DONDERDAG
45"'JAARGANG

17

FEBRUARI
-

Nr.

7

2000
-

35Fr.

VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD

VU-voorzitter Geert Bourgeois stelt
voor om het Arbitragehof om te vormen tot een grondwettelijk hof. Het constitutioneel hof zou dan de programma's van alle partijen
kunnen toetsen aan het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens (EVRM). Schenden partijen
via hun programma het EVRM, dan kunnen ze
verboden worden.

D

Het voorstel lokt bij sommige partijen en in
bepaalde media felle kritiek uit. Enkele opmerkingen zijn gegrond, de meeste verwijten klinken dubbelzinnig en hypocriet vooral deze van de ongenuanceerde hoofdredacteur van de liberale krant Het
Laatste Nieuws die het democratisch nationalisme
verafschuwt en zonder er voor uit te komen partijpolitieke spelletjes speelt in een kleurenboek die
bol staat van betichten over moorden, inbraken
verkrachtingen en dies meer en daardoor om puur
winstgevende redenen het onveilgheidsgevoel aanscherpt.
Hier en daar werd getiteld dat Bourgeois het
'Vlaams Blok wil verbieden'. Dat is uit de context
gerukt. Niet Bourgeois wil het Vlaams Blok verbieden. Hij stelt voor dat het programma van alle partijen - dus ook dat van extreem-links en het EDE
- door een objectief rechtscollege wordt getoetst op
het al dan niet democratisch gehalte ervan.
Overigens lanceerde VU&ID haar denkpiste in het

inds de toetreding van zijn extreemrechtse FPÖ tot de regering van
Oostenrijk laat Jörg Halder geer\ kans liggen
om zich nog scherper te profileren dan
voorheen. Dat was te verwachten, zo'n
mensen kennen geen maat. Uit de vele
commentaren blijkt dat de situatie in
Oostenrijk moeilijk vergelijkbaar is met andere EU-landen. Het speelt dat het land een
keizerlijk verleden meesleept waar het nog

S

kader van een algemeen Europees probleem.
Verleden week leidde VU&ID via een persbericht
het voorstel in om „een protocol bij het Europees
verdrag tot bescherming van de rechten van de
mensen en fundamentele vrijheden tot te voegen
om op die manier aan het Europees Hof voor de
rechten van de mens de bevoegdheid te geven na te
gaan of politieke partijen en hun leiders van de
Europese lidstaten in hun uitingen en handelingen
het EVRM schenden. Het Europees Hof moet de
bevoegdheid krijgen om partijen die zich schuldig
maken aan een schending van het EVRM te verbieden en de lidstaten te verplichten dit verbod te
handhaven."
Daarmee lanceerde VU&ID een onderbouwd voorstel waarover op zijn minst kan nagedacht en gedebatteerd worden. Een idee dat niet
tot doel had slechts de eigen electorale achterban te
paaien en dat niet zozeer in een Belgische, maar in
een Europese context is geplaatst. Het voorstel stak
ook schril af tegen idiote uitlatingen als deze van
vice-premier Louis Michel (PRL) die aanstuurde
om de sneeuwklassen naar Oostenrijk af te schaffen. VU&ID verzet zich daartegen, vindt dat we
Oostenrijk en de Oostenrijkse bevolking niet
mogen isoleren en diaboliseren.
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VU&ID op TV
Van nieuwkomer
tot nieuwe Vlaming

VU&ID Wil alle nieuwkomers In Vlaanderen de elementaire middelen
tot integratie waarborgen, in het Vlaams Parlement ligt een voorstel
van decreet neer dat een Inburgerlngstraject uittekent. Kennis van
het Nederlands, een introductie In onze samenleving én kennis van
de arbeidsmarkt zijn er de hoofdlijnen van. Vlaamse volksvertegenwoordigers 'Herman Lauwers en Sven Gat2 pleiten voor inburgering
als eerste stap in het integratieproces. De VNOS-ploeg trok rond in
Brussel en Gent. Op zoek naar reacties op het VU&lD-voorstel.
Dinsdag 22 februari - TV1 - 23u10
Een programma van de Viaams-Nationaie Omroepstichting (VNOS).

vooraleer de democratische waarden in het
gedrang zijn?"
Van een ware democraat mag verwacht
worden dat hij de mening van elke andere
burger eerbiedigt. Maar wat als die andere
een sfeer van onverdraagzaamheid uitstraalt? En hoe moet een weldenkend
Iemand omgaan met mensen die het
gevoel van onveiligheid kweken, opdringen
en electoraal uitbuiten?
Op de keeper beschouwd zijn 'sfeer' en
'gevoel' té subjectieve dingen om te vatten
ofte beschrijven. Hoe zouden dan politieke
partijen en politici die deze gevoelens
.bespelen strafbaar zijn'? De vraag is, na het
Hier en elders In Europa dreigt de toetrevoorstel van Geert Bourgeois, meer dan ooit
ding van de FPÖ in een regering beschouwd
actueel.
te worden als het dedouaneren van
extreemrechts. Daarom is het wel even
De VU-voorzitter deed zijn voorstel reeds
opletten.
verleden week. Het drong pas dezer dagen
tot de pers door dat - en dit is nieuw - het
Natuurlijk moeten alle politieke gezindten
niet de politieke partijen zijn die zich over
de kans krijgen om zich aan de kiezer voor
het democratische gehalte van een politiek
te stellen. Dat hoort nu eenmaal in een
programma uitspreken maareen grondwetdemocratie Zelfs wanneer een programma
telijk hof.
ons niet aanstaat Is het nog de opdracht om
het te gedogen, wat niet wegneemt dat het
Omdat enkele perstltels onmiddellijk naar
in sommige gevallen moet bestreden woreen 'verbod van het Vlaams Blok' verwezen,
den. Volgende boutade, toegeschreven aan
werd het voorstel-Bourgeois aanstonds verGaston Durnez, bevat veel waarheid: „De- ketterd, terwijl het eigenlijk andere bedoemocratie is de samenwerking van mensen
lingen nastreeft.
die elkaar bestrijden."
Een. Het wil voorkomen dat politici over colDe vraag luidt, ze klinkt meer dan ooit: „Hoe
lega's oordelen en uitmaken wie democraat
ver mag een partijpolitiek programma gaan
Is en wie niet;

De evolutie in Oostenrijk en een klein beetje
ook in Zwitserland mag niet verbazen, aan
hun beider achterdeur staan velen gereed
om zonder bellen binnen te komen.
Niet iedereen in Oostenrijk juicht om wat er
gebeurt, er is ook veel tegen, maar het zijn
de in die zin onverdachten iSimon
WIesenthal, b.v.) die waarschuwen niet
meteen in elke landgenoot een neonazi te
zien.

Uit de schemerzone
niet van genezen is, bovendien zijn volkeren
die in hooggebergten leven van nature
meer op zichzelf aangewezen en dus nogal
naar binnen gekeerd, eigengereider ook.
Vanuit deze identiteit staan ze afstandelijker
tegenover mensen en dingen die hen
vreemd zijn. Volkeren die in de vlakten
wonen heten toegankelijker te zijn, minder
gesloten, lankmoediger Toen jaren geleden
aan universiteiten in Zwitserland jongerenrevoltes uitbraken, luidde een van de slogans,,Doe de bergen weg, wij willen de zee zien!"
Aldus wilden zij afrekenen met de beslotenheid waarin mensen in berglanden leven.
Vandaar ook dat weinig vreemdelingen in
die landen asiel vinden, wie er komt wordt
verzocht tijdig op te krassen of moet over
voldoende (wit of zwart) geld beschikken.

(evdc)
(lees verder blz. 2-3)
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Twee. Het hof zal uitspraak doen over goedgekeurde partijprogramma's, officiële pamfletten en publicaties;
Drie. De weri<wijze wil de dubbelzinnigheid
die rond het cordon sanitaire hangt opheffen.
Beoogt Bourgeois enkel het Blok? Zeer
zeker niet, alle partijen die In hun geschriften een loopje nemen met de parlementaire democratie, volksgroepen verduivelen
-zoals het FDF herhaaldelijk met de Vlamingen deed -, of aanzetten tot xenofoob
gedrag komen in aanmerking om doorgelicht te worden. Indien nodig kunnen
gewraakte programmapunten geschrapt
worden en onwillige partijen opgeheven.
En wat wanneer een aangeklaagde partij als
'proper' onder de scanner vandaan komt'
Dan zal alvast de schemerzone opklaren die
vandaag over Blok, FDF en extreemlinks
hangt.
Bij velen blijft de vraag of de democratie
met dergelijke drastische ingrepen gediend
is. Als we ervan uit gaan dat een op democratie gebouwde samenleving onontbeerlijk
is dan moet deze zichzelf tijdig en kordaat
verdedigen, het voorstel-Bourgeois is daartoe een hulpmiddel. Wellicht had het reeds
eerder moeten worden bedacht, maar het
is nooit te laat om er werk van te maken.
Maurtts van Uedekerke

Busie rilcit dus niet GRATIS!
Midden december kreeg mevrouw Janssen
uit Hasselt een brief van de centrale
diensten van De Lijn. „Geachte Mevrouw
Janssen, op voorstel van minister Steve
Stevaert geven de Vlaamse Regering en De
Lijn alle Vlaamse 65-plussers een cadeau
met een waarde van 33.740 fr. (...) per
jaar.Dat is immers het bedrag dat u zou
betalen voor een netabonnement, geldig
^

Prinses Mathilde heeft het
geiuksaapje geaaid. En het schijnt ool<
dat ze zwanger is...
Vorig jaar verhuisden om en bij
de 10.000 Vlamingen naar Brussel. De
uittocht van Brussel (Vlamingen en
Franstaligen) ligt overigens nog steeds
hoger
Vlaams minister Bert Anciaux
doet de ronde van Vlaanderen om toelichting te geven bij zijn beleidsnota
Cultuur Vanavond in Antwerpen (HETPALEIS), gisteren in de theaterzaal van het
NTG In Cent. Voor Cent was eerst De
Vooruit voorzien, maar de 400 beschikbare plaatsen waren in een vloek en een
zucht 'uitverkocht'. Vandaar de verhuis.
Bij een verkeersongeval met een
bus scholieren in het West-Vlaamse
Bikschote komt de buschauffeur om het
leven. Oe bus reed in op een vrachtwagen met aardappelen
In België werden in 1998 voor
bijna 5 miljard fr antidepressiva verkocht
Na het oplossen van het probleem met de nachtvluchten gaat
Isabelle Durant nu ook even werk maken
van een rijbewijs met punten.
Vorig jaar namen bijna 99.000
mensen loopbaanonderbreking. Dat is
een derde meer dan in 1998.
Als de naam McKinsey opduikt in
een onderneming dan weet je het
meestal wel: afslanken. Dat advies kreeg
ook De Post te horen: goed 11.000
banen moeten in de komende vijf jaren
worden geschrapt.

voor 1 jaar op alle bussen en trams van
De Lijn. Nu hoeft u dus niets te betalen. Bij
deze brief vindt u uw '65+kaart'. (...)
Bewaar ze goed en gebruik ze telkens u er
GRATIS op uit wil met De Lijn."
Ondertekend doorjos Geuens, voorzitter
van de Raad van Bestuur en Liugo Van
Wesemael, directeur-generaal
Wij denken er het onze van ...

DOORDEWEEKS

Oppassen!
„Wie er in Antwerpen of omstreken aan denkt om iets met
het Vlaams Blok te proberen, weet wat hij nskeert België ligt
internationaal bovendien nog een stuk gevoeliger dan het
perifere Oostenrijk Het is de thuishaven van de Europese
Unie en van de NAVO, en in het zog van die instellingen van
belangrijke zetels van grote multinationale bedrijven Die
aanwezigheid is zowel financieel als op het vlak van tewerkstelling te belangrijk om ze op het spel te zetten "
Hubert van Humbeeck in Knack \J3n 9 februari 2000,

^

GEEN MILLIMETER
Politici horen een doordachte en consequente houding aan te nemen tegenover
extreem-rechts, In een interview met De
Morgen (14 februari) waarschuwt de in
Oostenrijk geboren en in Antwerpen
docerende wetenschapper Clemens
Ruthner „niet in de platitudes te vervallen
die we extreem-rechts aanwrijven "
Daaraan bezondigen sommige Franstalige
politici in dit land zich. Met een verbazend
gemak worden alle vormen van nationalisme en waarom niet gans Vlaanderen m
verband gebracht met het Vlaams Blok
Een dergelijke houdmg dient enkel voor
de eigen achterban, moet een verdere
staatshervorming belemmeren en helpt de
Vlaamse democratische partijen geen millimeter vooruit in hun aanpak tegen
extreem-rechts. Wel integendeel.

SCTlZÖÏ=REEr
Werkte VU'-voorzitter Geert Bourgeois oorspronkelijk een weloverwogen Europees
scenario uit, dan stelde hij deze week
voor om hier te lande het goede voorbeeld te geven. Eerst en vooral kan een
Europese regelgeving ter zake lang op
zich wachten Bovendien zouden we met
een nieuwe wet in het voetspoor treden
van Duitsland Daar toetst het grondwettelijk hof partijen op hun democratisch
gehalte. Tot slot wil premier Verhofstadt
zelf het Arbitragehof omvormen tot een
grondwettelijk hof Overigens is de
bestaande wetgeving ter bestrijding van
extreem-rechts uiterst schizofreen. Om in

aanmerking te komen voor overheidsfinanciering van verkiezingscampagnes
heeft het Vlaams Blok het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) ondertekent. Het heeft de partij
niet belet het 70-puntenprogramma te
behouden. Daarnaast bestaat er een antiracismewet. Daartoe werd recent de grondwet gewijzigd. Racistische drukpersmisdrijven verschijnen met meer voor het
assisenhof, maar voor een correctionele
rechtbank. Toch legt de aanklager niet zelden een lijdensweg af, terwijl enkel individuen veroordeeld kunnen worden. Zo
heeft VU&ID-parlementslid Sven Gatz
klacht ingediend tegen uiüatingen in de
krant Brussel S.O.S. Bruxelles. De klacht
loopt tegen verantwoordelijk uitgever
Johan Demol wegens aanzetten tot rassenhaat. In de krant staat dat elke categorie van migranten gespecialiseerd is in een
welbepaalde vorm van criminaliteit,
gevolgd door de 'nodige' voorbeelden.
Het Vlaams Blok zit daarmee wel degelijk
verveeld. De partijtenoren Gerolf
Annemans en Bart Laeremans distantieren zich van Demol Tegelijk wordt hem
weinig in de weg gelegd en blijft hij deel
uitmaken van de partij.

PERVERS EFFECT
Tot slot is er de door de Franstalige partijen opgedrongen wet die racistische partijen voor hoogstens een jaar kan weerhouden van overheidsfinanciering. Ook deze
wet brengt vooralsnog niet veel zoden aan
de dijk. De regering laat zelfs na om de
nodige koninklijke besluiten ter uitvoe-

Bij een ongeval met een kraan
die werd opgesteld voor bouwwerken,
komen twee bouwvakkers om het leven.
Cewezen minister van Waalse
Aangelegenheden Alain Van der Biest
kreeg in beroep één jaar cel met uitstel
en vijf jaren ontzetting uit de burgerrechten voor gesjoemel. De man gaat in
Cassatie

Verzet
Mortlers
geloof ook

Charles Schuiz, de tekenaar die
wereldwijd beroemd werd met de strip
Peanuts, is overleden.
Tot slot: 'Big Brother is watching
you' en wel vanuit de VS. Het spionagesysteem Echelon, in oorsprong ontworpen in tijden van Koude Oorlog, vlooit
faxen, e-mails en telefoongesprekken na
op hun inhoud.
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bergen
In Gent?

ring van de wet te ondertekenen! De wet
houdt overigens geen giften aan partijen
tegen. Op die manier worden extreme
partijen in een slachtofferrol geduwd en
blijven ze tegelijk giften ontvangen. De
wet kan bovendien tot een hoogst gevaarlijk pervers effect leiden. Annemans geeft
zelf toe „dat onze juridische dienst normaal gezien elke tekst nakijkt" {De
Financieel-Economische Tijd, 15 februari). Dat resulteert in het vermijden van
veroordelingen, terwijl de partij in feite
haar programma behoudt en het zelfs wettelijk beschermd wordt, zodat extreemrechts kan beweren een partij te zijn zoals
een ander. Weinig is gevaarlijker voor de
democratie. We hebben daar in ons weekblad herhaalde malen op gewezen. De
meerderheidspartijen hielden toen de lippen op elkaar en zeker de Franstaligen
overtroffen zichzelf in democratische profilering. Ook in de media klonk weinig
protest. De kritiek die vandaag op
Bourgeois wordt geuit, is dan ook bedenkelijk. SP-voorzitter Patrick Janssens
beweert vandaag dat er „geen speciale
wetten moeten worden gemaakt tegen het
Vlaams Blok" (De Standaard, 15 februari). Weet de gewezen reclameman niet
welke krakkemikkige wetten zijn partij ter
zake tijdens de vorige legislaturen heeft
goedgekeurd? De CVP noemt het voorstel
van Bourgeois 'een kunstgreep'. Van
hypocrisie gesproken!

