nog even de werkwijze mee. 

Tot slot deze belangrijke mededede-
ling: wie een nieuw abonnement aan
brengt zal daarvoor op verrassende 
wijze worden beloond. 
In januari meer nieuws. 

Wat wervers kunnen! 
U ziet dat de Werversgroep is aangegroeid tot 21 leden en dat de niemand zich onbe
tuigd laat. De vorige week aangekondigde nek-aan-nek-race tussen Geert Bourgeois en 
Geert Dessein werd in het voordeel van de eerste beslecht, kort op de hielen gezeten 
weliswaar. Ook de Operatie l-l-1=7.000 draait bevredigend door, terwijl het WIJ-pIus-
Fonds nog ter beschikking blijft. 

Voor lezers die nog niet reageerden blijft ook deze week het aanbod van de persoonlij
ke Verbintenis van kracht. 

WERVERSGROEP 
1. Jan Caudron, Erpe-Mere 

2. Geert Bourgeois, Izegem 
3. Geert Dessein, Ledegem 

4. Ludo Docx, Berlaar 

5. Frieda Brepoels, Hasseh 

6. Hugo De Mol, Lebbeke 

7. Klara Hertogs, Turnhout 
Harold Van de Perre, Dendermonde 

8. Walter Soethoudt, Antwerpen 

9. Juul Denayer, Buizingen 

Ketels, Hasselt 

Romain De Graven St.-Gillis-Waas 
10. X, Sint-Amandsberg 

Maurice Passchyn, Meise 
Ivo Coninx, Genk 

Bart Staes, Antwerpen 
Greet Claes, Liedekerke 

Dirk Goossens, Knokke-Heist 

Mark De Vriese, Assebroek 
René Clompen, Destelbergen 

Carol Vandoome, Veume 
Totaal 

70 
17 
16 
15 
10 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

175 (+36) 

OPERATIE 1 + 1 = 7.000 
Volgende lezers brachten in de voorbije week elk één nieuwe abonnee aan: Jan Loones, 

Oostduinkerke; Eric Van de Casteele, Gent; Tachman-Van Severen, Gontrode; Dries 

Vanhercke-Deman, Leffinge; Walter Deconinck, Kortrijk; Wilfiied Willockx, Antwerpen; 

Piet Van Berkel, Rekem; Jean-Paul Goethuys, Nederokkerzeel; Simonne Janssens-

Vanoppen, Heusden-Zolder (+9) 
36+ 9 + 167 (totaal vorige week) = 212. 

(Afgesloten op maandag 20 december) 

• CETUIGEIMIS • 

Om 25 jaar samenwerken 
te vieren 

Als priester-pedagoog hielden we met twee collega's 
pedagogen in 1975 FLIK boven een 'Vlaams-
Baskische doopvont'. Vanaf dan organiseerden we 
elk jaar Baskenavonden in Vlaanderen ten voordele 
van de ikastola's, de Baskische scholen. 
In het weekblad WIJ kregen we altijd ruimte om dit 
solidarteitsfeest aan te kondigen, en daarna om het 
te commentariëren. Maar veel belangrijker dan dat: 
in WIJ vinden we regehnatig zeer degelijke bijdra
gen rond de situatie van volkeren en regio's in 
Europa. Het jongste artikel vznjan Maas, in WIJ van 
16 dec. jl., is een model van geftindeerde kritiek op 
de gestroomlijnde desinformatie over Baskenland 
die Vlaanderen, omwille van het deemiswekkend-

lage niveau van het gros van zijn dag- en weekblad
pers, te slikken krijgt. 

Om ons 25-jarige samenwroeten met een 15-koppi-
ge ploeg FLIK-medewerkers te vieren, schenk ik 
graag aan ieder van hen voor het jaar 2000, een 
abonnement op WIJ. Daardoor wil ik enkel uitdruk
ken dat WIJ, als degelijk-informerend weekblad, on
ontbeerlijk is én büjft in het Vlaamse perslandschap. 

Ludo Docx 

(Deze priester-leraar woont en werkt reeds 
meer dan 11 jaar in Baskenland, en wordt er 
elke week door W Ĵ geïnformeerd over wat reilt 
en zeilt in Vlaanderen en Europa.) 

wat is het 
WIJ-plus-Fonds ? 

Ten gerieve van lezers die willen deehiemen aan het WIJ-plus-Fonds nogmaals de be

doeling van het opzet. WIJ-abonnees die niet actief kunnen deelnemen aan het red

dingsplan, maar toch hun steentje willen bijdragen tot het welslagen van de campagne, 

participeren in het WIJ-plus-Fonds. 

- Hoe neemt u deel? U stort het bedrag van een WIJ-abonnement en schenkt het aan ie

mand van uw keuze. U kunt de keuze ook aan de redactie van WIJ laten, die zoekt dan 

een begunstigde uit de lijst van abonnees die in het voorbije jaar om financiële reden 

heeft afgehaakt. 

- Wat moet u doen? U stort het bedrag van een (l.SOOfr.) of meerdere jaarabonnemen

ten op rekening nr. 435-0272161-59 met de vermelding 'WIJ-plus-fonds'. Tevens laat u 

weten wie uw begunstigde is, als u dat niet doet duidt de redactie iemand aan. 

Meer informatie? Bel 02/219.49. 30. Vragen naar Mia De Prins 

ofHilde De Leeuw. 
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Mijn verbintenis 
JA, ik doe ook mee aan de redding van WiJ! 

iHet Connité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keuze(s) aan) 
• treed ik toe tot de Werversgroep; 
• doe ik met mijn afdeiing mee aan de actie De afdeling werft; 
• doe ik mee aan Operatie 1+1= 7.000; 
• stort ik vandaag 1.800 fr. in tiet WIJ-plus-Fonds (rek. nr. 435-0272161-59) en schenk tiet © 

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

Om mijn persoonlijk engagement te beklemtonen vul Ik deze verbintenis in 

Naam: 

Adres: 

Fax: Tel: 

e-postadres; 

sturen naar: Redactie WU, BanU^denpleln 12,1000 Bmssel; fax: 02/219.97.25 

23 december 1999 
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Koerdisch instituut te Brussel 

STAFMEDEWERKER 
Het Koerdisch instituut te Brussel zoel<t dringend een 

voltijdse stafmedewerker 

Profiel: 

/ bij voorl<eur licentiaat politieke en sociale wetenschappen of niveau 
A1; 

/ voldoende op de hoogte zijn van de internationale politiek (zeker 
Europa 

/ Midden-Oosten - Azië); 
/ goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans; 
/ kennis van Microsof Office. 

Taken: 
/ coördinatie van het werk; 
/ beheer, zowel administratief als praktisch werk; 
/ realisatie sannenwerkingsverbanden; 
/ opvolging van dossiers; 
/ vormingssessies opzetten; 
/ redactiewerk; 
/ realisatie BOA en educatieve activiteiten. 

Loon: volgens wettelijk barema 
Aanvang: 1 januari 2000. 

Geïnteresseerden sturen hun solllciatiebrief samen met een cv. op naar het Koerdisch 
Instituut vzw, t.a.v. Derwich M. FERHO, Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel. Fax 
02/231.00,97, e-post: info@kurdishinstitute.be 

Land- en Tuinbouwraad 
klein beetje bio 

De samenstelling van de Vlaamse Land
en Tuinbouwraad, die de Vlaamse minis
ter van Landbouw Vera Dua moet bijs
taan, werd aangepast. De landbouwers 
zullen vertegenwoordigd zijn door vier 
leden van de Boerenbond, drie leden van 
het Algemeen Boerensyndicaat, twee 
leden van het Vlaams Agrarisch Centrum 
(VAC) en één vertegenwoordiger van de 
Belgische Biologische Boeren, Naast deze 
afvaardigingen zal nu ook één vertegen
woordiger van de verbruikersvereniging 
Test-Aankoop en één van de Belgische 
Vereniging van Banken zetelen. 
Dat deze adviesraad er een beetje alterna

tiever uitziet willen wij graag toejuichen, 
toch kan men niet naast het overwicht van 
de traditionele landbouworganisaties. 
Bovendien schrok men zich zowel bij het 
VAC als bij Test-Aankoop een hoedje, 
beide instellingen waren al wel gecontac
teerd om in de raad te zetelen maar tot 
meer dan wat oppervlakkige gesprekken 
is het nog niet gekomen. Toch kijken wij 
erg uit naar hun aanwezigheid, vanuit 
hun sinds jaren opgebouwde reputatie 
van deskundigheid kunnen beide organi
saties in de Vlaamse Land- en 
Tuinbouwraad voor een 'gezond' even
wicht zorgen. 

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel -FBTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur- 18 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21,30 uur 
Verlofperiode: de maand december 

tot 21,30 uur 
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M 
et kerst en de jaarwisseling voor de deur 

biedt de redactie u een feestelijke 

rumpot aan. 

Smakelijk leesgenot! 

Koud landschap 
Een late najaarsdag, sneeuw in de lucht, 

belofte van veel sneeuw. Een lage 

wei waar 't water blank om korte wilgen stond 

tot aan de zwarte koppen. Vlokken vlogen 

neer, neer, al sneller langs de naakte twijgen 

en tegen 't witte water, wit en weg. 

Zo, wit en weg, zo, schuinsaf door de takken 

weinige, ruige vlokken op de vlucht, 

als vagebonden In een winters bos 

't spoor bijster 

Augusta Peaux (1854-1944) 

€» Uit 'Nieuwe Gedichten' opgenomen in 'Soms tussen tulpen', poëzie uit 
Vlaanderen en Nederland. 1916-1945 Uitg. Davidsfonds 

Gekleurde lampjes, hier en daar een na-
maakkerstboom, en in sommige uitstalra
men een kerststalletje om de kopers er 
aan te herinneren dat Kerstmis aankwam. 
De 13-jarige Ben Depeuter fietste er haas
tig voorbij en bedacht dat Kerstmis toch 
iets méér zou moeten zijn. Hij hoopte dat 
zijn mam en pap hun reeds maandenlan
ge ruzies zouden bijleggen. De voorbije 
weken piekerde hij voortdurend over hun 
mogelijke echtscheiding, en was er nog 
steeds niet uit voor wie van de twee hij 
zou kiezen. Hij werd er helemaal triest 
van. 

