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„In ons voorstel", zo legt Vankrunkelsven uit,

het jaar 2000 bekend Hij repte met geen woord over

„staat het terminaal zijn, het overhjden binnen afzien

het in de Senaat door de federale meerderheidspartijen

bare tijd, het uitzichdoos lijden centraal" Helemaal

ingediend wetsvoorstel in verband met euthanasie

onbegrijpelijk is dat de meerderheidspartijen een oor-

Het valt op dat de VLD in deze niet aan de kar

spronkelijke uiczondenng in de lade hebben gestopt

getrokken heeft Oorspronkehjk hadden de Vlaamse b-

Het ging om het verbod euthanasie toe te passen op

beralen een doordacht en zorgvuldig voorstel op zak.

ongeneeslijk zieken die een levensvatbaar kind verwach-

VU&ID baseerde zich daarop en diende hier en daar

ten

amendementen op het voorstel in

Een ander elementair gebrek aan zorgvuldigheid

Allicht hebben de groenen en socialisten de

heeft vandoen met de vrijwilligheid van het verzoek,

VLD gedwongen haar specifieke visie te verlaten In

met de volgehouden wilsbeschikking Dat hoorde in

naam van het zogenaamd zelfbeschikkingsrecht is het
resultaat een onzorgvuldig en al te laks wetsvoorstel
„Het leven is ons te veel waard " Zo redeneert VU se
nator Patrik Vankrunkelsven „Ik til zwaar aan de weigering om elementaire zorgvuldigheidsvereisten in de

het VU&ID-voorstel verschillende malen bevestigd en
dit in aanwezigheid van meerdere artsen Nu nukt dit
alles naar een efemere formaliteit in aanwezigheid van

Geen slecht ID?.

een enkele arts die een collega slechts op de hoogte

Zaventem is Vlaams

4
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moet brengen Op die manier dreigt de pauent de last

wet op te nemen", aldus de arts

voor de famihe in te roepen Overigens benadrukt het

Zo zijn de voorwaarden om euthanasie of de
opzettelijke levensbeëindiging bij wilsbekwamen toe te

wetsvoorstel de controle achteraf en niet vooraf
De meerderheidspartijen geven ook mee dat de

passen, al te vrijblijvend Men heeft het over een ongeneselijke aandoening, een ondraaglijke pi|n of nood die

patient moet kiezen tussen euthanasie of stervensbege

met door de geneeskunde kan worden gelenigd Tja,

leiding Dat is onzinnig Ze hechten bovendien veel

heel wat ziekten, pijn en aandoeningen, al dan niet ch-

meer belang aan het eerste dan aan het tweede

ronische, kuimen, spijtig genoeg met volledig of met

Sluwer IS Jean-Luc Dehaene De gewezen pre-
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aidspatienten of zelfs gehandicapten onder de definitie'

egm deze week maakte premier
Verhofstad zijn regermgsplannen voor

et federale kabinet Verhofstadt kan
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moest er eens van komen maar de handelswijze IS weer aan de duistere kant Het heet

mier houdt zich op de vlakte kijkt vanuit zijn

Bovendien moet ook deze federale mevrouw

Het lanceert plannen het sleutelt het ncht

senaatszetel toe en vindt een veilig onderko

eens leren aanvaarden dat er een gewestelij

nu dat de Amenkaanse industne een meuw-

commissies op het deelt papieren uit en het

men in de bedrijfswereld Door zijn afstande-

ke volksvertegenwoordiging bestaat die ook

soortig gevechtsvliegtuig ontwikkelt, het

heeft de wind van een gunstige conjunctuur

lijkheid wekt Dehaene de indruk dat het hem

verantwoordelijkheid draagt

Joint Strike F/ghfer-programma, en dat de

mee Dat is verdienstelijk ware het met dat

allemaal met meer kan schelen tot ergernis

Kan het toeval zijn dat de minister van Justitie

Navo-landen daann zo nodig moeten partici-

trop ook hier te veel dreigt te worden Spre

van de achterban die in hem de ervaren gids

zijn veiligheidsplan lanceert op de dag dat

peren De bijdrage van dit kleine land wordt

ken zoals de CVP thans doet zullen wij met die

door de oppositiewoestijn had gezien

hier Illegaal verblijvende mensen massaal pa

weer een miljardenzaak, maar de industne

partij zou er goed aan doen zich zo bescheiden

Maar keren wij terug naar de federale rege-

pieren krijgen? Los van deze vraag dnngen

zou op een zekere return mogen rekenen In

met van luiaardij beschuldigd worden

mogelijk op te stellen en nog even te wachten

nng Door de pnnselijke soap en het millenni-

zich bedenkingen op Vero/ilghen ziet 9 con

de veronderstelling dat er nog een leger

vooraleer er de beuk in te zetten Het klinkt

umgedoe verzwakte de aandacht van de be

crete pijnpunten die hij via 140 maatregelen

moet zijn volgende vragen Moet België nog

raar de gewezen CVPministers De Clerck en

volking maar nu is de speeltijd om Er is weer

wil oplossen daarvan is het repressie aspect

langer dne legermachten op de been hou-

het duidelijkst omschreven Dat mag met ver-

den? Kan de militaire inbreng met in nauwere

wonderen de minister beheert een federaal

samenwerking met Nederland worden opge-

departement Voor tal van onderdelen moet

lost' Wat worden plaats en taak van de

Van de ene soap
in de andere

hij echter eerst overleg plegen met de deel

Benelux-landen in de Navo? Is het juist dat

staatregenngen Daaruit blijkt nogmaals dat

enkel Waalse bedrijven in staat zijn om aan

in België èlles communautair is Verder lijkt

het vliegtuigproject mee te werken? Klopt

bedrijvigheid het wilde ventileren van plan

het plan met alleen té ingewikkeld maar ook

het dat de luchtmachtlobby aan het Hof mee

nen is herbegonnen Overleg tussen de fede

te theoretisch bovendien moet het ook nog

in het spel zit?

deze laatste een groots opgezet veilig

rale regeringspartijen is ver zoek het is dui

gedragen worden door de Octopuspartijen

Afronden doen we met de opnchting van een

heidsplan heeft ontplooid doen deze ex-excel

delijk dat de partijen willen scoren met on-

en door de hervormde politie Om de gerech-

nieuwe federale werkgroep die voorstellen

lenties alsof zij eerder dé grote veiligheidsver

derwerpen die hen liggen Mooiste voorbeel-

telijke wereld met te vergeten Of de minister

voor een Nieuwe Politieke Cultuur wil formule-

dedigers zijn geweest CVP ers hebben nooit

den zijn het nachtvlüchtenverbod van minis

deze eigenzinnige dames en heren zo maar

ren en onderzoeken Onder meer de henwaar

uitgeblonken in bescheidenheid

ter Isabelle Durant (Ecolo) en het veiligheids

aan zijn kant heeft moet nog blijken Maar

dering van het parlementaire mandaat staat

plan van Mare Verwilghen

goed

op de agenda Herman Decroo (VLD) van zijn

RompuY de positieve wending van de over-

Het plan van Durant werd gelanceerd zonder

vraagd het moet nu een kans krijgen

heidsbegroting evalueert Allemaal dankzij ons

enig overleg

Ook

wist de CVP er Maar dat de bevolking u en ik

evenmin met de vakbonden De zorg van de

Landsverdediging heeft lichte deining veroor

reeds jaren meehelpen om het overheidstekort

minister is terecht maar de wijze waarop zij

zaakt door te stellen dat zijn luchtmacht

te delgen kon nauwelijks over zijn lippen

haar voorstel heeft aangebracht zou er wel

dringend nieuwe vliegtuigen nodig heeft Dat

Van Parijs te horen klagen over het beleid van
hun liberale opvolger Mare Verwilghen Nu

hetzelfde

geldt de nijdigheid waarmee Herman Van

met met de partners maar

WIJ hebben een veiligheidsplan ge
minister

Anüre

Flahaut

(PS)

kant IS alvast begonnen door zijn functie van
van
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Kamervoorzitter in de soapserie Familie voor
eeuwig en altijd belachelijk te makeni
Maurits van Liedekerke

stones bevredigen

20% voor autonomie

Het nummer '(I can't get no) Satisfaction'
van de Rolling Stones is uitgeroepen tot de
beste rocksong aller tijden. Het bijzondere
aan deze Top-100 aller tijden is dat hij niet
is samengesteld door de gewone luisteraar,
maar door mensen die van nabij betrokken
zijn bij de muziekindustrie. 'Respect'
(Aretha Franklin), 'Stairway to heaven'

(Led Zeppelin), 'Like a rolling stone' (Bob
„Wat leert het antwoord op de 'communautaire' vraag?
Voor een meerderheid (55 procent) dient de huidige verDylan) en 'Born to run' (Bruce Springsteen)
deling van federale en regionale bevoegdheden nog
vervolledigen de top vijf. Het oudste
lichtjes te worden aangepast. Voor volledige Vlaamse autonomie komt, zoals gezegd, een radicale 20 procent op.
nummer is 'Rock around the clock' van
Een kwart wil dat alles terugkeert naar het centrale
R&R-legende Bill Haley, het jongste 'Smells Belgische niveau "
like teen spirit' van Nirvana. Zoals mocht Manu Ruys in een beschouwend stuk bij een enquête van
worden verwacht is deze door Amerikanen de Vlaamse overheid waarbij 999 mensen werden ondervraagd. Gelezen in De Standaard van 6 januari 2000.
opgestelde lijst, zeer Amerikaans getint.
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Stijn Bijnens, een 30-Jarige Limburger, is verl<ozen tot manager van het
jaar 1999. De man is met zijn bedrijf
Ubizen, voortieen Netvision, actief in de
internetbeveiliging.
Voor wie zich afvraagt waarom
er nu weer monsterfiles staan op de
Brusselse grote ring: vandaag opent het
autosalon zijn deuren, in 1999 werden
liefst 489.621 nieuwe wagens gekocht.
Eén op vier personenvoertuigen
moet tweede zit afleggen bij de autokeuring. Liefst 36% van de vrachtwagens
wordt verplicht te herkansen.
In België wordt overigens het
hoogste aantal personenwagens per inwoner geproduceerd. De vier grootste
assemblagebedrijven stellen 28.000
mensen tewerk die jaarlijks één miljoen
auto's in elkaar steken.
De druicte op met name de autowegen is trouwens gestegen met ruim 6%.
Mogelijk zullen de fileproblemen
wel vanzelf worden opgelost. Als in
België de immigratie zou wegvallen en
de autochtonen aan dit tempo kinderen
blijven maken, dan zouden er tegen
2050 nog slechts 9 miljoen mensen in dit
land leven. Gesteld dat België dan nog
bestaat tenminste.
Dan toch een tip: kinderen
met keizersnede ter wereld komen
opmerkelijk rustiger dan deze die
vervoegen middels een (moeilijke)
tuurlijke bevalling.

die
zijn
ons
na-

De inwoners van België hebben
gezamenlijk goed 4.000 miljard f r op hun
spaarboekje staan.
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RECHTZEnilMC
In Wij van 6 januari 2000 is op biz. 3 onder
de titel 'tewerkstelling' een tiental zinnen
niet in de tekst opgenomen. Dat deed zich
buiten onze wil, tijdens de invorming,
voor. Toch onze verontschuldigingen.

RODE NIET AKKOORD
De faciliteitengemeente Sint-GenesiusRode trekt al drie jaar extra subsidies uit
voor de bibliotheek Charles Berlin. Het
gaat telkens om een bedrag van 522.800 fr.
in gewone dienst en 416.828 fr in buitengewone dienst. Dat, zo meent de bestendige deputatie van de provincie VlaamsBrabant, is in strijd met het bibliotheekdecreet. Het decreet van 1971 beperkt de
subsidie tot 27.200 fr. per jaar. Daarom
schrapte de Bestendige Deputatie de kredieten. Een ministerieel besluit van Vlaams
minister
van
Binnenlandse
Aangelegenheden
Johan
Sauwens
(VU&ID) bevestigde de uitspraak van de
deputatie.
Daarop kwam het schepencollege van
Rode in spoedzitting bijeen. Er werd voorgesteld de beslissing van de deputatie bij
de Raad van State aan te vechten. Het schepencollege beroept zich op een wel zeer
opmerkelijke argumentatie. Ze haalt de
wet van 17 oktober 1921 van onder de
slof. Alsof we nog in een Franstalige unitaire staat leven en de Vlaamse gemeenschap niet eens bestaat.
Hoe dan ook, de Rodense burgemeester
Anne Sobrie heeft zich tegen het voornemen van het schepencollege verzet. Die
moet bij consensus beslissen en daarom
zal de zaak eerstdaags aan de Rodense gemeenteraad voorgelegd worden. Daar zijn
de Franstaligen in de meerderheid. Ze krij-

gen alvast de steun van de minister-president van de Franse gemeenschap Hervé
Hasquin (PRL-FDF). Al heeft die daar geen
uitstaans mee. Rode situeert zich op
Vlaams grondgebied.

DE ZUS VAN
Justitieminister Mare Verwilghen (VLD)
heeft Danièle Reynders, de zus van federaal minister van Financiën Didier
Reynders (PRL), tot voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg in Luik benoemd. Dat leidde tot een nooit geziene
demonstratie van advocaten en magistraten aan het Luikse gerechtsgebouw.
Danièle Reynders werd niet door haar collega-magistraten van het hof van beroep
van Luik voorgedragen. Het beroepshof
rangschikte mevrouw Lovens als eerste,
het hield niet eens rekening met Reynders.
Zelfs de Luikse provincieraadsleden gaven
de voorkeur aan Lovens en rangschikten
Reynders ais tweede. Toch besliste minister Verwilghen om de zus van minister
Reynders te benoemen.
VU&ID-kameriid Geert Bourgeois acht dit
niet verenigbaar met een beleid van depolitisering. „Voor verkiezingen legden de liberalen sterk de nadruk op depolitisering.
Vandaag hangt aan de promotie een schijn
van nepotisme." Rekening houdend met
het protest van de magistraten en advocaten, vraagt Bourgeois zich af of de benoemde rechtbankvoorzitter wel behoorlijk zal kunnen ftinctioneren.

NIEUWE IMMIGRANTEN
Premier Verhofstadt wil meer mensen aan
het werk. Onder meer om verder de
Sociale Zekerheid te kunnen financieren.

E-postberichten vanuit het jaar
2098, PC's die alleen maar werken wanneer de datum manueel wordt verzet...
De mlllennlumbom blijkt bij de KMO's
wel degelijk toe te slaan. De gevolgen
ervan blijven, althans voorlopig, beperkt.
120 van de in het totaal 514 parlementsleden in dit land zijn vrouwen.
Advocaten die verbonden zijn aan
de balie van Antwerpen mogen binnenkort reclame maken voor hun praktijk.
Tot slot: Louis Michel heeft zijn
collega van Telecommunicatie Rik Daems
gevraagd de postzegel met de beeltenis
van Lenin niet meer te verdelen. Moeilijk
kan dat niet zijn omdat de zegel inmiddels Is uitverkocht.
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Slaap zacht,
mevrouw de
minlsterl

Aan een alternatieve financiering van de
S-Z denkt de premier niet. Daardoor blijft
enkel de actieve bevolking voor deze financiering instaan.
Er mag nochtans worden verwacht dat de
actieve bevolking niet betekenisvol zal toenemen, de maatregelen ter bevordering
van de werkgelegenheid ten spijt. Er moeten nu éénmaal voldoende mensen beschikbaar zijn, terwijl er, in vergelijking
met vroeger, almaar minder kinderen en
steeds meer ouderen zijn.
Dat probleem doet zich nagenoeg overal
in Europa voor Er is sprake van een demografisch onevenwicht, in 2025 zouden
er meer bejaarden dan borelingen zijn.
Het bracht deskundigen van de Verenigde
Naties (VN) tot het besluit dat de
Europese landen meer inwijkeiingen op
hun grondgebied moeten toelaten.
Zoniet, kan de actieve bevolking niet op
peil worden gehouden. Om zich van de
nodige arbeidskrachten te verzekeren,
zouden 135 miljoen immigranten de weg
naar Europa moeten vinden.