RECHTER EN PARTIJ
De wet die overheidsdotaties aan extreme
partijen eventueel voor een bepaalde
periode kan verbieden, laat die partijen
toe de andere partijen te beschuldigen
van puur electorale motieven Het zijn
immers de politici zelf die klacht indienen. Na een uitspraak van de Raad van
State leggen zij tevens de sancties vast.
Daardoor zijn de politici rechter en partij.
Dat vindt Geert Bourgeois niet kunnen.
Juist daarom wil hij het oordeel en sancties enkel aan een objectief rechtscollege
overlaten. De VU-voorzitter merkt bovendien terecht op dat de kiezer de huidige
debatten en wetgeving ter zake niet meer
begrijpt. Extreem-rechts speelt daar handig op in. Het beschuldigt de democratische partijen van ondemocratisch gedrag
omdat ze weigeren coalities te vormen
met 'democratisch verkozen' partijen of
deze partijen proberen de das om te
doen. Het is een vorm van zogenaamd
'anti-politiek-correct' denken dat in steeds
meer middens aanhoord wordt. De verkeerde, soms huichelachtige wijze waarop
extreme partijen worden bestreden, heeft
ertoe geleid dat de standpunten van deze
partijen almaar nadrukkelijker als 'normaal' of gewoon als iets rechtser dan

Waarde Heer
Hoofdredacteur.
BRIEF 1
Donderdag 10 februari 2000
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek. Gij hebt zeer
zeker ook uit de pers vernomen dat mannen aan de toog niet
noodzakelijk over seks, seks, seks, vrouwen, voetbal en auto's babbelen. Het gaat ook al eens over het lokale gebeuren. Ik kan u verzekeren: in 'De Meter' is dat niet anders. In het goede gezelschap
van onze vriend Rodenbach willen wij onze beschouwingen wel
eens laten handelen over de vrouw van de Rooie Runen die schijnt

aan te houden met de garagist van de Vrome Verjans.
Tijdens een van deze praatsessies kwam mij ter ore dat een van de
meer prominente volksvertegenwoordigers 's avonds in vrouwenkleren gehuld de liberale mosselfestijnen aandoet. Aldaar aangekomen zou hij onduidelijke toespraken houden met het oog op een
loopbaan in een televisieserie voor de hele familie. Het schijnt dat
hij zich er niet voor schroomt om zich aan zijn appelsienen te laten
voelen. Ook het argument dat dat goed is voor zijn visje, wordt zelden begrepen. Meestal voert men hem af wanneer hij ze wil uitpersen. Vriend persman: gij weet wie ik bedoel, en zult er zeker de
gepaste aandacht aan wijden.
Uw betrouwbare bron,
De Gele Geeraerts

•

rechts worden beschouwd. Nochtans is
volgens Bourgeois het 70-punten programma van het Blok ontegensprekelijk
in strijd met de mensenrechten. Ook op
andere dan discriminerende en racistische
terreinen, ondergraven links- en rechtsextreme partijen de democratie én de
democratische instellingen. De eerste
beleidsintenties van-de Oostenrijkse 'schaduwkanselier'/ör^ Haider tonen aan dat
de man niet zo onschuldig en ongevaarlijk
is als wel eens wordt beweerd. Zo
beschuldigt Haider de Oostenrijkse president van hoogverraad. Hij wil dat door
een parlementaire commissie - waar ÖVP
en FPÖ de meerderheid uitmaken - laten
onderzoeken. Die zou dan 'gerechtelijke
bevoegdheden' krijgen. Op die manier
wordt de scheiding der machten teniet
gedaan. Haider wil tevens de 'vierde
macht' het zwijgen opleggen. Zo zou hij in
de Sunday Telegraph de gewezen Britse
premier Winston Churchill één van de
grootste misdadigers van de 20ste eeuw
hebben genoemd. Haider meent dat zijn
woorden verkeerd werden geciteerd en is
meteen van plan juridische stappen tegen
de krant te ondernemen. Intimidatie van
politieke tegenstanders en van kritische
media en het verlaten van het principe van
de scheiding der machten zijn wel degelijk kenmerken van extreem-rechts.

NOOD AAN SEREEN
DEBAT
De doorbraak van extreem-rechts in tal
van Europese landen is zorgwekkend.
Punt uit. Het feit dat een 'christen-democratische' partij een meerderheid vormt
met een partij die meerdere democratische beginselen met de voeten treedt, is
een schande. In dergelijke situaties ziet
men vaak nog het begin, maar niet het
einde. Het voorstel van Bourgeois hoort
dringend een sereen debat los te weken.
Dat moet gepaard gaan met een doeltreffend beleid en het vermijden van overtrokken reacties vanuit de buik. Alleszins
hoort een eventueel grondwettelijk hof
volledig gedepolitiseerd te zijn. Allicht is
het aangeraden om het bestaan van partijen in de grondwet te vermelden.

VU OORDEELT NIET OVER
VLAAMS BLOK
Het voorstel is niet gericht tegen één welbepaalde partij, maar algemeen tegen partijen die het EVRM schaden. De VU benadrukt dus ook dat het niet aan de VU
troekomt om te oordelen of een andere
partij al dan niet moet verboden worden.
Deze indruk werd verkeerd gewekt. Haar
voorstel beoogt precies het omgekeerde.

Partijen die door het Constitutioneel Hof
democratisch worden bevonden, zijn dan
ook gelegitimeerd in een parlementaire
democratie.
Een partij die door een hoge rechterlijke
instantie toegelaten wordt, kan volwaardig deelnemen aan de parlementaire
democratie. Betekent dit dat een cordon
sanitaire doorbroken wordt? Het komt
elke partij toe te oordelen over de verenigbaarheid van haar programma met dat
van een andere partij. Het maatschappelijk programma van het Vlaams Blok is in
al zijn consequenties voor de VU onaanvaardbaar. Bovendien is er een hemelsbreed en onoverbrugbaar programmatisch verschil tussen het open, democratisch volksnationalisme van de VU en het
bekrompen en op zichzelf gekeerd staatsnationalisme van het VB.

BRIEF 2
Vrijdag 11 februari 2000
Vriend De Liedekerken, houdt dat tegen, houdt dat tegen! Nu blijkt
dat ik met mijn verslag van 'De Meter'-files er toch wel naast zat
zeker Het bericht is pertinent onwaar. Meer nog: de juiste toedracht is dat de Blauwe Bijnens zich aan het opmaken was voor het
Aalsters bal van de zgn 'Voijl Jeanetten' Gij hebt dat allemaal toch
nog niet wereldkundig gemaakt? Misschien denk ik vanaf nu wel
eenentwintig keer na!
Uw geflapuitte.

DOORDEWEEKS

De Gek Geeraerts

•

Schelding
van Koning,
Kapitaal en
Kerk?

De onderhandelingen binnen de Conferentie voor
Staatshervorming verlopen stroef. Co-voorzitter
Patril< Vankrunl<elsven (VU&ID) stelt een zekere
'verkramping' vast. De VU wil het terrein opnieuw aftasten.
De verschillende partijen moeten duidelijke standpunten
innemen.

D

VU vraagt duidelijkheid
over staatshervorming
Voor de verkiezingen sloten VU&ID en VLD een
akkoord over een hervorming van de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen. De partijen
stelden voor de beide stelsels te financieren met
algemene middelen, waartoe naast personenbelastingen, ook accijnzen en vermogensbelasting
horen. Dat zou de fiscale druk op loon uit arbeid
gevoelig doen afnemen. Het voorstel vereenvoudigt tevens de door beide partijen gewenste volledige defederalisering van de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen.
Vandaag heeft de VLD deze piste verlaten. De
Vlaamse liberalen zwijgen over een hervorming
van de gezondheidszorgen en kinderbijslagen; de
federale regering bewandelt een andere politiek.
Wel staat de Vlaamse regering de splitsing van de
organisatie en de normgeving van kinderbijslagen
De vraag is of dit houdbaar en realistisch is. en gezondheidszorgen voor. Maar, co-voorzitter
Alleszins kunnen de aangekondigde maatregelen van de Conferentie voor de Staatshervorming
niet binnen de huidige legislatuur ingevuld wor- Philippe Moureaux (PS) heeft zondag jl. op de
den. En achter de meerdere beloften mogen RTBf verklaard dat daar geen sprake kan van zijn.
vooral communautaire overwegingen gezocht Algemeen wordt aangenomen dat de kwestie pas
worden. De federale regering - vooral onder druk tijdens een volgende legislatuur aan bod komt.
van de Franstalige partijen en de vakbonden - wei- Een ander communautair debat slaat op de door
gert het Sociale Zekerheidssysteem te hervormen de Vlaamse regering gewenste fiscale autonomie.
uit schrik voor de communautarisering ervan. Daarbij wordt gedacht aan een ruime defederali-

België heeft de hoogste fiscale druk op arbeidsinkomens van alle 29 staten die lid zijn van de
Organisatie van Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO). Tot de fiscale druk horen
de inkomensbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen van werknemers en werkgevers. De federale regering kondigde reeds een loonlastenverlaging voor de werkgevers aan. Bovendien heeft het
kabinet Verhofstadt beslist de belastingsschalen te
herindexeren en de aanvullende crisisbelasting
geleidelijk af te schaffen. Daarbovenop leidde
ministervan Fitimciën DidierReynders (PRL) een
belastingshervorming in. Aan de verlaging van de
personenbelasting wordt een bedrag van 80 miljard fr. gekoppeld. Dit alles wil de regering doorvoeren zonder te besparen in de Sociale
Zekerheid.

sering van de personenbelasting. Onder druk van
VU&ID willen de Vlaamse meerderheidspartijen
dit thema in 2001 aankaarten, wanneer opnieuw
onderhandeld wordt over de fmanciering van het
onderwijs. De federale minister van Financiën
Reynders probeert echter de Vlaamse regering
een voetje te lichten met zijn aangekondigde verlaging van de personenbelasting. Daarin ziet hij
een middel om de vraag naarfiscaleautonomie af
te remmen. Moureaux is dan weer van oordeel
dat het dossier over het onderwijs niet kan en
mag gekoppeld worden aan dat van de fiscale
autonomie.
Rest er voorlopig het dossier over de defederalisering van Landbouw en Buitenlandse Handel. In
de Costa verklaarden de partijen zich bereid tot
de splitsing van Landbouw. Alleen weigert federaal minister van Landbouw Jaa/fe Gabriels (VLD)
de nodige documenten ter beschikking te stellen.
Ook staatssecretaris van Buitenlandse Handel
Pierre Chevalier (VLD) staat op de rem. Hij en in
het bijzonder zijn voogdijminister Louis Michel
(PRL) verzetten zich tegen het toekennen van de
exportbevoegdheid aan de gewesten. Dat begint
zelfs Moureaux op de zenuwen te werken. Allicht
wordt Michel in alle discretie gesteund door het
hof, prins Filip is immers voorzitter van de
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
(BDBH).
De VU vindt dat alle partijen duidelijke standpunten moeten innemen. Van de federale premier
wordt ter zake wat meer animo verwacht.
Meerdere tenoren van de partijen leggen bovendien informele contacten met Franstalige politici
en met andere Vlaamse partijen. De VU zal zelf
met stevig onderbouwde dossiers naar buiten
komen Die moeten zowel de Vlaamse bevolking
als de Franstaligen overtuigen van het nut van een
verdere staatshervorming.

(evdc)
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VLD-kamerlid Guy Hove stelde een schriftelijke
parlementaire vraag aan de minister van Sociale
Zaken met het 'extra' vakantiegeld voor
schoolverlaters als onderwerp. Wanneer die jonger
zijn dan 25 en binnen een termijn van vier
kennis meestal via de vakbonden, die in de
maanden na afstuderen als arbeider (!) aan de
praktijk de indruk wekken dat het geld enkel via
slag gaan hebben ze recht op een financieel
hen te krijgen is. 'Zou zo'n informatie niet beter
bijzonder interessante 'premie'. Alleen-, velen weten
algemeen verspreid kunnen worden?', vroeg Hove
dat niet. En zij die het wel weten, krijgen die

zeer terecht. Uit Vandenbrouckes antwoord kon
worden afgeleid dat er jaarlijks een persbericht
wordt verspreid dat „in de publicaties van de
werknemers- en werkgeversorganisaties, alsmede
door sommige kranten (sic) overgenomen wordt."
Er zou inmiddels worden gewerkt aan een
methode om alle jongeren in deze situatie
rechtstreeks te informeren. Daar mag wat spoed
achter worden gezet.
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1^ emocratie. Doe er zelf wat aan. Begin in je
gemeente". IVIet deze siogan gaf Viaams nninister van Binneniandse Aangelegenheden Jolian
Sauwens het officiële startschot voor de aanloop
naar de provincie- en gemeenteraadsverl<iezingen.
Hij wil het vertrouwen in de politiel< herstellen en
richt een oproep tot alle Vlamingen om actief aan
de democratie te bouwen.

Sauwens
start campagne
voor 8 oktober
Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Johan
Sauwens
(VU&ID) wil werk maken van de lokale
verkiezingen op 8 oktober 2000. Op
gemeentelijk niveau is de betrokkenheid
van de burger bij het politieke leven het
hoogst. De kleinste kring van de democratie is dan ook de plaats waar de groeiende
antipolitiek moet worden afgeremd. Uit
de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND
1998) blijkt immers dat de Vlamingen
meer vertrouwen hebben in de werking
van de democratie op gemeentelijk vlak
(68,1%) dan op Vlaams (57,9%) of op
federaal vlak (46,4%).
LEERSCHOOL
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Uit de cijfergegevens mag blijken dat de
lokale besturen een prominente plaats

innemen in het Vlaams bestuurlijk landschap. In 1997 gaven de Vlaamse gemeenten 206 miljard fr. uit of 35.250 fr. per
inwoner. Ze ontvingen 240 miljard fr.
waarvan 40% uit lokale belastingen. Voor
de vijf Vlaamse provincies bedragen de
uitgaven 29,763 miljard fr. en de ontvangsten 26,817 miljard fr De lokale overheden zijn bovendien belangrijke werkgevers: ze stellen samen 90.000 mensen te
werk. Het hoeft dan ook geen verwondering dat de begroting Binnenlandse
Aangelegenheden met 61,9 miljard fr. één
van de grootste uitgavenpakketten van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap
is: 10% van het totaal.
De Vlaamse regering die de lokale besturen als een gelijkwaardige partner
beschouwt, wil ook haar bijdrage leveren
voor een succesrijk en correct verloop van

Emancipatiebeleid in ministerie
Viaamse Gemeenschap
Vrijdag 11 februari jl. heeft de Vlaamse regering
de l<rachtlijnen van het
Positief-Actiepian 2000 van de Dienst
Emancipatiezaken van het Ministerie van de
Viaamse Gemeenschap (MVC) onderschreven.
Tevens werd Sandra Eycl<mans ais nieuwe
opdrachthoudster voor Emancipatiezai<en aangesteld. Zij staat onder de voogdij van de
Viaamse minister van Ambtenarenzai<en Jotian
Sauwens.
in navolging van het Positief Actieplan wil de
minister de instroom en doorstroming van
vrouwen in het MVC bevorderen. Momenteel
vormen vrouwelijl<e personeelsleden slechts
22% van het personeelsbestand in niveau A, De
oorzaak ligt onder meer in het feit dat een leidinggevende functie niet gepaard mag gaan
met deeltijds werk. Via wetenschappelijk onderzoek en het opstarten van pilootprojecten zal
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nagegaan worden of om men op topniveau wel
deeltijds aan de slag kan. Positieve resultaten
zullen tot veralgemeende toepassingen leiden.
Bovendien wordt de invoering van alternatieve
werkvormen zoals telewerk onderzocht.
Ook het beleid inzake ongewenst seksueel
gedrag op het werk begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. Het MVC werkt op dit terrein
samen met het extern adviesbureau LIMITS.
Klachten worden behandeld via informele weg.
In 99% van de gevallen leidt dit tot positieve
resultaten. De toename van klachten wijst op
een grotere openheid en een groeiend vertrouwen in het voornemen van het ministerie om
paal en perk te stellen aan ongewenst seksueel
gedrag. Tot slot wordt gestreefd naar Integratie
van allochtonen en personen met een handicap
in het globaal personeelsbeleid.