De jongen trapte wat harder, tegen wind 
en sneeuw in. Net voor de prachtige 
kerststal, even buiten de dorpskom, 
zwiepte hij de verkeersdrempel over. Een 
auto remde uit volle kracht, slipte en 
schepte Ben. Met een boog - je zou hem 
sierlijk kunnen noemen als het om een 
gymoefening ging - belandde hij met een 
harde klap op het asfalt. De geschrokken 
automobilist keek paniekerig om zich 
heen, zag dat geen getuigen waren, gaf 
toen plankgas en reed snel door. 
Een minuutje later stopte een automobi
list voor de bewusteloze Ben. De 
chauffeur stapte uit en boog zich over de 
jongen. Toen spoedde hij zich naar de 
eerste de beste winkel en vroeg de win
kelier dringend 'de 100' te bellen. Die ar
riveerde enkele minuten later en Ben 
werd met gillende sirene naar het zieken
huis gereden. Daar werden een gebroken 
arm, enkele gekneusde ribben en een 
lichte hersenschudding vastgesteld. 

• K E R S T V E R T E L Ü N C • • ^•r*"--'A'C'-'^VT*;--*---

De getuigen 
Toen Ben naar een kamer werd gebracht 
ontwaakte hij uit zijn schemertoestand en 
vroeg wat er was gebeurd. 
„Dat kun jij ons beter vertellen," zei de 
ziekenverzorger. „Ze hebben je op straat 
gevonden." 

Ben pijnigde zich de hersens. 
„Ik ben aangereden door een auto", her
innerde hij zich. 

„Brute pech", antwoordde de ziekenver
zorger. „Voor zover ik weet, was er geen 
auto in de buurt." 

„Die moet dan doorgereden zijn", mom
pelde Ben en viel weer in slaap. 
Toen hij een uur later wakker werd, ston
den mam en pap aan zijn bed. Naast hen 
ook een vreemde man, de automobilist 
die hem had gevonden. 
„Straks komt de politie je ondervragen", 
zei de man. „Kun je je nog iets herinne
ren?" 

„Niet veel", mompelde Ben, „eigenlijk 
niks." 

„Dat wordt erg," zei de man tegen mam 
en pap., Je moet maar hopen dat diegene 
die je dit geflikt heeft, wroeging krijgt en 
zich gaat melden. Ik stap maar eens op, 
als juUie me nog nodig hebben, hier is 
mijn adreskaartje. Dag Ben, dag me
vrouw, dag mijnheer." 

„Bedankt voor wat je voor onze jongen 
gedaan hebt!"Pap en mam zegden het 
gelijktijdig en Ben zag dat ze beiden lach
ten. Het gebeurde de jongste tijd wel 
meer dat ze iets op hetzelfde ogenblik 
zegden. Vreemd toch... 
Die namiddag doezelde Ben nog enkele 
keren weg. Het donkerde reeds toen twee 
politieagenten hem kwamen ondervra
gen. Blijkbaar had niemand iets gezien of 
gehoord. Ben vertelde van naaldje tot 
draadje wat zich had voorgedaan en ver
telde er bij dat hij misschien wel een beet
je zelf fout was geweest, maar die auto
mobilist reeds als een gek. 
Terwijl de ene agent vragen stelde, no
teerde de andere, net alsof de eerste niet 
kon schrijven en de tweede niet kon pra
ten. Toen alles op papier stond, zuchtte 
de tweede:„Dat wordt een moeilijke zaak. 
Geen getuigen!" 

„We kunnen maar hopen dat de garages 
in de buurt ons een seintje geven wan
neer iemand komt om zijn wagen te laten 
herstellen. Tussen haakjes, wat was de 
kleur van je fiets?" 

„Rood!", antwoordden mam en pap, 
weer tegelijk. 

„Dat is wel zéér rood", lachte de agent. 
Toen kwam een verpleger binnen. 

„Agent, er is hier een erg raar stel met een 
kindje Ze willen getuigen in het ongeval 
van Ben." 

„Laat ze dan maar binnen!" riep de agent, 
er lag groot ongeloof in zijn stem. 
Iedereen keek naar het deurgat. Het kop
pel met het kindje kwam binnen. De 
vrouw was gekleed in een lange blauwe 
mantel, de man droeg een djellaba en het 
kind was in lompen gewikkeld. 
„Met wat kunt u ons helpen?", vroeg de 
agent. 

„Wel", zei de man, „wij zijn blijkbaar de 
enige getuigen van het ongeval. Kijk, wij 
stonden in de kerststal en zagen alles ge
beuren." 

De man vertelde alles wat hij gezien had. 
Toen hij uitverteld was, haalde een van de 
agenten zijn mobiele radio boven en 
sprak het signalement van de auto door. 

* 

Even na valavond stopte een autobus 

voor de kerststal in het dorp van Ben, op 

rondrit langs de vele kerststallen in de 

streek. De uitgestapte bezoekers stelden 

vast dat de beelden van Jozef, Maria en 

het kindje verdwenen waren. Door een of 

andere onverlaat, vermoedde de reislei

der. Alleen de os en de ezel stonden er 

nog... 

Walter A.P. Soethoudt 13 
23 december 1999 



Het succes van 
Hummel heeft 
te maken met 
het verlangen 

naar een 
ongerepte 

kinderwereld. 
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Je acht het niet voor mogelijk maar in een 
dozijn landen van de wereld bestaat er 
een Hummel-club, allemaal fans van de 
idyllische figuurtjes die tussen de twee 
wereldoorlogen door een Duitse 
Franciskanes werden ontworpen. De 
mensjes waren zo verbonden met de fi
guur van hun ontwerpster dat ze haar 
naam erfden. Achter dit mooie verhaal zit 
echter ook een verbeten strijd om de au
teursrechten, want de kassa rinkelt, zeker 
in de kersttijd. 

WERELDWIJDE MYTHE 
Een naam die door miljoenen mensen 
over de hele wereld is gekend is deze van 
Berta Hummel, maar wie of wat deze 
vrouw is geweest is minder bekend of... 
vergeten. Dat ze een kunstenares was, 
staat buiten kijf; dat ze tot de verbeelding 
sprak ook; maar wellicht groeide ze door 
haar ziekte en vroege dood tot een we
reldwijde mythe uit. 

Berta Hummel werd op 21 mei 1909 in 
Massing-an-der-Rott in Neder-Beieren ge
boren, haar ouders dreven een winkel en 
hadden drie kinderen waarvan Berta het 
oudste was. Van jongsaf aan had het meis
je zin om te tekenen, dat zat trouwens 
een beetje in de familie. Na de lagere 
school ging ze in Simbach-am-Inn verder 
studeren, vanaf 1927 volgde ze de acade
mie voor Toegepaste Kunsten in 
Munchen. Haar leraren vonden haar teke
ningen niet meteen grote kunst, wel bij
zonder kitscherig terwijl het publiek ze 
best kon waarderen. 

Na zes jaar kunstacademie haalde Berta in 
1933 een eerste prijs. Uit die tijd is een 
zelfportret van haar bekend, het toont 
een aantrekkelijke jonge vrouw die ietwat 
treurig naar de wereld kijkt. Op de vraag 
vanwaar die treurnis werden vele ant
woorden gezocht. Het verhaal gaat dat in 
de ontroostbare blik hét grote verdriet 
van de jonge Berta verborgen ligt. De ge
boren kunstenares hield zielsveel van kin
deren maar kon geen keuze maken tussen 
een roeping van kunstenares en deze van 
moeder. 

Dit zou niet alleen de uitleg van haar dr
oefenis zijn, maar tevens van haar beslis
sing om non te worden, 24 jaar jong trad 
ze in het klooster van de zusters 
Franciskanessen te Siessen in de buurt 
van Saulgau Verbijstering alom, maar wie 
door de heilige Franciskus is aangespro
ken kan niet anders, verweerde ze zich. In 

V olgens Van Dale is de herkomst van het woord 

onzeker, maar elk van ons weet wat een hummeltje 

is. Ook de driedelige dikke weet dat want verklaart: 'met 

vertedering gebruikt voor een jong kind wanneer het al 

kan lopen' voegt hij er wijsneuzerig aan toe. Hummel 

komt natuurlijk van Berta Hummel, die als Maria 

Innocentia door het (korte) leven ging en onsterfelijk 

werd door haar getekende... kinderen. 

• CULTUUR • 

augustus '34 werd Berta 'gekleed' en aan
vaardde de naam van Maria Innocentia. 

De jaren dertig waren woelig in Duitsland 
en de pastelkleuren van haar zeemzoete 
tekeningen met kindertjes in lieflijke 
landschappen contrasteerden fel met de 
marsliederen die steeds luider klonken. 

SCHOT IN DE ROOS 

Tot ongenoegen van haar oversten teken
de zuster Innocentia geen religieuze 
kunst maar de spelende kinderen om 
haar heen, té werelds vond de orde. Toen 

de markt te brengen. Maar dat was zonder 
de kloosterorde gerekend, die zich op de 
kloostergeloften van haar medezuster 
steunde om de centen van de auteurs
rechten op te eisen. Bovendien beriep de 
orde zich op een uitspraak van zuster 
Innocentia aangaande haar 'gelofte van 
armoede', ooit zou zij tot haar familie ge
zegd hebben: ,,lk bezit niets, ik kan u al
leen mijn gebeden geven." 
Het kwam tot een rechtszaak die vele 
jaren aansleepte en uiteindelijk door de 
nonnen gewonnen werd. Hun hardnek-

Zuster Hummel 
doet nog steeds 
kassa's rinkelen 

de zuster toelating kreeg om haar prenten 
buiten de kloostermuren te tonen ging 
alles zeer vlug. Eerst kwamen postkaarten 
op de markt en daarop meldde zich, eind 
1934, een zeker Herr Franz Goebel, baas 
van de Goebel Porzellanfabrik in 
Rodental. De man vertegenwoordigde de 
vierde generatie porseleinbakkers en 
zocht voor zijn bedrijf een nieuwe uitda
ging, hij meende deze gevonden te heb
ben in de tekeningen van zuster Hummel. 
Maar de overste was niet scheutig naar 
het voorstel, wegens te commercieel. 
Toen Goebel, als ultieme argument, de 
heersende crisis bovenhaalde bezweek 
moeder overste. De porseleinbakker 
werd het aUeenrecht gegeven om „aan de 
hand van de tekeningen van zuster Maria 
Innocentia wereldwijd driedimensionale 
kunstwerkjes" te produceren. Elk nieuw 
ontworpen beeldje diende wel eerst ter 
goedkeuring aan de kloosteroverste te 
worden voorgesteld. 