GESJOEMEL MET
FRITUURVEHEN?
In de parlementaire dioxinecommissie
zorgde de getuigenis van landbouwingenieur/oj&an Lefevere voor beroering. De
man is tewerkgesteld bij het vetsmeltbedrijf ten Pollaert uit Dendermonde.
Als gevolg van de dioxinecrisis is de recyclage van fiituurvetten in veevoeder sinds
vorige zomer verboden. In principe moeten de van containerparken afkomstige fiituurvetten aan de chemiesector worden
geleverd. Dat is nog het enig overblijvende alternatief voor de afzet van gebruikte
frituurvetten. Sommige vetsmelters zouden echter bUjvend misbruik maken van
een ondoorzichtig en te ongecontroleerd
ophaalcircuit. Er zijn de ophalers die nog
steeds gebruikt frituurvet in de horeca
en/of bij frietkoten ophalen. Die vetten
worden goedkoper dan vroeger aangekocht en duurder dan vroeger aan malafide veevoederfabrikanten verkocht, zo vermoedt de landbouwingenieur Een andere
slinkse methode zou erin bestaan het afgedankte frituurvet toch nog op de containerparken af te halen om het nadien via
Nederland hier als dierlijk vet te verkopen.
Ook op die manier zou het vet, al dan niet
etteUjke keren gemengd en doorverkocht,
in het veevoeder terechtkomen. Kortom,
sinds het verbod op de recyclage van fiituurvetten in veevoeder, zou de voortaan
illegale handel winstgevender geworden
zijn.
Het probleem valt niet in een handomdraai op te lossen, zo merkt de ondervoorzitter van de dioxinecommissie
Annemie Van de Casteele (VU&ID) op.
„De fraude situeert zich vooral bij de ophaling van frituurvetten. Voor de vetsmel-

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mi) de koekoek' De CVP is
weer Vlaams geworden, Van Peel heeft het gezegd en de Vrome
Verjans - wie verlost mi) van deze clown, De Liedekerken' - heeft
het bevestigd Als zij d'raan geweest waren het zou hier nogal ene
ganck gaan Ik stel dan ook voor dat ze in plaats van de liberalen
opnieuw in de regenng stappen Slechts een voorwaarde de PSC
mag niet meedoen Benieuwd of er een Vlaamse CVP'er met gezag
te vinden is die dat openlijk durft beweren
Maar ik heb nog ander nieuws en wel uit de onderzoeksjournalis-

tieke hoek Er is mi) ter ore gekomen dat een van die onverlaten daar
bi) u op het Barrikadenplein de wagen van een uwer gewezen staatssecretarissen heeft laten wegtakelen omdat die voor uw inrit geparkeerd stond Het doet mi) plezier vast te moeten stellen dat bi) uw
VU-vide'ers iedereen geli)k is voor de wet
Dat zal ook José Happart minister van fruitboeren in de Waalse regering, moeten leren Naar ik heb vernomen wil hi) dat de nachtvluchten op Bierset, in zijn geburen, wel bh)ven doorgaan Dat is
schi)nbaar met naar de zin van uwen Jan Peupmans, die daar ergens
in Riemst is blijven hangen Kwatongen beweren nu dat uwen burgemeester achter die diefstal van duiven m zijn gemeente zit omdat
hij zo wenst te bewijzen dat nachtvluchten ook geluidloos kunnen

gebeuren De soep in huize Peupmans is tegenwoordig dan ook
nog duurder dan ze wordt opgediend
Dan wil ik u nog vragen of gij voor mij een goed woordje wilt doen
bij uwen minister van Cultuur Ik heb in de gazet gezien dat ik
voor het Europees Kampioenschap Kwispedoren in De Meter' van
11 )uli a s een subsidie kan aanvragen bi) de administratie Ik heb
ze wel twintig keer gebeld, maar nu spuwen ze mi) uit. De
Liedekerken Wat van hen natuurlek ook kandidaat-winnaars
maakt'
Uw verstopte,
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ters hgt de kost van de ophaling hoog
Malafide handelaren bieden de vetten
vermengd met minderwaardige vetten
zoals frituurvet,
goedkoper aan
Sommigen besluiten daaruit het dierlijk
vet in veevoeders meteen helemaal te verbieden Vergeten we echter niet dat er
meerdere minderwaardige vetten, zoals
palmolie, bestaan Bovendien moeten
deze hoe dan ook gerecycleerd worden
Overheidscontrole daarop zou erg duur
uitvallen "

GEEN ONTSNAPPEN AAN
Aan deze evolutie ontsnapt Vlaanderen
geenszins Zelfs de demografische achterstand tegenover WaUonie neemt ernstig
toe Het plaats vraagtekens bi) de onwd
van sommige Vlaamse partijen om de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen
met volledig te
defederaliseren
Vlaanderen heeft ter zake dnngend nood
aan een aangepast beleid Gedegen informatie hierover kan de bevolking overtuigen van het nut van de defederalisenng
De Artsenkrant berekende dat het aantal
bevaUingen in Vlaanderen in het )aar 1999
naar een absoluut dieptepunt is gezakt Er
werden met meer dan 60 000 geboorten
opgetekend, een daling van 1,1% tegenover 1998 Verschillende oorzaken liggen
daaraan ten grondslag Een ervan, en een
vaak onderschat probleem, is de daling
van de vruchtbaarheid Volgens de artsenkrant neemt het aantal vruchtbare moeders )aarli)ks met 15 000 af

RECULARISATIE
Natuurlijk is ter zake een nieuwe politiek
noodzakelijk Wie echter van oordeel is de
huidige migranten te kunnen terugsturen,
vergist zich schromehjk Het voorstel van
het Vlaams Blok is niet enkel ethisch onverantwoord, het IS ook dom De extreme
parti) verzet zich tevens tegen de deze
week opgestarte regularisatieprocedure
Voorheen illegale immigranten kunnen
zich bi) de gemeenten aanmelden om een
legale verblijfsvergunning te verkrijgen
De cntena zi)n voor interpretatie vatbaar
Op die manier heeft de Commissie voor
Regulansaties een vrij grote speelruimte
Zo valt af te wachten wat onder 'sociale
bindingen' en 'humanitaire omstandigheden' kan worden verstaan Het cntenum
kan ingeroepen worden door diegenen
die hier reeds zes jaar verbhjven

LAKMOESPROEF
Minister van Binnenlandse Zaken Antotne
Dusquesne (PRL) moet nog op zoek naar
de nodige magistraten en advocaten die
de Commissie voor Regulansaties zullen
bemannen Daarvoor heeft hij nog enkele
weken tijd Eerst moeten de gemeenten

het kaf van het koren scheiden Illegalen
of asielzoekers knjgen dne weken om hun
dossier in te dienen Daarna wordt een
maand uitgetrokken om bijkomende
noodzakelijke stukken op te vragen of een
verslag van de gemeente aan het dossier
toe te voegen De hele procedure zou een
jaar in beslag nemen Verwacht wordt dat
een paar tienduizenden een verbhjfisvergunning voor onbepaalde termijn zullen
verkrijgen
Voor Dusquesne betekent de regulansatieprocedure een lakmoesproef De in de federale regenng met al te geliefde en gerespecteerde minister glijdt nogal makkebjk
uit Maar, ook voor het land houden de regulansaties een test in Zal de overheid de
nodige inspanningen leveren om de inwijkelingen de nodige kansen te bieden de
landstalen te leren om hen op die manier
een behouden toekomst te verzekeren' En
spanningen te vermijden

De Gele Geeraerts

•

Te winnen:
'green card'
voor België.

r^ e federale meerderheidspartijen, iiberalen, socialisten
• ^ en groenen, dienden vlak voor kerstdag in de Senaat
gezamenlijke wetsvoorstellen in over euthanasie, palliatieve
zorgen en een federale evaluatiecommissie. Een overzicht.

Euthansievoorstel
in Senaat
Zes senatoren van de federale meerder
heidspartijen hopen dat hun wetsvoorstellen eind februan in de Senaat en daarna in
de Kamer worden goedgekeurd Hier en
daar kunnen nog amendementen worden
ingediend toch geven de meerderheidspartijen de indruk nog nauwelijks te willen raken
aan de essentie van de voorstellen
Daardoor is de chnsten-democratische op
positie op een zijspoor gezet Eerst verklaarden de meerderheidspartijen nog naar een
algemeen vergelijk te streven Maar de
christen-democratische partyen kunnen met
aanvaarden dat opzettelijke levensbeëindiging bij een handelingsbekwame meerderjange of ontvoogde minderjange uit de strafwet verdwijnt Bovendien verzetten ze zich
tegen het zogenaamd levenstestament dat
levensbeëindiging mogelijk maakt by wilsonbekwamen Zo'n levenstestament houdt in
dat een op dat moment by bewust zynde de
wil uit zyn of haar leven door een arts te
laten beëindigen indien hy of zy met meer
bij bewustzijn is, aan een zware of ongeneeslijke aandoening lijdt Om geldig te zyn
moet het testament minder dan vyf jaar
voor het moment waarop de patient zijn wil
met meer kan uiten, opgesteld zyn Dat
moet in aanwezigheid van twee getuigen en
iemand - zeg maar een vertrouwenspersoon
- moet de patient, wanneer deze met meer

by bewustzyn is, vervangen in relatie tot de
arts In het wetsvoorstel staat duidelyk vermeld dat het testament maar kan worden
uitgevoerd indien er geen middel meer be
staat om de patient weer by bewustzyn te
brengen Dat laat vermoeden dat het testament of de wilsverklanng enkel van toepas
sing IS op diegene die zich in een comateuze toestand bevindt In het wetsvoorstel
staat met wat onder zo n toestand mag worden verstaan en hoelang de patient in coma
moet zyn vooraleer tot levensbeëindiging
wordt overgegaan Merkwaardig is alleszins
dat , de wilsverklanng op elk moment kan
worden ingetrokken " Deze bepaling verdient op zyn minst enige verduidelyking
Overigens neemt de vertrouwenspersoon de
rechten van de met by bewustzyn zynde patiënt in handen Houdt dit een beslissing
recht In? Indien wel dan kan dit resulteren
tot de spreekwoordelyke lydensweg aangezien zo staat in het wetsvoorstel, ,niemand
gedwongen kan worden om mee te werken
aan een euthanasieverzoek" Indien de arts
weigert op het verzoek in te gaan moet hy
deze enkel medisch verantwoorden
Is euthanasie van toepassing op wilsbekwamen dan moeten deze ,,aan een zware en
ongeneeslyke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening hjden en zich in een
toestand bevinden van aanhoudende of on-

draaglyke pyn die met door de geneeskunde
kan worden gelenigd ' Een dialoog tussen
arts en patient moet uitklaren wat een aanhoudende en met te leningen pyn of nood
betekent De arts hoort de patient te wyzen
op mogelykheden m verband met palliatieve
zorgverlening De arts kan ook andere personen familie en verplegend personeel
raadplegen De patient, zo stipuleert het
wetsvoorstel, moet de arts daarop wyzen
Doet hy dat met, dan volstaat dat de betrokken arts een collega inlicht om tot euthanasie over te gaan Nadien moet de procureur des konings ingelicht worden en
wordt ook aangifte gedaan by de ambtenaar
van de burgerlyke stand
Een federale evaluatiecommissie zou op dit
alles achteraf controle uitoefenen Daartoe
werd een tweede wetsvoorstel ingediend
Aan de evaluatiecommissie, taaiparitair samengesteld met een gelyke vertegenwoordiging van junsten en artsen mannen en
vrouwen maakt de arts een registratiedocument over dat een duidelyker beeld geeft
van de toepassing van het levensbeeindi
gend handelen Op basis daarvan brengt de
commissie een tweejaarlyks statistisch rapport uit en een verslag met gegevens over
de toepassing van de wet eventueel aangevuld met aanbevelingen
Middels een derde wetsvoorstel wordt palliatieve zorg of stervensbegeleiding een recht
van iedere patient De senatoren erkennen
dat daartoe momenteel te weinig middelen
voorhanden zyn Niet in het minst omdat
thuisverzorging financieel benadeeld wordt
De senatoren laten het aan het oordeel van
de bevoegde federale ministers - in overleg
met gemeenschappen en gewesten - over
hoeveel bykomende middelen noodzakelyk
zyn

(evdc)
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remier Verhofstadt kondigde de oprichting van een
gemengde werkgroep parlementairen aan die zich
zal buigen over voorstellen omtrent Nieuwe Politieke
Cultuur VU&ID-senator Vincent Van Quickenborne en
VU&ID-kamerlid Els Van Weert dienden ter zake reeds
wetsvoorstellen in.

P

• WETSTRAAT

VU&ID-senator
vincent Van
Quickenborne
(rechts) wil
vooral de
macht van de
partUcenalcels
Indammen en
legt een
rechtstreekse
verband tussen
kiezer en
burgervader.

Maandag jl. ontvouwde premier
Verhofstadt een aantal door hem gewenste hervormingen. Zo wil de premier
het politieke bestel vernieuwen. Een gemengde werkgroep Kamer-Senaat, met
daarin 15 kamerleden en 15 senatoren,
kan daarover debatteren en concrete
plannen uitwerken. Verhofstadt vergelijkt de werkgroep met de Conferentie
voor de Staatshervorming. Dat is merkwaardig. Want oorspronkelijk had de federale regering het over een 'intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor institutionele én democratische vernieuwing'. Blijkbaar beoogt de
premier vandaag de agenda van de Costa
te beperken tot staatshervormende voorstellen met daarnaast een nieuwe conferentie die zich uitsluitend over politieke
vernieuwing buigt.

MOEILIJKE OEFENING
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In de conferentie voor politieke vernieuwing zal hoe dan ook naar een evenwicht
tussen de vertegenwoordigende en de

directe democratie worden gezocht. Dat
is een moeilijke oefening. Het gaat hier
om een aanpassing van de parlementaire
democratie waarin de partijen een bijzonder actieve rol spelen. Daarover kan
en mag niet lichtzinnig geoordeeld worden. Goedbedoelde initiatieven kunnen
precies het democratisch gehalte van een

Parlementairen
werken aan
andere democratie
systeem op de helling zetten. Met politieke besluitvorming gaan niet zelden
onbedoelde gevolgen gepaard. Er mag
van de parlementairen worden verwacht
dat ze niet enkel op een directere demo-

Nieuwe analfabeten
op komst?
In het Vlaams parlement opende VU&ID-volksvertegenwoordiger Dirk de Cock een interessant debat over de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie. ,,ln de pers horen
we de jongste tijd steeds meer berichten over
een toenemende informatiekloof tussen diegenen die het gebruik van internet onder de
knie hebben en zij die er niets van snappen."
Dat zou tot een nieuwe duale samenleving
kunnen leiden. Het parlementslid wil dat de
nieuwe technologie voor iedereen toegankelijk
en beschikbaar is ,,Onze bezorgdheid gaat uit
naar de modale vrouw en man die vooralsnog
geen kennis heeft van de mogelijkheden van
digitale wegen." Het parlementslid vroeg zich
af of er in het volwassenonderwijs voldoende
vorming ter zake wordt aangeboden
Vlaams minister van Onderwijs Marleen
Vanderpoorten (VLD) zei zich van het probleem bewust te zijn. Meer nog, de minister
stak een zeker pessimisme niet onder stoelen
of banken. Ze haalde een gewichtige reden
aan. Zo ontbreek het geenszins aan de nodige
opleidingen voor volwassenen. Daartegenover
daalt de vraag naar vorming. ,,Mijn inziens
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cratie aansturen, maar ook het klassiek
pohtiek liberalisme herstellen Zo dient
men de macht van het parlement aan te
zwengelen. Per slot van rekening zijn het
enkel de door het volk verkozen parlementairen die de regering om de andere
dag kunnen controleren. Bovendien - en
dat wordt vaak over het hoofd gezien biedt een directere inspraak onvoldoende waarborgen tot een beter inzicht en
kennis omtrent politieke besluitvorming.
Onderzoek wijst uit dat precies een gebrek aan dergelijke kennis het gevoel van
machteloosheid versterkt. De rol van het
onderwijs en wetenschappers valt dienaangaande niet te verwaarlozen.

vormt dit het bewijs dat de dualisering al
enigszins een realiteit is Een belangrijk deel
van de doelgroep kent de nieuwe technologie
niet, neemt geen initiatief om de evoluties op
te terrein te volgen en voelt dan ook de behoefte met aan om opleidingen te vragen.
Voor hen dreigt een nieuwe vorm van alfabetisme. Zij worden digibeten "
Kan dit verholpen worden? De minister erkent
dat het aanbod van opleidingen en cursussen
duidelijker en vooral overzichtelijker moet
,,De cursist weet niet steeds tot welke organisatie of instelling te richten." Het mangelt dus
vooreerst aan een gedegen communicatie
tussen overheid en de moeilijk bereikbare burger.
Alleszins is het Vlaams parlement van plan om
daarover een uitgebreid debat te houden en
wil de Vlaamse regering nieuwe initiatieven
ondersteunen. Ludo Sannen (Agaiev) trok meteen de discussie open. ,,Het grootste probleem IS niet de toegang tot het Internet,
maar wel het op de juiste manier weten te gebruiken."

(evdc)

HERWAARDERING PARLEMENT
In De Morgen (10 januari) verklaarde
Verhofstadt een gemengd democratisch
systeem en niet meer alleen een parlementair stelsel na te streven. Tijdens het
debat over de regeringsverklaring merkte
VU&ID-kamerlid Els Van Weert terecht
op dat de federale regering te weinig oog
heeft voor de noodzakelijke herwaardering van het parlement. Het is dit uitgangspunt die er de politica toe bracht
een wetsvoorstel in te dienen dat de onverenigbaarheid tussen een parlementair
en een gemeentelijk uitvoerend mandaat
verbiedt.
De huidige verenigbaarheid, aldus Van
Weert, ,,draagt het risico van belangenvermenging in zich die niet enkel tot uiting komt tijdens het wettelijk optreden,
maar ook in contacten met de administratie. Bovendien ontstaat zo een fundamentele ongelijkheid tussen gemeenten
die in één van de parlementen een voet
in huis hebben en diegene die dat niet
hebben. Deze ongezonde toestand wordt
nog versterkt door een te nadrukkelijke
concentratie van de macht. Daardoor
haalt niet enkel een doorgedreven personalisering de bovenhand, maar komt ook
de politieke verantwoordelijkheid besloten te liggen in een te beperkt draagvlak." Van Weert meent tevens dat een
mandaat van schepen of burgemeester te
veel tijd vergt om dat van een parlementslid naar behoren in te vullen.
Daartegenover horen de wedden van lokale mandatarissen en hun sociaal statuut opgewaardeerd te worden, iets
waarin nu reeds is voorzien door de wet
van 18 februari 1999.

•

ANDERE KLEMTONEN
VU&ID-senator Vincent Van Quickenborne legt duidelijk andere klemtonen.
Hij wil vooral de macht van de partijen indammen en nu en dan de vertegenwoordigende democratie door de directe vervangen. Zo voorziet hij in de volledige afschaffing van de lijststem voor de verkiezingen van het Vlaams parlement en het
Waals gewest. Ook het verschil tussen
kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers moet weggewerkt. Door de lijststem enkel nog te doen meetellen voor
de zetelverdeling tussen de verschillende
lijsten, aldus de senator, „wordt de impact van de partijorganen sterk afgezwakt
en zijn enkel die kandidaten verkozen
die, ongeacht hun plaats op de lijst, de
meeste voorkeurstemmen halen." Van
Quickenborne is er overigens van overtuigd dat de kiezer niet weet dat een lijststem overeenstemt met een bevestiging
van de volgorde van de lijst. Bovendien
mag de lijststem niet worden meegerekend voor de rangschikking van opvolgers
Op gemeentelijk niveau wil de
Kortrijkzaan het 'panacheren' of het 'bont
stemmen' terug invoeren. Dat is sinds
1976 afgevoerd en houdt in dat tegelijk
voor kandidaten van meerdere partijen
kan worden gestemd. Van Quickenborne
vindt dat niet meer dan logisch, sluit daarmee aan bij de hedendaagse trend van politieke shopping en postmodern, a-ideologisch denken. „Kiezers beschouwen de
gemeenteraadsverkiezingen niet zozeer
als een strijd tussen partijen op basis van
ideologie en algemene programma's,
maar eerder als een gegronde keuze voor
goede kandidaten." De senator merkt
alert op dat sinds 1976 het aantal gemeentelijke partijen, lijsten en nipte
meerderheden gevoelig is toegenomen,
,,wat het panacheren aantrekkelijker
maakt. Het zou tevens de kiezer de mogelijkheid bieden coalities, en vooral de
leden ervan, mee te bepalen."
Een ander wetsvoorstel houdt de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in.
„Dat maakt het leiderschap op lokaal niveau herkenbaarder en vergroot de lokale
factor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen." Vraag is evenwel of een rechtstreeks
verkozen burgemeester geconfronteerd
met een alternatieve gemeentelijke meerderheid het beleid herkenbaarder en
vooral werkbaarder maakt. Overigens
geeft de senator zelf toe dat een rechtstreeks verkozen burgemeester zijn legitimiteit louter aan de vox populi ontleent,
„waardoor hij in een krachtiger positie tegenover de gemeenteraad en de politieke
fi^cties staat." Een autoritair bewind is op
dat moment niet ver weg.