gv)

gebied gaat het om 653 gemeenteraadsleden Daarnaast worden ook 441 provincieraadsleden verkozen. Voor de goede
werking van de instellingen is het van het
grootste belang dat het politiek personeel
een degelijk inzicht heeft in de problemen
en de procedures die er aan bod komen.
De toenemende complexiteit van het
beleid vormt voor mensen die een bijzondere opleiding en achtergrond ontberen
een hoge drempel om de stap naar de
politiek te zetten. Met aUe gevolgen van
dien voor de representativiteit en de
democratische werking van de instellingen.
Om het gevaar van een 'duale democratie'
te vermijden, beschouwt de Vlaamse regeringzet
het als haar plicht om al wie een poliVlaams minister Johar) Sauwens (VU&ID)
tiektemandaat ambieert, te informeren over
de Vlamingen aan om de lokale democratie
onderbouwen. de werking van de lokale besturen en over
de beleidsdomeinen waarmee zij als mandataris in contact kunnen komen. Nog
voor 8 oktober zullen op verschillende
de lokale verkiezingen. Daarom wordt een
plaatsen in de provincies vormingscursusbudget van 60 miljoen fr. uitgetrokken
sen worden aangeboden aan de kandivoor een informatie-, sensibiliserings- en
daat-mandatarissen. Nadien zal dit aanbod
vormingscampagne.
naar alle geïnteresseerden worden uitgeDe eerste fase van deze campagne vangt in
breid. Uiteraard is daarbij geen van enige
maart a.s. aan en loopt door tijdens de
partijpohtieke duiding.
maand april. Via advertenties in tijdschriften en radiospots worden de burgers aanDISTRICTSRADEN
gemoedigd zich kandidaat te stellen. Een
vernieuwing van het politiek personeel is
immers levensnoodzakelijk voor een
Op 14 februari jl. keurde Johan Sauwens
degelijke werking van de democratie. De
het Antwerpse gemeenteraadsbesluit van
lokale politiek is bovendien de ideale leer20 december 1999 goed waarbij werd
school voor politici. Op het lokaal niveau
overgegaan tot de oprichting van districtsstaan concrete dossiers centraal die rechtraden. Hiermee wordt het licht op groen
streeks betrekking hebben op het dagegezet voor de allereerste rechtstreekse
lijks leven van de burger. Dit werkt dremverkiezing van binnengemeentelijke dispelverlagend voor mogelijke kandidaattrictsraden in Vlaanderen, een herkenbare
mandatarissen.
realisatie op het vlak van bestuurlijke vernieuwing. Decentralisatie verhoogt de
In september volgt een campagne die de
herkenbaarheid van het lokale beleid en
burger moet overtuigen van het belang
de vertrouwdheid met lokale mandatarisvan zijn stem en van het lokale niveau. De
sen. Aldus wordt het beleid in Antwerpen
boodschap luidt dat hij door zijn stem wel
dichter bij de burger gebracht. In de
degelijk invloed op het beleid kan uitoefeMetropool zullen op 8 oktober a.s. 9 disnen en dat de keuze van de burger dus
trictsraden worden samengesteld. Het
van belang is.
gaat om de gebiedsomschrijvingen AntBijzondere aandacht gaat naar de EU-burwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvlietgers die in de Vlaamse gemeenten wonen
Lillo, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem
en voor het eerst aan verkiezingen kunen Wikijk. De districtsraden buigen zich
nen deelnemen. Met advertenties in de
over
een brede waaier van lokale aangelepers die zich op buitenlanders richt, wil
genheden
zoals groenvoorziening, opende Vlaamse regering de EU-burgers op de
bare
werken,
verkeersveiligheid, lokaal
hoogte brengen van de rol en het belang
cultuurbeleid, jeugdbeleid en seniorenbevan de lokale besturen in Vlaanderen. Om
leid.
deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, moeten zij zich inschrijven op de kiezerslijst van de gemeente via een aanvraagformulier dat gratis kan bekomen
worden bij het gemeentebestuur.
VORMINGSAANBOD
Op 8 oktober worden in 308 gemeenten
van het Vlaams Gewest 7.276 raadsleden
verkozen. In het Brussels hoofdstedelijk

Minister Sauwens vraagt het Antwerps
stadsbestuur aanvullende besluiten te
nemen om de bevoegdheden van de districtsraden verder af te lijnen. Voorts
merkt hij op dat hun leden rechtstreeks
worden verkozen en de districtsraad bijgevolg geen afspiegeling hoeft te zijn van
de gemeenteraad.
Joris Muidenbroucke

laams minister van Cultuur Bert Anciaux gaf in het
stadhuis van Gent het startschot voor de oprichting
van een ambitieus Forum voor Muziek, Dans en
Beeldcultuur De Vlaamse regering wil daarvoor eventueel
1 miljard fr uitrekken. De stad Gent komt met 500
miljoen fr. over de brug. Gerard Mortier wordt
projectcoördinator, Karel Vinck voorzitter van de vzw
Muziekforum.

V

Het ontbreken van een degelijke concertzaal in Gent is een oud zeer. Natuurlijk is er
de mooie zaal Vooruit, maar daar zijn de
(zit)plaatsen beperkt en de akoestiek niet
perfect. Flanders Expo biedt wel voldoende
ruimte voor grootse concerten, maar de
kwaliteit van het geluid is er ronduit afgrijselijk, terwijl de toegangskaarten peperduur zijn.
VOORGESCHIEDENIS
De concrete vraag naar een optimale concertzaal kwam reeds in 1996 vanuit de
Wenc^-managementschool. De stad Gent
boog zich over het probleem, er werd een
artistieke werkgroep aangesteld met o.m.
Daan Bauwens, André Berkvens en Jan
Briers. Die werkgroep en de stad Gent zouden vanaf de zomer van 1997 nauw gaan
samenwerken met de in Gent geboren en
getogen Gerard Mortier. Van toen af verruimden de ambities. Het zou niet enkel
meer om een muziekzaal, maar om een
Forum voor Muziek, Dans en Beeldende
Kunst gaan. Ook VU&ID-schepen Lieven
Decaluwe werd een gedreven pleitbezorger. Daar zijn meerdere redenen voor. De
stad Gent kan best een internationaal
gerenommeerd KunstenForum gebruiken.
Niet dat er ter zake geen waardevolle initiatieven bestaan. Gent speelt op meerdere
kunstenterreinen een toonaangevende rol.
Toch is een Forum voor de bestaande culturele instellingen noodzakelijk. De Blauwe
Maandag Compagnie of het Gents
Filmfestival kunnen gebruik maken van de
accommodatie die het nieuwe centrum zal
bieden. Projectcoördinator Gerard Mortier
wil bovendien samenwerken met internationale gezelschappen uit Amsterdam,
Keulen Londen en Parijs. Er wordt op een
24 meter hoge zaal van 1800 zitplaatsen en
4000 staanplaatsen gemikt. Er is sprake van
een bewegende vloer en een verplaatsbaar
podium. Mortier staat erop ook jonge kunstenaars of onüuikende projeaen logistieke
en administratieve steun te verlenen. „Ook
diegenen met minder geld zullen we aanspreken. En wees gerust, we zullen de
jonge creatievellingen niet doodknuffelen."
NOODZAAK EN INZICHT
„Het nieuwe initiatief is uit noodzaak én
inzicht ontstaan." Zo vatte Vlaams minister
van Cultuur Bert Anciaux (VU&ID) de
genese van het project gevat samen. Zo is er
het inzicht dat kunst niet meer is was het
was. De evolutie ligt vooral in de multidisciplinaire aanpak. Denk aan de toenemende symbiose tussen muziek, dans en beeld.
Dit samengaan wordt in de hand gewerkt
door de multimedia. Mortier wil daar met
het Forum op inspelen, een voortrekkersrol
spelen. Het gaat er ook om de betekenis
van muziek, dans en beeld voor de eerst-

volgende vijftig jaren in kaart te brengen.
De projectcoördinator wil daarmee geenszins de traditie uit het oog verliezen. Wel
integendeel. „Zou het niet interessant zijn
een studieprogramma te organiseren over
de rijke traditie van de Europese dans." Hij
legde sterk de nadruk op folk en etnische
muziek; ook jazz en rock moet kunnen.
En wat met kunst als volksverheffing?
Mortier is er de man niet naar om dergelijke woorden in de mond te nemen.
Niettemin dicht hij kunst een 'educatieve'
rol toe. Ook daar hoort het Forum garant
voor te staan. „Op speelse wijze en met virtuele middelen willen we kinderen bekend
maken met kunstuitingen. Ik droom tevens

wintercircus en het coUiseum bevonden.
Sindsdien groeide er in die wijk een culturele leemte, de jongste vijf jaar stond
het eertijds bloeiend uitgaansleven er op
een laag pitje. Dat laatste is in Gent overigens een algemeen verschijnsel. Onder
meer door het mobiliteitsplan en ondanks

Anciaux steunt
Gents Kunstenforum
van een groot filharmonisch koor van studenten."
DE DRIE TORENS
Daarmee belanden we bij een ander
inzicht. Het KunstenForum zou in de studentenwijk worden opgetrokken. Het
situeert zich aan de rand van de historische Kuip, nabij het Zuidpark. Daar, aan
de Waalse Krook, waar zich vroeger het

het toenemend toerisme, valt de stad tijdens de week nogal vroeg in slaap.
Daartegen moet het Forum weerwerk bieden. Temeer, daar het de culturele as van
de Kouter tot de Blandijnberg herstelt.
Tegelijk kan de buurt geherwaardeerd,
opgefrist, gerenoveerd worden. Tot slot
zal het Forum midden de de drie torens
van Gent en de Boekentoren staan, wat
een architecturale meerwaarde biedt. Het
wordt een hoog gebouw, verlicht en

meteen zichtbaar zodra men Gent binnenrijdt, met een terras en bijhorend uitzicht
over de historische sites en de Schelde.
Met deze argumenten konden de stad en
Mortier de Vlaamse minister van Cultuur,
tevens van Stedelijk Beleid, makkefijker
overtuigen. Het is geen toeval dat de
minister 1 miljard fr. uit het cultuurinvesteringsfonds ter beschikking houdt.
Bert Anciaux: „üe Vlaamse gemeenschap,
de provincie Oost-Vlaanderen en de stad
Gent erkennen de waarde van een artistieke groeipool voor de stedeUjke ontwikkeling. Het Forum kan een nieuwe draaischijf in het stedelijk leven worden. Ik
geloof sterk in dergelijke positieve signalen voor de levenskwaliteit in de stad.
Samen met stadsvernieuwing, de mobiüteitsaanpak, de aandacht voor het erfgoed,
de stimuli voor het stedeUjk wonen en de
economische heropleving, is de bouw van
het Forum een uitingsvorm van positief
stedelijk beleid. Dat maakt de kern uit van
mijn beleidsintenties."
(evdc)

Mortier moet
stevige dossiers klaarstomen. Pas dan
wil Anciaux
1 miljard fr.
vrijmaken voor
een Gents
Forum voor
Muziek, Dans
en
Beeldcultuur.
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Niet over één nacht ijs
Gerard Mortier, de projectcoördinator van
het Forum voor Muziek, Dans en Beeid, is
een gedreven man die reeds menig lieilig
Inuisje lieeft gesioopt. Zo zette liij de Gentse
Opera op nieuwe sporen. Tegen de wii van
de val<bonden, moesten de nochtans voor
het leven benoemde artiesten een (her)examen afleggen. Wie niet aan de door Mortier
gewenste artistiei<e kwaliteiten voldeed,
werd vervangen. Dat l<enmerkt de
Centenaar. Hij bezit de gave oude culturele
tempels te hervormen tot bloeiende en vernieuwende centra Daartegenover etst hij
een artistieke, visionaire en organisatorische
vrijheid. Mortier wil grenzen verleggen,
aanziet zijn opdracht steeds als een maatschappelijke, vernieuwende uitdaging, kan
Jongeren begeesteren, bespeelt de media
als geen ander, denkt mondiaal.
Als artistiek directeur van de Salsburger
Festpieie trok hij met een dergelijke aanpak
een internationaal publiek aan, maar trapte
hIj tevens op de zere tenen van de
Oostenrijkse gegoede en conservatieve burgerij. ,,Zij hebben mij voortdurend bekampt.
Jörg Haider en zijn partij lieten geen kans

onverlet om mij te bestrijden. Ze vertelden
leugens, onder meer over mijn wedde."
Dat verwijt blijft hem achtervolgen.
Vandaag hoeft Mortier naar eigen zeggen
geen geld voor het in de steigers zetten van
het Gents Forum. Aan het project hangt
niettemin een behoorlijk kostenplaatje.
Slechts met stevig onderbouwde dossiers
wil Mortier de overheden over de brug krijgen. De stad Gent belooft nu reeds 500 miljoen fr. en staat in voor de ontelgenlngskosten. De Bestendige Deputatie van OostVlaanderen aarzelt nog, maar wil zich niettemin engageren voor het projectsecretariaat. Op vraag van de stad Gent, trekt de
Vlaamse regehng 10 miljoen fr. uit voor de
eerste studies over het bouwprogramma en
de exploitatie.
Intussen houdt Vlaams minister van Cultuur
Bert Anciaux één miljard fr. ter beschikking.
,,De Vlaamse regering zal oordelen op basis
van een volledig dossier, dat de artistieke,
infrastructurele en financiële gevolgen
nauwkeung zal beschrijven. Om de kans op
slagen te versterken heb Ik voorgesteld dat
de vzw Muziekforum zal geleid worden door

een vertrouwenspersoon met economisch
en maatschappelijk inzicht Ik ben ten zeerste verheugd dat Karel Vincl(, ex-voorzitter
van het VEV dit boeiende avontuur mee
gestalte wil geven."
Mortier en Vinck kennen de knepen van het
mecenaat Mortier, De bakkerszoon uit
Cent, verwijst naar de Vlaamse club De
Warande.
Mortier is ook een beetje politicus, doorziet
gevoeligheden en is tactischer geworden.
Hij heeft het over het belangrijkste muziekcentrum van de Vlaamse gemeenschap,
over Vlaanderen als regio van Europa, over
een intense samenwerking met Rotterdam
en Frans- Vlaanderen
De 57-jarige
Centenaar zegt de steun te hebben van alle
democratische partijen, hoopt binnenkort
op een welwillende parlementaire meerderheid en trekt met zijn Forum ten strijde
tegen het Vlaams Blok. Het viel daarbij op
hoe sterk Mortier de nadruk legde op algemene culturele toegankelijkheid en op het
onderhouden van contacten met alle lagen
van de Gentse bevolking.
(evdc)
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ankzij de klacht van europarlementslid Nelly Maes
heeft het gerecht een aanknopingspunt om
voormalig commissaris Edith Cresson, adviseur-tandarts
René Berthelot en zes ambtenaren op de rooster te leggen
over vermeende wanpraktijken op het kabinet-Cresson. In
het belang van het onderzoek moet commissievoorzitter
Romano Prodi zo snel mogelijk de diplomatieke
onschendbaarheid van de betrokkenen opheffen.
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Edith Cresson,
voor wie de
klokken
lulden...
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De Franse socialiste Edith Cresson was van
'95 tot '99 Europees commissaris voor
Wetenschappelijk Onderzoek. In die hoedanigheid droeg ze onder meer de verantwoordelijkheid voor het Leonardo-programma. Belangrijkste doelstellingen van
Leonardo waren de vorming van laaggeschoolden en een betere coördinatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Een
intern rapport van de Commissie oordeelde zeer negatief over het beheer dat het
privé-bedrijf Agenor voor dit project voerde. Er was sprake van valse facturen voor
niet geleverde prestaties en onregehnatigheden bij de betaling van sociale zekerheidsbijdragen.
Deze wantoestanden werden op 6 januari
'99 aangeklaagd tijdens een extra vergadering van de commissie Sociale Zaken van
het Europees Parlement in Brussel. Nelly
Maes sprak toen uitdrukkelijk haar wantrouwen uit ten aanzien van commissaris
Cresson. Ze kreeg de steun van haar colle-

ga's, met inbegrip van de socialistische
groep. Naderhand zouden de socialisten
terugkrabbelen met hun kritiek op
Cresson. De inderhaast ontboden commissaris legde dezelfde dag nog een verklaring af. Ze ontkende alle aanklachten
en bleef bij haar standpunt dat er 'niets
aan de hand is'.