Een jaar later toonde de Leipziger Messe 
de eerste Hummel-figuren, het was me
teen een schot in de commerciële roos. 
Toen de oorlog uitbrak werd het klooster 
om militaire redenen opgeëist. Net zoals 
haar medezusters keerde zuster 
Innocentia naar haar ouders terug. Na 
een tijdje belandde ze in een bescheiden 
kloosterkamertje waar ze in 1946, nauwe
lijks 37 jaar oud, aan TBC overfeed. 

'WONDER' 

Ondertussen hadden de hummeltjes de 
hele wereld veroverd, hun succes deed de 
kassa's rinkelen, ook in het nonnenkloos
ter van Siessen. Een klank die tot buiten 
de muren werd gehoord, o.m door de fa
milie van de overieden zuster Onder 
druk van haar zoon tekende moeder 
Hummel in 1970 een contract met een 
Amerikaanse firma die het alleenrecht 
kreeg de beeldjes te vervaardigen en op 

Maria Innocentia Huntmel 

kigheid werd beloond, 'als bij wonder' 
voegden zij er wel aan toe. 
Bij wijze van troostprijs kreeg de familie 
de nagelaten tekeningen van zuster Berta 
en de auteursrechten daarop, ze mocht 
ook hummelkaarsjes laten aanmaken en 
verkopen. 

Het klooster van Siessen steekt de winst 
natuurlijk niet zelf op zak, de orde ont
plooit in zuidelijk Duitsland een drukke 

activiteit in de sociale dienstverlening, in 
ontwikkelingslanden (vooral Brazilië en 
Zuid-Afrika) werkt ze met bijna 200 me
dezusters in de medische- en onderwijs
sector Deze projecten worden met hum-
meltjes-geld gefinancierd. 
En Herr Franz Goebel, de ontdekker van 
zuster Berta, zult u vragen. Toen de man 
in 1969 overleed liet hij een gezond be
drijf na dat in 1996 zijn 125-jarig bestaan 
vierde... 

HUMMELCLUBS 

In België worden de hummeltjes ver
spreid door Sico, een bedrijf in Schoten. 
Zaakvoerder Patrick Siebens is niet ver
rast wanneer we hem vragen stellen over 
het succes van 'het artikel'. Berta Hummel 
verkoopt nog steeds goed, steeds nieuwe 
generaties worden er door aangetrokken. 
Het succes heeft te maken met het zachte 
van de kleuren, het ietwat kitscherige van 
de figuurtjes, maar vooral met het verlan
gen naar een ongerepte kinderwereld. 
En ook al is de prijs van één beeldje niet 
altijd voor kleine beurzen bestemd, toch 
blijven de kindertjes van zuster Berta het 
nog steeds goed doen. Een hummeltje 
kun je reeds voor 2.000 fr. kopen, maar 
30 tot 40.000 fr. kan ook. 
De jongste aanwinsten waarmee de win
kelier kan uitpakken zijn 'Mijn beste 
vriend ', een jongen met konijn en 'Mijn 
knuffelbeer', een meisje met beer Zij vor
men het voorlopige sluitstuk van de on
geveer 600 figuurtjes die sinds 1935 bij 
Goebel uit de oven komen. 
Patrick Siebens: „Hummeltjes vind je 
over heel de wereld, met pieken in de lan
den van het noordelijk halfrond. 
Liefhebbers hebben zich in clubs verza
meld, bij ons zijn ze met zo'n 5.000n 
maar over heel de wereld mag je er 
350.000 teUen!" 

Ja, zuster Berta is nog niet dood 
De zaakvoerder beschikt over twee catalo
gi: een in het Nederlands met een korte 
levensbeschrijving van zuster Maria 
Innocentia en haar werk, deze is gratis te 
verkrijgen in de winkels waar hummeltjes 
te koop zijn. Een tweede catalogus bevat 
een overzicht in kleuren en beschrijving 
al de hummelfiguurtjes die door Goebel 
op de markt worden gebracht. Dit boek
werk (Duits- en Engelstalig, 136 blz. dik, 
250 fr) is ontonbeertlijk voor gevorder
den in en liefliebbers van de onvervalste 
... hummelogie. 

(mvl) 

Liefhebbers van het werk van 

Berta Hummel kunnen terecht bij 

Patrick Siebens, zaakvoerder van 

Sico, bvba, Winkelstap 81, 2900 

Schoten. (03/64717 61) 
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De Golden Sixties 

• CULTUUR • 

De puinhopen van Wereldoorlog II 
waren reeds opgeruimd. De samenleving 
herademde en bouwde een nieuwe om
geving op. De economie kende een nieu
we explosie en veranderde het leven in 
ons land ingrijpend. Brussel werd het 
nieuwe middelpunt van Europa en ons 
land een ontegensprekelijk paradijs voor 
multinationals. Het buitenlandse kapi
taal kwam hier toegestroomd en de bin
nenlandse markt kon gestadig aangroei
en. 

Aangroei trad in de plaats van schaarste. 
De inspanningen waren wel groot, maar 
de financiële beloning was naargelang. 
Naast het recht op arbeid was er de 
plicht tot consumptie, desnoods op kre
diet. 

REBELS 

Dit goedgelovige en gehoorzame decen
nium werd besloten op de barricaden 
van de sociale kritiek. Uit de subcultuur 
van de jeugdige generatie ontwikkelde 
zich in enkele jaren tijd een geweldige 
protestbeweging, die de geoliede wel
vaartsstaat integraal verwierp. Het cultu
rele protest van hippies en beatniks ver
anderde in een sterk politiek verzet, dat 
vooral uitgedragen werd door een rebel
se studentenbeweging. 
Aan de basis hiervan lagen een algemeen 
maatschappelijk onbehagen, een geeste
lijke leegte en een gemis aan humane 
opdrachten binnen een schijnbaar per
fecte verzorgingsstaat. Onze consumptie
maatschappij werd aldus verstoord door 
een rauwe schreeuw naar integrale vrij
heid. 

De tentoonstelling 'De Golden Sixties' 
poogt dan ook een levendige en ruimte
lijke visie te brengen van de tijdsgeest 
van de jaren '60 in ons land. De exposi
tie behandelt deze periode in haar glo-
baliteit. Daarbij worden vooral de duide
lijke verschillen met het vorige en het 
volgende decennium in de verf gezet. 
Vooral de nieuwe ontwikkelingen wor
den in de Belgische context gesitueerd. 
Tentoonstelling en boek bieden een 
overzicht van de belangrijkste gebeurte
nissen per jaar, een evocatie van de na
tionale en internationale achtergrond en 
de oproeping van de karakteristieke 
sfeer. 

HET NIEUWE MEDIUM 
Aan de hand van geïllustreerde feiten en 

gebeurtenissen wordt jaar na jaar de ac

tualiteit van de jaren zestig weergegeven. 

Men krijgt er alleszins een goede onder

dompeling in de tijdsgeest van die jaren 

mee. 

Op een tweede niveau worden bepaalde 

toonaangevende thema's wat breder uit

gesponnen door middel van TV-beelden. 

De televisie op zich is trouwens een re

volutionaire uitvinding uit de jaren vijf

tig. Precies in de zestiger jaren nam dit 
medium een bijzonder hoge vlucht. 
Tegen het einde van de jaren zestig had 
praktisch ieder gezin in ons land zijn 
privé-TV-toestel. Door dit medium werd 
de wereld omzeggens ons dorp, met alle 
culturele en sociale gevolgen van dien. 
Kriskras staan doorheen de hele ten
toonstelling beeldschermen opgesteld, 
die doorlopend televisiebeelden uit die 
tijd uitzenden. Zoals gezegd wordt in 
een derde luik verder ingegaan op de al
gemene sfeer uit die jaren op een aantal 
specifieke terreinen, zoals op het terrein 
van de film, de reclame, de muziek, de 
mode, de consumptie, het verkeer, de 
urbanisatie, de architectuur, het interi
eur en de design. Telkens worden die di
verse trends bekeken vanuit de invals
hoek 'welvaart en contestatie'. 

EXPO '58 

Natuurlijk begint deze tentoonstelling 
bij de Wereldtentoonstelling van 1958 
op de Heizel te Brussel. De Expo '58 
stond immers symbool voor het algeme
ne geloof in een betere toekomst. Die 
betere toekomst zou verzekerd worden 
door een 'techniek in dienst van de 
mensheid'. 

Specifiek ons land stond model voor de 
moderne welvaartsstaat. Inderdaad werd 
de verhoogde welvaart mogelijk voor 
een groter gedeelte van onze bevolking. 
Het werd cjc periode van een massale 
consumptie. Zo had stilaan ieder gezin 
zijn eigen auto, een badkamer en volle
dig ingerichte keuken met elektro-appa-
ratuur. Anderzijds is dit de tijd van de zo
genaamde democratisering van het on
derwijs. Grotere massa's jongeren von
den voortaan de weg naar hogere studies 
aan universiteit en hogeschool. Eens af
gestudeerd kon men ook dadelijk aan de 
slag, in een beroep dat onmiddellijk in 
het verlengde van het behaalde diploma 
lag. 