(evdc)

anafdeze week verzorgt Hans De Belder een
veertiendaagse rubriek waarin hij vanuit
Vlaanderen naar de wereld kijkt en omgekeerd. In deze
eerste bijdrage heeft hij het over de verblekende rol van
de nationale soevereiniteit en over opkomst en plaats
van de regio's in de globalisering. 'Hoe meer de wereld
cocacoliseert hoe groter de verantwoordelijkheid van de
regionale politici', luidt de stelling.

Al naar gelang je het bekijkt spreek je van
'subsidiariteit' of van 'globalisering': naarmate de effecten van de (economische)
globalisering duidelijker worden en de
(supranationale politieke) regionale organisaties meer vorm krijgen, dringen allerhande regionale systemen zich op om
naast - of in de plaats van - de natiestaat
een governance-rol te spelen.
Deze tendens is ondertussen zo sterk gaan
worden dat de toekomstige, tot 27 en
meer leden, uitgebreide Europese Unie,
niet serieus democratisch zal kunnen werken ais de Europese regio's daar niet zouden bij betrokken zijn. Welke ook hun politieke, economische of culturele dimensies zijn, in West, Noord, Centraal en OostEuropa. Deze cocoon-diversiteitsreflex is
één der menselijk meest kostbare elementen van ons toekomstig Europees staatsbestel.
In september jl. wijdde de vice-voorzitter
van de Wereldbank,/o5ep/) Stiglitz, aan dit
fenomeen een groot deel van het jaarlijks
verslag van zijn instelling: de relatie tussen
de globalisatie en lokalisatie zal één der
belangrijkste trends worden van de 21ste
eeuw, zegt hij. Voor zover hij bij lokalisering eerder zal denken aan de vorming van
regionale machtsstructuren (type Amerikaanse Mercosur, EU, enz.), dan bestaat er
binnen deze internationale systemen op
zijn beurt een druk naar de toepassing van
het subsidiariteitsbeginsel volgens hetwelk de EU bvb. best zou gaan steunen op
de medewerking van de Lid-Staten (zoals
sedert 1957 het geval is) en van de supranationale instellingen, maar meer en meer
ook op de bijdrage van de regio's.

Aan de verblekende rol van de nationale
soevereiniteit en aan de groei van de twee
andere polen, worden steeds meer en
meer analyses gewijd. Ik las er recent
twee merkwaardige voorbeelden van, één
in de Irish Times en één in de Neue
Züricher Zeitung. Beide beschrijven de
druk die door de globalisering wordt uitgeoefend en op de tegenreactie van de regionale en locale structuren. Zij illustreren de thesis volgens dewelke de rol van
de regionale politiek toeneemt naarmate

dus al lang niet meer door homogene, nationale autoriteiten bepaald. Deze gezagsgemeenschappen verdwijnen. Er is dus
meer nood aan comparatieve politieke
strijd en analyse: bij dalende kosten om
ruimte te verwerven wordt de inspanning
om je eigenheid en je eigen territorium te
doen gelden, almaar belangrijker Het individueel en collectief regionale handelen
maakt de regionale dimensie dus zinvol.
Aldus de analisten die de Europese en
wereldtrends ontleden.

De plaats
van Vlaanderen
in de globalisering
de globale waardebepaling afstand neemt
van de territorialiteit. Anders gezegd: hoe
meer de wereld mac-donaldiseert, cocacoliseert, hoe groter de verantwoordelijkheid is van regionale politici.
Dit heeft niet alleen met bescherming van
de culturele eigenheden te maken. In vele
gevallen gaat het slechts over 'Standart-attraktivitat' of economisch aantrekkingspotentieel van geografische omschrijvingen.
Dit is des te meer waar naarmate de 21ste
eeuw de oude industriële structuren (die
in de 19de eeuw ontstonden) zal verlaten
om meer en meer karakteristieken van
een diensteneconomie te verwerven.
De waardeschalen en interesses worden

Doet u dit niet sterk aan Vlaanderen denken? Wekt dit alles niet het gevoel van
„waar heb ik dit nog gehoord"? Eigenlijk
is 'Vlaanderen, na een kwarteeuw
Belgische grondwetsherzieningen, buitengewoon goed uitgerust om in zo'n
Europees scenario een duidelijke, positieve rol te kunnen spelen, samen met enkele andere geprivilegieerde Europese regio's die door de geschiedenis zijn voorbestemd om onze partner te zijn in deze
nieuwe dimensie. Tot meerdere eer en
profijt van zijn Vlaamse burgers en van
zichzelf
Ik zal dit thema verder uitwerken in een
reeks artikels waarin telkens de relevantie

voor Vlaanderen zal worden onderstreept
van enkele gebeurtenissen en tendensen
in de 21ste eeuwse interregionale en internationale ruimte.

Wie zegde zopas dat, in de plaats van in te
zien dat 'de wereld ons dorp' is, wij nog
denken en doen alsof 'ons dorp de hele
wereld' zou zijn? De sprong die
Vlaanderen naar de 21ste eeuw moet
maken (samen met andere regio's, landen, multinationals, NGO's en internationale instellingen, in één woord: met de
nuttige politieke organismen) is even
groot, zoniet groter, dan degene die wij
maakten toen, na 1648, de nu langzamerhand voorbijgestreefde staten zich begonnen te vormen. Voor langer heen en weer
praten over identiteit is geen tijd
meer. Neem een
voorbeeld aan de
Ieren van de 20ste
eeuw en laat ons,
even
zelfzeker,
aan Vlaanderens
toekomst werken.
Hans De Belder

„Hoe meer
McDonalds
hoe
belangrijker
de regio's!"
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Vlaanderen moet
volledige bevoegdheid Zaventem krijgen
Zaventem is de economische groeipool
van Viaams-Brabant en van gans
Vlaanderen. De toel<omst van Zaventem
mag niet iiciitzinnig op liet spel gezet
worden door eenzijdige, niet overlegde
beslissingen. De beslissing van minister
Durant ruag dan ook de luchthavenexploitanten niet echt verbazen. Zonder enig
overleg met de betrokkenen lanceerden
dezelfde exploitanten kortgeleden de
verlenging van de landingsbaan L25, En
het besluit van het Brussels hoofdstedelijk
gewest om strenge geluidsnormen op te
leggen voor de vluchten boven Brussel
zou vroeg of laat de ministers Vogels en
Dua tot een gelijkaardige maatregel voor
vluchten boven Vlaanderen hebben aangezet.
Door haar beslissing te beperken tot
Zaventem bewijst minister Durant dat het
haar niet alleen om gezondheids- en ecologische motieven te doen Is. Ook economische belangen die de realisatie van een
volwaardige Waalse luchthaven dienen

hebben ongetwijfeld
meegespeeld.
Spreiding van de luchtvaartactiviteiten
over meerdere locaties is een goede uitgangspositie maar mag niet eenzijdig
worden gepromoot. Overleg tussen alle
betrokken partners is hier aangewezen. In
de eerste plaats moet de Vlaamse overheid de volledige bevoegdheid krijgen
over de luchthaven van Zaventem. In een
globale strategie moet de federale minister van Verkeer, de nodige ruimte scheppen voor een voor alle vervoerswijzen op
mekaar afgestemd transportbeleid. Tot
op heden ontbreekt dat. Elk gewest moet
hierbij ten volle zijn rol kunnen spelen en
voor de eigen bedrijven de voorwaarden
kunnen beslissen. Voor wat Zaventem betreft kan het overleg met de lokale gemeenschappen (gemeentebesturen, actiegroepen en bedrijfsleven) dan door het
Vlaams gewest worden georganiseerd. In
dit overleg kunnen de economische en
ecologische belangen in evenwicht worden gebracht en een breed maatschap-

pelijk draagvlak krijgen. Slechts wanneer
dit het geval is kunnen problemen zoals
nachtvluchten, geluidsoverlast, verlenging van landingsbaan L25 en de ruimtelijke ordening van de brede Zaventemse
omgeving via evenwichtige besluitvorming een duurzame oplossing krijgen
Ook in het Vlaams pahement was een
ruime meerderheid in de bevoegde commissie gewonnen voor het verbod op
nachtvluchten Bijkomend studiewerk
werd overbodig genoemd. Geen enkele
fractie verdedigde het behoud van de
nachtvluchten, ook niet omwille van economische belangen. De gezondheid van
de burgers woog duidelijk zwaarder door.
Wij pleiten dan ook voor integrale bevoegdheid van Vlaanderen over haar
luchthaven. Pas nadat deze bevoegdheidsoverdracht een feit is kan met de
luchthavenexploitanten gezocht worden
naar het vastleggen van de grenzen van
de economische groei. Tijdens die gesprekken kan dan aandacht worden ge-

schonken aan thema's als specialisatie, diversificatie, spreiding naar andere luchthavens, het inzetten van betere vliegtuigen, efficiënter organiseren van de vluchten, het vastleggen van duidelijke aanvliegroutes, e.d.m.
Intussen mag de haast waarmee minister
Durant haar beslissing bekend maakte
geen excuus zijn om de discussie over de
problematiek van de nachtvluchten nog
langer uit te stellen. De verlenging van
L25 moet worden
opgeborgen totdat
de Vlaamse overheid
daarover de volle bevoegdheid heeft en
zelf, rekening houdend met alle betrokkenen, een oordeel kan vellen.

JosB&(
Vlaams Volksvertegenwoordiger
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chttien jaar nadat ze op gruwelijke wijze om het
leven werden gebracht is eind vorig jaar eindelijk
het proces begonnen tegen de vermoedelijke daders en
opdrachtgevers van de moord op twee Baskische jongens.
Door ze onder ongebluste kalk te begraven was eerst
gepoogd de lichamen te doen verdwijnen, maar dat pakte
anders uit.

A
GATAZtO
ZABALA APITANO

• LANDUIT •

IT
van de Baskische
Jauregui.

socialist

Ramón

VERMOORD

Onder dit rotsblok op het
kerkhof van
Tolosa liggen
de resten van
Lasa en zabala.
12 Jaar na hun
gruwelUke
dood kregen
de Jongens
eindelijk een
rustplaats.
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nut meer waren werden ze overgebracht
naar Alicante. Daar werden ze met een
nekschot afgemaakt en onder 50 kg ongebluste kalk begraven. Op 20 januari 1984
verspreidde GAL een communiqué waarin de organisatie de moord opeiste. „Voor
ze stierven vroegen ze om een priester,
maar we hebben dat geweigerd omdat ze
dat niet verdienden", voegden de beulen
eraan toe. Een jaar later ontdekte een
jachthond de resten van twee lijken. Op
de skeletten waren duidelijk de sporen

Meteen na zijn ambtsaanvaarding vergat
Felipe Gonzalez (Spaans regeringspresident van 1982 tot 1996) dat hij, onder de
schuilnaam Isidoro, de dictatuur bestreden had, nét als de ETA. Al vlug werkten
zijn medewerkers aan de oprichting van
een groep staatsterroristen die onder de
naam GAL (Grupo Antiterrorista de
Liberación) een einde zou stellen aan de
ETA-acties. Dat dit zou gebeuren op een
manier die soms aan de beruchte
Inquisitie deed denken was geen bezwaar.

Toen de twee ETA-militanten op 21 juni
1995 in doodskisten op de vlieghaven van
Donostia aankwamen sloeg de Spaanse
politie zó hard in op de volksvertegenwoordigers van Herri Batasuna dat vier
van hen voor verzorging naar het ziekenhuis moesten. Op het kerkhof van Tolosa
sloeg de 'eigen' politie, Ertzaintza,
schaamteloos in op de familie. Hierbij
raakte de advocaat van de familie, Inigo
Iruïn, gewond. Op bevel van de Spaanse
autoriteiten dienden de kisten meteen in
de grond te verdwijnen. Geen uitvaartplechtigheid noch eerbewijzen!

Ongebluste kalk
doodt niet echt

ANONIEME RESTEN
Op 16 oktober 1983 verdwenen in
Bayonne twee jonge kerels van de aardbodem./05éA«to«!0 Lasa enJosé Ignazio
Zabala waren op weg naar een feestje ten
voordele van de ikastola in Arcangues. De
arrestaties die kort daarop plaatsvonden
in Tolosa en omgeving (waar de twee vandaan kwamen) waren op zich al bijna een
bewijs dat ze in handen van de politie
waren gevallen. Na hun ontvoering werden ze, met de hulp van de Franse autoriteiten, de grens overgebracht en in een
villa in San Sebastian, eigendom van de
Spaanse staat, gedurende enkele weken
door 18 Guardia Civiles op een gruwelijke manier gefolterd. Tijdens deze foltersessies zouden Guardia Civil-kolonel
Enrique Rodriguez Galindo en gouverneur/«/en Elgorriaga (beiden met een
kap over het hoofd) op bezoek zijn gekomen Toen de twee gevangenen van geen

van hand- en voetboeien te zien Afgaande
op de verminkingen werd meteen gezegd
dat dit enkel om „een afrekening in het
milieu" kon gaan. De 'anonieme' resten
werden dan gedurende 10 jaar in een lijkenhuisje in Alicante bewaard, tot een gepensioneerd schouwer in mei 1995 tot de
ontdekking kwam dat het wel degelijk om
Lasa en Zabala ging. Hij vond tevens dat
de kogel waarmee ze afgemaakt waren tot
de soort munitie behoorde die 'in die tijd
door de Spaanse Veiligheidsdiensten gebruikt werd'. Kort daarop goot in het
Baskisch parlement een volksvertegenwoordiger van Herri Batasuna een zak ongebluste kalk uit over de parlementszetel

„We mochten niet eens afscheid nemen
van het weinige dat ons restte", verklaarde de broer van Joxi Zabala na afloop. De
daaropvolgende dag droegen 14 priesters
in een nokvolle kerk van Tolosa een zielendienst op.
In zijn boodschap sprak monseigneur
Setién, bisschop van San Sebastian, zoals
steeds duidelijke woorden; ,,Joxi en
Joxean zijn vermoord door personen die
in verbinding staan met de strijd tegen
het terrorisme "
Txillardegi schreef daarop in Egin, onder
de titel 'No Basta': „Vandaag doet onze
ziel méér dan ooit pijn en de onbeschrijfelijke schaamte van deze gruwelijke dag
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zal pijn blijven doen." Overal verscheen
de bekende slogan op de muren; Herriak
ez du barkatu (Het volk zal dit niet vergeten).

'PTE'
Op 28 augustus 1996 begon één der getuigen, enkel bekend onder het nummer
1964S, te praten, maar kort daarop werd
hij/zij (?) op een nacht gedurende uren
door onbekenden 'tussengepakt'. Ook de
politiecommissaris die belast was met het
onderzoek werd bedreigd. Later, nadat
één der verdachten vrijgelaten werd, zou
ook nog een politieman 'zingen'. 'Schola
Cantorum GAL' titelde Egin met enig leedvermaak.
Nadat zelfs het hoofd van de Spaanse
Geheime Dienst moest aftreden diende
hemel en aarde bewogen om Felipe
Gonzalez buiten de zaak te houden.
Rechter Garzón had hem graag erbij,
vooral omdat in een aantal verslagen van
de Geheime Dienst de vermelding 'pte' in
de marge staat. De vraag doet de ronde of
deze geheimzinnige initialen iets te
maken hebben met... 'presidente'. De
(voorlopig) laatste poging van rechter
Garzón mislukte einde oktober.
Op 13 december jl., liefst 18 jaar na de feiten, ging in Madrid eindelijk het 'proces
Lasa en Zabala' van start. Er zal uitgezocht
moeten worden wie de gruwelijke feiten
pleegde en wie er de opdracht toe gaf
De beschuldigingen:
1. Twee delicten van moord.
2. Twee delicten van verwonding.
3. Twee delicten van illegale aanhouding.
4. Twee delicten van lidmaatschap van gewapende bende.

DE BEKLAAGDEN
Enrique Rodriguez Galindo, generaal van
de Guardia Civil en ex-chef van de kazerne Intxaurrondo (San Sebastian). Beschuldigd van alle vier de delicten. Eis; 92
jaar.
Enrique Dorado Villalobos: ex-agent van
Intxaurrondo. Beschuldigd van alle delicten. Eis: 90 jaar.
Feilip Bayo: ex-agent van Intxaurrondo.
Beschuldigd van alle delicten. Eis; 90 jaar.
Julen Elgorriaga: ex-burgerlijk gouverneur van de provincie Guipüzcoa. Beschuldigd van alle delicten. Eis; 92 jaar.
Angel Vaquero: kapitein van de Guardia
Civil. Beschuldigd van alle delicten. Eis:
90 jaar.
Rafael Vera: ex-staatssecretaris van Veiligheid. Beschuldigd van verheimelijking
van de feiten. Eis; 2 jaar.
Jorge Argote: ex-advocaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beschuldigd
van verheimelijking. Eis; 2 jaar
In de loop van dit jaar krijgt het proces
Lasa é Zabala zijn verder verloop. We houden de geïnteresseerden op de hoogte...
Jan Maas
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e Costa een doodgeboren mus? Even zag het er
zelfs naar uit dat de staatshervormende
conferentie niet eens echt zou kunnen beginnen. Men
kwam zelfs niet tot afspraken over een mogelijke
agenda. De vrees was niet ongegrond dat Franstalige
partners de conferentie alles toewensten behalve
succes. Vandaag zijn de vooruitzichten iets beter

D

TERHEYDESTRAAT
RUE TERHEYDE

• ACTUEEL •

De politieke lucht boven Costa, de
staatshervormende conferentie, is wat
opgeklaard. Wie rond de tafel zit blijkt
nu toch bereid te zijn om minstens een
goed gesprek te willen voeren over de
verdere uitbouw van een nog maar sterk
bijgeschaafd Vlaams-Waals samenlevingsmodel. Aan Vlaamse kant wordt
het in ieder geval nauwlettend toekijken
op het gebeuren. En dat is geen gemakkelijke opgave: op de Costa wordt immers 'Costa's' gesproken, een eigen
taaltje dat niet voor iedereen altijd even
toegankelijk is. Daarom dit woordenboekje om minstens de berichtgeving
over de Costa beter te kunnen volgen.