Vrijdagavond, 23 uur startte voor Eduardo
Martinez Apestegia en twee gezellen de reis
van tweemaal 800 km naar 'het zonnige
Zuiden'; Eduardo, de jongste van negen kinderen die de familie Apestegia telt, was 14 jaar
toen zijn broer Kiko door de Franse politie werd
gearresteerd en overgedragen aan Spanje.
,,We hebben geluk dat we met z'n negenen zijn
en we ons zo kunnen aflossen en de kosten
delen " De vrienden en familieleden van Kiko
leggen jaarlijks méér dan 40 000 kilometer af
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Leonardo-programma: de ontwerp-audit
van juli '98, de audit van 18 november '98,
de repliek van de diensten van Cresson en
de uiteindelijke tekst met de conclusies van
de financiële auditeurs. Maes vroeg het
Brusselse gerecht onmiddellijk een gerechtelijke procedure op te starten.
KLOKKENLUIDER
In juni '99 werden bij de Nederlandse
commissieambtenaar Paul van Buitenen

Onderzoek Cresson
in stroomversnelling
Gesterkt in haar overtuiging dat de
Commissie-5an^er het dossier in de doofpot probeerde te stoppen, besloot europarlementslid Maes een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de
Brusselse Procureur des Konings. De klachtenbundel bestond uit alle documenten die
ze in haar bezit had met betrekking tot het

Een half mensenleven
in Spaanse gevangenissen
Kiko M. Apestegia zit sedert 31 januari 2000 21
jaar in de cel Zes jaar geleden passeerde hij de
tweederde-grens van zijn gevangenschap en
zelfs de nneest ordinaire gangster komt dan vrij.
In Spanje is dat anders, tenminste als het om
Baskische militanten gaat.
De namen van de penitentiaire instellingen
waar KIko verbleef doen soms gruwelen:
Carabanchel, Sorla, Alcalé de Henares, Segovia,
Puerto I, Salto del Negro, Cordoba, Algeclras,
Nanclares de la Oca, Ciudad Real en tenslotte
Murcia, waar hij sedert 1992 is ondergebracht
Apestegia heeft de droeve eer de Baskische
gevangene met de meeste dienstjaren te zijn.
En zoals dat In het land van de Borbóns de
gewoonte is moeten de familieleden meelijden. Op 31 januari, de 21ste 'verjaardag' van
Kiko's gevangenneming, bracht Cara een verslag van een dergelijk veertiendaags 'blltsbezoek' van amper een uur aan de gevangenis
van Murcia

EUROPA

De eerste stop, na hun vertrek uit Pamplona,
vindt plaats voorbij Soria. In Madrid wordt het
stuur gewisseld om nog eens halt te houden In
Albacete. Tussen 7u.30 en 8u, In de morgen
bereikt het drietal de gevangenis van Murcia.
Bij het binnenkomen wordt meteen duidelijk
dat er een onderscheid Is In behandeling tussen de Baskische en de familieleden van de
'gewone' gevangenen. Die mogen meteen
door terwijl Eduardo en zijn gezellen het
wachthokje In moeten om uitgebreid de personalia te laten noteren, telkens wéér opnieuw
In de loop der jaren werden de bezoeken Ingekort van anderhalf tot één uur. Soms gaat het
om een contact 'vis-è-vis', soms In een hokje,
soms in een zaal die opgesmukt is met een poster van een strand en een landschap.
De Baskische gevangenen volgen zo goed en
zo kwaad als het kan de gebeurtenissen in hun
geboorteland. In de cellen zijn ze ondera/orpen
aan de grillen van de bewakers en de straffen
die er het gevolg van zijn. Een straf op zich
waren de vele keren dat er van Innchting diende veranderd. Het ergste is wel de onzekerheid
omtrent een eventuele vrijlating en het immobilisme van de Spaanse regenng
Op de terugreis worden dezelfde pit-stops aangehouden. Als er zich geen verkeersproblemen
voordoen Is het dhetal op zaterdagavond rond
7 uur weer In Pamplona, na 20 uur en 1.600 km
voor een bezoek van één uur!
Jan Maas

niet alleen bezwarende documenten
gevonden met betrekking tot het Agenordossier. Onderzoeksrechter Van Espen
stootte ook op andere mogelijke fraudegevallen. 'Klokkenluider' Van Buitenen
werkte vroeger voor de financiële controledienst van de Commissie. Tot z'n
verontwaardiging stelde hij toen vast dat
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de Commissie een aantal malafide praktijken verborgen wilde houden voor de
buitenwereld. Van Buitenen vond gehoor
bij het Europees Parlement, dat zich
'politiek' over het dossier-Agenor ontfermde.
Het verheugt Maes dat het onderzoek in
een stroomversnelling is geraakt.,,Zodra
commissievoorzitter Prodi instemt met
de vraag van het gerecht om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen van
de acht personen, kan duidelijkheid
komen in dit mistige dossier", aldus het
VU&ID-parlementslid.
Nelly Maes: „Bovendien mogen we niet
vergeten dat de halstarrigheid van
Cresson en de Franse regering heeft
geleid tot het ontslag van de volledige
Commissie-Santer in maart '99. De nieuwe ploeg van Romano Prodi zag zich dan
ook genoodzaakt om bij de installatie te
beloven komaf te maken met het wanbeheer en de vriendjespolitiek. Deze hervorming gebeurt momenteel onder de
vleugels van commissaris NeillKinnock."
(fV)

Madrid boycot
Oostenrijk
en Basl<enldnd
Ook de Spaanse regering sprak zich uit
voor maatregelen tegen Oostenrijk.
Hoewel de regerende Partido Popular (PP)
heel wat bewonderaars en gewezen aanhangers van dictator Franco in zijn rangen
telt, profileert premier Aznar zich nu als
fervent antifascist. Dat Aznar dit doet op
een dikke maand voor de parlementsverkiezingen is geen toeval. De socialistische
PSOE en het communistische lU hebben
immers een electoraal pact gesloten om te
vermijden dat de rechtse PP zoals vorige
keer met het spreekwoordelijke been gaat
lopen. Dus moet Aznar om partijstrategische redenen zijn PP naar het politieke centrum opschuiven om daar stemmen af te
snoepen.
De antifascistische opstelling van Madrid
moet dus met het nodige zout genomen
worden. Vergeten we niet dat na 'la
Transition', de overgang van de Franco-dictatuur naar het 'democratische Spanje',
franquistische ambtenaren, rechters, militairen en politieagenten ongestoord hun
functie konden blijven uitoefenen.
Bovendien is het in Salzburg vooralsnog
niet tot hevige rassenrellen gekomen zoals
in Zuid-Spanje.
Maar Madrid ging nog een stapje verder.
Op 2 februari jl. verklaarde de Spaanse
vice-premier Rodrigo Rato in Barcelona dat

de EU-staten de regering van de Baskische
Autonome Gemeenschap (CAV) op dezelfde manier moeten behandelen als de
Oostenrijkse regering. De Baskische minderheidsregering bestaat uit ministers van
de Partido Nacionalista Vasco (PNV) en
Eusko Alkartasuna (EA) en wordt vanuit de
oppositie gesteund door Euskal Herritarok
(EH). PNV en EA zijn democratische nationalistische partijen die net als de VU deel
uitmaken van de Europese parlementsfiactie Groenen/Europese Vrije Alliantie.
Euskal Herritarok daarentegen is ontstaan
uit Herri Batasuna dat beschouwd wordt
als de politieke arm van de ETA. Na de ETAaanslag op de Spaanse luitenant-kolonel
Blanco begin dit jaar eiste Madrid dat PNV
en EA alle contacten met EH zouden verbreken. Beide Baskische regeringspartijen
willen echter verder werken aan een vredesproces. In september '98 had ETA een
eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd. Dit
gebeurde na de ondertekening van het
'Akkoord van Lizarra' door PNy EA, EH en
lU. De ondertekenaars wilden een vredesproces starten naar Noord-Iers voorbeeld.
Sindsdien had ETA geen aanslagen meer
gepleegd, het motiveerde de hememing
van gewapende acties door de weigering
van Madrid om politieke stappen te zetten
in de richting van zo'n vredesproces.

nder identiteit moet verstaan worden 'een zelfgevoel
dat door de tijden heen een gevoel van eenheid in
persoonlijkheid biedt'. Peter De Roover en Eric Ponette, de
initiatiefnemers van een hoek over identiteit, gaan ervan
uit dat deze definitie kan overgedragen worden op een
volk. De negationisten daarentegen loochenen dit
uitgangspunt of hollen het uit. Door wederzijdse
emotionaliteit durft het debat wel eens ontsporen.

O
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Het debat over identiteit kristalliseert zich
rond de vragen of er een Vlaamse en/of
Belgische identiteit bestaat en welke
domineert, of identiteit samenhangt met
een bepaald territorium en of het verdwijnen van nationale identiteiten wel echt zo
erg is
Slechts 'pure negationisten' beantwoorden de eerste vraag negatief Anderen zijn
van mening dat de Vlaamse identiteit louter 'regionaal-lokaal' is en ondergeschikt
aan de overkoepelende Belgische identiteit Bepaalde bevestigers van de eerste
vraag koppelen identiteit los van het territoriahteitspnncipe
De volksidentiteit berust op de basisstelling dat de mens een groepswezen is en
dus in interactie leeft met zijn medemensen, door onder andere geografische aaneensluiting ressorterend binnen een specifiek referentiekader
Als lid van een groep, met de anderen, kan
de mens een voorstelling van zichzelf
maken, met andere woorden zijn 'identiteit' vinden Het vaderland is aldus de
'groep waann men zich thuisvoelt' in
gemeenschap met één taal, één geschiedenis, één levenswijze
De volkscultuur is 'de verzameling van
culturele vormen, karaktenstiek voor een
bepaald volk of land' Het is die cultuur
die de 'groepsidentiteit' bepaaft Het is
moeilijk deze objectief vast te stellen
Bestaat er inderdaad zo iets als een
Vlaams referentiekader'
Een twintigtal pubhcisten geeft in het
boek 'Hoe Vlaams zijn de Vlamingen'
Over identiteit'' een antwoord Hier een
korte samenvatting van hun stellingen
Ludo Abtcht positioneert zeer nadrukkelijk de wereld in Vlaanderen en
Vlaanderen in de wereld Voor hem hangt
interne solidanteit samen met interculturaliteit Vlaanderen dient een gelijkwaardige verdragspartner te zijn met alle nabije
en verre buren De auteur maakt een
onderscheid tussen 'kosmopolitisme' dat
streeft naar een wereldburgerschap en
universele vrede en 'internationalisme'
dat vertrekt vanuit de sterke band met de
eigen bevolking en cultuur Voor hem is er
zeker geen discongruentie tussen de
beklemtoning van de Vlaamse identiteit
en een efficiënte vorm van internationale
solidariteit
Louts Baeck wijst op de spanning tussen
'mondialisering' en 'eigenheid Het einde
van de Koude Oorlog gaf nieuwe ruimte
aan de beklemtoning van nationalistische
stromingen en culturele eigenheden De
postkoloniale ontwikkeling wordt inderdaad gekenmerkt door een 'cultureel
nationalisme ', gestoeld op een meer subjectieve waardebeleving en grotere
belangstelling voor het heterogene, het
particuliere en het eigene
Volgens Raoul Bauer staat Vlaanderen,

SAMENLEVING

historisch bekeken, centraal in een WestEuropese traditie, op de breuklijn tussen
de Duitse en Franse cultuur en als voortrekker van de Europese gedachte
Vlaanderen heeft zijn identiteit trouwens
steeds met open vensters op de wereld
beleefd en ingevuld
OOK GASTVRIJHEID
Ludo Beheydt heeft het in zijn bijdrage
over de band tussen 'taal en culturele
identiteit' Culturele identiteit blijft voor
hem een 'constructie' om onze behoefte
aan 'maatschappehjke geborgenheid en
groepssolidariteit' psychologisch te
onderbouwen Taal blijft daarin een
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HE Mertens heeft het over nationale
identiteit en evangelische waarden Hij
vat geloof op als een kwestie van waarden,
meer dan van waarheden Geloof veronderstelt een vrij-wiUig levensengagement
Helemaal bovenaan de christelijke waardeschaal pnjken volgens de auteur vrijheid' en 'solidariteit' De beleefbaarheid
van deze waarden veronderstelt een pohtiek, wettelijk kader Vrijheid en solidariteit hebben volgens deze theoloog alles te
maken met identiteitsbesef, dat bepaald
wordt door historisch inzicht Mertens
pleit dan ook voor een gezond volksnationahsme, dat op tolerante basis de andere
nooit uitsluit
Harold van de Perre behandelt het thema

Op zoek naar
nestwarmte
belangnjke factor en fungeert als 'het
geheugen, de expressie en het symbool
van een cultuur' Taal is een 'erfgoed', een
gemeenschappelijk instrument binnen
een groep Taal is voor Vlaanderen zowel
een emancipatie-instrument als een identiteitssymbool
Yvan vanden Berghe ziet identiteit eerder
cultureel dan wel nationaal of etnisch
bepaald Identiteit is voor hem dynamisch
en subjectief, al of met leidend tot solidariteit Het 'negationisme' terzake vindt hij
'onwetenschappelijk'
Democratisch
volksnationalisme bhjft voor de auteur
een respectabele stroming, die niet dient
te leiden tot 'xenofobie en racisme'
Boudewtjn Bouckaert behandeft de problematiek van de migranten in
Vlaanderen Hij dnngt aan op een bepaalde graad van integratie in onze cultuur
vanwege de migranten Dit in compensatie voor geboden tolerantie, jundische en
sociale bescherming Alle aspecten van
integratiepolitiek en immigratiebeleid
zouden bevoegdheid van de gemeenschappen moeten worden
In het kader van 'toerisme en identiteit'
stellen Urbain Claeys en Karel de
Meulemeester, dat Vlaanderen over troeven beschikt een cultureel patrimonium,
een Bourgondische levensstijl en gastvrijheid, talenkennis en een centrale ligging
in Europa Terwijl / T Devreese het
gebruik van het Engels in het hoger
onderwijs bespreekt, liniaDtrkHeremans
Vlaamse identiteit aan economische welvaart De Vlaamse bestuurhjke autonomie
beïnvloedt via de cultuur ook de economie De culturele identiteit wortelt zich
ook steeds meer in economische factoren

van
de
Vlaamse
kunstidentiteit
Vlaanderen is inderdaad nog steeds een
gepnvilegieerd kunstgebied, waar de kunstenaars steeds aansluiting wisten te vinden bij de grote internationale stromingen en deze soms bepaalden
Terwijl Ene Ponette gelooft in de volkse
identiteit en het natievormende streven,
blijft de vraag naar grotere efficiëntie van
de autonome Vlaamse beleidsstructuren
en de enthousiasmering van jongeren
hiervoor, behandelt Roland Renson de
Vlaamse identiteit via de invalshoek van
de 'sport Ondertussen blijft Peter De
Roover tegen de stroom van de actuele
globalisering in obstinaat op zoek gaan
naar de betere, verantwoordelijke staat
waar nog 'nestwarmte' te vinden is
DEELSTAAT
Manu Ruys tracht te achterhalen welke
staatsstructuur de Vlaamse identiteitsbeleving het beste dient In Vlaanderen ging
de'natievorming vooraf aan de staatsvorming' De staatshervorming van 1993
bevredigt met
Voor Ruys moet
Vlaanderen een zelfstandige staat worden,
binnen een confederale structuur - indien
nog mogelijk - anders een lidstaat van de
Europese Unie Verder dient een bevoorrechte latrelatie met Nederland aangehou
den te worden
Verhelderend is de bijdrage van Robert
Senelle over 'Vlaamse identiteit en temtorialiteit' Het temtonaliteitspnncipe werd
voor het eerst gesteld in 1921, in een wet
op het gebruik der talen in bestuurszaken
De bestuurstaal werd hienn bepaald door
het gebied waar de bestuurshandehng

Hoe Vlaams
zijn de —
Vlamingen?
O v e r
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gesteld werd Daarop volgde de vastlegging van de taalgrens (1962) en de indeling van het land m vier taalgebieden
(1963) Het temtonahteitspnncipe met
vaste grenzen werd grondwettelijk in
december 1970 Hierop werd dan het
Belgisch federalisme'
uitgebouwd
Vandaag dient Vlaanderen op te komen
voor zijn Vlaamse culturele identiteit binnen de EU
Volgens de auteur zijn taalfacUiteiten in
stnjd met het prmcipe van de eentaligheid
van de taalgebieden, voor hem moet
Vlaanderen een volwaardige deelstaat van
het federale België worden
Matthias E Storme accentueert de 'cohesie' en het 'interculturele vermogen van
de culturele identiteit, m a w het collectieve zelfbewustzijn Culturele samenhongheid leidt ook naar meer welvaart Een
voldoende grote culturele cohesie is
nodig voor de goede werking van een
democratie
De bijdragen van Guido Vanheestvtjck
over 'Vlaamse identiteit en Europa' en van
Fernand
Vanhemelryck
over
Geschiedenis en identiteit sluiten de
reeks af
Dit boek, met altijd gemakkelijk om lezen,
mag zeker met ontbreken in de bibliotheek van elke rechtgeaarde volksnationalist, het IS niet alleen een goed gestofieerde historische herbronning, het biedt op
gefundeerde wijze de nodige wetenschappelijke argumenten tegen de negationistische loochening en ndiculisenng van de
Vlaamse identiteit uit welke hoek deze
ook mag komen
Dirk Stappaerts

°» Hoe Vlaams zijn de Vlamingen'
Over identiteit. Uitg Davidsfonds,
Leuven, 2000. 137 blz., 595 fr
17 februari 2000

Met drt boek is
het debat over
Vlaamse
identiteit niet
beslecht, maar
het helpt...
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Directies Kempense
ziel<enliuizen spelen
vreemd spel

De regionale VU-krant

Vlaams-lerse
avond
te Centbrugge
Op vrijdag 10 maart 2000 verzorgt mr. Piet De Pauw
een voordracht met als thema.- ,,Een Volk wordt
staat!'.
Daarin brengt hij een historisch beeld van de staatsvorming van de republiek Eire (Ierland), Hierbij wordt
aandacht besteed aan de burgeroorlog: de beweging
'Sinn Fein' en haar militaire vleugel (IRA) die in de jaren
'60 en '70 de guerrillaoorlog tegen de bezetter hervatten; het politieke optreden van Bernadette Devlin;
de nieuwe machtsgreep van 'Londen' in 1972 en de
feitelijke militaire bezetting van Ulster (Noord-lerland);
de hongerstakingen, het statuut van de IRA-gevangenen en het rapport over 'Schendingen van de mensenrechten en de rechten van de verdediging ten aanzien van Ierse republikeinse gevangenen' dat steun
vond bij een meerderheid van Europese parlementsleden; de recente politieke ontwikkelingen;...
Nadien krijgen de toehoorders de gelegenheid tot
vraagstelling.
De lezing wordt ingeleid door lerland-specialist Ivan
Ollevier, VRT-TV1-journalist.
Om 19u 30 start 'Paddy Murphy's Wife', met traditionele Ierse volksmuziek, en later op de avond treedt de
groep 'Sneyssens' uit Evergem op met Vlaamse volksdansen
De Kelten, Vlaamse migranten en kolonisten aan de
Ierse Oostkust, de Ierse abt St-Brandaan, de Ierse universiteit Leuven, de solidariteit met de Zuid-Afnkaanse
Boeren, het Gaelic, tijdens WO 1 'in Flanders Fields' als
kanonnenvlees ingezet, het ontwerp van Joe English
als Hendenhuldezerkje voor Vlaamse gesneuvelden...
Hierover handelt de tentoonstelling 'Over twee oude
bekenden, 20 eeuwen Vlaams-lerse relaties'. Dit Is een
project van Vrede en Anjer, toegankelijk vanaf 17u.
Afspraak op vrijdag 10 maart 2000, vanaf 17u., dienstencentrum Centbrugge, Braemkasteelstraat 45 te
Gentbrugge.
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Half augustus van vorig jaar luidden de
Kempense ziekenhuizen de alannbel, de
bezettingspercentages werden gedurende
de eerste helft van 1999 serieus overschreden. In een oproep via de media gaven de
directies uiting aan hun ongenoegen. De
broodnodige subsidies zouden door overbezetting aan hun neus voorbijgaan
Onmiddellijk nam VU-parlementslid Kris
Van Dyck zich deze problematiek ter harte.
Na telefonisch contact met de betreffende
ziekenhuizen trachtte hij, samen met andere Kempense parlementairen, de directies
rond tafel te krijgen. Het was zijn ben^chting om via een rondetafelgesprek, geprogrammeerd op 15 september, tot een constructieve oplossing te komen.