Anderzijds werden de jaren zestig geken
merkt door de vrouwenemancipatie. 
Cruciaal werd de uitvmding van 'de pil', 
die een algemene seksuele bevrijding be
werkstelligde. Op modegebied was er de 
intrede van de minirok voor de vrouwen 
en de weelderige haardos voor de man
nen. Op muzikaal gebied was het de tijd 
van de popmuziek, met de trendsettende 
'Beatles' en The Rolling Stones' en de 
eerste grote popfestivals (met o.a. in 
eigen land Jazz Bilzen). 
In 1973 kwam het aburpte einde met de 
uitbarsting van de oliecrisis. Typisch 
hiervoor zijn uiteraard de herinneringen 
aan de autoloze zondagen. Nooit zou het 
nog worden als toen! 
Dit is een leuke, goed opgestelde ten
toonstelling, die het geheugen degelijk 
opfrist en ons met een zekere nostalgie 
doet terugkijken naar de 'goede, oude 

'tijcf van nog niet zo lang geleden! De 

evolutie gaat immers steeds vlugger en 

vlugger. 

Een aanrader voor de kerstvakantie. 

Dirk Stappaerts 

^» Golden Sixties. België in de 
jaren zestig. Tentoonstelling in de 
ASLKGalerij, Kreupelenstraat 12 te 
1000 Brussel. Tot 30 Januari 2000. 
Toegankelijk van di. t/m zo., van 
9u.30 tot 18u. Inkom gratis. 
Interessante catalogus ter beschik
king (950 fr.) 
Verdere info: 02/228.71.68. 

Brand In de 

Innovation 

1967. 

15 

mei^1995-Naipsttimurai 
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I n de tijd van Kerst, Oud en Nieuw is muziek 

welgekomen. Uit het grote aanbod kozen onze 

muzikale medewerkers hun gading. Wij hingen hun 

vondsten in de boom. 

Een streepje 

muziek maakt 

Kerstmis 

zoveel 
gezelliger. 

16 

Mijn zoon is een buitenbeentje. Hij houdt 
niet van popmuzieic. Zoek iets origineels, 
zegt hij, niet te duur en met een authen
tieke aanpak, het mag zelfs van een tijd
genoot zijn, maar liefst geen vier seizoe
nen, een pastorale of een polonaise. Op 
weg dan maar naar een bos met nieuwe 
aanplantingen, een labyrint met een 
keuze tussen een dozijn uitvoeringen van 
Haendels 'Messiah', Schuberts 'Erlkonig' 
en Mozarts 'Requiem'. Ik heb een lei
draad en toon de melomaan een weg. 

PERPETUUM MOBILE 
'Naxos' is een platenmerk met degelijke 

uitvoeringen en een betaalbare prijs (ze 

kosten momenteel slechts 195 fr. i.p.v 

295 fr.). Wie naar een alternatief zoekt 

voor Engelse traditionals en Wiener 

Sangerknaben vindt er Schütz 

'Weihnachtsoratorium'. De grootste 

Duitse barokcomponist voor Bach vertelt 

er in tien taferelen het kerstgebeuren, 

met volkse recitatieven en uitgepuurd 

Lutheraanse melodieën (8.553514). Arvo 

Part is een van de bekendste hedendaag

se componisten, wellicht omdat hij bevat

telijk schrijft en weet dat er zo iets als 
emotie bestaat. Hij komt uit Litauen, 
zoekt zijn ideeën in de volksmuziek en 
verwerkt die tot een taal die aanspreekt 
door haar eenvoud en haar vroomheid. 
'Fratres' is daar een goed voorbeeld van 
(8.553750). Vivaldi is meer dan het 
sprookje van de 600 concert, de roodha
rige priester en de vier seizoenen. Hij 
werd door Bach bewonderd en vertaald 

landgenoten. Tegen de achtergrond klonk 
zijn derde symfonie, een soort perpe
tuum mobile, een ononderbroken klaag
zang over de waanzin van de oorlog 
(8.550822). Wie ooit de motetten van 
Bach heeft gehoord zal ze als troost mee
pakken naar zijn onbewoond eiland. Het 
zijn stuk voor stuk uitingen van diepe de
votie en fijnzinnige polyfone weefsels 
(8.553823). Eric Satie is een van de meest 
excentrieke figuren uit de muziekwereld. 
Hij gaf zijn pianostukjes bizarre namen als 
gymnopédies en gnosiennes en noemde 
ze 'musique d'ameublement', muziek die 
als achtergrond diende, niet bestemd om 

Er valt een CD 
uit de boom 

en schreef religieuze muziek die ver van 
zijn Duitse tijdgenoot staat. Ze klinkt bril
jant maar hoort eerder in salon dan in 
kerk thuis. Zo o.m. zijn 'Gloria' 
(8.550767). Ik herinner me het beklijvend 
beeld van de hedendaagse Poolse toon-
dichter Gorecki^ staande voor de barak
ken van een desolaat concentratiekamp 
en mijmerend over het lot van zijn joodse 

Lichtjes en sterren 
In de reeks 'Friends of Folk', een Arcade-uit
gave waarvan de drie eerste plaatjes in het 
voorjaar verschenen, zijn nu ook volumes vier 
tot zes verkrijgbaar. Op vorige drie stonden 
eerder bekende numnners en groepen, van 
Steeleye Span's 'All around my hat' uit '74 tot 
zeer recent werk van Laïs. Op deze schijfjes 
ook wel bekende namen, zoals Wannes Van 
de Velde en Dirk Van Esbroeck als enige 
namen uit Vlaanderen, en verder heelwat 
solo-uitstappen van ondermeer Gabriel 
Yacoub, Maddy Prior, June Tabor, ex-Fairport 
Dave Swarbrick en de Ier Kieran Fahy. Bij de 
minder bekende goden een mooi up-tempo-
instrumentaaltje van het Brabantse Orion, en 
op deel zes een fijn verhaal van Hauman en 
de Moeite, én een nummer van Olla Vogala. 
Deze zestienkoppige groep klassieke muzikan
ten maakte zich de volksmuziek eigen tot een 
facet van haar akoestische repertoire. Op 16 
december jl. stelden ze in de Gentse Vooruit 
hun debuut 'Gnanomo' op schitterende wijze 
voor, en liefhebbers kunnen ze tijdens het 
Brugge-festival, van 3 tot 5 februari, in de 
Stadsschouwburg aan het werk zien. Verder 
ook traditioneel werk van de ons onbekende 
Sonerien Du, Tamalin en Cruppa, vocaal werk 
van Kate Rusby en Maggie Boyle die ook op 
andere verzamelingen prijken, en de festival-

groepen Vizontö en Déanta. Kortom een wat 
minder toegankelijk vervolg op de eerste uit
gave maar voor de folkliefhebbers een her
nieuwde kennismaking... 

DEN APPEL FOLKCORNER 
Eind zestig was Miei Appelmans een van de 
tekstenschrijvers en vertalers voor Miek en 
Roel, redacteur en uitgever van 'T Liedboek, 
en ontdekker van jong talent in de jaren ze
ventig In deze laatste twee decennia was hij 
een van de figuren die je op elk folkfestival 
elpees en nu ceedees zag uitpakken: hij bleek 
dé invoerder te zijn van die schijf die je ner
gens anders kon vinden. Van Tom Rush over 
Ierse folk tot Bulgaarse zangers of Bretoense 
helden. De Folkcorner is en blijft een legende 
want men beheert er de grootste verzame
ling folkplaten van de hele Benelux De vzw 
keek uit naar een nieuwe vestiging en op 20 
november jl. was er de opening van een ge
zellig pand aan het Cemeenteplein 7 te Asse. 
Liefhebbers kunnen er op zaterdag van 9 tot 
19u. en op woensdag van 13 tot 19u. in de 
vele platenbakken snuisteren. Tijdens de 
maand december Is de zaak zelfs elke dag 
open! Voor bestellingen kan u ook terecht op 
nummer 075/77.91.55 tijdens de openings
uren of nog 02/452.45.68. Serglus 

naar te luisteren. Ze zijn gekenmerkt door 
een ongewone eenvoud die veel zegt in 
weinig noten (8.550305). De Vlaamse 
muziek uit de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw wordt vaak afge
daan als romantisch en achterhaald. Maar 
wie de Vlaamse dansen van Jan Blockx, 

schetsen uU 'De Zee' van Paul Gilson en 
'De vrolijke ouverturen' van Marcel Poot 

beluistert zal daar wel anders over den
ken (8.550305). 

LEED EN PASSIE 

Buiten 'Naxos' toch nog een paar ontdek
kingen gedaan. Beethoven leent zich ge
makkelijk tot mythevorming. Dat komt 
ervan als je hoekig bent in de omgang en 
openstaat voor revolutionaire ideeën, als 
je gaandeweg doof wordt, van geen me
cenassen meer wil weten en je eigen en 
eigenzinnige gang gaat. De musicologen 
zeggen dat je zijn evolutie niet best kan 
volgen via zijn strijkkwartetten en zijn 
pianosonates. In beide zit veel leed en 
veel passie, veel idealisme en veel ont
goocheling, maar vooral veel Beethoven. 
Strijkkwartetten verdragen geen maskers 
en geen vernis. Het meest authentiek is 
de vertolking van het Alban Ber,gkwartet. 
Voor 1.175 fr. heb je ze allemaal (EMI 5 
73606 2). Sommige pianosonates zijn 
platgetreden paden. Je hebt al een sterke 
persoonlijkheid nodig om ze van hun pa
tina te ontdoen. De broze Portugese 
Maria Joao Pires is zo lemend. Ze verza
melt op één enkel schijfje de Monschein, 
de pathetische, de Storm en de 
Appasionata (Erato 'Voyage musical' 345 
fr.). 