COSTA
Het woord Costa is een uitvinding van
de redactie van De Standaard en staat
voor Conferentie over de Staatshervorming. Goed gevonden, maar eigenlijk niet correct. Voluit moet de Costa
zich immers voorstellen als 'Intergouvernementele en Interparlementaire
Conferentie voor Institutionele Vernieuwing (en niet Hervorming!)'. Er zitten 31 politici rond de tafel, 15
Vlamingen, 15 Franstaligen en 1 vertegenwoordiger van de Duitstalige gemeenschap. Alle partijen - met uitzondering van het Vlaams Blok dat niet
werd uitgenodigd - doen mee. Formeel
vertegenwoordigen de deelnemers alleen de federale en de regionale regeringen en parlementen, feitelijk is elke
deelnemer natuurlijk ook lid en dus ook
de vertegenwoordiger van een politieke
partij. Voor VU-ID is datjohan Sauwens,
Vlaams minister die al bij de openingszitting voor opschudding zorgde door
uitdrukkelijk te stellen te zullen spreken 'als woordvoerder van de VU en als
lid van de Vlaamse regering'. Nog dit: de
Franstaligen gebruiken hun eigen afkortingen: zij spreken over de Corée, de
'Conférence de la Réforme de 1' Etat' of
over de Cirii en dat is de letterlijke afkorting van 'Conférence Intergouvernementale et Interparlementaire'.

CO-VOORZITTERS
De Costa wordt geleid door twee voorzitters. Dat zijn de Franstalige Socialist
Philippe Moureaux, burgemeester van
de Brusselse gemeente Sint-JansMolenbeek en Patrik Vankmnkelsven,
voorzitter van VU&ID.
Afgesproken werd dat beide voorzitters
niet samen elke vergadering leiden,
maar om beurt elk een bijeenkomst van
de algemene Costa-vergadering zullen
voorzitten. De twee voorzitters hebben
elk een secretariaat ter beschikking met
wetenschappelijke en andere medewerkers.

WERKGROEPEN
Met 31 rond dezelfde tafel een verdere
staatshervorming uittekenen is theoretisch natuurlijk wel mogelijk - de
Werkgroep van de 28 van vader Eyskens
einde van de jaren zestig was de sleutel
op de deur naar de eerste staatshervorming van het begin van de jaren zeventig - maar niet erg efficiënt. Vooral
omdat het vandaag, anders dan toen,
gaat over dossiers gaat die technisch
vaak zeer ingewikkeld zijn. Een discussie over de verdere opsplitsing van landbouw is echt wel iets anders dan een
eerste politieke keuze maken voor of
tegen culturele zelfstandigheid. Als men
binnen de Costa een afspraak over een

luatie te maken van het nieuwe België.
Tijdens de regeting-Dehaene mocht politiek niets gedaan worden dat ook maar
zou kunnen lijken op weer een stukje
staatshervorming. "Eerst de 'serieuze'
problemen" werd toen gezegd. Alleen
mocht de Hoge Vergadering zich onledig houden met het schrijven van een
verslag over wat in dat hervormende
Belgische staatsmodel misliep, over wat
minder vierkant of zelfs goed draaide en
wat zonder al te veel moeite kon worden bijgestuurd. Die duizend en zoveel
bladzijden dienden vandaag als inspiratiebron voor minstens de eerste 'valies'.
Daaruit werd immers de zogenoemde
17-puntenlijst gedistilleerd die als invulling moest dienen voor de eerste valies.

Een Costawoordenboekje
dossier kan maken, dan wordt dat meteen doorgestuurd naar de federale regering. Die wordt geacht dat voorstel in
wettelijke daden om te zetten.

VALIEZENDe federale regering Verhofstadt die tekende voor het Costa-initiatief, bepaalde
ook in grote mate de eerste agenda. Zij
stelde inderdaad voor de onderwerpen
te spreiden over drie zogenoemde valiezen. Een eerste valies met 'gemakkelijke'
meestal vrij technische dossiers, waarover in principe vrij snel een politieke
afspraak moet mogelijk zijn. Om te
weten wat in die eerste valies terecht
kon, ging men grasduinen in het
Senaatsverslag. (Zie daarover onder
'Senaatsverslag'). In de tweede valies
zouden de moeilijker dossiers terecht
komen. Zoals de overheveling van de gemeente- en provinciewet en de mogelijkheid voor de deelgebieden om meer
greep te krijgen op de eigen financiën.
Derde en laatste valies: de 'onoplosbare'
problemen. En die zijn er ook nog, denk
maar aan de splitsing van de Sociale
Zekerheid.
Het was de bedoeling de drie valiezen
ook in die volgorde te behandelen. Maar
intussen heeft men die vaUezenmethode
toch al voor een stuk losgelaten, gewoon omdat dit niet erg praktisch bleek.
De Costa gaat zoals verwacht een eigen
leven leiden. Tenminste als de deelnemers willen praten.

SENAATSVERSLAC
Goed duizend bladzijden hadden de senatoren tijdens de vorige legislatuur
nodig om een louter technische eva-

17-PUNTEI\ILIJST
De eerste valies zat bij de start al eivol
met de 17 punten uit het Senaatsverslag. Toegegeven, wat minder belangrijke dossiers, meestal vrij technisch zelfs,
maar waarover gemakkelijk een politieke afspraak kon worden gemaakt. Er
was wel een klein probleem: niemand
kende die 17-puntenlijst, niemand kon
zeggen wie dat begrip had bedacht.
Eerste handicap voor de Costa: die
moest zelf uitvissen over welke punten
de dames en heren senatoren in de
voorbije maanden en jaren min of meer
overeenstemming hadden bereikt. Zo'n
nieuwe lijst is er nu, Nederlandstaligen
en Franssprekenden zijn het zelfs eens
over de inhoud van die lijst. En die is
zelfs uitgebreider dan de oorspronkelijke 17-puntenlijst, maar inhoudelijk kan
men ook nu niet zeggen dat het over
sensationele dossiers gaat. Wel is men er
langs deze omweg in geslaagd twee
meer globale dossiers op tafel te leggen:
Landbouw en Buitenlandse handel.

BRUSSEL
De Brusselaars kregen het recht een
eigen Costa te organiseren, met alleen
maar Brusselaars rond de onderhandelingstafel. De dames en heren uit de
hoofdstad moeten hun afspraken wel
doorsnaren naar de 'federale' Costa om
in politieke daden te worden omgezet.
De Brusselaars zullen het uiteraard
vooral hebben over de vertegenwoordiging van de Vlamingen in de hoofdstad,
maar zeker niet daarover alleen. Het
hoofdstedelijk gewest zou ook graag
extra geld krijgen.

LANDBOUW BUITENLANDSE HANDEL
Dat zijn de eerste twee dossiers waarmee de Costagangers zich onledig houden, waarover het bovendien sneller
dan verwacht tot afspraken zou kunnen
komen. Landbouw werd door vrijwel
alle partijen rond de tafel - alleen de
PSC sputtert tegen - erkend als een zo
goed als integrale bevoegdheid voor de
gewesten. Als men over buitenlandse
handel spreekt dan heeft men het vooral over de BDBH of Belgische Dienst
voor Buitenlandse Handel. Zoals bekend is prins Filip voorzitter van deze
uitgesproken 'Belgische' bedoening.
Buitenlandse handel waar de gewesten
en het federale België mekaar flink voor
de voeten lopen.

GEMEENTE- EN PROVINCIEWET
Al bij het Sint-Michielsakkoord van 1993
was plechtig afgesproken om minstens
de technische voorbereiding te beginnen van de overheveling van de gemeente- en provinciewet naar de gewesten. Ook de kieswetgeving voor gemeenten en provincies moet worden overgeheveld. Anders gezegd, het gaat om de
mogelijkheid voor het Vlaamse gewest
naar eigen opvattingen het gemeentelijk
en provinciaal niveau te organiseren.
Ook de Franstaligen waren het daar
toen mee eens. Tot zij ontdekten dat op
die manier de Vlaamse gemeenten met
faciliteiten volledig onder Vlaamse bevoegdheid zouden komen. En dat voor
zowel het taalgebruik in die gemeenten
als voor de benoeming van burgemeesters. Meteen werd de zaak op de lange
baan geschoven. De toenmalige premier
Jean-Luc Dehaene (toch lid van de
grootste Vlaamse partij, de CVP) stak
geen vinger uit om dit dossier weer in
beweging te krijgen, zijn partij was terzake ook geen vragende partij. Kortom,
door dat bewuste uitstel moeten de
Vlamingen nog maar eens onderhandelen over iets dat jaren geleden politiek
al was afgesproken. Mét de Franstaligen.
Het is daarom ook weinig waarschijnlijk
dat dit dossier nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zou ter sprake
komen, laat staan politiek beslecht. Het
is dus zeker niet de laatste keer dat u
iets over de Costa zal lezen.

Hoe
Franstalig
SintCeneslusRode is mag
biiJken uit
deze straatnaam
Toen de
Franstaiigen
ontdeicten
dat door de
defederailserlng van de
ideswetgeving voor gemeenten en
provincies z(|
de Vlaamse
faciliteitengemeenten
helemaal
zouden
verliezen,
schoven z\\
deze reeds
eerder afgesproken overeenkomst op
de lange
baan.

Mare Platel
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Het partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 10 januan Jl werd volgende persmededeling
verspreid

SNEL BEWIJZEN DAT HET
ERNSTIG IS MET VERNIEUWING
DEMOCRATISCH BESTEL
De afspraken in het federaal regeerakkoord over de
vernieuwing van het democratisch bestel zijn mager.
De aankondiging van wetsontwerpen over de halvering van het gewicht van de lijststem en het stemrecht voor Belgen In het buitenland kunnen bezwaarlijk radicale democratische veranderingen Inluiden. VU&ID is echter optimistisch gestemd omdat
weldra een gemengde commissie van vijftien kamerleden en vijftien senatoren werk kan maken van democratische vernieuwing. Deze commissie mag voor
de regeringspartijen geen excuus zijn om een louter
theoretisch debat rond politieke vernieuwing te voeren. De bevolking moet daadwerkelijk ondervinden
dat „zij weer aan de macht Is."
VU&ID zal bij monde van Kamerlid Els Van Weert o.a.
een voorstel Indienen over decumul. Het cumulver-

bod moet er op gencht zijn om de beschikbaarheid
van de mandataris voor zijn kiezers te verbeteren en
mogelijke belangenvermenging te voorkomen Ook
de evenredigheid van het kiesstelsel moet worden
doorgetrokken- als mensen hun stem uitbrengen
moeten zij er zeker van zijn dat ze gehoord wordt
Op elke lijst moet elke kandidaat op evenveel kansen
kunnen rekenen. Essentieel als aanvulling op de vertegenwoordigingsdemocratie zijn Initiatieven Inzake
directe democratie. VU&ID Ijvert voor een bindend
referendum op volksinitiatief. De bevolking moet
zich vla een beslissende volksstemming rechtstreeks
kunnen uitspreken over maatschappelijke uitdagingen
Als men mensen echt opnieuw wil betrekken bij de
politieke besluitvorming mag het niet bij vragen over
de rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende
macht, referendumdemocratie en de uitbreiding
van kiesomschrijvingen blijven. De parlementsleden
van de regehngspartijen moeten In de gemengde
commissie snel tonen dat zij een ruimer pakket dan
de regeringsvoorstellen concreet willen behandelen
en de politieke vernieuwing niet willen verdrinken In
oeverloos commissiewerk.

Danny Denayer (053/77.79.87), Antolne
Van der Heyden (053/70.21.49) of EmI
FeuselS (053/70.34.66).
za. 5 feb. LEDE: Pannenkoekenavond. Om 20u. in zaal Hofsmeer te LedeImpe. Deelname: 150 fr Org.: vu-Lede.
za. 12 feb. MELLE: vu-ValentJjntjesbal in zaal Agora, Melle-Centrum. Inkom
150 fr, wk. 100 fr Org.: VU-Melle.

OOST-VLAANDEREN
Dl. 18 jan. NINOVE: Vergadering
van VVVC-NInove. Om 14u.30 In de Pllieter
te Outer. Met c m . bestuursverklezing en
nieuwe leden. Info: René Martens,
054/33.43.47.
Zo. 23 jan. CENTBRUCGE: VULedenfeest met nieuwjaarsreceptie van
11U. tot 12U.30 en om 13u. Millennlumbanket. In de polyvalente zaal van het dienstencentrum in de Braemkasteelstraat.
Deelname banket: 700 fr, -12J. 350 fr. Inschrijven vóór 17/1 bij Lieve Robert-Bogaert (09/231.19.41). Org.: VU-Centbrugge-Ledeberg.
zo.
23 jan. OUDENAARDE:
Nieuwjaarsreceptie van VU-Oudenaarde.
Vanaf I0u.30 in Taverne DAbdIjhoeve,
Wallestraat 161 te Ename.
zo. 23 jan. DESTELBERCEN:
Nieuwjaarsontmoeting met receptie en
voordracht door Annemie Van de Casteele
over de dioxinecrisis. Van 11 tot 13u. in de
Vrije Gemengde Basisschool, Steenvoordestraat 11 te Heusden (Destelbergen).
Toegang gratis, ledereeen welkom. Info: JP Roosen, (09/228.99.12). Org.: Dr Jozef
Coossenaertskring Destelbergen-Heusden.
Zo. 23 jan. MELLE: VU-NieuwJaarsreceptie in Brouwerij Huyghe, Brusselsesteenweg. Om 11 u. Gastspreker: Bart
Staes. Leden en sympatlsanten welkom.
Org.: VU-Melle.
Vr.

28

Jan.

CAVERE:

Nieuw-

jaarsreceptie voor alle leden, vrienden en
familie. Om I9u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 21. Daarna, rond 20u.30: gevarieerd
kaas-vlees-vis-buffet. Hiervoor inschrijven
bij bestuursleden (350 fr, -18]., 175 fr.).
Org.: vu-Gavere.
Zo. 50 Jan. AALTER: Bestuursverklezing afdeling Aalter en nieuwjaarsontmoeting met receptie. Om 10u.30 ten
huize van Tom Van den Kerchove en Mieke
Goeminne, Lovelddreef 3 te Aalter
zo. 30 jan. DEINZE: Nieuwjaarsetentje (aperitief, kalfsfilet, koffie/gebak)
in de Mandel te Crammene om 12u.
Deelname: leden VU-Deinze 300 fr, nletleden 600 fr Inschrijven vóór 24/1 bij Els
Coppens (380.02.47) of Maurits Waelkens
(386.34.15).
Za. 5 feb. AALST: Nieuwjaarsreceptie, gevolgd door Kaas- en Wijnavond
van VU-Aalst. Gastspreker: Geert Bourgeois. Vanaf 19u. In Sociaal Centrum Immerzeeldreef (Rerum Novarumstraat) te
Aalst. Deelname buffet: 250 fr; p.p. info:
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WEST-VLAANDEREN
Do. 13 jan. BRUGGE: Pater Mare du
Four over 'Iconen In het Westen'. Lezing
met dia's. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't
Zand 22. Inkom 50 fr. Org.: Informativa
vzw.
Za. 15 jan. IZEGEM: Nieuwjaarswandeling o.l.v. Wilfried Lagae en Victor
Steelant. Start om 14u. aan het Vlaams
Huis. Org.: Wandeclub Vlaams Huls.
zo. 16 jan. BISSEGEM: VüNieuwjaarsreceptie van vu-arr KortrijkRoeselare-Tielt met als gastspreker ondervoorzitter Eric Defoort. Van 11 tot 13u. 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).
Dl. 18 jan. IZEGEM: Nleuwjaarsvergadering met voorstelling jaarprogramma,
poëzie door Jet Lezy. Met wijn en humor.
Om 14U.30 in De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat 4. Org.: WVC.
DO. 20 Jan, TIELT: 'Vrijen en trouwen in Vlaanderen door de eeuwen heen',
door Chris Vandenbroeke. Om 20u. In
theater 't Vossenhol, St.-Michielstraat 7.
Toegang 80 f r abo's gratis. Info: Hilde
Houwen (051/40.42.94). Org. A. Vander
Plaetsekring i.s.m. VCLD.
Za. 22 Jan. TIELT: WM-studiedag

van 9 tot 17u. In Europahal, Generaal S.
Maczekplein. Van 9 tot 12: Gemeentelijk
huisvestingbeleid; van 14 tot I7u. OCMWbeleid en begroting. Mogelijkheid tot middagmaal. Meer info: en Inschrijving: Wim
Jacques, 02/219.49.30.
Dl. 25 jan. IZEGEM: Eerste fietstocht van 2000. Start om 14u. aan het
beeld 'Het Paar', Korenmarkt. Org.: VWGfietsclub.
WO. 26 jan. BRUGGE: Voordracht
met dia's door Lieven DIerick over de
Bloemenpracht in de Dolomieten
Vr. 28 jan. TORHOUT: Nieuwjaarsreceptie van WVC en Vlaamse Seniorenkring Houtland. Om 14u. in restaurant-café
't Centrum, Markt te Torhout.
Vr. 28 jan. IZEGEM: vu-Nleuwjaarsreceptie met Bart Rommel (plaatselijk VUvoorzitter), Hein Depoorter (arr VUJOvoorzitter) en Geert Bourgeois (VUKamerfractielelder). Om 19u.30 In Ter
Maerel, Abelestraat 56. Org.: VU-lzegem.

• UIT DE REGIO •

Bijleren in de Westhoel<
In Vlaanderen zijn er 29 Centra voor Basiseducatie. In West-Vlaanderen 5 waarvan 1 in
de Westhoek. 'Bijleren in de Westhoek' ontwikkelt een uitgebreid aanbod aan cursussen.
Wie meer dan 18 jaar is en geen diploma middelbaar onderwijs behaalde, kan op tien
plaatsen in de Westhoek terecht. De organisatie wordt gesteund door het ministerie van
Onderwijs en door de provincie- en gemeentebesturen. Om zoveel mogelijk volwassenen kansen te geven zijn de cursussen gratis. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd voor
het cursusmateriaal.
Voor alle geïnteresseerden ligt een uitgebreide programmabrochure klaar.
Info: Koning Albertstraat 18 te 8600 Diksmuide. Tel. 051/50.09.69.