WELK BELANG EN...
Kris Van Dyck: ,,Na enkele telefonische
contacten met de betreffende ziekenhuizen
voelde ik snel een teneur van 'kom a.u.b.
niet in onze pot roeren, we lossen het probleem wel zeff op!' De directies zagen de
vergadering van 15 september met de
plaatselijke politici niet zitten. Ze bleken
die dag allemaal bezet te zijn ofwel was de
tijd te kort om het dossier tot in de details
voor te bereiden. Sommige directies vonden het beter om wachten tot de fusiegesprekken achter de rug zouden zijn. Ik heb
die argumenten ten volle gerespecteerd."
In november '99 nam Van Dyck contact op
met professor Sermeus (KUL) om samen
met hem de problematiek van Kempense

voor de plaatsing van zo'n MNR-scanner."
Omdat Van Dyck deze problematiek reeds
geruime tijd op de voet volgde vroeg hij de
directies om de bezettingspercentages van
het jaar 1999 te krijgen. Deze cijfers zijn
belangrijk om een globaal beeld te krijgen.
De meeste directies stonden hier nogal argwanend tegenover, enkel vanuit Mol ontving hij gegevens.

...VAN WIE?
Op 12 januari 2000 richtte het parlementslid een brief naar de Kempense ziekeidiuizen met de vraag of in de toekomst overleg
en samenwerking mogelijk zijn. Op dit verzoek kreeg hij van één ziekenhuis een antwoord.
Kris Van Dyck vraagt zich af welk
óulster spel öe ölrectles van K Van Dyck: „Ik stel mij hierover vragen.
öe Kempense ziekenhuizen spelen.
Als Kempense verkozene wil ik mij, samen
met mijn collega's, inzetten voor deze problematiek. Het ACW luidt de alarmklok en
vraagt aan de Kempense politici de streekziekenhuizen te bekijken. De gegevens
belangen van de ziekenhuissector te behari.vm. bezettingspercentages en fusies wertigen. En toch staan wij voor vele gesloten
den opgevraagd bij het federaal ministerie
deuren.
van Volksgezondheid.
De fusiegesprekken zijn nog steeds niet
K Van Dyck: „In een krantenartikel van
rond, mocht dit wel het geval zijn dan had
eind december '99 lazen we dat de
de Kempen een MNR-scanner toegewezen
Kempense ziekenhuizen naast de plaatsing
gekregen! Ik vraag mij dan ook af welk spel
van een MNR-scanner grijpen. De reden
men hier aan het spelen is? Naar mijn aanwas dat zij niet voldoende opnamen per
voelen
denken sommige directies enkel in
jaar hebben. Maar als we het aantal behaneigenbelang en niet aan het belang van de
delingen in de verschillende ziekenhuizen
Kempense patiënten. En dat kan toch de
optellen zien we dat er ruimschoots
bedoeling niet zijn!"
genoeg zijn om in aanmerking te komen

In Izegem maakt de vu het verschil
De Volksunie-afdeling van Izegem hield
op 28 januari jl. haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in feestzaal 'Ter Maerel'. Na een
korte inleiding, waarin kersvers afdelingsvoorzitter Bart Rommel de VU kort en
kernachtig omschreef als een partij 'van
vrije en vrijdenkende mensen', was het de
beurt aan Hein Depoorter om namens
VUJO de aanwezigen toe te spreken. Hij
beklemtoonde het echte geloof van vele
jongeren in de politiek en hun wil om er
een rol in te spelen. Bij de lijstvorming
voor de verkiezingen van oktober zullen
de Izegemse Volksuniejongeren zeker hun
terecht rol krijgen.
OCMW-raadshd/«« Verbeke had het aansluitend uitvoerig over de schandaalsfeer
waarin het Izegemse OCMW - door toedoen van een aantal vertegenwoordigers
van de SP/CVP-meerderheid - is ondergedompeld. „Het OCMW van Izegem dreigt
zowat het duurste van het land te worden", zo stelde hij, verwijzend naar de
reusachtige toelage die dit jaar als tussenkomst aan het Stadsbestuur wordt
gevraagd. Hij pleitte voor een écht sociaal

VU-lzegem, met z'n allen rond plaatselijk en nationaal boegbeeld: Geert Bourgeois.
beleid, dat niet noodzakeUjk handenvol
geld moet kosten.
De nationale VU-voorzitter was dit jaar
terzeffdertijd een plaatselijk spreker:Ceerr
Bourgeois voelde zich in zijn thuishaven
sterk in zijn sas. Hij legde onder andere
de klemtoon op de noodzaak van een

waarachtige samenlevingsopbouw. Geert
stelde dat de VU in Izegem klaar staat om
met een sterke lijst en een gedegen programma aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Ook in Izegem kan de
VU op politiek vlak het verschil maken, en
zij zal dat ongetwijfeld ook doen!

Het partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 14 februari jl. werd
voigende persmededeling verspreid

Het is nü

PARLEMENT MOET CUMULVERBOD TUSSEN
PARLEMENTAIR MANDAAT EN UITVOEREND
GEMEENTELIJK MANDAAT SNEL HARD MAKEN
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dringt VU&ID er nogmaals
op aan om een wettelijk cumulverbod
in te voeren tussen een uitvoerend
gemeentelijk mandaat en een parlementair mandaat.
De cumulatie van verschillende politieke mandaten ondermijnt de politieke
geloofwaardigheid en maakt een continue vernieuwing en verjonging op het
lokale vlak onmogelijk. De onverenigbaarheid tussen het ambt van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter
met een parlementair mandaat Is in dit
opzicht een phoritaire doelstelling.
De manier waarop CVP-voorzitter De
Clerck de gemeenteraadsverkiezingen
tot nationale verkiezingen is verheft
nefast voor de democratie. De Clerck
trekt rond de plaatselijke lijstvorming
een rookgordijn op en maakt van de
gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie van de paars-groene regeringen.
De show rond Dehaene toont het weinige respect van De Clerck voor de
lokale autonomie. Voor de CVP-kopstukken zijn de gemeente- en provin-

cieraadsverkiezingen blijkbaar de laatste reddingsboei om aantrekkelijke
mandaten op te nemen en zo het verlies van de misgelopen regeringsdeelname goed te maken. Elk politiek kopstuk heeft het recht om te kandideren,
maar de gemeenteraadsverkiezingen
zijn op de eerste plaats een uitnodiging
aan de ganse bevolking om zich te
engageren voor een goed bestuur in
hun gemeente. De keuze om op
gemeentelijk vlak verantwoordelijkheid
op te nemen moet een bewuste keuze
zijn. Elke gemeente heeft recht op een
goed bestuur. Als parlementsleden nu
massaal hun mandaat met burgemeester- of schepenzetels gaan combineren, ontstaat er een cumulatie van
macht en een scheeftrekking van
invloeden in het parlement.
Daarom vraagt VU&ID dat het parlement het cumulverbod tussen een parlementair mandaat en een uitvoerend
gemeentelijk mandaat snel hard maakt.
Dit zal de politieke geloofwaardigheid
en de democratische werking in de
gemeenten ten goede komen

Child Focus
begrijpt het niet
Child Focus, het Europees centrum voor
vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, voert momentee! een publiciteitscampagne in de Brusselse agglomeratie. Dit
gebeurt met affichage in daartoe voorziene reclamepaneeltjes van allerlei handelszaken. De affiches zijn eentalig Frans.
Daarover in zijn wiek geschoten schreef
WlJ-lezer Eddie Favoreel naar het centrum: „Dit is een zeer ongelukkige manier
van doen in onze hoofdstad. U houdt
daarbij helemaal geen rekening met de
administratieve indeUng op taalgebied van
de hoofdstad.
Zo sluit u ook de groep Brusselse
Vlamingen uit, wat toch niet uw bedoeling
kan zijn.
Uw organisatie richt zich immers tot alle
bevolkingsgroepen en moet zich, zeker in

de hoofdstad, tweetalig opstellen."
Men kan de klager niet van kleinzerigheid
verdenken. Zo vindt hij het volledig verantwoord dat opsporingsberichten die
over het hele land en zelfs erbuiten verspreid, drie- of viertalig zijn.
Isabelle Mameffe, directeur communicatie, in haar antwoord: „Het spreekt vanzelf dat wij affiches in het Nederlands en
in het Frans voorzien hadden voor Brussel
en beide talen geleverd hebben aan de
firma verantwoordelijk voor de affichage.
Waarom u alleen Franse affiches hebt
gezien is mij onduidelijk en is zeker
onaanvaardbaar. Wij willen dan ook met
de firma in kwestie bespreken was er is
misgelopen."
Misschien eerst eens navragen of er wel
tweetalige affiches gedrukt werden...

Gewichtige uitslag te Overuse
De winnaar van de tombola, gehouden tijdens het Volksunie-etentje op zondag 30 januari 2000, is aikomstig uit Overijse. Het totale gewicht van de mand gevuld met dranken
uit de druivenstreek, bedraagt 7 kilo 161 gram.
Inge Lenseclaes schatte het gewicht op 7 kilo 150 gram - 11 gram te weinig - en An
Charlier schatte op 7 kilo 180 gram - 19 gram te veel.
De winnaar Maurits Vandenhouten uit de Vronenberglaan kwam het dichtst in de buurt
met 7 kilo 165 gram, een verschil van 4 gram.
Met dank en veel genoegen!
R. Raspoet,
voorzitter

of nooit meer
Deze week leggen we de nadruk op de Doorlopende Opdracht, zoals iedereen weet
een klantvriendelijke formule. U zaait naar de zak, d.w.z.: u geeft uw bankinstelling
de opdracht elke maand een stukje (150fr.) van uw WIJ-abonnement (1.800fr.) te betalen. Wat moet u doen? U vult bijgaand document volledig in, handtekening niet vergeten!, en stuurt het naar onze administratie die alles met uw bankinstelling regelt.
Ook abonnees die nog lOOfr. per maand betalen, kunnen zich met dit document 'aanpassen'.

Doorlopende opdracht
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Afhalen van palinggerechten mogelijk

Handtekening
Openingsuren:
van maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 uur- 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag: 18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode:
de maand december
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Christophe verdonck
voorzitter van Mona
•

Het nieuwe
vu-bestuur van
afdeling
Harelbeke. van
links naar
rechts: Gery
Lelleur, Geert
Naessens, Raf
Janssens,
Nathalie
Leeping, Geert
Gouttelgler en
Annick
vandebuerle.
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Harelbeke gaat nog een beetje gebukt
onder een traditie van 'rode burcht'. Maar
die IS langzaam aan het uitslijten. De jongste decennia ging de strijd nog tussen
'socialist' en 'katholiek'. Maar nu vormen
ook de liberalen een factor van belang en
ook... de VU wil doorbreken.
Door de hierboven geschetste vroegere
tegenstellingen, lag de "VU-score traditioneel laag in Harelbeke. Maar sedert '98'99 heeft de VU eindelijk de wind in de
zeilen. De VU had en heeft nog één VUgemeenteraadslid, verkozen op een nietVU-lijst Maar de afdeling bleef zwak staan
en had zelfs geen voorzitter meer.
Vroegere en nieuwe krachten hebben nu
de handen in mekaar geslagen. In 1999
ging het ledenaantal spectaculair stijgen:
30 nieuwe leden op twee maanden tijd
En die trend blijft zich doorzetten
Veel heeft te maken met de kandidatuur
van Annick Vandebuerie, zelfstandig en
gekend drukker, die voor de verkiezingen
van 13 juni '99 zevende stond op de VUKamerlijst o.l.v Geert Bourgeois. Annicks

VU-engagement was een positieve verrassing in Harelbeke, hij kwam goed in beeld
in de kiesstrijd en behaalde een score van
1.440 voorkeurstemmen.
Eind vorig jaar is een nieuw bestuur gekozen Voorzitter is RafJanssens (58), oudgemeenteraadslid en gewezen schepen
Huidig gemeenteraadslid Gery Lelieur
(55) is ondervoorzitter. Met beiden zijn
ervaring en continuïteit gegarandeerd. En
dan volgen jongeren; Geert Naessens (27),
de dynamische
secretaris; Geert
Bouttelgier (40) als penningmeester, volgt
Bert Garreyn op, die omwille van zijn leeftijd (77) afscheid wenste te nemen uit een
actieve ftinctie; Nathalie Leeping (30) die
instaat voor vrouwenwerking en Annick
Vandebuerie (45) die de propaganda op
zich neemt. Als vergaderlokaal fungeert
Taverne Damier, Marktstraat 87
Bij deze gelegenheid dankt het weekblad
WIJ Bert Garreyn voor zijn jarenlange en
nauwgezette inzet.

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
Za. 19 feb. LAARNE: Jaarlijkse vergadering voor leden en sympathisanten
met als gastspreker Vlaams parlementslid
Dirk De Cock over 'Onderwijs'. Om I9u. in
café De Zwaluw, Lepelstraat 22. Aansluitend 'tripartitefestijn'. Hiervoor wel op
voorhand Inschrijven bij: Frank Van Imschoot, voorzitter (09/369.50.45). Org.: VU
Laarne-Kalken.
Vr. 25 feb. SINT-CILLIS-DENDERMONDE: Hutsepotavond. In De Schuur,
Torrestraat, Slnt-Cillis. Deelname: 350 fr.
Gastspreker: Dirk De Cock. Info en Inschrijving: 052/21.46.46.
ZO. 12 maart SiNT-NIKLAAS:
Aperitiefdebat DF 125 Jaar. Met Ludo
Beheydt (UCL) en Flip C. Droste (KUL) over
'De toekomst van het Nederlands'.
Moderator Leo De Meulenaar. Om 11u. in
de Foyer van de stadsschouwburg. Deelname 150 fr. Info: 03/776.66.23.
vr. 3 maart srNAAl: Quiz in de
parochiezaal van Sinaal. Ceen aanvangsuur
vermeld. Ploegen van 4 personen (400 fr.
per ploeg). Info bij Peter Buysrogge
(03/772.39.70 - e-post: peter.buysrogge@vlaamsparlement.be) of bij Marijjke
Samyn (03/772.59.27 - e-post samyn®
dma.be). Org.: A. Verbruggenkring sinaai.
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DO. 17 feb. TIELT: „Welk vlees hebben we In de kuip?", door Flor Van Nopen.
Om 20u. in 't Vossenhol (Keldertheater CC
Gildhof), Sint-MIchielstraat 7. Toegang 80
fr., abo's gratis. Info: Milde Houwen
(051/40.42.94). Org.: A. Vander Plaetsekring l.s.m. VCLD.
Do. 17 feb. BRUGGE: Rita Riemaker
spreekt over 'Duizend Jaar glad. Om 15u. in
De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge.
Inkom 50 fr. Org.: Informativa vzw.
Dl. 22 feb. IZEGEM: Derde fietstocht, start 14u. aan het beeld 'Het Paar',
Korenmarkt. Org.: VWG-fletsclub.
WO. 23 feb. KORTRIJK: Naar
Brugge voor Voordracht 'Het ambt van de
gouverneur', door Paul Breyne. In het Hof
van Watervliet, Oude Burg 27 om 20u. Gemeenschappelijk vervoer. Info: B. Damiens,
tel. 056/21.26.99. Org.: FW-Kortrijk.
Do.
2
maart
rZEGEM:
Biotechnologie, door Pieter Van dooren
(De Standaard). Om 20u. in de bar van de
Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord, Kruisstraat 15. Toegangsprijs: 80 fr.
abo's gratis. Org.: VSVK.
Za. a maart KORTRIJK: Vormingsuitstap naar Antwerpen. Vertrek om 8u.
aan de Hallen. Deelname: 950 fr. p.p. Info:
B. Damiens, 056/21.26.99. Org.: FVVKortrijk.
Zo. 5 maart IZEGEM: Wandeling in
de omgeving van Diksmuide., o.i.v. Willy en
Martha Vanlerberghe-Florlzoone. Samenkomst vanaf 13u.30 in het Vlaams Huls.
Org.: wandelclub Vlaams Huis.
Ma. 6 maart ROESELARE: Dr.
Herwig De Jonghe over 'Preventieve zorgen tegen ziekten'. Om 14U.30 In P.C,
Kattenstraat 29 te Roeseiare. Org.: Vlaamse

J
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UIT DE REGIO

Verleden week woensdagavond is in Mol
de vz.w. Mona opgericht. Mona staat voor
Mols Overleg Nucleair Afval. Op 16 januari 1998 besliste de ministerraad dat
NIRAS in het kader van het lange termijnbeheer van het categorie A-afval haar
onderzoek voortaan op de bestaande
nucleaire zones in België en de gemeenten die daarvoor eventueel belangstelling
zouden tonen Met de oprichting van
Mona engageerde Mol zich in dit programma.
Deze inspraakraad moet de volgende twee
jaar onderzoeken of er in Mol een site in
aanmerking kan komen voor de mogelijke
berging van laag radioactief afval klasse A.
In deze vereniging zetelen 34 Mollenaars
uft alle geledingen van de maatschappij:
politieke organisaties, adviesraden, vakbonden, bedrijven, milieubewegingen,
vertegenwoordigers van NIRAS en middenstanders. Tevens zijn de leden van
Raad van Bestuur verkozen. Zij moeten de
eerst volgende weken de twee wetenschappelijke medewerkers aanduiden en
de verschillende werkgroepen opstarten.
In deze werkgroepen gaat men zich buigen over de verschillende aspecten van
een mogelijke berging: veiligheid, volks-

Seniorenkring VWC-Roeselare i.s.m. VCLD.
Dl. 14 maart IZEGEM: Vierde fietstocht. Start om I4u. aan het beeld 'Het
Paar', Korenmarkt. Org.: WVG-Fietsclub
Dl. 14 maart IZEGEM: Bezoek aan
het Borstelmuseum o.l.v. stadsglds Maria
Florizoone. Om 20u. aan ingang museum,
de Pelichystraat. Org.: FW-lzegem.
vr. 17 maart LEDEGEM: Keuzekaarting van VU-Ledegem. Vanaf 18u. in zaal De
Kobbe te Rollegem-Kapelle. Ook op 18/3
vanaf 17u. en op 19/3 vanaf 9u.