Wte het voor zijn symfonieën heeft vindt 
zijn gading bij de tegendraadse 
Hamoncourt. Die heeft de goede ge
woonte de partituur grondig te bekijken, 
het stof van de romantiek weg te blazen 
en het orkest transparant en vol contras

ten te laten spelen. Beethovens tweede -
nog speels en in de geest van vadertje 
Haydn - en zijn vijfde, vol revolutionair 
gedachtegoed, staan samen bij Teldec 
(9031-75712-2) voor 480 fr. En wie denkt 
de ultieme versie van de negende te ken
nen zal zijn mening moeten herzien na 
het beluisteren van de benadering van/oi 
Van Immerseel en zijn 'Anima Eterna'. 
Hoor ik daar niet de klank van een hobo 
die me al jaren was ontgaan? En wat klin
ken die pauken dramatisch en die tempi 
gedurfd. (Sony SK 61800 - 695 fr.). 
Jacqueline Dupré was een fenomenale 
celliste, een natuurtalent, vroegtijdig ge
broken door multiple-sclerose. Haar op-
anmes worden straks kostbaar bezft. Je 
vindt haar vertolking van Elgars ontroe
rend en verstild celloconcert, zijn marsen 
1 en 4 'Pomp and circunstance' - ons be
kend door de Last night of the Proms - en 
zijn Enigmavariaties waarin hij op raadsel
achtige wijze vrienden en familie typeert, 
terug bij Sony (SK 60789 - 540 b.). 

TUSSEN ZOET EN ZOETERIC 

We zitten in de kerstsfeer. Dan zijn goede 
wil, vrede en vroomheid nooft ver weg. 
Daarom nog een paar suggesties in ver
band met religieuze muziek. We kennen 
allemaal Mozarts 'Requiem', al was het 
maar door het beginthema van het 'Dies 
irae' dat als een rode draad door de film 
'Amadeus' loopt. De Spaanse gambaspe
ler/orrf/ Savall geeft er een gevoelige le
zing van. Op dezelfde CD vind je de 
'Maurerische Trauermusik' van de mees
ter, gecomponeerd voor de begrafenis 
van een medebroeder in de loge. Een pa
radox? Toch niet. De loge was in Mozarts 
tijd niet atheïstisch (Auvidis Fontalis ES 
9915). Van de 300 cantates die Bach 
schreef - het zijn stuk voor stuk kleine 
oratoria of religieuze drama's met aria's 
en koralen - blijven er bijna 200 over. 
Genoeg om er tientallen winteravonden 
mee te vullen. Hamoncourt is de man die 
ze terugbracht naar hun bron: helder, be
wogen en toch licht. Twee van de be
kendste 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' 
(140) en 'Herz und Mund un Tat un 
Leben ( 147) staan samen op één CD 
(Erato - Voyage Musical - 345 fr.). 
Tenslotte nog even naar het domein van 
de kerstmuziek waar het moeilijk valt tus
sen zoet en zoeterig nog iets origineels te 
vinden. Toch heb ik er twee. De mezzo 
Anne Sofie von Otter, in alle domeinen 
thuis, maakt van de stukgezongen 'O 
come, all you faithfull', 'Stille Nacht' en 'Il 
est né, Ie divin enfant' echte pareltjes 
(DGG 459 685 2 - 710 fr.) en een 
Nederlands kamerkoor doet hetzelfde 
met origineel werk van Praetorius, 

Sweelinck en Bach (Channel Classics CCS 
15 198 - 450 fr.). 

Wouter De Bniyne 
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M et de feestdagen in het vooruitzicht heeft de in het 

Rijke Westen wonende mens er weer een 

luxeprobleempje bij: 'Wat gaan we in hemelsnaam eten?'. 

Dan maar een kookboek bij de hand genomen. Eén van 

de onderstaande? 

In koude winterdagen komt in veel 
Vlaamse gezinnen een lekkere stamppot 
op tafel. Spruitjes, maar ook zuurkool of 
wortelen zijn ongetwijfeld de meest be
kende stamppotgerechten. Hennie 

Franssen-Seebregts en Cbantel Veer laten 
in 'Stamp- en stoofpotten' (Uitg. Tirion -
Baarn 1999. 595 fr.) zien dat ook tal van 
andere ingrediënten zich lenen tot het 
maken van een bijzonder smakelijke 
stoofpot. Dit mooie boekje bevat een klei
ne 50 recepten voor eenpansgerechten. 
Daaronder niet alleen de klassieke stamp
pot, maar ook maaltijdsoepen en stoof-
schotels. Dat de - Nederlandse - keuken 
door de jaren heen grote invloed heeft 
ondervonden van andere culturen kan 
ook al blijken uit dit werkje: er staan tal 
van exotische stamppotten in. Niet alleen 
gerechten uit Hongarije, Ierland of Italië 
werden opgenomen, maar ook Suriname 
en Indonesië drukken hun stempel op 
deze fraaie uitgave. Vanzelfsprekend heb
ben de samenstellers van dit boek ook ge
dacht aan de vegetariërs onder ons. 

Geen 'stoemp' overigens zonder aardap
pel. Over deze groente verscheen onlangs 
bij uitgeverij Bosch & Keuning een luxe-
uitgave. 'De aardappel' heet het en het 
boek werd samengesteld door Annie 
Nichols (tekst) en fotograaf Peter Myers 
(Uitg. Bosch & Keuning - Baarn. 1999. 
995 fr.). De ondertitel van het werk is 
'Een culinaire wereldreis' en dat blijkt al 
gauw voor wie het boek doorneemt. De 
goed 50 recepten die erin zijn opgeno
men komen uit de vijf continenten. 
Daaruit blijkt dat met deze groente echt 
wel meer gerechten te maken zijn dan de 
klassieke puree, frieten of kroketten. Het 
zal bijzonder moeilijk zijn om uit dit rijke 
aardappelaanbod een keuze te maken. 
Een al even fraai kookboek is 'Het Grand 
Dessert. Kookboek voor fijnproevers' 
(Uitg. Bosch & Keuning - Baarn. 1999. 
995 fr.). Lekkerbekken houden Monti-

gnoe en andere Weight Watchers best ver 
weg wanneer ze deze uitgave met zo'n 
200-tal recepten van nagerechten doorne
men. De eerste vier hoofdstukken behan
delen achtereenvolgens de souffles en 
mousses, de crèmes en gelei, de flensjes 
en wafels en de taarten en soezen. In de 
tweede helft van dit boek komen ook de 
chocoladedesserts, de gerechten uit de 
oven en de diepvries en deze met vers 
fruit aan bod. Dit boek is zowel voor het 
oog als voor de smaakpapillen een ware 
lust. 

DOORDEWEEKS EN 'S ZONDAGS 
„Wie het kookboek van Tip Culinair in 

huis heeft, kan zich met recht een we

reldkok noemen" schrijft Harry 

Gerritsma, de hoofdredacteur van het ge

lijknamige tijdschrift in de inleiding van 

zi|n Groot Kookboek. De knipoog is dui
delijk: ook in deze uitgave staan niet al
leen recepten van eigen bodem. 'Het 
kookboek van Tip Culinair' (Uitg. VNU-
Tijdschriften i.s.m. Tirion - Baarn. 1999. 
695 fr.) is een eerder sober, klassiek ge
structureerd receptenboek. Dat heeft het 
nadeel dat veel foto's ontbreken, maar 
het onmiskenbare voordeel dat er veel 
meer ruimte is voor recepten (liefst 521) 
en informatie daarover. Het is bovendien 
een boek waarvan je niet de indruk hebt 
dat het - zo naast je fornuis - vooral niet 
vuil mag worden. Tussen de beschrijvin
gen van de bereidingswijze van gerechten 
door, gaat er ook veel aandacht naar alge
mene tips over het koken zelf. 'Wat is een 
roux?', 'Welk soort kaas gebruik je best 
om te gratineren?', 'Hoe houd ik mijn 
braadvet op de juiste temperatuur?', ... 

kok IS dit soort lijsten misschien niet erg 
creatief, maar wel reuze gemakkelijk. 
'Koken voor de vrienden' is overigens in 
zijn geheel een geslaagd boek. 
Wat wij dan weer niet onmiddellijk dur
ven zeggen van de sausen die wij onze 
gasten wel eens opdienen. Mogelijk kan 
daaraan een einde komen dankzij het ge
bruik van het uitputtend receptenboek 

Keukenkunsten 
Een kookboek zonder franjes dat juist 
door deze aanpak vooral een grote ge
bruikswaarde heeft gekregen. En daar 
lijkt het ons bij dit soort uitgaven toch om 
te doen. 

Uit de inleiding van 'Keukensymfonie' 
(Uitg. Continental Publishing - Deurne. 
1999. 995 fr.) mag blijken waar de zusjes 
Christiane en Dédée van Goidsenhoven, 

die het boek samenstelden, hun liefde 
voor eten haalden. In het voorwoord 
halen ze immers herinneringen op aan de 
gezellige maaltijden in familiekring. 
,,Sindsdien is er een lange tijd verstreken, 
maar voor ons is een maaltijd steeds een 
bevoorrecht moment gebleven, waar 
rondom de tafel mannen en vrouwen me
kaar ontmoeten, converseren en hun 
vreugde en verdriet samen delen" luidt 
het. Wat volgt is een kookboek volgens de 
gekende structuren met de gekende in
grediënten (voor-, vlees-, vis-, ... gerech
ten) waarbij de ruime aandacht die uit
gaat naar sausen en nagerechten opvalt. 
Mooi uitgegeven overigens. 

VRIENDJES MAKEN 
'Koken voor vrienden' van Arend Jam, 

Piet Mathot en Ruud Werner wil een 'ad
viesboek voor thuisdiners' zijn (Uitg. 
Tirion - Baarn. 1999- 995 fr.). Het hele 
boek is vanuit die invalshoek opgesteld. 
Wie nodig ik uit, wat komt er allemaal bij 
kijken, zijn mijn keuken en mijn tempera
ment geschikt voor het klaarmaken van 
zoveel lekkers? Vanzelfsprekend bevat 
deze uitgave ook de obligate overzichten 
van kooktechnieken, keukenmateriaal en 
basisrecepten, maar wat het bijzonder 
maakt is dat het een groot aantal vooraf 
samengestelde menu's bevat. Niet meer 
twijfelen wat u nu als voor- of nagerecht 
kan geven, maar gewoon netjes het rijtje 
afgaan en u zU altijd goed. Voor de thuis-

'Sausen' (Malcolm Saunders. Uitg. Tirion -
Baarn. 1999. 695 fr.). Het werk is inmid
dels aan zijn vierde druk toe en dat zegt 
iets over de kwaliteit ervan. Beperken we 
ons ertoe te melden dat er ruim 200 saus
en in dit werk staan en dat de illustratie 
en de uitleg erbij van die aard zijn dat het 
nog moeilijk mis kan gaan. Zonder meer 
een aanrader. 