Dl. 1 feb. IZEGEM: Eerste les (L. Van
Beethoven) door Michel Dutrieue In de
cursus 'Het concerto in de I9de eeuw'. Om
20u.
in de Plantijnzaal van de
Stadsbibliotheek, inschrijven en info: Josée
Bogaert (051/30.10.39). Org.: VSVK.
DO. 3 feb. IZEGEM: Minderheden
en Internationaal Recht. Door prof. Eric
Suy. Om 20u. in de bar van de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord,
Kruisstraat 15. Toegangsprijs: 80 fr, abo's
gratis. Org.: VSVK.
zo. 6 feb. IZEGEM: Wandeling In
Kachtem, om 14u., o.l.v. Wilfried Lagae en
Frieda Lagae-Coene. Org;: Wandelclub
Vlaams Huis.
Ma. 7 feb. ROESELARE: Film en
voordracht door W. Lachat over Indonesië,
een archipel met veel gezichten' en
Jemen, een groen woestijnland'. Om
14U.30 In PC, Kattenstraat 29. Org.: WVCRoeselare.
Dl. 8 feb. IZEGEM: Tweede fietstocht, start om I4u. aan het beeld 'Het
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-fletsclub.
Dl. 8 feb. IZEGEM: Tweede les
(Chopin) door Michel Dutrieue in de cursus
'Het concerto In de 19de eeuw'. Om 20u. In
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek.
Inschrijven en Info: Josée Bogaert
(051/30.10.39). Org.: VSVK.
Dl. 8 feb. IZEGEM: Astrologie, door
Nandi Vermeulen. Om 20u. In De Drie
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: FVVizegem.
Do. 10 feb. IZEGEM: Gespreksavond met Eüropariementslid Bart Staes
over 'Vleesfraude In Europa - Hormonendossier'. Om 20u. In de Plantijnzaal van de
izegemse
Stadsbibliotheek
(Ingang
Wol venstraat), ingang 50 fr. Org.; Dosfelkring izegem. Info: Bart Rommel
(051/30.80.03)
Of
Kurt
Humpe
(051/31.54.79).
01.15 feb. IZEGEM: Carmen Deslee
(mezzosopraan) zingt operette en andere
liederen. Om 14u.30 in zaal Ter Maerel,
Abelestraat 36. Toegang: lOO fr (80 fr
-^3Pas). Org.: VWG-lzegem Ism Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk min. VI.
Gemeenschap.
Dl. 15 feb. IZEGEM: Derde les (J.
Brahms) door Michel Dutrieue In de cursus
'Het concerto in de 19de eeuw'. Om 20u. in
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek.
Inschrijven en info: Josée Bogaert
(051/30.10.39). Org.: VSVK.
Di. 22 feb. IZEGEM: Derde fietstocht, start I4u. aan het beeld 'Het Paar',
Korenmarkt. Org.: VVVC-fietsclub.

VLAAMS-BRABANt
Do. 13 jan. HERENT: Nieuwjaarsreceptie van Dosfelkring Herent. Om 20u.
In het Rozenhof te Veltem. Gastspreker:
Jos Bex over 'Mobiliteit, een dringend probleem?'. Toegang gratis. Iedereen welkom.

Za. 15 jan. MEISE: Nieuwjaarsreceptie van VU-Melse-Wolvertem. Om 20u.
in De Lindeboom te Inde. Gastspreker:
Annemie Van de Casteele.
zo. 16 jan. LENNIK: Nieuwjaarsreceptie van vu-Lennik. Om l l u . . Markt 15 te
Lennik. Gastspreker: Europarlementslid
Nelly Maes.
za. 22 jan. BRUSSEL: Cespreks-

namiddag met Freddy De Pauw over
'Naties zoeken een weg in Oost-Europa'.
Om 15u. op het VU-secretariaat,
Barrikadenplein 12 te Brussel. Org.:
Werkgroep VUJO-internationaal i.s.m.
VCLD. Iedereen welkom.
za. 29 jan. MECHELEN: studiedag

VVM. Van 9 tot 17u. In De Kraanbrug te
Mechelen. Van 9 tot 12u.: 'Provinciale bevoegdheden en -werking en van 14 tot
17u.: 'Actualiseren en uitwerken van programma provincieraadsverkiezingen'. Mogelijkheid tot middagmaal. Meer Info en inschrijving: WIm Jaques, 02/219.49.30.
zo. 30 jan. OVERUSE: Jaariijks eetfestijn van vu-OverIjse. Van 11u.30 tot
16U.30 in zaal 'Ter Use', Stationsstraat 7 te
Overijse.
Vr. 25 feb. LENNIK: 30ste
Mosselfestijn van VU-Lennik op 25, 26 27
en 28/2. Met Jumbo-mosselen, varkensgebraad, speciale schotel, enz. in het Gemeentelijk Sport- & Ontmoetingscentrum
Jo Baetens, Algoetstraat. 25 en 26/2 van
18 tot 22u., 27 en 28/2 van 12 tot 22u.

ANTWERPEN
Do. IS Jan. BOECHOUT: Debat met

Vincent van Quickenbome en Margriet
Hermans. Moderator: Wllly Kuijpers. Om
20u. In kasteel Fruithof, Frulthoflaan 15.
Org.: tD-21-Antwerpen.
Vr. 14 Jan. MECHELEN: Nieuwjaarsreceptie van vu-Mechelen. Om 20u. in de
parochiezaal Onze-Lieve-Vrouw-over-deDtjle,
Gebr
Verhaegenstraat
12.
Gastspreker: Bart Staes over 'De Europese
uitdaging'. Info: David VIts (02/553.23.11 kantoor) of 03/866.05.63 (thuis).
zo. 16 jan. ZOERSEL: Nieuwjaarsre-

ceptie met hapje en drankje van VUZoersel. Gastspreker is Herman Lauwers.
Van 11 tot 15u. in de feestzaal van café 'De
Wandeling', R. Delbekestraat 175 te St.Antonlus.
Dl. 15 feb. EDEGEM: 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, nietleden 200 fr Org.: Culturele Kring Edegem.
DO. 20 jan. BORGERHOUT: EeuwIg
Zingen de bossen'. Filmnamlddag van de
Vlaamse Kring voor Volksontwikkeling. Om
14u. In zaal Parosa, Bacchuslaan 69 te
Berchem. Deelname 100 fr.

of nooit
meer!

Het is

nu

De schaar erin!
Gebruiksaanwijzing
Doorlopende opdracht
(invullen in drukletters a.u.b.)
De griepepidemie houdt lelijk huis, ook tussen de WlJ-medewerkers en dus kunnen wi)
opieuw geen stand van zaken brengen. Onze
verontschuldigingen daarvoor. De nieuwe
abonnees krijgen echter wel hun weekblad
opgestuurd, daar maken wij een punt van!
In afwachting willen wij het nog even over
de doorlopende opdracht hebben. Hierbij
ziet u een bruikbaar formulier, dat eens ingevuld (handtekening niet vergeten!) naar
onze redactie kan worden gestuurd die met
uw bankinsteUing de zaak verder afhandelt.
De maandelijkse betaling van 150 fr. is bijzonder voordelig omdat u geen verdere kopzoi^en meer heeft over abonnementsvernieuwing, bovendien is een betaalopdracht
zeer vnendelijk voor uw portemonnee

Als u een doorlopende opdracht voor iemand anders invuh doet u er goed aan ook
uw naam en adres in de rand van het document te schrijven, deze vermelding zal u
later tot vreugde stemmen.
WIJ-abonnees die nog steeds het oude tarief
van 100 fi:. per maand betalen worden dringend verzocht met bijgaand formulier hun
betaalopdracht in 150 fr. per maand te wijzigen

Opgelet!!!
U stuurt deze betalingsopdracht
naar het weekblad WIJ,
Barrikadenplein 12 t e 1000 Brussel.

De gebruiksaanwi)zing is eenvoudig: u
neemt een pen, een postzegel en een briefomslag en zet de schaar in deze V7IJ!

Opdrachtgever
Meer info: bel naar Hilde De Leeuw
op 02/219.4930, fax: 02/219.97.25,
e-post: hilde.dekeuw@voUisunie.be

Ik ondergetekende naam/voomaam
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Lot Kosovaarse
gevangenen
op Europese ministerraad
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Het Portugese voor2itterschap van de
Europese Unie en e'en medewerker van
Javier Solana, speciaal vertegenwoordiger
voor het Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid, hebben midden vorige week aan europarlementslid Bart
Staes (VU&ID) toegezegd de problematiek van de Kosovaarse gevangenen in
Servië op de agenda te plaatsen van de
Europese ministerraad.
De gesprekken die Staes en de
Kosovaarse delegatie met het kabinetSolana en de permanente vertegenwoordiging van Portugal voerden, kwamen er
ingevolge de bijna twee weken durende
hongerstaking van drie vooraanstaande
Kosovaren in de Brusselse Miniemenkerk
De Portugezen lazen het memorandum
van de delegatie en verwezen naar de resolutie van het Europese Parlement waarin het vorige voorzitterschap, Finland,
reeds was gevraagd „rechtstreekse besprekingen te voeren met de Servische regering over de spoedige vrijlating van alle
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gevangenen". Portugal en het kabinetSolana zijn zich terdege bewust van de
zorgwekkende situatie van de Kosovaarse
gevangen in Servië. Er is sprake van rechteloosheid, martelingen, schijnprocessen
en de miskenning van de elementaire
mensenrechten. De medewerker van
Solana voegde eraan toe dat ook ten opzichte van de Servische dissidenten een
harde repressie wordt gevoerd. Probleem
is evenwel dat de internationale gemeenschap nauwelijks druk kan uitoefenen op
het regime van Milosevic wegens het totale internationale isolement.
Het enige reële wapen blijft vooralsnog
een striktere toepassing van het embargo
EP-lid Staes stelt voor ook de deelname
van het Joegoslavische elftal aan Euro2000 te boycotten. Gezien de ernst van de
situatie verklaarden zowel Portugal de
omgeving van Solana zich bereid het dossier van de Kosovaarse gevangenen te behartigen.
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houder van zichtrekening
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verzoek de doorlopende opdracht ten laste van mijn
rekening uit te voeren volgens de hierna vermelde
gegevens, en dit tot schriftelijke opzegging.
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olgens provincieraadslid Wilfried Vandaele (VU)
besteedt West-Vlaanderen tientallen miljoenen aan
het maken van computerkaarten, terwijl de Vlaamse
Gemeenschap precies hetzelfde werk doet en het
materiaal straks ter beschikking stelt van provincies en
gemeenten. Een zoveelste voorbeeld van onvoorstelbare
pretentie van de bestendige deputatie op kosten van de
belastingbetaler, vindt Vandaele.

V
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w. vandaele:
„West-Vlaamse
deputatie
geeft biyic van
ongehoorde
pretentie!".

Op de provincieraadszitting van 25 november '99 werd een punt gestemd om in
opdracht van de provincie luchtfoto's te
laten maken voor een bedrag van 8 miljoen fr. Vervolgens worden deze foto's gedigitaliseerd, d.wz. ingebracht in de computer
NUHELOOS WERK
Ondertussen vernam provincieraadslid
Wilfried Vandaele (VU) dat hierover geen
overleg is gevoerd met de Vlaamse
Gemeenschap, die precies hetzelfde werk
doet, en het materiaal binnenkort ter beschikking zal stellen van provincies en gemeenten

10

Wilfried Vandaele: „De provincie doet
dus nutteloos maar duur werk". Vandaele
vernam ook dat minister/o^aw Sauwens
hierover een gepeperde brief stuurde
naar de West-Vlaamse gouverneur.
Volgens het provincieraadslid gaat het
hier om een nieuw voorbeeld van hoe de
provincie West-Vlaanderen, als enige
Vlaamse provincie, zich niets aantrekt van
wat op het hogere niveau gebeurt en eigengereid haar zin blijft doen, ook al
gooit ze op die manier miljoenen gemeenschapsgeld over de balk.
Het dossier voor de luchtfoto's dat aan de

VLAAMSNATIONAAL
"WEEKBLAD

Hoofdredacteur:
Maurits Van Liedekerke

West-Vlaamse provincieraad werd voorgelegd, is volgens kenners technisch zeer
zwak. Er zijn weinig of geen garanties dat
men kwalitatief goed matenaal zal afleveren, materiaal dat ook bruikbaar kan zijn
in het grotere Vlaamse GIS-kader GIS
staat voor Geografisch Informatie
Systeem, wat erop neerkomt dat zeer gedetailleerde kaarten van Vlaanderen in
een computer worden gestopt en dat
men daar allerlei informatie op kan aan-

brengen (waterlopen, wegen, riolen, perceelsgrenzen, enz.). Om die hele operatie
te coördineren, richtte de Vlaamse
Gemeenschap
het
Ondersteunend
Centrum (OC) GIS-Vlaanderen op, dat
ondergebracht is bij de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM), en een samenwerkingsverband uitbouwt met gemeenten en provincies.
VERLOREN WERK
W. Vandaele: „De provincie WestVlaanderen is geen eiland. Op het
Vlaamse niveau is men volop bezig met
GIS, gedetailleerde kaarten, referentiebestanden en luchtfotografie. Begin volgend
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jaar worden in elke provincie pilootprojecten opgestart op gemeentelijk niveau
Orthofoto's of luchtfoto's maken daar
deel van uit. AWZ (Waterwegen) heeft ook
een project om Vlaanderen over een periode van 3 jaar grootschalig te fotograferen met als doel een hoogtemodel te
maken."
Volgens Vandaele had de provincie zich
bij het aanbesteden van haar opdracht
minstens kunnen baseren op de bestek-

West-Vlaanderen
betaalt miljoenen
voor nutteloze
computerkaarten
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ken van GIS-Vlaanderen. Ze had overleg
kunnen plegen zodat ze minstens dezelfde normen of standaarden kon gebruiken. Het werk zou dan ook bruikbaar geweest zijn voor anderen, en die anderen
waren zelfe bereid op dat ogenblik mee te
betalen (bv. de Vlaamse Gemeenschap).
Door haar eigengereide optreden gaat de
deputatie niet alleen voorbij aan deze
meerwaarde, maar loopt ze zelfs het risico dat ze verloren werk doet. De kaarten
van de Vlaamse Gemeenschap zijn preciezer (schaal 1/4000) dan die van de provincie (1/10.000).

W. Vandaele: „Het dossier van de luchtfoto's is geen alleenstaand voorbeeld. Met
de scanning van de kadasterplannen is
West-Vlaanderen even dom bezig.
Akkoord, de provincie is hier sneller gestart dan het Vlaamse gewest, maar ondertussen is het Vlaamse gewest, op basis
van originele kadasterkaarten en -films,
voor heel Vlaanderen de kadastrale percelen aan het invoeren. Dat materiaal zal
vanaf volgend jaar kosteloos aan de gemeenten worden bezorgd. Niettemin
vraagt West-Vlaanderen vandaag aan de
gemeenten, op basis van een akkoord, de
kadastrale percelen in te voeren. Dat is
echt zinloos werk en weggesmeten geld.
GIS-Vlaanderen heeft de provincie hierop
gewezen, maar de deputatie blijft in de
boosheid volharden en geeft de gemeenten dus eigenlijk een zinloze - maar dure
- opdracht. De "Vlaamse Gemeenschap
heeft bovendien een samenwerkingsakkoord met het kadaster om de gegevens
in de toekomst telkens te actualiseren. De
provincie heeft dat niet en zal dus in de
kortste keren met verouderd materiaal
zitten."
Vandaele besluit: „Als deze provincie bereid zou zijn tot overleg met GISVlaanderen, zodat het werk dat hier gebeurt, ingepast kan worden in het grotere
geheel, dan is er niets aan de hand. Nu
geeft de deputatie blijk van een ongehoorde pretentie, die alleen maar hopen
geld kost aan de gemeenschap. Alles
samen zal het - luchtfoto's, digitalisering,
kadasterkaarten, enz. - om tientallen miljoenen gaan."

ZINLOOS WERK
Momenteel is de deelname van de provincies aan GIS-Vlaanderen vrijwillig,
zodat de voogdijoverheid niet kan sanctioneren, maar straks komt er een dwingend decreet, waarbij de provincie door
de hogere overheid wel kan worden gesanctioneerd.
Begin volgend jaar komen er richtlijnen
van de Administratie Ruimtelijke
Ordening (AROHM) in het kader van het
nieuwe decreet. Dan kan eventueel blijken dat de provincie West-Vlaanderen verloren werk heeft gedaan.
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Afhalen van palinggerechten mogelijk

Openingsuren
van maandag tot en met donderdag12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag
12 uur 21 30 uur
Verlofperiode

de maand december

Hobbyhulpjes
•BOEKEN

Als wij - door scha en schande rijk geworden - één ding weten over houtbewerking,
dan is het wel dat het beschikken over
twee linkerhanden bepaald niet bijdraagt
tot een goed resultaat. En al zal alleen
boekenwijsheid daar weinig aan veranderen, met '200 tips voor de houtbewerker'
(Alan & Gill Bridgewater. Uitg. Cantecleer
- Baam. 1999.795 fr.) en 'Handboek houtbewerken' (Roger Horwood. Uitg.
Cantecleer - Baam. 1999. 1.190 fr.) kan je
er allicht voor zorgen dat de schade enigszins wordt beperkt.
'200 tips voor de houtbewerker' bevat een
antwoord op de 50 meest gestelde vragen
over het onderwerp. Beide auteurs hebben een schat van ervaring opgedaan en
zijn zo goed hun kennis aan anderen over
te dragen. De 50 vragen bevatten telkens
een verschillend aantal 'oplossingen'
zodat je makkelijk aan de 200 tips uit de
titel komt. Zagen en schuren, lijmen en
schaven, beitels en ander gereedschap:
niets ontsnapt aan de aandacht. Dit boek dat veel wegheeft van de gebruiksaanwijzing bij pakweg een video: „Mijn video
doet het niet, wat kan daarvan de oorzaak
zijn" - lijkt ons toch in de eerste plaats geschikt voor amateurschrijnwerkers met
een minimum aan voorkennis.
Ook 'Handboek houtbewerken' is een bijzonder praktisch doe-het-zelf-boek. Ook
in dit geval lijkt het volgen van een inleidende praktijkcursus ons meer aangewezen, maar voor wie die achter de kiezen
heeft, opent dit handboek tal van mogelijkheden. Naast de eerder gewone tips inzake gereedschap, houtsoorten en verbindingen bevat deze uitgave ook bijdragen
over het herstel en de restauratie van meubels, alsook nuttige hints voor het ontwerpen van eigen meubels. Merken we, tot
slot, op dat het werk ook een vijftal stapvoor-stap-ontwerpen bevat, waarmee iet
of wat houtbewerker zeker een goed resuftaat zal bereiken.
Of hij daarmee zijn interieur kan herscheppen in de soms bijzonder stijlvolle
ruimtes die we aantreffen in 'Opgeruimd
wonen' Qoanna Copestick & Meryl Lloyd.
Uitg. Bosch & Keuning. Baam. 1999. 995
fr.), is dan weer een andere vraag. Dit fraai
ideeënboek over het netjes opbergen van
de verzamelde huisraad bevat talloze tips
inzake bergruimtes. Meer in het algemeen
is het ook een boek dat de slordigsten
onder ons enkele regels bijbrengt over het
opbergen - en vooral: weer terugvinden van de meest diverse voorwerpen. Voor iedere ruimte in huis zijn er aangepaste opbergmogelijkheden. Dat je je daarvoor
niet noodzakelijk een volledig nieuw of
duur meubilair moet aanschaffen, zal voor
velen een hele geruststelling zijn. Zonder
meer een erg mooi en vooral praktisch
boek!