VLAAMS-BRABANT
vr. 18 feb. SCHERPENHEUVELZICHEM: Gemeenteraadszitting om 20u.45
in de raadszaal Stadhuis Scherpenheuvel.
Info: Robert Janssens, 013/78.19.21, of
Willy Kalokerinos, 013/77.58.99.
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.
za. 18 maart STEENOKKERZEEL:

Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse wijze.
Vanaf 18u. in de parochiezaal Humelgem,
Billaststraat 37 te Steenokkerzeel. Org.:
VU-ID21 en VUJO-Steenokkerzeel.

LIMBURG
Ma.
21 feb. TESSENDERLO:
Archeologe Caroline Vandegehuchte over
'Bouwhistorisch vooronderzoek'. Om 20u.
in De Kriekel te Schoot. Org.: FWTessenderlo.

•

Chnstophe Verctonck, Mona-voorzitter.
gezondheid, economische en mogelijke
compensaties. In 2002 moet Mona een
voorstel voorleggen aan de gemeenteraad
die op zijn beurt de federale regenng
informeert. Het jaarlijkse budget bedraagt
10 miljoen en twee maal een éénmalig
budget van drie miljoen fr.
Christophe Verdonck is een jonge vierentwintiger, hij is VUJO-voorzittef en tevens
het jongste Mona- lid, tijdens de oprichtingsvergadering van woensdag 9 februari
werd hij verkozen als voorzitter van Mona.
Hierdoor werd hij tevens met raadgevende stem gecoöpteerd in de Raad van
Bestuur.

ANTWERPEN
Do. 17 feb. EDEGEM: FW-Edegem
samen naar 'De werking van de Provincie',
door Andries Kinsbergen. Om 20u. in hotel
De Basliek, Troonstraat 22 te Edegem.
Toegang gratis.
vr. 18 feb. EDEGEM: Met FWEdegem naar toneelavond in het Forttheater, Rogier van der Weydenstraat. Klassieker
'Equis'.
Kaarten
bij
Agnes.
03/457.76.86.
Za. 19 feb. BERLAAR: VU eetfestijn. Vanaf I9u. in zaal Rubens. Dorpsstraat
4. Deelname: 900 fr. Inschrijven en info:
Walter Luyten (03/482.11.93 en André
Bellens, 03/482.31.31.. Org.: VU-Berlaar.
Ma. 21 feb. KALMTHOUT: Het jaar
2000 astrologisch
bekeken. Frans
Vandermeiren geeft uitleg. Om 20u.15 In
zaal Monida. Org.: FVV-Kalmthout.
DO. 24 feb. BORGERHOUT: 2de
filmnamiddag: De winden waaien om de
rotsen. Om 14u. in zaal Parosa, Bacchuslaan
te Berchem. Deelname: 100 fr. info: Jan De
Scheerder, 03/236.45.40. org.: Kring voor
Vlaamse Volksontwikkeling Borgerhout.
Vr. 25 feb. EDEGEM: Met FW-Edegem bezoek aan glazenier mvr. L. De Groot.
Inschrijven bij H. De Wit, 03/449.17.66.
DO. 2 maart BORGERHOUT: Kring
voor Vlaamse Volksontwikkeling gaat naar
de Peter Benoitherdenking, om 20u. in
deSingel te Antwerpen. Kaarten aan 400 fr.
(tot 26/2) bij Jan De Scheerder,
03/236.45.40.
vr. 3 maart NIJLEN: Quiz vu-arr.
Mechelen. Om 20u. in Zaal Kempenwnd.
Info via fax. 03/411.07.56.

mtrent ons voetbal circuleren tegenstrijdige
geruchten. De publieke belangstelling zou
met twintig percent zijn gestegen. Dat is enorm. Het
bericht werd niet tegengesproken door Germain
Landsheere, de bekwame penningmeester van de Belgische
voetbalbond. Het verschijnsel verklaren is niet eenvoudig.

Raymond Goethak, toch niet de eerste de
beste, noemt onze competitie een 'poesjeneüenkampioenschap'. Er zouden op
onze velden nog hooguit vier 'echt goede'
spelers rondlopen. Goethals heeft altijd
van boude uitspraken gehouden maar
men is er nog maar zelden in geslaagd zijn
opvattingen te weerleggen.
Waarom reageert de betalende toeschouwer dan zo mild? Omdat er veel doelpunten
worden gemaakt? Omdat de spankracht het
gebrek aan kwaliteit compenseert? Omdat
er in de aanloop naar Euro 2000 door de
veronderstelde wederopstanding van de
Rode Duivels een gunstig klimaat is geschapen? Omdat de toeschouwersaantallen in
de voorbije jaren naar ongekende diepten
waren gezakt? Allemaal mogelijk en zelfs
waarschijnlijk. Positieve kruisbestuiving tussen een aantal occasionele factoren noemt
men dat.
PAUS OF MAFFIA...
Het blijft desondanks verwonderlijk
omdat ons voetbal maar moeilijk uit een
spiraal van onmiskenbaar negatieve ontwikkelingen geraakt./ox Heyligen was de
negende trainer uit eerste klasse die in de
loop van het seizoen werd doorgestuurd.
Racing Genk zit na de verkoop van het
koningskoppel Oulare-Strupar in de problemen. Dat kon het kleinste kind voorspellen natuurlijk maar de bestuursleden
die geld boven resultaten verkozen - waarvoor ze hun redenen kunnen hebben - staken hun kop in het zand voor het terechte ongenoegen van de supporters en de
sponsors en slachtofferden de trainer. Een
veelbeproefd recept vermits eerder de
bestuurders van Lokeren, Standard (2x),
Beveren, Sint-Truiden, Charleroi, Lommei
en Verbroedering Geel voor hun eigen
verantwoordelijkheid op de vlucht waren
geslagen. Het gebrek aan visie en beleidskracht wordt onveranderlijk naar de trainer toe vertaald. De man is nochtans een
gewone werknemer - meestal rijkelijk
betaald - die hooguit om advies wordt
gevraagd. Slimme trainers calculeren het
smartegeld dan ook onmiddellijk in wanneer ze contractbesprekingen aanvatten.
Genk hoopt nu dztjohan Boskamp het
zinkende schip drijvende krijgt om alsnog
een Europees ticket binnen te halen. Dat
wordt geen sinecure zoals in Moeskroen
reeds is gebleken. Met de terugkeer van
Boskamp krijgt ons eerste klasse voetbal
echter opnieuw meer kleur. De man heeft
voor zichzelf bij AA Gent in twee jaar tijd
een monument opgericht. In het
Ottenstadion kon men de enorme schuldenlast in enkele maanden tijd al ruim
halveren door de verkoop van door Johan
Boskamp aangetrokken en gevormde jongeren. Dat soort vaststellingen spreekt tot
de verbeelding van voetbalbestuurders

die in ons kleine landje blijkbaar 'altijd'
met financiële problemen worden geconfronteerd. Boskamp brengt ook de controverse mee. Zeker na zijn omstreden
omzwervingen in Georgië waar het hem
niets uitmaakte wie zijn broodheren
waren. „De paus of de maffia, het kan me
niets schelen, zolang ik maar betaald
word." In die zin zou hij zich hebben uitgelaten.
DENDERDWAAS
Negatief klonken ook de fusiegeruchten
tussen Eendracht Aalst en SK Lokeren.

voldaan mag men het vergeten. Het supportersverzet en de traditie wegen dan
zwaarder. Dat heeft men in Aalst moeten
ondervinden. Aalst en Lokeren zijn
geografisch met elkaar niet te combineren. De afstand tussen beide steden is te
groot. Zelfs een schuldenberg van meer
dan honderd miljoen kan aan de realiteit
niets veranderen. De hh. Lambrechts en
Orlans hadden beter kunnen en moeten
weten. Alhoewel ze na het mislukken van

De negende
en de laatste?
Aanvankelijk dachten we dat het om een
voortijdig opgevoerde carnavalgrap ging.
Niets bleek minder waar. Onverlaten een ander woord vinden wij er niet voor
- droomden FC Denderwaas waar binnen
de kortste keren FC... Denderdwaas werd
van gemaakt. We weten dat ons voetbal
voor ingrijpende veranderingen staat. In
ons land kan hooguit een tiental profclubs voldoende zuurstof vinden om te
overleven. Maar dat hoeft niemand te
beletten met beide voeten op de grond te
staan... Fuseren kan wanneer sportieve,
economische en geografische omstandigheden daartoe uitnodigen. Wanneer aan
één van die drie voorwaarden niet wordt

hun toenaderingspogingen met meer
gezag naar hun respectievelijke stadsbesturen kunnen stappen om financiële
ondersteuning te vragen.
RAADSEL
Waarmee we een andere zere plek aanraken. Eigenlijk is onze competitie volledig
vervalst. Clubs met tientallen en soms
honderden miljoenen schulden concurreren ongegeneerd met verenigingen die
nagenoeg schuldenvrij eersteklassevoetbal bedrijven. Naar aanleiding van de
bestuurlijke herrie bij Lommei waar een
aantal beheerders graag voorzitter Dirk

Vanden Boer zouden buiten werken ten
voordele van een niet nader geïdentificeerde 'investmentgroup' is nogmaals
gebleken dat die kleine Limburgse club
nauwelijks schulden heeft. Dat is zonder
meer een kolossale verdienste. Lommei
mag dan laatste staan, het bedrijft 'eerUjker' sport dan clubs die veel meer punten tellen maar diep in het krijt staan bij
de RSZ en voor hun overleven afhankelijk zijn van overheidssteun. Het heet dat
daar allemaal verandering in zal komen.
De profliga gelooft, of wil ons doen geloven, dat een zogeheten licentiesysteem
ons voetbal zal saneren. Met duizend
Chinezen maar niet met... Ze willen het
duidelijk niet geweten hebben. De hemel
zal moeten instorten vooraleer ze inzien,
bekennen, toegeven. Onze eerste klasse
is een rariteitenverzameling met clubs
zonder natuurlijke achterban, met clubs
met geld, zonder geld, clubs met geen,
weinig, veel en zeer veel schulden, clubs
zonder beleid, zonder visie, clubs die
werken met en zonder overheidssteun,
clubs met en zonder volwaardige accommodaties met of zonder jeugdbeleid
enzovoort...
Het raadsel is waarom het publiek er
plots talrijker op afkomt. Al biedt die laatste vaststelling nog geen garantie voor
een betere toekomst.
Olympos

Boskamp
geeft
competitie
wat meer
Meur en
klank...
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Mensen en feiten
Het basketbal in België verkeert per definitie
in moeilijkheden. Het is nooit anders
geweest. Bestuurlijke problemen, ontevreden spelers, financiële tekorten die niet kunnen worden aangezuiverd, sponsors die midden in het seizoen komen en gaan, administratieve wantoestanden die uitzichtloze discussies met zich meebrengen, clubs die
fuseren of delocaliseren, onduidelijke contracten... Er is niets of het Belgisch basketbal
is er mee bekend. Carlos Sierens is de kleine
paus van het Gentse basketbal. Hij beklaagt
zich dezer dagen openlijk over spelers en
'agents' die het basketbal kapot maken.
Voor de zoveelste keer, zouden we daar durven aan toevoegen.
Maar er rijzen natuurlijk problemen die verder strekken dan het ondoorzichtige basketbalgebeuren. De loonstructuur in sportclubs
wordt almaar problematischer en veroorzaakt gezagscrisissen. In de meeste clubs,
voetbalclubs voorop, zijn er maar weinig
spelers die niet meer verdienen dan hun trainer(s). Om over de bestuursleden die, op

enkele uitzonderingen na, niets verdienen
nog maar te zwijgen. De bewegingsvrijheid
van de spelers - het arrest-Bosman heet dat
- heeft de rest gedaan. Zij zijn de baas
geworden, zij beslissen over het aanblijven
of wegsturen van hun veronderstelde bazen
en wanneer ze hun zin niet krijgen beginnen
ze midden het seizoen hun eigen vertrek
voor te bereiden Door deze gang van zaken
wordt het werken op lange termijn nagenoeg onmogelijk. Er wordt nog enkel op de
korte termijn gedacht en gehandeld.

Brugge onderhandelen. De club heeft geen
keuze. De veelgeprezen spits ligt nog tot
einde seizoen 2000-2001 onder contract ö j
Westerio. Dan mag hij transfervrij overstappen naar waar hij wil. Dit risico wil de club
natuurlijk niet lopen. Westerio wil nog maar
graag - en dat is in het economisch klimaat
van vandaag zeer begrijpelijk - een overgangsbedrag opstrijken al was het maar om
daarmee een vervanger te kunnen of te proberen aantrekken. Maar het komt de geloofwaardigheid van de sport niet ten goede
natuurlijk.

OM DE POEN
Racing Genk lijmt zijn supporters met een
prachtige ploeg en verkoopt een recordaantal seizoentickets. De competitie is nog niet
halfweg en Strupar mag (moet) voor schoon
geld opstappen Er blijft een gedevalueerd
elftal achter waarvoor diezelfde supporters
zeer waarschijnlijk geen 'abonnement' zouden hebben gekocht... De schaamte voorbij
heet dat. De jongste van de Brogno's mag
van Westerio met Anderlecht én Club

Europese voetbalbazen vertellen dat zij
momenteel onderhandelen met de EU om
de vandaag vigerende wetgeving enigszins
te proberen bijsturen. Zij hebben goede
hoop, als zij tenminste de waarheid spreken.
De clubs zijn immers de gevangenen van
hun spelers. Daar hebben de apostelen van
de vrijheid nooit aan gedacht, laat staan zich
druk over gemaakt.
(Olympos)
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n 1820 ging het echtpaar Brontë en hun kinderen
in de pastorij van Haworth wonen, het plaatsje
lag zeer geïsoleerd en de inwoners vormden een
gesloten gemeenschap. Drie van de zes kinderen Brontë
zouden, ondanks hun vroege dood, wereldberoemd
worden. Willie Verhegghe las een selectie van hun
brieven en ging kijken waar de familie heeft gewoond
en waar de zussen begraven liggen.

I

> < •

^

CULTUUR 4

De grote tragiek van de drie schrijvende
zusters kan dan ook uniek worden
genoemd in de wereldliteratuur: ze verloren heel jong hun moeder en zusjes
Maria en Elisabeth, beleefden onmogelijke of te korte liefdes, leefden compleet
geïsoleerd in een rustig landschap, stierven zelf alle drie op jonge leeftijd aan
tuberculose.

Charlotte
(1816-1855),
Anne
(1820-1849),
Emily
(1818-1848).