Heeft u vrienden op bezoek, maar heeft u 
geen tijd en zin om een hele avond in de 
keuken te staan, dan kan u mogelijk te 
rade gaan bij '1000 bijzondere snacks', 
een prettig boekje van Hennie Franssen 

en Luis Bisschops. (Uitg. Tirion - Baarn. 
1999. 695 fr.) Ootmoetig moeten wij be
kennen honger te hebben gekregen het 
zien van zoveel lekkers. Heel erg creatief, 
zowel wat de samenstelling van sommige 
gerechten betreft - anders kom je natuur
lijk nooit aan 1000 - als de presentatie 
ervan. Als het oog ook wat wil, dan zit je 
met deze 1000 snacks zeker gebeiteld. 

FEEST! 
Met de feestdagen in het vooruitzicht kre
gen we ook het boek 'Fantastische 
Feesten' van Alison Price (Uitg. Lannoo -
Tieft. 1999. 1.095 fr.) in handen. De uit
gave is ingedeeld in twee grote hoofd
stukken 'Voorpret' en 'Feestehjk eten en 
drinken'. Het eerste deel brengt de voor
bereidingen, feestthema's, uitnodigingen, 
helpende handen en alles wat met feesten 
organiseren te maken heeft. Het tweede 
deel van het boek brengt informatie over 
cocktails, vruchtendranken, koken, par
ty's, openluchtfeesten,... Beslist een boek 
dat alles heeft om een feest tot een goed 
einde te brengen. Het voorwoord werd 
geschreven door sir Elton John en als er 
iemand is die iets van feesten weet... 
In de reeks 'De nieuwe grote kookschool' 
heeft men dit keer de vegetariërs verwend 

met 'Koken: 1000 gezonde recepten zon
der vlees' (Uitg. Lannoo-Tièft. 1999. 995 
fr.). De uitgave bevat ruim 500 kleuren
foto's en heeft voor beginnende keuken
kunstenaars duidelijke stap-voor-stap-fo-
to's. Monika Kellermann geeft uitleg bij 
voeding en keukentechniek en brengt 
dan van het ontbijt tot het dessert aller
hande lekkere recepten. De foto's zijn van 
Susi Eising. Ze zijn dermate mooi dat het 
water je gegarandeerd al in de mond 
loopt nog voor er één pot op het vuur 
staat. 

PiniG GEKRUID 
'En met wat spoelen wij al die lekkernijen 
door?' horen wij u al vragen. Een ant
woord daarop kan mogelijk gevonden 
worden in 'Winiefreds Drankenboek' van 
Winiefred Van Killegem met foto's van 
Joris Luyten (Uitg. Continental Publishing 
- Deurne. 1999. 795 fr) Ook dit boek 
bevat een opdracht: de auteur dankt haar 
grootmoeder, Meetje Ida, bij wie ze veel 
ervaring en nuttig tips opdeed voor het 
samenstellen van de lekkerste kruiden
dranken. Niet alleen recepten voor een 
lekkere thee, een sprankelend aperitief of 
een stevige borrel, maar ook informatie 
over oliën, azijnen en vinaigrettes. Dit 
drankenboek is zeker zoveel kijk- als 
kookboek (voor zover daarvan tenminste 
sprake) geworden. Tussen de recepten 
door staan ook weer veel nuttige tips en 
weetjes. Zoals de raad om vermoeide 
mannen er weer helemaal bovenop te 
helpen, hen wordt aangeprezen een 
maand lang komkommerelixir te nutti
gen. Echt waar! 

Besluiten we met te wijzen op een schit
terend kookboek van de hand van 
Danielle Houbrechts met foto's van 
André Steegmans. 'Feestelijk koken met 
onkruid' (Uitg. Lannoo - Tielt. 1999. 995 
fr.) heet het en als het evenveel lust geeft 
voor de smaakpapillen dan voor het oog 
dan doet dit het beste vermoeden De au
teur verdiende al eerder haar sporen met 
interessante gidsen over o.m. kruiden en 
bomen en combineert in dft werk die ken
nis met recepten die ze her en der heeft 
verzameld en uitgeprobeerd. Houbrechts 
geeft ook tips over het tijdstip dat je deze 
gerechten best kunt serveren. Zonder 
twijfel een uniek geschenk- en kookboek. 

(gv/hdi) 

Dat ook met 
'onkruid' heer
lijke gerechten 
te maken z||n, 
bewUst hertx)-
rlste Danielle 
Houbrechts. 
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BUENA VISTA SOCIAL CLUB 

Deze Duitse documentaire - met Spaanse en Engelse dialc^ea • 

van de Duitse cineast Wim Wenders werd in februari II. voor bet 

eerst vertoond op het Filmfestival van Berlijn. Het is de van mu

ziek en film befaamde gitarist Ry Cooder die als gids optreedt in 

Cuba en daar een aantal muzikanten bijeenbracht onder de be

naming 'Buena Vista Social Club'. De idee bestond al in het begin 

van de jaren '70, maar het duurde nog tot maart '96 vooraleer 

hij de groep bijeenbracht in Havana om daar de plaat te maken 

die zowat overal ter wereld de hitlijsten bestormde en een 

Grammy Award won voor de beste 'Latinmusic'. Twee jaren later 

gingen Wenders en Cooder, samen met cameraman Joerg Widmer, 

NIEUW IN DE BIOS 
terug om er Cooder samen met Ibrahim Ferrer - 'de Cubaanse Nat 

King Coole' - een CD te laten opnemen. Beelden van de opname 

worden afgewisseld met interviews met de belangrijkste muzi

kanten op verschillende, oogstrelende locaties. Daarbovenop 

monteerde hij nog eens de hoogtepunten van de shows die in 

Amsterdam doorgingen. 

Je kijkt naar het wonder van Compay Segundo, die, ofschoon hij 

al negentig is, nog een zesde kind wil Er is de pianist Ruben 

Gonzales, tachtig al, maar de vitaliteit van een tiener. De 

'Benjamin' van de band, toch ook al 42, heet Barbarito (zie het 

koosnaampje!) Torres en hij slaagt erin de gitaar van achter zijn 

te bespelen. Tot slot kan je nog genieten van de stem van Manuel 

'Puntillita' Licea die soms wel heel erg pikante teksten zingt. 

De muzikale kwaliteit is super en voor wie van deze muziek 

houdt is deze prent dan ook gewoon een must! (***) 

BLINKER 

'Blinker' is een Vlaamse poging tot het verfilmen van een boek 

van Mare De Bel, Vlaanderens meest succesvolle, maar tegelijk 

ook meest omstreden jeugdauteur De Bel brengt kinderen wél 

aan het lezen zeggen zijn voorstanders, terwijl zijn tegenstanders 

beweren dat ook VTM veel kijkers heeft. De fans van de auteur 

zullen welgaan kijken. En daar was het toch om te doen. Niet? 

• MEDIA • 
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scène uit 
'Mulholland Falls', 
kerstavond, 
TV1 om 24u. 

^M^ Joan of Are Deze 2-dellge TV-fllm, de zoveelste 
film over Jeanne d'Arc, is één van de betere en werd als 
dusdanig overladen met prijzen en nominaties. Wat 
mocht men anders venwachten van een rolbezetting 
met o.a. Peter O'Toole, Jacqueline Bisset, Olympla 
Dukakis, Shirley MacLaine, Peter Strauss? Zat. 25 dec., 
VTM onn 21u.40 

^ 9 From the Earth to the Moon Deze aflevering 
van de gedramatiseerde docu-reeks over het 
Amerikaanse ruimtevaartprogramma handelt over de 
vrouwen van de astronauten die het vaak lastig hebben 
tijdens de opleiding van hun man en zeker tijdens de 
eventuele missies in de ruimte, zon. 26 dec, VTM om 
25U.35 

4«u^c>M«a)W.£^ 

^^^sy Once upon a Time In America Voor de liefheb
bers van de western Is deze avond een feest omwille 
van deze westernklassieker met de onvergetelijke mu
ziek van Ennio Morricone. Zon. 26 dec, VT4 om 21u.50 

^ ^ ^ Mothertime Britse tv-film over een drankzuch-
tige moeder die haar 5 kinderen verwaarloost. De oud
ste 13-jarige Vanessa staat zo goed als het kan In voor 
het huishouden. De kinderen zijn het gedrag van hun 
moeder kotsbeu. De kerst komt er aan en Vanessa wil 
dat dit jaar haar broertjes en zusjes een kerstavond be
leven zoals de andere kinderen in de buurt.. Maan. 27 
dec. Canvas om 22u.35 

^•^Sy Fanny och Alexander Veelsterrenfllm van 
Ingmar Bergman uit 1982. Rond 1900. Een gevierde ac
trice, weduwe van een theaterdirecteur en zakenman, 
ruilt haar mondaine zwerversleventje in voor een huwe
lijk met een autoritaire en ascetische predikant die wor
stelt met zijn gevoelens... DIns. 28 dec, Ned. 1 om 23u. 

^-•MsJ De laatste week Bruno Wyndaele praat met een 
interessante gast over de voorbije 'bewogen' eeuw: 
voetbalfenomeen Guy Thys. De muzikale gast is Will 
Jura. Woens. 29 dec, TV1 om 22u.05 

^^^=0 Histories Wie herinnert zich nog de hartverove-
rende 'Troubadours van Koning Boudewijn', het koor 
van vele kleine negertjes dat tijdens de 
Wereldtentoonstelling in 1958 in België furore maakte? 
Bezieler achter dit initiatief was de Vlaamse missionaris 
Cuido Haazen. 'Histories' kijkt terug. Dond. 30 dec. 
Canvas om 20u.55 

^-^S!' Do-lt-Yourself, Mr. Bean Nieuwjaarsspecial van 
Rowan Atkinson, alias Mr. Bean. Het is oudejaarsavond 
en Mr, Bean wil zijn beste vrienden Hubert en Rupert 
met een zelf bereid feestmaal verrassen... Vry. 31 dec, 
TV1 om 13U.30. 