•

HOBBY
Ook in 'Het beste hobbyboek 2000'
(Marianne Perlot (red.). Uitg. La Rivière Baam. 1999. 595 fr.) staan nogal wat eindproducten die een interieur flink kunnen
verfraaien. Daarbij onder meer sfeerlampen en de - ondertussen immens populaire - pompoenen, maar ook bv hoofdstukken over het beschilderen van servies of
het maken van driedimensionale wenskaarten. Dit werk bevat bijdragen van tal
van auteurs die, allen zeer goed in hun
vakgebied, hun hobby uitgebreid in de kijker zetten en er de lezer-gebruiker ook toe
aanzetten het zelf te proberen. De knutselaars met een flinke portie geduld - Rome
en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd ... - zullen hier ongetwijfeld veel
plezier mee beleven.
Veel creatieve handwerk- en hobbyideeën
zijn dan weer te vinden in 'Het Knippie
baby-creatielboek' (Uitg. VNU i.s.m. Tirion
- Baarn. 1999. 695 fr.). Lezers en lezeres-

sen van het blad Knip zullen ook de uitgave met mode-ideeen voor de kleinsten
zeker kennen. Deze uitgave bevat zowel
geschenkideeen (bv het maken van knuffels) als tips voor het inrichten en opfleuren van de babykamer.
Wie meer interesse heeft in tekenen kan
zeker terecht bij 'Portret en figuur tekenen' (Louise Gordon. Uitg. Cantecleer Baam. 8ste druk. 1999. 695 fr) Deze uitgave, waarvan er in vorige dmkken ruim
50.000 exemplaren zijn verkocht behoeft

nauwelijks nog enige voorstelling.
Oefening baart kunst en met een goede
leermeester is de kans groter dat een amateurtekening dichter bij kunst dan bij
kitsch zal aanleunen.
Vestigen we, tot slot, de aandacht op een
prettig boekje met ideeën voor het geven
van geld. 'Geld geven' (Maria Rademaker
Uitg. Tirion - Baam. 1999. 380 fr) geeft
een mim overzicht van alle mogelijkheden
die verder reiken dan het klassieke envelopje. Leuk en bovendien met duur!

Spannend tot het laatst
Wanneer de jonge kunsthistorici Hugo
Loman en Frederieke Botselaar terugkomen van een schatting bij een particulier
begeeft hun wagen het viakbij een domein
'Bokkenburcht' geheten Op zoek naar een
onderkomen voor de nacht belanden de
twee in een klein dorpscafé waar Hugo vragen begint te stellen over het domein.
Hijzelf hoorde er vroeger akelige verhalen
over, maar de tooghangers zijn niet erg
spraakzaam Hugo besluit dan maar op
eigen houtje het park te gaan herkennen
... 'Blauwbaards bunker' is de veelzeggende titel van deze thriller van Van Geest
(Uitg. Fontein Thriller 1999 450 fr)
Uitgeverij Anthos staat erom bekend
thnllers uit te geven die net dat ietsje
meer hebben dan de gemiddelde 'whodunnit'. Vorig jaar verscheen in deze reeks
'Een web van leugens' van de Duitse auteur Bernard Schlink, die midden jaren '90
ook al tekende voor het uitmuntende 'De
voorlezer' In deze literaire thhller laat hij
zijn lezers kennismaken met Ceorg Polger,
een advocaat uit Karlsruhe die zijn goedbetaalde job inruilt voor een onzeker bestaan als vertaler in het zuiden van
Frankrijk. Op een dag ontmoet hij daar ene
Bulnakof die hem een flinke zaak in het
vooruitzicht stelt Maar Polger is zeker zoveel geïnteresseerd in Bulnakofs bevallige
assistente Naarmate hij meer te weten
komt over beiden, komt hij er ook achter
dat hij niet alles mag weten. Zoals in 'De
voorlezer' verdwijnt ook in dit verhaal iemand: het is Frangoise, Bulnakofs assistente. Polger gaat op zoek naar de waarheid.
(Uitg. Anthos. 1999. 690 fr)
Bij dezelfde Amsterdamse uitgeverij ver-

speelt een blinde de hoofdrol in éen van
de thrillers van deze uitgeverij In Gayle
Lynds' 'De blinde pianiste' krijgt Julia
Austnan tijdens het uitvoeren van een concert, plots haar gezichtsvermogen terug.
De euforie van het moment maakt al snel
plaats voor diepe weerzin wanneer ze diezelfde dag nog kan zien hoe haar moeder
wordt vermoord Een en ander blijkt met
los te staan van een campagne van een
kandidaat voor het Amenkaans presidentsschap .(Uitg Archipel 1999 999 fr)

scheen ook 'Havana Park' van Martin Cruz
Smith Hienn ontmoeten we Arkady Renko,
de hoofdfiguur uit het verfilmde 'Gorki
Park' Ook in deze opvolger, de derde al,
staat de rechercheur voor hete vuren
Letterlijk en figuurlijk dan, want in Havana
kan het knap warm worden. Hij wordt er
geconfronteerd met een aangespoeld lijk,
waarvan de Cubaanse politie beweert dat
het een gewezen KGB'er is. Maar Renko ziet
het anders en wil, koste wat kost, de waarheid ontrafelen. (Post-) Koude Oorlog-thnller van een zeer hoog niveau (Uitg
Anthos 1999 790 fr.)
Vorig jaar verscheen bij Archipel 'Het
krijsen van de bossen', waarin een blind,
stom en verlamd meisje de hoofdrol speelt
in een bangelijk avontuur. Ook dit jaar

Linda Fairstein, al goed 20 jaar aan het
hoofd van de afdeling Zedendelicten van
het openbaar ministene in New York, brak
enkele jaren geleden internationaal door
met 'In levensgevaar', een thriller van de
betere soort Nu laat Meulenhoffóe auteurt
opnieuw op het Nederlandstalige publiek
los en wel met 'Zacht bewijs' Daarin wordt
de hoofdpersoon Alexandra Cooper geconfronteerd met een weerzinwekkende
moord Het slachtoffer is de derde vrouw
van een erfgenaam van een rijke staalbaron. De dame was ook actief in de New
Yorkse kunsthandel en noch in haar huwelijk noch in de kunstbranche liep voor het
slachtoffer alles op wieltjes Aanbevolen!
(Uitg. Meulenhoff. 1999 798 fr.)
Wijzen we, tot slot, nog op het verschijnen van 'Koud Staal', ook al bij
Meulenhoff Auteur Paul Carson, zelf kinderarts in Dublin, laat zijn verhaal afspelen
in de Ierse hoofdstad Daar wordt in een
park de dochter van een beroemd Amenkaans hartchirurg vermoord aangetroffen
Dat is nog maar het begin van een ronduit
beangstigend verhaal (Uitg Meulenhoff.
1999. 798 fr)
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weehonderdvijftig jaar geleden stierfJohann
Sebastian Bach, in zijn tijd een gevierd organist
maar als componist in de schaduw van mensen die reeds
lang zijn vergeten. Men zegt dat Bach een devoot en
diepgelovig mens was, musicologen noemen hem bron en
eindpunt; zelf achtte hij zich een vlijtig en gewetensvol
man, niet talentvoller of genialer dan een ander
• MUZIEK •

Johann
Sebastian
Bach, bron en
eindpunt.

Bach. Er zijn mensen die zijn spoor volgen als waren ze op pelgrimage. Ze willen
m Eisenach zijn geboortehuis zien en
maken er kennis met een jongeman die
op clavichord en orgel de meester inleidt
en weet heeft van de wijding die uitgaat
van de cantates onder de leiding van onze
Philippe Herreweghe en van de lichtheid
en de doorzichtigheid die onze Sigiswald
Kuijken aan zijn suites of Brandenburgse
concerten geeft. Ze zouden een verre
omweg maken om in Amstadt het orgel te
bekijken waarop hij zijn eerste toccata of
fuga speelde. En bij het horen van het bericht dat in de Thomaskerk van Leipzig
een motet van de meester wordt gezongen zijn ze bereid hun laatste cent neer te
tellen.
Is Bach dan een eeuwig raadsel, een onvatbaar silhouet, de mensgeworden
vroomheid, een bovennatuurlijk fenomeen? Natuurlijk niet. Wiskundigen zoe-

ken achter zijn onmetelijk werk rekenkundige reeksen, esoterische geesten vinden in het notenbeeld alom mystieke getallen (Bach staat voor 14 en dat is tweemaal zeven, het heilige getal bij uitstek)
en musici vinden hem onuitputtelijk. Zo
beweert mijn koordirigent dat Haendel
nooit mysterie is en Bach altijd. De waarheid zal wel in het midden liggen. Maar
Bach benaderen is altijd een beetje gissen. Want wie zegt dat al zijn muziek religieus is moet maar eens naar zijn wereldlijke cantates luisteren. En wie luidop
denkt dat hij introvert is - in tegenstelling
tot Haendel - en nooit uitbundig, zal na
het horen van de stralende aanhef van
zijn Magnificat andere taal spreken.

HOE KON HIJ HET?
Bach schreef genoeg bijeen om een leven
te vullen met de transcriptie van zijn oeuvre. Voor elke zon- en feestdag een cantate creëren en dat gedurende vijf jaar, die
cantate inoefenen en uitvoeren, zijn kinderen opvoeden, het orgel bespelen, de
keurvorst behagen met kamermuziek en

De Gentenaar Wigbert kennen we vooral
van 'Ebbenhout blues', een liedje dat zelft
na tien jaar op de Vlaamse zenders nog
een plekje krijgt. Op de twee elpees/ceedees die inmiddels bij Virgin verschenen,
staan nog wat pareltjes die geen hitlijsten
haalden maar er toch mogen zijn. Die werden dan ook als een 'Best van...' heruitgebracht.

DANA BLIJF WINNER
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Hét vrouwelijke paradepaardje van EMI is
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tussen het koren. En het zijn niet altijd de
grote namen die de cantor uit Leipzig het
best dienen. Sinds de komst van
Hamoncourt zijn doorzichtigheid en dynamiek de eerste vereisten. Bij hem kan je
zowel voor religieus als profaan werk terecht. Maar ook de Vlamingen Philippe
Herreweghe en Sigiswald Kuijken en de
Nederlander Tom Koopman zijn toegewijde dienaars.
c» Voor een cultuurhistorisch portret
kan je terecht bij Guido Van Hoof.
Johann Sebastian Bach. Uitg.
Pelckmans, Kapellen. 216 bh., 895 fr.
ONGEWOON BOEIEND

Brahms' muziek is ingehouden (bijna vergelijkbaar met zijn gereserveerdheid tegenover vrouwen), nooit uitbundig en getekend door een koloriet dat vooral in de
houtblazers direct herkenbaar is. Hij was
bang een symfonie te schrijven omdat hij
de sporen van Beethoven vreesde, bewonderde/oèöKM Strauss om zijn vloeiende melodie en vond het een uitzonderin de huiskamer. Gelovigen, ongelovigen
lijk genot tijdens een van zijn wandelinen voormalige gelovigen, broederiijk en
gen
een muzikale inval te krijgen.
zusteriijk bijeen. Nooit zal of mag het verBrahms'
muziek is nooit gemakkelijk en
anderen", zo luiden de slotwoorden van
vraagt geduld. Maar wie vertrouwd gezijn essay waarmee hij de tijdeloosheid
raakt met zijn gemijmer, laat hem nooit
van Bach aangeeft.
meer links liggen. Er bestaan tientallen
Bach stierf tweehonderdvijftig jaar geleuitvoeringen van zijn vier symfonieën,
den. De CD's stormen op ons af. Er zit kaf
zijn Duits Requiem, een baken van hoop
en troost, en zijn roemrucht vioolconcert,
ook wel eens concerto-tegen-de-viool genoemd. Maar bijna geen mens heeft weet
van zijn twee serenades, ontspanningsmuziek in de trant van Mozart en Haydn,
maar hoogst persoonlijk door het voor
Brahms zo typisch poëtische en dromerige. Ik ken Prima La Musica en zijn dirigent
Dirk Vermeulen door hun verfrissende
kijk op een aantal symfoniën van Haydn
en zijn originele manier waarop ze o.m.
Bach en Stravinsky in samenwerking met
een acteur aan de jeugd voorstelden. Op
een nieuwe CD van Eufoda/Davidsfonds
brengen ze Brahms' eerste serenade in de
oorspronkelijke bezetting voor kamerorkest samen met vier koraalvoorspelen
voor
orgel in een bewerking voor strijDana Winner doet het tiubbel
kers. Koraal doet denken aan Bach en
voor een bijna uitverkocht Vorst-Nationaal
Luther en volkszang. Brahms schreef de
was succesvol en haar 'showcases' voor
koraalvoorspelen na het vernemen van de
het Duitse en Oostenrijkse publiek waren
dood van de (platonisch) geliefde Clara
meevallers.
Schumann Het slot luidt 'O Welt, ich
Naast de nieuwe plaat van Tina Turner kan
muss dich lassen', een variante op het bemen ook al niet kijken, o.m. door de
kende lied van Heinrich Isaac 'Innsbruck,
straataffichage. 'Twenty four seven' is opich muss dich lassen' en voor Brahms zelf
nieuw een brok dynamiet vol gevoelvolle
een teken van het nakende afscheid. Een
klanken, twee singelhits incluis. Alvast noongewone Brahms maar een boeiende.
teren: Tina T brengt haar allerlaatste opWouter De Bruyne
tredens tijdens haar Millenniumtoer 2000
en is voor één concert in 'Vlaanderen, en
wel op dinsdag 25 juli ek. te Werchter
t=» Serenade n° 1 + vier koraalvoorLiefhebbers reserveren op 0900/10.333.
spelen. Johannes Brahms. Uitgevoerd

Bach, Brahms
en de anderen

Luister
naar mijn
lied

Bart Van den Bossche zou in de zeven
gouden kleinkunstjaren een grote meneer
geworden zijn. In deze tijd, waarin het
luisterlied iets minder aan bod komt, is hij
zowat elk jaar de man van een radiohit
met niet onaardige verkoop. Nummertjes
zoals 'Boem' en 'De heuveltjes van Erika'
zullen blijvers zijn en zijn theatershows
aanstekelijke en onvergetelijke avonden.
Bart viert zijn tien jaar met een dubbelaar
waarop niet minder dan achtendertig liedjes staan, de titel 'Bijna alles' spreekt dan
ook voor zichzelf.

concerti, en het schrijven van een aantal
oratoria. Je vraagt je af hoe het kon, rekening houdend met het feft dat niets daarvan alledaags is. Denk maar aan de
Goldbergvariaties of Die Kunste der Fuge,
kunstige weefsels, voorwerp van exegese
en interpretatie, bestemd voor clavecimbel maar door de omstreden Canadese
virtuoos Glenn Gould (o heiligschennis)
op piano gespeeld en hoe. Of aan de
Mattheuspassie, een van de hoogtepunten uit de muziekliteratuur, waaraan de
Nederlandse criticus Martin van Amerongen een suidie wijdde onder de naam
'Zijn donder, zijn bliksem'. „Palmzondag,
twaalf uur. Tweeduizend uitverkorenen in
de zaal. Driehonderdduizend luisteraars

bijna tien jaar aan het werk: met een cover
van de Carpenters scoorde ze meteen een
hitdebuut en zes ceedees later blijft ze
naast Tura (en nu ook Lottt) de nummer
één van het Vlaamse lichte lied. Hoewel ze
voor haar talrijke concerten op het grote
publiek mikt mogen haar teksten er zijn,
en de professionele omlijsting is zonder
meer internationaal. Ook Dana Winner,
want daarover gaat het, heeft een dubbelplaat uU met een keuze uit haar tahijke
hits maar ook met betere niet zo bekende
liedjes. Liefdevolle gezelligheid troef, een
prachtig palet aan melodielijnen en een
kristalheldere stem die aanspreekt. Durf
heeft la Winner ook: haar tweedaagse

Sergius

door Prima La Musica o.lv. Dirk
Vermeulen. Uitg. Eufoda 1298, 795 Jr.

og tot 12 maart a.s. loopt in het Internationaal
Huis in Brussel een kleinschalige
tentoonstelling die meer inzicht wil bieden in het
Afrikaanse land Soedan en de lamentabele toestand
waarin het zich door de burgeroorlog bevindt.

N

• CULTUUR •

om, gewapend met de gave van een engelengeduld, een strijd voor meer autonomie in de eerste plaats met het woord te
voeren. In Soedan heeft het geweld, al
naargelang de bron, inmiddels geleid tot
de dood van een half miljoen tot 2 miljoen mensen. Naar schatting evenveel
burgers zijn voor het geweld op de vlucht
geslagen. Liefst 4,5 miljoen mensen li)dt
er honger en heeft er geen toegang tot de
meest elementaire medische verzorging.

De vzw Cultures & Communication, gevestigd in Wallonië, zet zich al sinds 1991
in voor het verschaffen van meer informatie over de culturele en historische rijkdom van de Afrikaanse volkeren. Hun
meest opgemerkt initiatief totnogtoe was
ongetwijfeld de tentoonstelling over de
volkeren van Ethiopië die in het najaar
van 1996 en het voorjaar van 1997 liep in
het Afrikamuseum van Tervuren Het evenement mocht zich verheugen in de opkomst van ruim 100.000 bezoekers Hun
recentste realisatie is een info-expo over
Soedan, op het getouw gezet in samenwerking met het Directoraat Generaal
voor Internationale Samenwerking, het
Bureau voor Humanitaire Zaken van de
Europese Commissie en de NGO's Artsen
Zonder Grenzen en Dierenartsen Zonder
Grenzen.

dewerk, kleding, gereedschap.
Voorts
zijn er twee fotoreeksen te bezichtigen
De eerste werd 'Nuba' gedoopt en bevat
een aantal prenten van de Engelse fotograaf David Stewart-Smith die eerder al
zijn sporen verdiende in o.a. Afghanistan,
Birma, Cambodja, Somalië en Vietnam.
Gewapend met zijn camera bracht hij
zowel in 1995 als in 1999 een bezoek aan
de Nuba-bevolking van Soedan. De twee
reeks bevat portretten van veehouders.