Anne Bronte, de jongste van de beroemde gezusters Bronte, ligt hoog boven een
baai van de Engelse oostkust begraven.
Het plaatsje Scarborough straalt een
typische badplaatssfeer uit met luxueuze
woningen, druk verkeer en bovenal de
bruisende, eeuwige beweging van de

ZEEWAARTS
Buiten het gekrijs van meeuwen valt er
weinig onheilspellends te noteren: de
amper 29 jaar oud geworden Anne rust
er in de schaduw van de kerk, van op het
veel lager gelegen strand moet je met
een verrekijker haar sierlijke maar eenvoudige grafsteen zeker zien staan. De
somberheid die een van de hoofdkenmerken is van het literaire werk van
Anne en haar zusters Charlotte en
Emily, is hier niet meteen te bespeuren,
dit in tegenstellmg tot de duistere kerk
en het chaotische kerkhof van Haworth
waar de twee oudere zusters liggen
begraven. Anne was zeewaarts getrokken
om haar zieke tongen te laten genezen,
maar badstad Scarborough werd'haar
graf. Charlotte en Emily kwijnden weg in
de onheilspellende natuur die hen literair wereldberoemd had gemaakt. Neem
de mythe en de grootte van hun literaire
roem weg en Haworth verschrompelt tot
een onooglijk dorp in de eenzame
Yorkshire moors. Nu heb je er het eigentijdse, kitscherige sfeertje dat haast op
alle platbetreden toeristische plaatsen
terug te vinden is: talloze souvenirwinkeltjes, klikkende camera's, kwaliteitsloze snack-bars.
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Om de pastorij van vader Brontè - een
excentrieke Ierse predikant - te bereiken
moet je langs het kerkhof en dus door de
poort van de dood. De pastorij zelf is
een museum waar je nog voor een groot
deel het interieur uit de eerste helft van
de vorige eeuw kan terugvinden. Je voelt
er de schrijvende zussen als het ware,
hun leven en werk hebben zo'n markante, diepe indruk gemaakt op de literatuurliefhebber, dat je ze er in de kamers
of buiten tussen de kriskras door elkaar
opgestelde grafstenen in hun lange rokken ziet rondwandelen. Je snuift er ook
de sfeer op die in 'Wuthering Heights',
'Jane Eyre' en 'The Tenant of Wildfell
Hall' heerst: drukkend, onheilspellend,
desolaat; een tikkeltje morbide ook.
17 februari 2000

Bronte-levens wil verdiepen kan zowaar
een complete bibliotheek raadplegen:
de schrijvende zusjes zijn na vadertje
Shakespeare wellicht de meest in min of
meer gedegen essays en biografieën 'verwerkte Engelse literatoren'.
"Vooral het in 1997 in een Nederlandse
vertaling verschenen 'De Brontes' van
Juliet Barker is aan te bevelen.
CHARLOTTE

BROER
En dan vergeten we hun broer Patrick
Branwell nog: een knappe jongeman
met een pak kwaliteiten die zich te pletter dronk en - hoe kan het anders - in

Maar als je Emily, Anne en Charlotte zelf
aan het woord wil horen/lezen, duik je
met nog meer kans op succes onder in
de pas verschenen selectie uit hun brie-

Tussen jonge dood
en grote literatuur
pure Bronte-stijl eveneens jong ter ziele
ging, hij werd amper 31
Ook Branwell is overigens nog 'aanwezig' in Howorth, vooral in 'The Black
Bull', een pub waar hij zich geregeld met
alcohol vulde. Met wat dronkelap-verbeelding zie je hem op wankele benen
uit het overigens gezellige etablissement
struikelen en dan de korte maar steile
weg richting pastorij inslaan.
Wie zich eens flink in de tragische

ven. 'De gezusters Bronte Verwoeste
levens'. Deze door Ria Loohiiizen
gemaakte selectie - zij zorgde ook voor
de vertaling en annotaties - biedt een
indringende kijk op de leef- en gevoelswereld van de wereldberoemde
Yorkshire-zussen.
Vooral Charlotte, die bijna 40 werd en de
langst levende van de gezusters was, is
prominent met haar brieven aanwezig,
zo voerde zij tot haar dood een levendi-

ge correspondentie met Ellen Nussey,
een vroegere schoolvriendin. Deze Ellen
Nussey zou later van groot belang zijn
voor de eerste over Charlotte door Mrs.
Gaskell geschreven biografie 'The life of
Charlotte Bronte' (1857).
DIKKE MIST
Net als in hun boeken tref je ook in de
brieven de sfeerschepping aan die zo
typisch is voor hun complete literaire
nalatenschap. Er worden duidelijke,
haarscherpe beelden geschetst van de
leefwereld die ze ook in hun onvolprezen prozawerken zo raak wisten weer te
geven
Luister bijvoorbeeld naar
Charlotte in de aanhef van een brief van
27 augustus 1850 aan collega-schrijfster
Mrs. Gaskell: „Papa en ik hebben zojuist
thee gedronken: hij zit rustig in zijn
kamer en ik in de mijne; regenstormen
woeden in de tuin en over het kerkhof:
de moors zijn verborgen achter een
dikke mist".

Dit zou net zo goed een fragment uit
'Wuthering Heights' kunnen zijn. Dat
broer Branwell voor hij wegzonk in
drank en drugs ook literaire aspiraties
had blijkt dan weer uit een brief die hij
op 19 januari 1837 aan de belangrijke
romantische
dichter
William
Wordstvorth richtte: „Ik bid U vurig te
lezen en te beoordelen wat ik U heb
gezonden, want vanaf de dag van mijn
geboorte tot aan dit negentiende jaar
van mijn leven heb ik in een afgelegen
bergstreek gewoond, waar het niet tot
mij doordrong wat ik was of wat ik kon
doen."
Uit al deze brieven kijken we vooral door
de ogen van Charlotte naar het dagelijkse leven op de pastorij waar de stilaan
blind wordende vader, de ziekten van de
zussen, de klamme muren, de desolate
ligging en het driekoppig literair bedrijf
centraal staan. Men krijgt vanuit een wel
zeer bevoorrechte positie een heldere
kijk op de kleine geschiedenissen die het
tragische leven van de Brontes bepaalDe pastori) van Haworth waar de familie Bronte woonde den. Een boek om op stille, koude winteravonden te lezen, een aanzet ook tot
een hernieuwde lectuur van de Bronteromans.
Willie Verhegghe

De werkkamer van vader Brontè

=» De gezusters Brontë. Verwoeste
levens. Uitg. De Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen. 1999, 288
blz, 799 fr.

et verhaal gaat dat Algerije op Barbarije rijmt en
dat sinds het begin van de Franse kolonisatie in
dit land, een deftig mens er niet kon overleven. Het
verhaal gaat dat de burgeroorlog er van een ongekende
wreedheid is, waarvan wij slechts af en toe flarden
opvangen. Het verhaal doet de ronde dat die
burgeroorlog de welvaart in de weg staat en dat in zo'n
wereld liefde niet kan bestaan.

H
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Dood en vernieling, we kennen ze van
televisie en van film, we zagen ze in
Kosova, Ruanda, Noord-Ierland, Irak,
Tsetsenië, Oost-Timor en onze machteloosheid maakte, maakt ons haast ongevoelig. Daarom betaamt het het boek 'De
gescheiden geliefden' van Anouar
Benmalek met de nodige omzichtigheid
en zelft schroom te omgeven. Niet dat de
auteur het ons gemakkelijk maakt dit te
doen. Het triviale vormt een niets ontziende kracht in het leven van alledag en
de vernederende krachttermen een dermate belangrijk idioom, overigens van
zo'n hardheid en onmenselijkheid getuigend dat wij er ongemakkelijk bij worden. Mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen vliegen in het rond, voorzien van
spetterender bijvoeglijke naamwoorden
dan Brusselmans kan bedenken. Alleen,
hier geeft Benmalek een realiteit van uitzichtloze ontmenselijking weer.

ZOEKTOCHTEN
Het verhaal speelt rond de Zwitserse
vrouw Anna, die het van circusclown tot
echtgenote van een respectabele landgenoot schopt. Haar leven in Algiers en in
de bergen diep in het binnenland tekenen haar. In de oorlog tussen het FLN,
het bevrijdingsleger in Algerije en Parijs,
gesteund door de 'pieds noirs', de kolonisten die de mooie provincie ten koste
van alles willen behouden, verliest ze
haar kinderen.
Het zal wel niet zo vaak zijn voorgekomen
dat een Europese met een Algerijn
huwde, maar als circusartieste had Anna
al heel weinig om zich op te laten voorstaan, zodat de liefde het kon winnen van
vooroordelen. Zijzelf en Nassreddine
voelden zich verstoten, uitgesloten, vernederd, elk op hun manier, maar toch
solidair in hun trieste lot. We schrijven
1928 en Anna is het huis van haar vader
ontvlucht. De vlucht brengt haar naar het
circus, komt onder de hoede van een
vrouwelijke clown, een jodin, en een
steeds weer door schuldeisers geplaagde
directeur. Men kan het geen leven van
overvloed noemen, maar Anna vindt er
haar weg en neemt geleidelijk een plaats
in onder de circusartiesten. Na de grote
crisis komt het fascisme en het circus verliest geleidelijk marktaandeel. In 1941
vertrekt het naar Algerije, maar ook daar
is het niet pluis want Pétain voert er - tot
1942 - het bewind. Al komen de
Amerikanen daar redelijk snel, de
Jodenwetten vigeren iets te lang om Rina,
de pleegmoeder van Anne te helpen. Het
is in die omstandigheden dat Anna de
Algerijn Nassreddine ontmoet en met
hem een leven begint. Nee, het gaat niet
over rozen, want het circus verdwijnt
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naar Egypte en Madagascar, terwijl
Nassreddine wegens allerlei kleine zaken
in de bajes belandt om tenslotte bij een
brigade Algerijnse tirailleurs te worden
ingedeeld. Tot '45 onder de wapens kan
hij Anna niet zoeken. Eens opnieuw in
Algerije wil hij haar terugvinden. In
Madagascar leven ze enige tijd in betrekkelijke rust maar Nassreddine kan zijn
vaderlijke grond niet vergeten en uiteindelijk keren ze terug. Maar dan is er de
Algerijnse oorlog, waarbij wreedheid en
onmenselijkheid moeilijk te beschrijven
vallen. Al wint het FLN de ooriog, toch
kunnen de wonden moeilijk genezen.
Anna verliest kinderen en man en keert
moedeloos terug naar Europa, naar

^

steeds weer en naar ons dunkt is dit boek
een uitstekende getuigenis van de wil in
landen als Algerije om de dingen te verbeteren.

CASLEVERANCIER
Westerse waarden? Hooguit in die zin dat
het Westen al sinds Augustinus bezig is
deze waarden te verwoorden en sinds de
twaalfde eeuw ook te realiseren. Ook
daarna, ondanks die inspanningen, hebben wij nog met wreedheid te maken
gehad, maar geleidelijk aan is de overheid toch de garant geworden van de
menselijke waardigheid. Schiet ze nu of

Leven en liefde in
een heilige oorlog
Zwitserland. Om veertig jaar later, tijdens
de Jihad van GIA, terug te keren en haar
man te zoeken.

SPIRAAL VAN GEWELD
Het is de auteur gelukt ons met zijn verhaal steeds weer te confronteren met wat
we aankunnen aan wreedheid, aan ontmenselijking, aan vernedering. Uiteraard
speelt voor een Europeaan meer mee dat
het om koloniale wreedheden gaat,
althans in de jaren vijftig. Of moeten we
zeggen vóór 1962, want voor de oorlog
uitbrak blonken de Fransen niet uit wat
mededogen
betreft.
Kolonialisme?
Imperialisme? Uiteraard, maar het mag
ons niet beletten te beseffen dat zoiets
nu niet meer kan, al zijn we daar niet zo
zeker van. Geweld heeft vele gedaanten
en ook kolonialisme kan zich onder verschillende vormen vermommen. Niet
alleen aan Westerse zijde meent de
auteur, ook de Islam heeft het nog steeds
moeilijk met zoiets als de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Pakistani vechten mee met de GIA en het
FIS en samen zijn ze nauwelijks minder
wreed dan de Algerijnse regering.
Dat in een land als Algerije zoiets mogelijk is, wijten aan de traditie van geweld
of aan de godsdienst is te gemakkelijk; de
verlangens van mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards zijn toch overal eender
Wat vragen zij anders dan vrede, veiligheid, stabiliteit, zekerheid, vrijheid, welvaart, geluk? Het laatste kan geen enkele
regering bezorgen, ze kan wel de voorwaarden scheppen tot welvaart en welzijn. Daarvan doordringt Benmalek ons

dan te kort, dan zijn er professionele
organisaties om dat aan te kaarten en
wantoestanden bekend te maken. Met
andere woorden, al ons klagen ten spijt
kennen wij een totaal andere verhouding
tussen overheid en burger dan in bijvoorbeeld in Algerije.
Momenteel lijkt de Algerijnse overheid
bezig het beleid, meer nog de verhou-

ding tot de burgers, te corrigeren. Niet
alleen is het een noodzakelijke voorwaarden voor een veiliger samenleving, ons
komt het voor dat het voor beide partijen, burgers en overheid, een kwestie van
lijfsbehoud is. De derde partij die deze
evolutie nog altijd kan verstoren is het
fundamentalisme, onder welke vorm
ook. Ondanks onze optimistische kijk op
Algerije - een fata morgana? - blijft het
moorden voortduren, zo lezen wij in de
krant. Ondanks?
Onze persoonlijke kijk doet er niet toe,
misschien wel de Westerse en vooral
Europese publieke opinie, waarbij
bedacht moet worden dat Algerije gas
levert aan onder meer België en in het
verleden nogal wat arbeidskrachten...

Het verlangen
naar vrede is
toch overal
eender...

Bart Haers
°* De gescheiden geliefden. Anouar
Benmalek. Uitg. Meulenhqff,
Amsterdam, 1999. 334 bh., 900 fr.
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wat Herman van Molle
niet wist
In een recent vraaggesprek (Humo, 11 febr.)
zegt TV-man Herman Van Molle over onze
'demografische kleinheid':,,We zijn maar met
vier miljoen, moet u weten." Had dé quizmaster-ailer-tijden het jongste exemplaar van
'Vlaanderen in cijfers. 2000' gelezen dan had
hij geweten dat wij met 5.926 838 Vlamingen
zijn, dat Is 58% van de totale bevolking
(10 213.752) van België.
Maar de bescheiden folder, uitgegeven door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
bevat op een minieme ruimte (60 cm lang, 16

cm hoog) nog meer interessante gegevens die
elk van ons wel eens kan gebruiken al was het
maar In een welles-nlet-spel. De folder bevat
cijfers over bevolking, ondernemingen,'
tewerkstelling, omzet, uitvoer en investenngen, doorgaans per provincie opgedeeld en
telkens met het 'Belgische' cijfer vergeleken
Kortom dit is een zeer nuttige en handige
steekkaart die onze redactie (met dank aan de
Afdeling
Statistiek
van
de
Vlaamse
Gemeenschap) de geïnteresseerde lezers gratis
aanbiedt.

HAAL MEER
Lezers diè onze redactie een schriftelijk seintje
geven (naam én volledig adres) ontvangen de
beknopte statistische folder 'Vlaanderen in cijfers. 2000'.

Schrijven;
Redactie WIJ, Barrlkadenplein 12,1000 Brussel.
Fax: 02/219 97 25.
E-post: redactle@vprti.be
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AUSTRAÜE EN DE OSCARS

NIEUW IN DE BIOS

Oe oscarnominaties werden op eergisteren februari bekendgenaakt en bet is niet onwaarschijnlijk dat daar nogal wat
Australische namen tussen zullen zitten. Na regisseurs als Peter
¥eir, Gillian Armstrong, Bruce Beresford, Philip Noyce en
George Miller en acteurs en actrices als Judy Davis, Mel Gibson
m Nicole Kidman, zijn er tegenwoordig heel wat Australische
acteurs en actrices die hoog scoren in Hollywood. Voordien
waren er ook nog defilmiconen ErrolFlynn en Rod Taylor
Er ü Cate Blancbet m The talented Mr Ripley' van Anthony
Jtfa^ieBa - die reeds oscarroem kreeg met 'The English patient'

^

'^==i-' Matinee Amerikaanse griezelkomedie van Joe
Dante uit 1993. Terwiji buiten de Cuba-crisis de gemoederen in een kiein kustplaatsje in Florida bezighoudt,
wordt in een bioscoop voor een tienerpubllek de nieuwste horrorfilm van de olijke regisseur Lawrence Woolsey
getoond, ivieesteriijke combinatie van fictie en realiteit.
Zat. 19 feb., Ned. 1 om 21u.27

'^s-i?' The Dead Pool Laatste 'Dirty Harry'-film van
Clint Eastwood. Hij krijgt een delicaat onderzoek in handen: op korte tijd werd een aantal bekende mediamensen vermoord. Die stonden allen op een zwarte lijst,
opgemaakt door de figuranten van een horrorfilm. Ook
Callahans naam staat op die lijst... Amerikaanse politiefilm van Buddy Van Hom uit 1988. Zon. 20 föb., VT4 om
22u.

Shirley MacLalne en
Meryl Streep In
'Postcards from the
Edge'. Maandag 21
feb., VT4 om 22U.35
The Wrong Man Amerikaanse film van Jim
McBride uit 1992. In de Mexicaanse havenstad Tampico
wordt zeeman Alex Walker ten onrechte verdacht van
moord en hij slaat op de vlucht. Hij krijgt een lift van de
sensuele Missy en haar luidruchtige echtgenoot Mills.
Broeierige erotische thriller rond een driehoeksverhouding. DIns, 22 feb., Ned. 1 om 22u.59

- en die vorig jaar reeds werd genomineerd voor haar titelrol in
'Elizabeth'. Er is ook Prances O'Connor die in 'Mansfieldpark'
naar Jane Austen de rol waarneemt van de hoogst literaire
Fanny Price. Voorts is er de reeds genoemde Nicole Kidman die
wordt genoemd om haar rol in 'Eyes wide shut' van Stanley
Kubrick. Russell Crowe maakt een kans met zijn rol in 'The
insider' en Geoffry Rush, die in 1996 al een oscar kreeg voor
'Shine' waarin hij de virtuoze, maar geestelijk labiele pianist
David Helfgott gestalte gaf.
In bet recente verleden ging er al tal van oscars naar Australië.