Elndejaarsantwoordjes 
Kerst- en oudejaarsavond herinneren 

wij ons niet bepaald als reuze TV-avon-
den. Met uitzondering de eindejaarscon-
ference van Youp van ' t Hek hadden wij 
dit jaar niets voorzien voor de video. Als 
die tenminste al de millenniumbom over
leeft. Dit jaar komt Kanaal 2 evenwel ook 
met een interessant initiatief op de prop
pen: vanaf de middag van 31 december 
tot de middag van de dag erop zijn er 
beelden te zien van alle vieringen die we
reldwijd gehouden worden ter gelegen
heid van het jaar 2.000. Om middernacht 
plaatselijke tijd wordt overgeschakeld 
naar de Grote Markt van Brussel. 
Daarvoor en daarna krijgen we beelden 
uit o.a. Sydney en New York. Voor de TV-
verslaafden is dit alvast een goed alterna
tief voor het testbeeld of MTV 

In België blijft gemiddeld één op 
twee TV-kijkers voor zijn toestel zitten als 
er reclame is. Hij of zij zapt daarbij niet 
weg. Vooral vrouwen, 55-plussers en 
Franstaligen blijken in dit land een grote
re interesse voor de spotjes aan de dag te 
leggen. Fn het algemeen is het zo dat 
mensen die meer TV-kijken ook meer ge
neigd zijn de reclame erbij te nemen. Dat 
onze buren in Wallonië minder snel weg-
zappen zou te verklaren zijn door het feit 

dat de Walen al langer vertrouwd zijn met 
commerciële televisie. 

In een onderzoek van de VUB en de 
KUL naar de vrijetijdsbesteding van de 
Vlaming werd ook gevraagd naar het me
diagebruik. Dat levert enkele verrassende 
resultaten op. Bijna 15% leest nooit een 
tijdschrift, liefet 18% gaf toe nooit een 
krant te lezen. Slechts 2,6% van de 
Vlamingen surft regelmatig, d.w.z. meer 
dan eens per week, op het internet. 0,9% 
doet dat dagelijks. Gemiddeld wordt in 
Vlaanderen 8,6 uren per week naar de 
radio geluisterd. Het TV-gebruik ligt be
duidend hoger: wekelijks wordt er ge
middeld 16,1 uren naar gekeken. Zowat 
één derde van die tijd gaat naar informa
tieve of duidingsprogramma's. 

Vrouwen hebben bij de VRT hoege
naamd geen reden tot klagen. In perso
neelsadvertenties worden zij uitdrukke
lijk aangemoedigd zich kandidaat te stel
len voor een iunctie bij de omroep (wat 
doet vermoeden dat ook de selectiedrem
pel voor hen lager ligt...) en ook bij spel-
programma's krijgen zij extra kansen om 
mee te doen. En dan hebben we het niet 
alleen over 'Damesdubbel'. Enkele jaren 
geleden zocht het programma 'De jaren 
van verstand' al expliciet naar vrouwelijke 

Mexanóra Potvin stopt met omroepen 
opWt 

kandidaten, nu is 'Blokken' aan de beurt. 
In De Morgen van maandag 20 decem

ber jl. wordt gesuggereerd dat de VRT-
nieuwsdienst geld gegeven zou hebben 
aan Michel Nihoul voor het verkrijgen van 
een exclusief interview. Ook sommige 
persfotografen zouden de verdachte in de 
zaak-Dutroux tot 5.000 fr. hebben betaald 
voor het nemen van foto's. Onder meer 
Het Laatste Nieuws, deel uitmakend van 
dezelfde persgroep als De Morgen, 
schermt in haar editie van maandag jl. 
met een 'exclusief' interview. 

lÉÜ 
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En de winnaar is.. Joke Van de Velde. Een nieuwe Miss 
België IS opgestaan en geen informatie over haar is nog 
geheim. Het Nieuwsblad, met ongetwijfeld informatie uit 
de eerste hand, wist ons te vertellen dat dit mooiere 
schepsel uit het atelier 'God' beschikt over de maten 82-
63-84 en door het leven gaat met de tekst 'Korte rok, 
brede glimlach' Zeker nadat het meisje al haar prijzen in 
ontvangst had mogen nemen. Wat zij minder erg vond, 
maar wij wij des te, was het gegeven dat aan haar verkie
zing een TV-programma van ruim 2,5 uur voorafging 
'Kijk dan niet' horen wij u hardop denken, maar daar 
zijn wij dan ook weer te nieuwsgierig voor. 
Die nieuwsgierigheid spruit niet alleen voort uit een 
ongezonde belangstelling voor de welgevormde bor
sten, buik, billen en benen van de kandidates. Neen, 
onze interesse werd ook gewekt door tal van affiches 
die de jongste tijd her en der achter de ruiten van de 
plaatselijke middenstand waren opgedoken. 'Stem 
Anneke', 'Stem Mieke', 'Stem Sofietje' met daarbij telkens 
een foto van een jongedame die de ambitie koesterde 
om Miss B. te worden. Televoting heeft immers al enige 
tijd zijn intrede gedaan en wie de (plaatselijke) massa het 
beste kan mobiliseren heeft vanzelfsprekend meer kan
sen. Wat ook weer betekent dat de meisjes met financië
le middelen, meer mogelijkheden hebben om zich in de 
kijker te laten hangen. Het is weinig waarschijnlijk dat dit 
systeem wordt bekritiseerd: de commerciële TV-statlons 
verdienen aan al dat getelevoot een flinke cent terug. 
Het programma zelf is overigens aan een flinke opfris
beurt toe. Geen cliché werd ons bespaard, en dat leidde 
één keer zelfs bij de vleesgeworden braafheid Lynn 

Wesenbeektot een (ongewild?) ironische opmerking. De 
dames moesten dit jaar in badpak het podium op verge
zeld van een hondje. Nadat de eerste tien de revu gepas
seerd waren, merkte Lynn droogweg op dat wie hield van 
rashonden nog een tweede kans kreeg. Waarna opnieuw 
de halve zoo van Zwartberg een aanval op ons netvlies 
deed. 

Het valt ons eigenlijk ook tegen dat VTM dit spektakel 
blijft uitzenden. Niet omdat wij tegen missverkiezingen 

Afdeling 'Fijne 
vleeswaren' 

Verkiezing Miss België, vrUdag 17 december 1999, VTM 

zijn, wel omdat ze een soort van kunstmatig België-ge-
voel creëren. Een kopstuk van RTL zag in deze verkiezing 
zelfs het belangrijkste evenement na het huwelijk van 
Flllp en Mathilda De organisatrice, van haar kant, spreekt 
nog altijd geen letter Nederiands, of wil dat niet. 
Daarmee was zij de enige van het hele programma die 
geen tweetalig gesprek weggaf De Vlaamse 
Televisiemaatschappij zou daarover harder op de tafel 
mogen kloppen. Niet omdat wij zo rabiaat anti-Franstalig 
zouden zijn, wel omdat dit niet meer is dan een elemen
taire vorm van beleefdheid t.o.v. de grootste bevolkings
groep van het land. Het doet, in dat kader, dan ook 
deugd dat een Vlaamse kandidate het gehaald heeft. 

Krik 
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Droom 
Ik heb een droom én een voorstel. 
De Vlaamse beweging: 
• brengt klaarheid voor de mensen die 

streven naar rechtvaardigheid op ge-
zinsvlak; 

• komt op voor de rechten van het gezin; 
• roept een halt toe aan gezinsdiscrimina

tie; 

• wil een einde van het doodzwijgen van 
deze problematiek; 

• wil in eer herstellen, zonder anderen te 
discrimineren; 

• wil het mogelijk maken om een belas
tingstelsel te stemmen, zonder dat het 
gehuwd-zijn wordt gestraft. 

Ik wil daarom oproepen om samen met 

alle lotgenoten, een genadeverzoek in te 
dienen tot strafvermindering en of kwijt
schelding aan het gezin. 
Misschien moeten we zelfs een proces 
aanspannen tot eerherstel van alle gele
den en te lijden nadelen van het gehuwd-
zijn. Dit zou onze Vlaamse gemeenschap 
en het gezin ten goede komen. 

Dat is een droom die ik graag zou willen 
realiseren, maar ik kan dit niet alleen... 
Wie wil helpen? 
Graag reactie. 

A. Geert, 
Merksplas, 

014/63.40.33. 

• WEDERWOORD • 

Wakker worden 
Na de grote show en opvoeringen is het 
de hoogste tijd dat de wereld weet dat er 
in dit land ook mensen bestaan die de 
échte democratie hoog in het vaandei dra
gen. Na alle gemanipuleerde opiniepei
lingen is het tijd om te tonen hoeveel re
publikeinen in dit land leven en dit over 
de taalgrens heen. 

Het is in het belang van beide volkeren 
dat wij dit samen doen, op een vredevol
le manier. 

Daarom stel ik voor om elke democraat 
met republikeinse overtuiging aan te 
spreken en ons te organiseren, over de 
partijgrenzen heen. 

Er is een tijd om te feesten, maar nu is het 
onze beurt. 

Graag zou ik een groot republikeins feest 
inrichten. 

Alle niet-extreem rechtse en anti-racisti
sche organisaties moeten er welkom zijn. 
Het feest moet een start zijn voor een eer
lijkere politiek naar integrale democratie, 
naar een confederaal Europa, het Europa 
der volkeren, een Europa waar verdraag
zaamheid heerst en waar elk mandaat 
rechtstreeks verkozen is door het volk. 
Geen maatschappij die beïnvloed wordt 
door zogenaamde Üefdadigheidsfondsen 
en waar men zand in de ogen strooit van 
de burgers, geen volksverraders meer! 
Een feest, een happening met zangers, ar
tiesten, een multiculturele bedoening 
met respect voor ieders afkomst, met een 
plaats voor 'open-volksnationalisme'. 
Daarom alle hens aan dek, ik zoek men
sen die kunnen helpen, politici, mandata
rissen van alle aard, artiesten, schrijvers, 
intellectuelen, alle hulp is welkom... 
En waarom niet aan iets groots gedacht? 
De Heizel, bv... Republikeinse democra
ten wordt wakker! 