Soedan:
cultuur en oorlog
KAN CULTUUR OORLOG VOORKOMEN?
'Soedan: cultuur en oorlog' verschaft
middels een gestructureerd overzicht op
een 60-tal kleurrijke didactische panelen
een inzicht in het land, zijn bewoners en
de problemen waarmee het actueel te
kampen heeft. Deze eerder droge materie
wordt meer tastbaar gemaakt door het
tentoonstellen
van
authentieke
Soedanese gebruiksvoorwerpen zoals aar-

een realisatie van Xavier Van der Stappen.
Wie de expo heeft bezocht moet een antwoord hebben gevonden op onder meer
de vragen hoe het huidige conflict is ontstaan, hoe de burgerbevolking er overleeft, welke de gevolgen zijn van het
winstbejag van de internationale wapenhandel.
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De tentoonstelling zelf loopt nog
tot 12 maart
a.s. in bet
Internationaal Huis, Hoogstraat
139, 1000 Brussel Alle dagen van
lOu. tot 17u. Toegang gratis.

1

Opgave 1

(7)

mozaïek van
talloze
ethnische
groepen.

Meer informatie, ook over de
randactiviteiten
zoals debatten
en concerten, bij Cultures &
Communications, Lesse 160, 6890
Redu, tel. 061/65.82.12, e-post
cc.xvds@skynet. be

Het motto van deze tentoonstelling 'cultuur en oorlog' is tweeledig: „Cultuur en
geschiedenis kunnen op verschillende
manieren gemanipuleerd of voorgesteld
worden om zo een bepaald standpunt te
rechtvaardigen Maar cultuur kan eveneens een middel zijn om conflicten op te

HOOFDBREKER
1 Deze zandzakjes zijn overbodig

Soedan Is
een complexe

(gv)
Daar komt nog bij dat in Soedan zelf nog
eens ruim 350.000 vluchtelingen zitten
van conflicten in o.a. Eritrea, Congo en
Oeganda.

Ethiopië en Soedan hebben twee dingen
met elkaar gemeen: beiden haalden ze
het wereldnieuws door een acute hongersnood, in beide landen blijft dat probleem aanslepen door een voortdurende
burgeroorlog. De meest simplistische
voorstelling van dit conflict is deze van
het islamitische Noorden tegen het christelijke Zuiden. Maar zaken liggen toch iets
ingewikkelder: Soedan is een complexe
mozaïek van talloze ethnische groepen
die niet altijd even gemakkelijk met elkaar
samenleven. Niet overal slaagt men erin

Horizontaal

lossen Aan weerszijden van de frontlinie
leven landbouwers en veehouders die dezelfde, alledaagse zorgen delen, eten, hun
kinderen opvoeden en vechten tegen een
vaak vijandige natuur." In het Internationaal Huis kan je nog tot 18 maart
zeff vaststellen dat Soedan meer te bieden
heeft dan enkel oorlog en ellende.

36
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38 ivletaal (2)
40 Deze travestiet heeft ooit de
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41 Aziatisch land (4)
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De briefkaart met de oplossing van opgave 1 wordt ten laatste op maandag
24 Januari a.s. op /onze redactie verwacht: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.

gemeente (4)
47 Achter (2)

Veel speelgenoti
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NIEUW IN DE BIOS

THE BONE COLLECTOR
'The bone collector' heeft Denzel Washington in de hoofdrol. Aan
het begin van het verhaal raakt die verlamd, net op het moment
dat hij als New Yorkse politiecriminoloog aan een onderzoek
bezig is. Vier jaar later is hij op rust, dag en nacht in het oog gehouden door een verpleegster. Wanneer hij vraagt om eruit te
mogen stappen, komt zijn vroegere partner, detective Selitto (Ed
O'Neill) hem hulp vragen om een verdwenen multimiljonair en
diens vrouw te zoeken. De man wordt gevonden, begraven en
wel, met een gestroopte hand die boven de grond uitsteekt. Aan
de hand van een computer en zijn ene vinger kan Rhyme een
plaats uitzoeken waar de gegijzelden wel eens zouden kunnen

zijn vastgehouden. Er blijkt een seriemoordenaar aan het werk...
De plot hangt met haken en ogen aan elkaar, maar toch • omwille van een goede Washington.- (**).

BERNHARD WICKI
HIMALAYA
'Himalaya' is een Franse productie van Eric Valli, die vorig jaar
in Gent de 'Grote Prijs van de Vlaamse Gemeenschap' én de
'Publieksprijs' wegkaapte. Het verhaal speelt zich afin het dorpje Dolpo in Nepal, en draait om de tweestrijd tussen Tinlé, het
dorpshoofd en iemand van de jongere generatie. Karma. Die

• MEDIA

^•^^r^ Wait until spring Bandinl Poëtische en ontroerende film van Dominique Deruddere uit 1989, gebaseerd op de roman van Joiin Fante Een familiekroniei<
uit de winter van 1925 van iiet gezin Bandlni, inwijlcelingen in een Amerii<aanse provinciestad Het verhaai
wordt verteld vanuit de visie van de i<ieine Artiiuro iviet
Joe iviantegna, Ornella Muti en Faye Dunaway
Zat. 15 jan., Ned. 1 om 25u.50

^•<^=d^ Panoranna Vandaag veri<iezen de Chiienen een
nieuwe president. Onder de titel 'Foiteraars op vrije voeten' leidt William Van Laeken een reportage in over de
gruwel van de dictatuur in Chili, Pedro Matta, een expolitiek gevangene, is de beulen gaan opsporen en confronteerde ze met hun slachtoffers.
Zon. 16 Jan., canvas om 20u.50

^-^^d^ Across the Tracks De minderjarige Billy werd
naar een tuchtschool gestuurd omdat hij betrokken was
bij een autodiefstal. Wanneer hij opnieuw naar huls
mag, probeert zijn broer hem te overhalen om zich aan
te sluiten bij een atletiekploeg Amerikaans drama van
Sandy Tung uit 1990, met Rick Schroder, Brad Pitt en
Carrie Snodgress
Maan, 17 Jan., Kanaal 2 om 21u,05

^•M=i^ Of Mice and Man Amerikaans drama van Gary
SInise uit 1992 naar de roman van John Steinbeck.
Californië tijdens de depressie van de jaren '30 George,
een intelligente kerel, en zijn achteriijke maar beresterke broer Lennie, zwerven door het zuiden op zoek naar
een job Ze belanden op Tyler Ranch, waar ze zich in ruil
voor onderdak moeten uitsloven en de pesterijen moeten ondergaan van de zoon van de eigenaar. Met John
Malkovich, Car/ Sinise en Shenlyn Fenn
DIns. 18 Jan., Ned. 1 om 22u.57

Scène uit 'The van',
een Ierse tragikomedie naar Roddy
Doyle.
Woens. 19 Jan.,
canvas om 20u.55.

^•^=^
Het leven zoals het Is: Costa Blanca Na de docusoap over de Antwerpse politie staan de camera's van
'Het leven zoals het is' voor een nieuwe documentairereeks opgesteld aan de Spaanse Costa Blanca, waar jaarlijks honderdduizenden Vlamingen neerstrijken op zoek
naar zon, zee en... andere Vlamingen.
Dond. 20 Jan., TV1 om 20u.35

^^S^
Nell Amerikaans drama van Michael Apted uit
1994 met Jodie Foster, Liam Neeson en Natasha
Richardson Dokter Lovell wordt naar een hutje in de
bossen gestuurd om er de dood van Violet Kelly vast te
stellen. Hij treft er Neil aan, een wereldvreemde en
bange vrouw, die en eigen, onverstaanbare taai brabbelt. Lovell wil haar helpen...
Vrij. 21 Jan. VTM om 20u,20

.-^^^^^^
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laatste wordt ervan beschuldigd de zoon van Tinlé te hebben vermoord. Karma zelf houdt vol dat het om een ongeval ging. Op
den duur beheerst de ruzie het hele leven in het dorp. 'Himalaya'
is een knap staaltje cinema - oorspronkelijk opgevat als documentaire - met ongemeen prachtig beeldmateriaal (***l/2)

Toen de Zwitserse acteur-regisseur Bernhard deze week overleed,
kwam ik tot de vaststelling dat ik zijn film 'Die Brücke' vergeten
was op mijn persoonlijke lijst van 30 beste films van de vorige
eeuw. 'Die Brücke' is een van de beste anti-oorlogsfilms aller tijden. Uitkijken of hij binnenkort niet op TV wordt vertoond!
Willem Sneer

•

eLandnet opent de wereld
„Tsjetsjenië is een moderne moslimgemeenschap en de Tsjetsjenen hebben
het grootste respect voor oude mensen.
Tsjetsjenen zijn de beste vrienden en de
ergste vijanden. Dat betekent dat wanneer je een vriend hebt van de
Tsjetsjeense republiek, je nooit in de miserie zal zitten." Dat is, vrij vertaald, te
lezen op de webstek van de Tsjetsjeense
overheid. Daarover willen we het verder
niet hebben, maar het was en is wel een
link, letterlijk en figuurlijk, naar het
eLandnet, ,,de electronische snelweg naar
naties zonder staat, inheemse volkeren en
nationale minderheden wereldwijd"
(www.eLandnet.org). Deze zeer hanteerbare website werd samengesteld door de
Vlaamse Volksbeweging en de vzw PassePartout en is zonder meer een goede leidraad bij een surftocht langs de meer en
minder bekende minderheden in de wereld. Binnenlandse sites tref je er niet aan.
Friezen, Basken, Corsicanen en Bretoenen, maar ook Tsjetsjenen en bv. Berbers
worden er broederlijk aan elkaar gelinkt.
Naast een overzicht van de actualiteit is er
ook een lijst met de meer populaire sites
waaronder ook zeer algemene zoals over
nationalisme en separatisme. In het totaal
bevat eLandnet ruim 1.700 verbindingen
naar alle uithoeken van de wereld. Wie
zijn eerste woordjes Baskisch wil leren, of
meer informatie wil over bv de vrouwen
in de Tsjetsjeense oorlog kan er terecht.
Zonder meer een erg prettig initiatief dat
er mee voor zorgt dat het internet voor de
Nederlandstalige gebruiker alweer een
beetje meer gaat lijken op een keurig geordende bibliotheek.
Op zeer korte tijd is het aantal internetabonnees verdubbeld. Een en ander
wordt - vanzelfsprekend - veroorzaakt
door het grote aanbod van gratis abonnementen. Het gratis aanbod zette uissen
juli 1999 en november 1999 ruim 325.000
nieuwe internauten aan tot surfen. Op dit
ogenblik zijn er meer niet-betalende dan
betalende intemetabonnees. Het precieze
aantal internetgebruikers is minder goed
in te schatten gezien velen meerdere aansluitingen hebben en hun betalend abonnement op termijn zullen laten vervangen
dQor een gratis. Dat het totaal aantal internetgebruikers hoe dan ook stijgt, lijdt
weinig twijfel. België is daarmee aan een
inhaalbeweging bezig t.o.v andere
Europese landen. Merken we tegelijk op
dat het voor veel van de gratis aanbieders
op dit moment een zaak is van zo snel
mogelijk zoveel mogelijk mensen aan het
surfen te krijgen. De gegevensbestanden
die ze op die manier kunnen aanleggen
betekenen voor hen letterlijk en figuurlijk
een schat aan informatie.
M In De Journalist, het blad van de be-

roepsvereniging van journalisten, wordt
gesuggereerd dat het ontslag van Ludwig
Verduyn, gewezen adjunct-hoofdredacteur van het dagblad De Morgen, niet alleen het gevolg is van zijn blunder met
het artikel rond de fictieve rekeningen
van minister Didier Reynders. Verduyn
had een artikelenreeks in voorbereiding
over de 200 rijkste mensen van dit land
en niet weinigen onder hen hadden bijzonder weinig zin om daarin vernoemd te
worden. Enkelen onder hen zouden daarom zijn gaan aankloppen bij Christian
Van Thillo, eigenaar van de krant en zelf
ook niet onbemiddeld. In de faxkrant '/
Scheldt gaat men verder en stelt men
openlijk de vraag of Verduyn er niet opzettelijk is ingeluisd.
Interessant medianieuws: de regionale omroep TV-Limburg verkoopt zendtijd
aan de steden en gemeenten van die provincie. Voor 7,2 miljoen fi'. mogen de steden wekelijks een 5 minuten durend
stadsjournaal maken. Gezien televisie een
zeer goed verspreid medium is, vormt

Door de afhankelijkheidsrelatie van de
gedrukte ten opzichte van de audiovisuele media werden wij al ruim op
voorhand gewaarschuwd voor een
optreden van de kamervoorzitter in

'Flikken' is binnenkort ook te zien
In Nederland.
zo'n journaal een uitstekend middel om
de plaatselijke bevolking relatief snel en
op grote schaal in te lichten. Daar komt
bij dat de regionale omroepen over het algemeen op mooie kijkcijfers kunnen rekenen.

ergerlijke vaststelling datje in dit land,
ook al heb je volstrekt niets verkeerds
gedaan, omwille van een prinselijk huwelijk in de bak kan belanden Rest
ons de hoop dat de ordediensten tij-

De voorzitter
spreekt
De week In beeld, 3 tot 10 Januari 2000, alle netten.
Vlaanderens meestbekeken soapserie.
Herman De Croo vond dat hij best
zichzelf kon zijn wanneer hij een lijkrede ging uitspreken voor een compleet
fictief personage De meest kierewiete TV-kijkers onder ons zullen er vanaf
nu helemaal zeker van zijn dat de acteurs van 'Familie' wegens hun groot
waarheidsgehalte kunnen doorgaan
voor de Vlaamse Kennedy's.
Er was nog een bericht over de televisie dat enige tijd geleden de voorpagina's van de kranten haalde- Luk
Alloo die, verkleed als nar, door de politie werd weggevoerd omdat hij wei
eens een grap zou kunnen uithalen
tijdens de huwelijksplechtigheid van
Flllp en Mathilde. Het item werd vorige week woensdag herhaald in een
TV6-compilatie. Weinigen hebben er
zich druk om gemaakt: Alloo gaat bij
velen door als een halve zachte en het
feit dat hij werd ingerekend maakte
deel uit van de pret. Blijft natuuriijk de

dens Euro 2000 even doortastend tewerk gaan, maar niemand die ons
kwaad bekijkt als wij dat openlijk in
twijfel trekken
Wat ons van deze televisieweek ook
zal bijblijven is een reportage in
'Zembla' (dinsdag 4 jan., NedS) over
de ooriog in Tsjetsjenië. Het betrof
een reeks authentieke (?) amateurbeelden, gemaakt tijdens de
Russische veldtochten in 1996 We
zagen er hoe het zootje ongeregeld
dat door moet gaan voor het
Russische leger huizen plunderde en
dweepte met de nazi's De willekeur
was compleet, wat doet vermoeden
dat het in die gewezen Sovjet-republiek op dit moment bijzonder slecht
om leven is We durven betwijfelen
dat de voorzitter van de Kamer, het
hoogste federale orgaan in dit land,
de reportage heeft gezien Te waarheidsgetrouw waarschijnlijk.
Krik

Samenblijven

ten? Daar is eerder het Blok kampioen in Zie

zelfs mulatten die echte Vlamingen zijn

verjongen en vernieuwen én om zichzelf waar

Wat lezer Coossens bedoelt met 'Vlaams is nu

haar geheul met Le Pen en konsoorten

Want Vlaming zijn betekent goed Nederlands

te maken, macht moet verwerven

precies een vuil woord' is mij een raadsel (WIJ,

Meespelen met het cordon sanitaire' Dat het

spreken, in Vlaanderen leven en werken en ijve-

Ik ga wel akkoord met lezer Goossens als hij

6 jan jl -'Voor bekeken"^')

FDF een cordon verdient, akkoord, maar het

ren om voor iedere Vlaming een onafhankelijk

zegt dat het 'koningdom' anti-Vlaams is, dat

Gaat het over onze taal, dan is dat toch

Blok ook Beide partijen zijn extremist, onde-

Vlaanderen in Europa te venwerven

Brussel zijn hand steekt in ons aller zakken enz

Nederlands, Vlaams spreken Is dialect spreken

mocratisch, racistisch We mogen met vergeten

Daartoe moeten we met twijfelen, het met voor

Om daaraan een eind te kunnen maken, moe-

Gaat het over een Vlaamse natie in Europa, ik

dat we allemaal bijna van gemengd bloed zijn,

bekeken houden, maar samenspannen en

ten we dus met afvallen, maar samenblijven

denk dat alle of bijna alle VU-ers daarvoor ijve-

dat IS op zijn minst goed voor de gezondheid

trouw blijven om onze idealen kracht bij te zet-

ren

WIJ zijn vermengd met Spanjaarden, met

ten, met alle middelen die daartoe nodig zijn

Oostende

Meeheulen en huilen met Franstalige extremis-

Oostenrijkers, met Fransen enz, we hebben

Een partij moet evolueren met zijn tijd, moet

(Ingekort)
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Qpiniepers (1)
Men klaagt over de teloorgang van de opiniepers. (WIJ, 6 jan. jl. -'Bij de 45ste jaargang') De een na de andere krant verdwijnt of geraakt opgeslorpt. Wat aftakeling betekent, want het einde van totaal
onderscheiden opinies. Alles draait om
het eeuwige geld. Het is overal zo. Om
dat te keren grijpt men naar de verkeerde
oplossing. Er moet méér geld komen.
Vooreerst van de lezers. Maar die haken af
om velerlei redenen. De overvloed aan informatie door nieuwe en andere media.
Het stijgende tijdgebrek door het uit werken gaan van man en vrouw, zij hebben
géén tijd meer om rustig kranten of andere periodieken te lezen. Zal het klagen
ooit ophouden? Zeker niet, als men zich
steeds aanpast, gelaten ondergaat en
niets doet om de werkelijke oorzaak aan
te pakken. Het is niet met aan bepaalde
kranten in Vlaanderen onder een zekere
mom 27,4 miljoen fr. steun van de belastingbetaler te geven dat men het probleem oplost. Achter de rug van de belastingbetaler probeert de overheid op die
wijze haar wanbeleid door steun te verdoezelen terwijl zij de schuld is dat alles
onbetaalbaar geraakt. Het is veeleer met
dat bedrag en vele andere te gebruiken
om de loonlasten drastisch te verlagen,
zodat de kosten zakken en grote of kleine
persuitgaven terug mogelijk worden.
Men verwijt dat deze oplossing utopisch
is. Oh ja? Laat ons dan eens verder de weg
bewandelen zoals nu. Uiteindelijk zal er
in Vlaanderen nog maar één uitgever
persuitgaven kuimen brengen. Voor de
schijn en op termijn zal men individuele
redacties en titels behouden. In feite zal
steeds meer personeel ontslagen worden.
Zal men steeds meer gratis bladen op de
markt brengen die volledig door de adverteerders betaald worden. Cynisch
maar waar, want door de slechte tijd adverteert men steeds meer in de hoop op
terugwinning. En waar? Enkel in die ene
persuitgave die iedereen leest!
Nu kan men kiezen. Verder in de afgrond
of dat schijnbaar utopische en enige als
oplossing toch eens bekijken. Zonder bij
kortsluiting eerst de oorzaak te zoeken,
zal de lamp niet opnieuw branden.
Willy Degheldere,
Brugge

Qpiniepers (2)
Wij hebben begrip voor de noodzaak om
met WIJ in het perslandschap aanwezig te
zijn. De massa aan informatie, hoe zinvol
en interessant ook, die ons dagelijks bereikt is door een normale stervehng, die
nog wat anders dan aan politiek doet, niet
meer verwerkbaar. Want ook op zijn domein moet hij zich informeren.
Het VU-ledenblad De Toekomst is er ech' ter ook nog, ook zinvol en interessant.