Mensen die interesse hebben kunnen 
schrijven naar: 

Maurice Thirry 

A. Vandenschrieckstraat 115 
1090Jette 

Tel. 02/425.98.15, fax 02/420.03.80 
e-post: thirry.maurice@wanadoo.be 

A én B zeggen 
Er is heibel te lande over Lumumba's 
dood. Dit is dan weer een schandaal in dit 
aan schandalen zo rijke België. Maar wie 
A zegt moet ook B zeggen. 
Wie heeft Moise Tjsombe vermoord? Hij 
werd ontvoerd en belandde in een 
Algerijnse gevangenis, waar hij in onop
gehelderde omstandigheden om het 
leven kwam. Wie stak daarachter? 
Geen haan heeft ernaar gekraaid. 
Niemand heeft een onderzoek geëist en 
niemand heeft geprotesteerd. 
Kan de Vlaamse pers dat niet uitzoeken? 
Ik was en blijf bij mijn mening; Tsjombe 

was de geschikte man voor Kongo en voor 
Shaba. 

A. Jacobs, 
Gent 

Beleidsiurv 
Vlaanderen moet eerst werken aan zijn 
zwakke zelfbeeld. (WIJ- 16 dec. jl. 
-'Gebrek aan zelfvertrouwen','Kwaad 

kersen eten'). 

Soms vraagt men zich af of politici nog ver
standige mensen zijn wanneer ze zoals 
kleine kinderen om een stuk speelgoed 
ruzie maken en dat en vooral in de naam 
van het volk. Zou men het niet beter aan 
het volk overlaten? Of aan professionele 
economische managers die flink betaald 
worden maar ook met uitstekende resulta
ten moeten afkomen of zij vliegen buiten. 
In een assisenhofproces laat men de zo
genaamde heilzame inwerking van het 
volk als jury bij de beslissing optreden. 
Waarom in het politiek beleid niet het
zelfde? In de poUtiek treffen enkelingen 
beslissingen voor miljoenen mensen die 
daar niet eens meer inspraak in hebben. 
Krijgen politici een soort vrijbrief om wat 
hun kleine omgeving beslist uit te voeren. 
Er worden besluiten getroffen die, moes
ten zij rechtstreeks aan het volk voorge
legd worden, niet eens mogeUjk zouden 
zijn. Een soort gezellig onderonsje waar
bij men in naam van het volk datzelfde 
volk misprijzend beduvelt. Wel wetende 
dat het volk snel vergeet en bij de verkie
zingen waar het wel iets te zeggen heeft 
stomweg steeds op dezelfden blijft kie
zen. Wat een heiligschennend misbruik 
van het woord democratie. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Van den Brande 
en de VRE 
In WIJ van 16 december lees ik één en 
ander over het voorzitterschap van Luc 
Van den Brande van de 'Vergadering van 
de Regio's van Europa' (VRE). 
Volgens het gerucht dat VU&ID parle
mentslid Bogaert de wereld instuurt zou 
het voorzitterschap van Van den Brande 
berusten op een afspraakje met de huidi
ge minister-president Patrick Dewael. 
Verder zou deze functie een „prestigieuze 
job zijn, met inbegrip van riante reis- en 
onkostenvergoeding". Tenslotte zou Van 
den Brande voorzitter zijn geworden ten
gevolge van een louter individuele af
spraak en zo zou hij, als oppositielid, van 
de regering een betaalde job gekregen 
hebben en dus zowel rechter als betrok
ken partij zijn. 

In mijn hoedanigheid van zopas verkozen 
secretaris-generaal van de Vergadering 
der Europese Regio's die bijna 300 regio
nale en locale regeringen en autoriteiten 

uit het ganse Europese continent verte
genwoordigt, is het mijn plicht tussen te 
komen wanneer ik zie dat de functie van 
de huidige VRE-voorzitter in het gedrang 
dreigt te komen. Ik voel mij dus verplicht 
te reageren op de insinuaties van de heer 
Bogaert. 

In de eerste plaats is Luc Van den Brande 
al sedert drie jaar (actief) voorzitter van 
de VRE. Hij heeft in die functie de 
Catalaanse minister-president Jordi Pujol 
opgevolgd en, volgens de statuten loopt 
zijn mandaat tot op het einde van het jaar 
2000. Het algemeen bestuur van de VRE 
dat vertegenwoordigd is in het Bureau, 
heeft Luc Van den Brande unaniem ge
vraagd zijn mandaat uit te oefenen tot op 
het einde ook al is hij sedert de Vlaamse 
regionale verkiezingen van 13 juni niet 
meer een 'acting' minister-president. Het 
ligt voor de hand dat de nieuwe Vlaamse 
minister-president hiervan op de hoogte 
moest worden gebracht. Welnu, Patrick 
Dewael heeft er zich niet tegen verzet dat 
Van den Brande de VRE verder zou leiden 
tot december 2000. 

Hierbij vertegenwoordigt hij Vlaanderen 
niet: de vertegenwoordiging van 
Vlaanderen in de VRE wordt waargeno
men door de Vlaamse regering, gesteund 
door de administratie van Buitenlandse 
Betrekkingen. 

Bovendien wordt men voor een dergelij
ke functie eigenlijk 'nominatim' voorge
dragen en verkozen. Tenslotte zou 
Vlaanderen, bij niet voortzetting van deze 
functie van president door Luc Van den 
Brande, niet eens meer een zetel hebben 
bezet in het VRE-Bureau. 
Daarnaast wordt deze functie door nie
mand vergoed. In tegenstelling tot het 
Comité van de Regio's werkt de VRE op 
basis van vrijwillige bijdragen en zijn er 
geen vergoedingen of zitpenningen voor
zien. 

Het gaat hier anderzijds wel om een in
derdaad prestigieuze functie. De leden 
van de VRE, aflcomstig uit gans Europa, 
zijn het met mij als secretaris-generaal 
eens om de verdiensten en de toewijding 
van Luc Van den Brande als hun voorzitter 
met nadruk te onderstfepen. 
Met deze rechtzetting hoop ik tenslotte bij 
te dragen tot een betere bekendheid van 
de VRE (Assembly of the European 
Regions) die voor de Vlaamse buitenland
se betrekkingen een des te grotere bete
kenis zou kunnen hebben naarmate som
mige Vlaamse parlementsleden bereid 
zouden zijn om deze politieke beweging 
die destijds werd opgericht met het doel 
l'Europe des Regions tot stand te brengen, 
op een ppsitieve manier te benaderen. 
Als VU'er wil ik hier tenslotte persoonlijk 
nog aan toevoegen dat ik het ongepast 
vind vanwege de VU om de Europese in
tegratie, de Europese instellingen en be
wegingen almaar op een negatieve ma

nier te beoordelen, zoals vaak gebeurt. 
Maar dat zou mij in dit verband te ver 
brengen. 

Met dank voor de plaatsing van deze reac
tie suiur ik u mijn Vlaams-nationale groet. 

Hans De Belder, 
secretaris-generaal van de 

Vergadering van de Regio's van 
Europa (VRE). 

Mensen te koop 
In deze voor de VU drukke politieke tij
den zal het onderwerp sport in uw publi
caties ongetwijfeld op de achtergrond 
verzeild geraken. Toch wil even enkele 
bedenkingen plaatsen bij wat in de pers al 
te plezierig werd omschreven als 'De soap 
Strupar'. Dit lijkt mij toch vooral een 
droevig voorval. 

In de eerste plaats omdat wij uit de pers 
vernamen dat een Engelse multimiljonair 
het loon en het transferbedrag van de 
sympathieke spits uit eigen zak heeft be
taald. Het is hallucinant te moeten vast
stellen dat mensen met een flink pak 
poen (a) dit kunnen doen en (b) daarvoor 
ook nog niet beschaamd zijn. 
Voorts is ook het gedrag van het clubbe
stuur op zijn minst verwarrend te noe
men. Eerst heette het dat hun speler in 
het buitenland het dubbele zou gaan ver
dienen. Toen bleek dat hij 50 miljoen fi". 
per jaar zou gaan opstrijken, heette het 
volgens de voorzitter plots dat hij tien 
keer meer zou krijgen. Toch niet omdat 
hij onderhandelingen voerde met een 
nieuwe - weliswaar zeer goed verdienen
de - voetbalslaaf? Die op zijn beurt weer 
in onvrede leeft met zijn ploeg Westerlo 
omdat ook die weten dat de Genkse fu-
sieclub ineens handenvol geld heeft. 
De verkoop van haar sterspeler heeft on
getwijfeld ook voor onvrede gezorgd bij 
de KRC-supporters. Getuige daarvan de 
taUoze berichten op de website van de 
club. Genk heeft eerst 17.000 abonnees 
geworven en verkoopt daarop haar twee 
mediageniekste spelers; faut Ie faire! 
Komt daar nog bij dat voetbal eigenlijk 
een teamsport is. Of was: haast geen en
kele ploeg eindigt nog het seizoen met de 
spelers die eraan begonnen. Van kamp 
wisselen is in pakweg de politiek een vies 
begrip, in het voetbal wordt het een wel 
héél kwalijke gewoonte. 
En vanuit de - ergeriijk unitaire - voetbal
bond ook al geen reactie. De bobo's heb
ben het te druk met het zoeken naar 
sponsors en naar mogelijkheden om ge
wone, brave supporters het leven zuur te 
maken met, alweer gesponsorde, veilig-
heidspasjes. 

Voetbal wordt steeds minder een feest. 
Vroeg of laat keert zich dat tegen de sport. 
Maar ook dat zal wel niet waar zijn ... 

JA., 
Keerbergen 19 
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