Twee, ook al is de doelgroep misschien
wat verschillend, is teveel. Dat is de eenparige mening van ons bestuur en ook
van verschillende gecontacteerde leden.
Ons voorstel is: laat De Toekomst en WIJ
fusioneren en biedt dan het abonnement
te koop aan.
Wij kunnen het WlJ-reddingsplan niet
steunen doch zeggen onze steun toe aan
een vereenvoudigd alternatief
Jans Bnino, voorzitter
Thijs Jean, secretaris
VU-Hoeselt

Helmut Lotti
Helmut Lotti goes classic, tot in ZuidAfrika. Maar in Zuid-Afrika zingt hij zelfs
in een Zoeloetaal en leert er het moeilijke
klikgeluid. In Vlaanderen, waar hij thuis
is, zingt Lotti in het Engels; zelfe oorpronkelijke Duitse Uederen zingt hij in het
Engels. Maar geen Nederlandstalige liederen, zelfe niet in Vlaanderen!
En wij maar applaudisseren.
Hoor je bij de kerstdagen nog 'Susa
Nina'?
Wanneer zingt Lotti dat heerlijke kerstlied? Of misschien leert hij tegen volgende kerstmis zijn vriendje 'Maikel' dat lied
zingen?
Herman IVtaes,
Deinze

Qpiniepers (3)
Eigenlijk mag het een wonder heten dat
het weekblad WIJ na 44 jaargangen nog
bestaat. (WIJ, 6 jan. jl. -'Bij de 45ste jaargang'). Als we zien dat de grote politiek
femilies, zo in Vlaanderen als in Wallonië,
hun kranten en weekbladen hebben
(moeten) laten varen, dan is het verbazend dat het een kleine partij als de VU
wel lukt. Houden zo!
Ik ken te weinig van geschiedenis maar ik
denk dat geen enkele Vlaams-nationale
formatie ooit in deze krachttoer is geslaagd. Als ik mij vergis, wil ik dat graag
vernemen.

•

belegde en het zo onttrok aan de binnenlandse belastingscontrole. In het parlement mag men hier zelfe, van kamervoorzitter Herman Decroo, niet over interpelleren. Zo kunnen we nog tientallen
feiten aanhalen van de reactionaire ingesteldheid van het koningshuis.
Het Hof is vandaag aan een agressief pubhc-relations-offensief bezig om de unitaire Belgische staat terug in ere te herstellen. De zgn. 'blijde intredes' in de provinciehoofdplaatsen zijn geen onschuldig
volksvermaak. Het is een welbewuste
campanje om te verhinderen dat
Vlaanderen een staat in Europa wordt!
Het is wel spijtig dat al deze VU-protesten
bij verbaal verzet blijven. Er zijn weinig
VU&ID-parlementairen en/of militanten
die het Hof effectief durven aanpakken,
terwijl ze daar wel de kans en de middelen voor hebben.

beurt gevallen zijn mocht het geld direct
ter beschikking gesteld worden voor onderzoek voor burgerlijke doeleinden.
Is een militair bondgenootschap de ideale
manier om de volkeren dichter tot elkaar
te brengen? Of is dit laatste niet de hoofdbekommernis van de EU?
Helpt Europa ons Vlaanderen dichter tot
Nederland te komen?
Ik zou hier graag een paar bedenkingen
willen neerschrijven. Vlaanderen typt op
een azertyklavier zoals men in alle
Franstalige fanden doet. Nederland en de
rest van de wereld typen op een qwertyklavier. Vlamingen leren een 'NoordBelgische' doventaal aan die heel verschillend is met de Nederlandse doventaal. Gaat Europa hier eenheid in brengen? Zal Europa voor een spoorwegnet
zorgen dar Vlaamse met Nederlandse steden verbindt?

Als VU&ID echt wil laten zien dat ze wel
volledig opkomen voor de totale onafhankelijkheid van Vlaanderen kan dat op
maandagmorgen 24 januari om Uu. e.k.
tijdens de Blijde intrede op de Antwerpse
Grote Markt. Vele Vlaams-nationalisten waaronder een pak VU-ers - hebben geen
boodschap aan dit schijnheilig vertoon
van een 'voorbeeldige katholieke' koninklijke familie die ons handenvol geld kost,
nooit verkozen werd en de onafliankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië in de
weg staat. Tegen deze suikerzoete show
laten wij alvast onze afkeur weerklinken.
Zorg dat je erbij bent, want deze protesten zullen heel de wereld rondgaan.

Hebben wij Europa nodig om een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse TV-zender
uit te bouwen? Hebben wij Europa nodig
voor een beter gezamenUjk VlaamsNederlands beleid op gebieden zoals
energie, havens, vervoersinfrastructuur,
universiteiten, buitenlandse zaken, cultuur en zo veel meer?
Europa brengt zonder twijfel de staten
dichter bij elkaar, maar brengt zij ook de
volkeren en de geesten dichter tot elkaar?
Kan Vlaanderen niet samenwerken met
andere regio's zonder Europese bemoeienissen?

Luc Van Den Weygaert,
Hove

Meerwaarde voor
Vlaanderen?

ivionarchie

Het is inderdaad zoals Hans De Belder in
zijn brief (WIJ, 23 dec. jl.) schrijft dat
Europa nogal negatief wordt beoordeeld
door de Vlamingen.
Ook ik vraag mij af wat de meerwaarde
van Europa is voor Vlaanderen.
Hebben wij Europa nodig om wetten te
maken die ons doen en laten harmonieus
op mekaar af- stemmen? Alle Europese
wetten zijn toch maar afepraken die door
de staten onderling ook zonder Europa
gemaakt kunnen worden? Is het Europese
belang niet het belang van de imperialistische staten Frankrijk, Engeland en
Duitsland?

De jongste weken verschenen in WIJ allerhande artikels van militanten en
VU&ID-parlementairen, waarin zij de reactionaire ingesteldheid van het Belgische
koningshuis aanklaagden. Deze mensen
hebben groot gelijk. Denk erom dat wijlen 'roi-koning Boudewijn-Baudouin' degene is die 12 miljard fiank van "zijn" (?)
familiefortuin - in werkelijkheid belastingsgeld van de kleine man - in de USA

Ik huiver van het Europa dat koste wat het
kost een nieuw miütair bondgenootschap
wil oprichten. Er zal dus weer veel geld
vloeien naar militaire research. O ja,
dankzij het militair wetenschappelijk onderzoek, zegt men, genieten wij nu ook
van rekenmachientjes, satelliettelevisie,
gsm-etjes, computer, geneeskundige
vooruitgang en zo veel meer. Alleen zou
deze luxe ons al een generatie eerder te

Daarom zou ik de wensen op bladzijde 1
van vorige WIJ in volgende zin willen omdraaien:„Alle lezers wensen de redactie
van WIJ een voorspoedig 2000!"
J. Van der Sype,
Gent

Margriet Vandamme,

Kan Europa ons behoeden voor natuurrampen, voor olietankers die breken en
onze waterfauna vernietigen? Kan Europa
ons vrijwaren van gekke koeien en dioxinekippen? ^ t kan Europa dan wel en
waar staat Europa voor?
Graag had ik deze vragen eens voorgelegd
aan al de mensen die zich kandidaat gesteld hebben voor de Europese verkiezingen in mei 1999. Kan WIJ ruimte ter beschikking stellen voor hun antwoord?
Hugo van Ransbeeck,
Dendermonde
Red. ^ i beginnen alvast deze week
door ruimte te maken voor een veertiendaagse bijdrage door Hans De
Belder. Lees blz. 5

Mededeling
Er bereikten onze redactie meerdere lezerscommentaren op een artikel in het
weeld>fad Knack (5 januari jl.). Het is
echter niet onze gewoonte om in WIJ
polemieken te openen over een bijdrage in een ander medium, ook al handelde deze over de Volksunie en haar
mandatarissen. Wij hopen dat de briefschrijvers b ^ p zullen hebben voor
deze beslissing.
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et boek over de geschiedenis van de Belgische
Senaat was voor Herman Maes een
gelegenheid om over het gebruik van het Nederlands in
de Hoge Vergadering een en ander aan te tekenen.
Vertrekkend van het feit dat alles er in het begin eentalig
Frans was, kreeg onze medewerker 170 jaar Vlaamse en
Belgische geschiedenis voorgeschoteld.

Bij uitgeverij Lannoo in Tielt verscheen in
1999 het boek 'De Geschiedenis van de
Belgische Senaat 1831-1995' (470 blz.),
met een Woord Vooraf door de senaatsvoorzitter Frank Swaelen, nog in functie
toen het boek in druk ging. Het is een
stuk geschiedenis van België want vele aspecten, ter sprake gekomen in de Senaat,
worden aangeraakt door de zes historici
die deze studiehoofdstukken opstelden.
Het geheel is een kanjer van informatie en
documentatie geworden, bijeengegaard
door Vlaamse en Waalse historici.
De auteur van de inleiding, Jean-Pierre
Nandrin, drukt de hoop uit dat er over de
geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook zo een werk zal
verschijnen. De WIJ-lezer heeft reeds met
boek kennis kunnen maken, Mare Platel
stelde het voor in de uitgave van 25 november '99.
RIJK EN FRANSTALIG
Uit de eerste officiële volkstelling, die van
1846, bleek dat er in België 4.377.196 inwoners waren, waarvan 2.471.248
Vlamingen en 1.827.141 Franssprekenden. Zowat 20.000 mensen in Vlaanderen
verklaarden meestal Frans te spreken.
Veel Walen waren immers als ambtenaren
en leraren in Vlaanderen benoemd bij
post, belastingen, administratie, secundair en universitair onderwijs; alles verplicht eentalig Frans.
Om voor de Senaat verkiesbaar te zijn
waren er voorwaarden: Belg zijn, politieke rechten hebben, enz., maar ook: 40
jaar oud zijn en ten minste 1.000 florijnen
(= 2.116,4 fr) cijns betalen.
Die voorwaarden beperkten het aantal
verkiesbaren tot
- 668 inwoners voor 47 senatoren (1840)
- 726 inwoners voor 54 senatoren (1850)
- 774 inwoners voor 58 senatoren (1860)
- 826 inwoners voor 62 senatoren (1870)
verkozen door iets meer dan 40.000 kies
gerechtigden, dus door één kiezer op
± 100 inwoners.
Die ci)ns lag hoog: in 1900 verdiende een
metselaar 0,32 fr. per uur voor gewoon
metselwerk; zijn metserdiender verdiende 0,22 fr. per uur
Tot 1856 had België Unionistische regeringen; pas m 1847 begon de eigenlijke
parti)vorming en tot 1892 waren er
slechts twee politieke partijen: katholieken en liberalen. Pas in 1894 kwamen de
eerste twee socialistische senatoren zetelen. Toen zetelden er al 28 op 152 socialisten in de Kamer. Pas in 1929 kwamen
de Vlaams-nationalisten met vier in de
Senaat; in de Kamer waren ze toen al met
elf
(n de 19de eeuw was Vlaanderen in de
Senaat vertegenwoordigd door rijke adellijke heren en grootgrondbezitters en die
spraken Frans.
In 1861 besprak men er een wet op de

examenjury en toen wees de katholieke
senator yo^ep/; De Block (1806-1862) uit
Eeklo erop dat veel lessen niet in de moedertaal van de studenten werden gegeven
en dat er in Vlaanderen notarissen waren
die geen Nederlands kenden, de taal van
hun cliënten. Hij vond dat zulke notarissen hun taak niet naar behoren konden
vervullen.
Vóór 1914 zijn er in de Senaat amper
zeven redevoeringen (eigenlijk eerder
tussenkomsten) in het Nederlands gehouden. Daarvan was er één interpellatie, die

quaestuur vond dat niet nodig want alles
zou toch Frans blijven. Maar het veranderde: er kwamen meer 'Vlaamsche' toespraken en er was maar één
Nederiandstalig stenograaf op de zeven
die er werkten. Pas in 1925 kwam daar
dan toch enige verbetering in de toestand.
Een Waalse socialist zei in de Senaat dat
hij begreep dat Vlaamse arbeiders geen
Frans kenden en dat hij dat aanvaardde
(!). Hij aanvaardde echter niet dat een
verstandig man als de socialist Alberic

Nederlands
in de Senaat:
lang wachten
van de liberaal Emmanuel De Cloedt
(1845-1919) die van 1912 tot 1919 zetelde. Op 16 april 1913 hield hij een interpellatie in het Nederlands, de eerste
Nederlandstalige interpellatie sedert
1831. De zitting werd toen geleid door
graaf 't Kint de Roodenbeke (1853-1922)
die toen eerste vice-voorzitter was. De interpellatie was gericht tot de minister van
Landbouw en Openbare Werken, de
Vlaming/om Helleputte (1852-1925) en
handelde over de haven van Zeebrugge.
De senaatsvoorzitter van dat ogenblik
(die in Ooidonk woonde, Bachte-MariaLeeme, nu Deinze) sprak toen ook... één
zinnetje Nederlands.

ONHEUSHEID
Reeds vóór 1914, en vooral sedert 1892 ,
legden heel wat senatoren (plots 20) hun
installatie-eed in het Nederlands af Maar
dat veranderde nauwelijks iets aan de
ééntaligheid van de werking. En toch was
er sedert 1898 de Gelijkheidswet! Alle publicaties van de Senaat bleven eentalig
Frans, behalve de regeringsontwerpen die
volgens de Gelijkheidswet tweetalig
moesten zijn. Na WO I ging die ééntaligheid verder; er waren toen zelfs weer
meer eden van Vlamingen in het Frans.
In 1920 was er één senator die een
Nederlandstalig exemplaar van de agenda
vroeg: Pierre Spillemaeckers (18711932), een BWP-er uit Antwerpen. In 1921
vroeg fra«5 Wittemans (1872-1965), nog
een BWP-er uit het arrondissement
Antwerpen, de agenda in het Nederlands
Dat ging niet zo vlot want de quaestuur
moest daarvoor eerst toelating vragen aan
het bureau van de senaatsvoorzitter
De directeur van 'Beknopt Verslag' vroeg
versterking in 1922 want hij verwachtte
meer Nederiandstalige tussenkomsten nu
er meer socialisten in de Senaat zaten. De

Deswarte (1875-1928), die wel Frans
kende, Nederlands sprak in de Hoge
Vergadering. Diezelfde Waalse socialist uit
Luik, RemyDamas (1876-1932) zou in de
Senaat zijn Luiker dialect blijven praten
zoals de 'Vlaamse socialisten hun dialect
mochten gebruiken, maar van de ontwikkelde Vlamingen verwachtte hij dat ze beleefdheidshalve Frans zouden spreken.
In 1900 werd voor het arrondissement
Sint-Nikiaas een brouwer uit Kruibeke,
Henn Mertens (1851-1920) op de katholieke lijst tot senator gekozen. Hij was een
van de eersten, zoniet de eerste, die
Nederlands sprak in de Senaat in een tussenkomst. De Waalse senatoren Dupont
en d'Andrimont vonden dat een 'onheusheid'.
Met de invoering van het algemeen (maar
nog meervoudig) stemrecht traden nogal
wat socialisten in de Hoge Vergadering
(de financiële voorwaarden vielen weg)
en veranderde er nogal wat, gewoon
omdat heel wat van die nieuwe leden
geen Frans kenden. Met de intrede van de
Vlaams-nationalisten in de Senaat, in
1929, veranderde er veel: pas in de zittijd

••I
•l
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1929-1930 kwamen de eerste eigenlijke
toespraken in het Nederlands.
Tevoren waren het maar tussenkomsten
of een enkele interpellatie. Was er al eens
een poging geweest tot toespraak in het
Nederlands, dan werd ze weggehoond.
Eedafleggingen waren er wel al geweest
in het Nederlands.
In 1939-1940 waren er 41,88% van de toespraken in het Nederiands In de Kamer
van Volksvertegenwoordigers waren er in
1899-1900 nauwelijks 2,5% toespraken in
het Nederlands; tien jaar later 10,16%;
nog eens tien jaar later (1920) reeds
31,42% in het Nederlands, toen er in de
Senaat nog 0% was.
Bij de openingszitting van 1929 sprak de
Waalse
voorzitter
één
zinnetje
Nederlands. Edmond Van Dieren kondigde toen aan, in het Frans, dat de Vlaamsnationalisten die er nu bij gekomen
waren, voortaan steeds in het Nederlands
zouden spreken, niet uit 'onheusheid',
'pas de l'intention d'etre désagréable'.

Met de Intrede
van de Vlaamsnationalisten in
de Senaat, in
1929,
veranderde er
veei: pas In de
zittlid
1929-1930
Icwamen de
eerste
eigeniUice
toespraken In
het
Nederlands.

BOERENTAALTJE
In 1935 beslisten de Vlaamse katholieke
senatoren, onder impuls van Alfons
Verbist (1888-1974), steeds Nederiands te
spreken... en toen waren er nog altijd
Walen die de zitting verlieten als er
Nederlands gesproken werd.
Het misprijzen voor 'Ie flamand', dat boerentaaltje van wat dialectsprekende sukkels die geen Frans kenden in Brussel, 'un
quartier de Paris', was groot. Dat
Nederlands de taal was van meer dan 20
miljoen 'nederlandophones' ging er niet
in. Liever spraken ze over 'Ie flamand' en
desnoods over 'l'hollandaise', ais over
twee taaltjes van niets in de schaduw van
'Ie tout francais', de taal van 'tout Ie
monde'

Na WO II nam men het minister Henri
Fayat erg kwalijk toen hij in New York
voor een UNO-vergadering Engels sprak
en geen Frans. En het duurde tot december 1967 dat in het Staatsblad een koninklijk besluit verscheen dat door de regerende vorst met de Nederlandse versie
van zijn voornaam ondertekend werd.
„Na langdurige schermutselingen was 'VUsenator Wim Jorissen daarin geslaagd.",
Herhaaldelijk kregen Kamer en Senaat lezen we in de kranten van toen .
opknapbeurten, maar óe verneöerlandsing
gebeurde tergend traag.

Herman Maes

13 januari 2000
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