MEDIA

Die waren o.m. bestemd voor Mei Gibsons 'Braveheart' en voor
de rollen van Judy Davis in David Leans 'Apassage to India' en
Woody Aliens 'Husbands and wives'.
Dit jaar zullen de acteurs van 'down under' het niet gemakkelijk krijgen. Ze moeten het immers opnemen tegen klinkende
namen als o.m. Matt Damon, Jim Carrey, Kevin Spacey, Denzel
Washington, Robert De Niro, Meryl Streep, Sigourney Weaver,
John Malkovitch, Michael Caine en Cameron Diaz die hen maar
wat graag stokken in de wielen zullen steken. Het woord is nu
hoe dan ook aan Hollywood.
Willem Sneer
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Man, dit Is uw blad
Volgens een recent Brits onderzoek
zouden mannen aan de toog niet enkel
praten over vrouwen, voetbal en wagens.
Wie een en ander verder in stereotiepen
wü zien komt tot de conclusie dat de mannelijke tooghangers vrijwel even grote
roddelaars zijn als algemeen wordt aangenomen van vrouwen. De lokale faits-divers
zijn een eerste gespreksonderwerp en verder doen de doe-het-zelf klussen het goed
in de mannelijke gesprekken.
Met deze kermis in het achterhoofd zou je
durven aannemen dat 'mannenbladen'
hun aandacht dan ook niet in de eerste
plaats laten gaan over vrouwen, voetbal
en wagens. Dat is niettemin de bedoeling
van het nieuwe blad Ché dat in maart al de
Vlaamse man tot kopen moet overhalen.
Het magazine zal te vergelijken zijn met
de 'glossy' damesbladen en heeft de pretentie de voornoemde onderwerpen op
een intelligente manier te benaderen. Dat
laat hoofdredacteur Alain Grootaers, ook
actief bij P-Magazine, weten in De Morgen
van 11 feb. jl. Het eerste nummer zal bijdragen bevatten over een Vlaams topmodel, de nieuwe/fl^««r en homo- en lesbohuwelijken. Aanvankelijk wordt gehoopt
op een oplage van ongeveer 20.000 exem-

plaren. Ook Mediaxis - dat Panorama, de
voorganger van P-Magazine, de boeken
deed sluiten - komt binnenkort met een
gelijkaardig blad op de markt.
Dit najaar worden krantenlezers extra
verwend. Begin september zal er een gratis krant - waarschijnlijke naam Metro - te
verkrijgen zijn in de metro- en treinstations. Het blad wordt uitgegeven door
Roularta (o.a. Knack), de Regionale
Uitgeversgroep (o.a. Belang van Limburg
en Gazet van Antwerpen) en Rossel (o.a.
Le Soir). De drie uitgevers menen dat het
initiatief niet ten koste zal gaan van hun
bestaande uitgaven. Het Nederlandse en
Zweedse voorbeeld geven dat alvast te
kennen. Metro zal actueel nieuws bevatten, maar geen duiding, regionaal nieuws
of lange interviews. De uitgave hoopt haar
inkomsten te putten uit advertenties.
Internet kent een gestage groei. Op
dit ogenblik zijn er zowat 1,4 mensen in
België die regelmatig (minstens twee keer
per week) op surftocht gaan. Goed
750.000 huishoudens zouden al een internetaansluiting hebben. Vooral door het
aanbod van gratis abonnementen is het
aantal intemauten spectaculair toegenomen. Vooral de hoge telefoonkosten zijn

Binnenkort kent Vlaanderen
twee 'betere' mannenbladen.
nog een obstakel om nog massaler internet in huis te halen. In de huiskamer zouden de wegen op het net in hoofdzaak leiden naar websites van ook nu al populaire 'traditionele' media. Het (commerciële)
belang van een website mag niet onderschat, maar ook niet overroepen worden:
het gros van de aansluitingen wordt in
eerste instantie gebruikt voor de e-post.
De Nederlandse omroep Vara gaat
dan toch niet commercieel. Dat is vooral
goed nieuws voor de Vlaamse kijkers van
Ned3 die nu de, overwegend kwalitatief
hoogstaande, Vara-televisie kunnen blijven ontvangen.

Q

Came Tremula Frans-Spaanse tragikomedie van
Pedro Almodóvar uit 1997 naar een verhaal van Ruth
Renden. Een oprecht liefdesverhaal over een sukkel die
na een schermutseling met de politie in de gevangenis
belandt en na zijn vrijlating vaststelt dat zijn liefje, een
cocaïne-hoertje, nu samenwoont met een van de agenten die bij de schietpartij verlamd geraakte. Woens. 25
feb.. Canvas om 20u.55

"-^s^i^ The Temp Amerikaanse thriller van Tom Holland
uit 1993. Peter H. Derns is een ambitieuze kerel en dé
man van de marketingafdeling van een groot bedrijf.
Net op het allerslechtste moment neemt zijn assistent
Lance enkele dagen vrijaf om te genieten van zijn kersverse vaderschap. Peter krijgt de Interim-assistente
Chris toegewezen, die weinig of geen uitleg nodig
heeft. Ze heeft bovendien briljante ideeën, waarvoor ze
niet eens de eer wil opstrijken. Dat beweert ze toch...
Dond. 24 feb., VT4 om 22u.40

^•^Sy One Fine Day Amerikaanse romantische komedie van Michael Hoffman uit 1996. Melanie Parker en
Jack Taylor zijn twee gescheiden ouders en eikaars absolute tegenpolen. Het enige wat ze gemeenschappelijk
hebben is een razend drukke werkdag en een kroost die
zonder oppas zit De twee zuilen het dus noodgedwongen op een akkoordje moeten gooien... Vry. 25 feb.,
VTM om 20U.25
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Het nieuwe goudhaantje van TV1 heet Sergio. De man
heeft alles van het soort vriendjes waarmee onze moeder ons vroeger liever niet thuis zag komen: hij spreekt
niet met twee woorden, loopt breder dan de gemiddelde C-130-loods in Meisbroek en gaat er prat op dat zijn
dagelijks dieet hoofdzakelijk bestaat uit twee pakjes sigaretten, een halve bak pils en een flinke zak frieten. Sergio
probeerde het eerst als charmezanger, maar vond het
echte succes pas met een in zwart leer gehuld goedlachs
bullebaktypetje dat het midden houdt tussen Terminator
en Walter Capiau. Met zijn botte recht-door-zee-aanpak

ook goed aan hem bij te houden en om hem met mondjesmaat op ons los te laten. Hem goed omringen in een
juist gekozen programma kan hem behoeden voor een
vrijwel onvermijdelijk 'teveel'.
Tijdens deze aflevering ging de man ook op bezoek bij
een diamantslijper en dat deed ons dan weer denken aan
een uitstekende aflevering in de Canras-reeks 'De wereld
is kiein'. Daarin ging een Vlaams geoloog op zoek naar de
dure stenen in de woestijn van Mauretanië. Hij deed - en
doet - dat voor de in Antwerpen gevestigde Rex
Diamond Mining Corporation. Reportagemaker Kart

Ruwe diamanten
Kaviaar met pmlmen, donderdag 10 februari 2000, TV1
heeft hij ons hart veroverd en we keken dan ook een
beetje uit naar 'Kaviaar met pruimen', een soort 'Sergio
goes Glamourland in Vlaanderen'. Sergio wordt geacht
tijdens zijn wekelijks uitstapje bij en met de beau-monde
een echte heer te worden, iets wat natuurlijk niet altijd
even goed mag lukken. Hij was al chauffeur van Stefaan
De Clerci< - wil iemand deze man eens aan zijn eigen
credo herinneren en hem van het scherm flikkeren?,
bezocht een luxe-hotel en liet zich inwijden In de wondere wereld van de betere patisserie. Vonken geeft het
zelden: de presentator bakt het net niet bruin genoeg
om hilarisch te worden en heeft niet het ironiserende
vermogen van een Cert-Jan Droge om aangenaam te
zijn. Het valt ook te vrezen dat de kijker snel uitgekeken
raakt op deze sympathieke kerel en de VRT doet er dan

Martens gaf niet alleen de plaatjes van de zoektocht,
maar maakte ook ruim plaats voor getuigenissen van de
betrokkenen. Daarbij onder meer de uitgesproken dromen van het plaatselijke werkvolk - het was aandoenlijk
om te zien hoe een chauffeur er al van droomde om
later met 'de grote baas' te mogen rondrijden - maar
ook die van de Vlaamse beleggers. In een Antwerps café
werden
grote
beurstheorieën
verkocht
en
Jambersiaanse uitlatingen over het gegeven dat je met
werken alleen niet rijk kan worden. Het contrast was dermate groot dat je haast ging hopen dat je de
Mauretaanse diamantzoekers binnenkort als buren zou
krijgen. Uit deze aflevering bleek ten overvloede dat niet
zozeer de wereld, maar wel de mensen die haar bewonen erg klein kunnen zijn.
Krik

Begrip
Ik ben een geregeld luisteraar van de perscommentaren
uitgezonden op VRT1.
Uiteraard is uw weekblad begaan met Vlaamse problematiek en staan uw commentaren dus telkens in die richting
gesteld.
Laatst was Ik toch bijzonder getroffen door uw visie op...
het WK cyclocross. Wielersport is alleszins niet aan mij
besteed, maar uw opmerking als bestaat er geen Belgisch

nationaal gevoel lijkt mij toch wei sterk. Dacht u dat
dezelfde (commerciële) keus niet zou gemaakt zijn door
bewuste renner in een Vlaamse staat zoals u die voorstaat?
Ik ben Vlaming in België en wens dat zo te behouden. Het
is uiteraard uw vrijheid en die van de VU daar anders over
te denken, maar ik vind toch ook dat men begrip en
respect kan tonen voor diegenen die geen schelding wensen.
Ik betreur dat men van Viaams-nationale 2ijde op onaf-

hankelijkheid aandringt; de Belgische staat een historische
vergissing noemt. Waarom moeten steeds wiggen tussen
de bevolking gedreven worden? En waar zou een eventuele scheiding eindigen? Tussen de provincies?
Ik hoop dat u ook enig begrip kunt opbrengen voor andere meningen, zoals Ik ook luister naar andere opinies.
Daarom moest die vergelijking met de afgang van Sven
Nijs me even van het hart.
E. Ferdinand,
Antwerpen
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Verduideliiking
Ik lees in het vraaggesprek met mijn
goede vriend Matthias Storme (WIJ, 3 febr.
jl.) als antwoord op de vraag of ik dichter
stond bij het Vlaams Blok: „De opvattingen die Peter De Roover verdedigde stonden natuurlijk een stuk dichter bij het
Blok".
Aangezien ik voorstander ben van een
onafhankelijk Vlaanderen en het Blok
ook, klopt dat zeker op dat vlak.
Maar omdat hier verv/ezen wordt naar het
Ijzerbedevaartconflict, toch graag deze
verduidelijking. Het Vlaams Blok had kritiek op het comité, ik ook. In die zin klopt
de aanhaalde bewering dus ook. Als
woordvoerder van het Forum stond ik
voor inspraak en interne democratie van
het comité. Of en in welke mate ik daarmee dicht stond bij het Blok, laat ik graag
over aan het oordeel van de lezer. Maar
die essentiële opstelling van het Forum
wil ik toch graag eens onder de aandacht
brengen, opdat de aanhahng niet tot
andere en verkeerde (maar hardnekkige)
interpretaties zou leiden.
"'- •!''hj''<¥/r"- Peter De Roover,
Mortsel

Autowrakken
Vanaf het jaar 2006 moeten de autofabrikanten hun oude auto's gratis terugnemen om ze te recycleren. (WIJ, 10 feb. jl. 'Recyclage autowrakken'). Normaal als
men de logische grondslag volgt dat de
producent de vervuiler is en niet wie de
auto nieuw kocht. Waarom past men dit
principe niet toe voor alles wat de consument uiteindelijk moet weggooien? Een
heffing bij de producent. Vanzelfsprekend
zal het verwijderen in de kostprijs doorgerekend worden aan de koper. Toch stukken beter dan achteraf doen betalen of
erger nog, aanzetten tot sluikstorting. Bij
gratis verwijderen vervalt de eindeloze uitbuiting van de consument weg door
steeds méér te vragen voor vuilverwijdering. Op totaal valse grondslag waarbij
men hem psychologisch de schuld van de
producent toeschuift. En het lukt nog
ook!
Willy Degheldere,
Brugge

Rondvraag
Met de blijde intrede van Filip en Mathilde
te Antwerpen in het achterhoofd en met
de blijde intrede te Gent in het vooruitzicht achten wij het nuttig te polsen naar
de meningen i.vm. de acties die hieromtrent worden gevoerd. Wij denken dat de
actie te Antwerpen en het gewelddadige
optreden van de politie hiertegen enig
effect heeft gehad op de mening van de
publieke opinie tegenover deze acties.

Om de mening van de Vlaming te kennen
stellen we via internet volgende vraag:
„Vindt u dat men tijdens een blijde intrede van een M van de koninklijke familie
actie mag voeren?"
Op twee dagen tijd hebben zo'n 200 verschillende mensen deze vraag beantwoord. Maar hoe meer mensen antwoorden hoe nauwkeuriger de resultaten zullen zijn.
Wij zijn te vinden op info@vlananet.org;
Internet: http:/Avww.vlananet.org.
Hans Verreyt,
beheerder VlaNaNet

Skiën in
Oostenriik
Waarom zouden de Vlamingen, die dit
wensen, in Oostenrijk niet mogen gaan
skiën? De sneeuwklassen dienen daar als
gepland door te gaan. Een aflassing zou
voor de kinderen een erge straf zijn (WIJ,
10 febr. jl. - 'Schreeuwklas België').
De Oostenrijkse eerste minister, een christen-democraat, stelde zich, samen met de
president, borg dat alles een democratisch
verloop zal kennen. Laten wij derhalve de
regeringsdaden afwachten en dan pas een
oordeel vellen, en niet in koor meehuilen.
In elk geval kan ieder Oostenrijks minister
met iedere inwoner dialogeren in hun
eigen taal, wat hier niet altijd het geval is.
Wanneer horen wij een krachtig protest
van onze Vlaamse gezagsdragers tegen die
federale ministers die de Nederlandse
taal, de taal ten andere van de meerderheid van dit land, nog steeds niet machtig
zijn? Nooit zou een federale minister
mogen benoemd worden die de tweede
landstaal niet machtig is. Welk Europees
volk zou dergelijke toestand aanvaarden?
Albert Lepeer,
Kortrijk

vanuit het verre
Limburg...
'Genkenaar moet langer sporen dan
Luikenaar'. WIJ (27 jan. jl. - 'Dichter bij de
burger, niet de Limburger!) weet eindelijk
dat Limburg bestaat.
'SOL - spoorontsluiting Limburg' trekt al
jaren aan de bel. Vruchteloos. En wat
dacht u van de inwoner? van Zolder van
wie het spiksplinternieuw station gesloten
werd en die nu niet meer in 10 minuutjes
in Hasselt kunnen geraken (om over te
stappen) maar er met 'De Lijn' bijna drie
kwartier over moeten doen? Dan spreek ik
nog niet over de in totaal 7 bussen per dag
die van uit het centrum van Zolder vertrekken, waarvan 2 vóór negen uur, 2 in
de rest van de voormiddag en 3 in de rest
dan de dag. De laatste vertrekt al vóór
17u. De laatste bus die men in Hasselt
naar huis terug kan nemen vertrekt vóór

18u. Heb je dus vertraging met de trein
dan raak je niet eens meer thuis.
Hoe lang denk je dat een Zoldernaar
onderweg is om heen en weer te geraken
en nu reken ik nog niet de tijd die hij tussen zijn overstappen moet wachten? Hoe
vroeg moet hij bovendien uit Brussel wegwezen om die laatste bus te halen?
Met 'Uitweg' wil men de autogebruikers
van de snelwel halen maar ondanks de
files doet een Limburger er kortere tijd
over dan met het openbaar vervoer. Geen
wonder dus dat ik heel wat Limburgers
ken (ook VU-mandatarissen) die bedanken voor het openbaar vervoer en aan
'Uitweg' hebben ze ook geen boodschap
(net als ik trouwens).
Een Genkenaar moet inderdaad veel langer sporen dan een Luikenaar maar een
Zoldernaar is nog eens minstens de helft
langer ondereg. Daar heeft zelfs Steve
Stunt Stevaert niets aan kunnen (willen...)
veranderen. Wie doet dat wel?
Mady Vermeulen,
Heusden-Zolder

Baskenland
In zijn lezersbrief klaagt Jan Pauwels (WIJ,
3 febr. jl.) terecht aan dat Baskische (politieke) gevangenen nog steeds naar Madrid
worden overgebracht voor ondervraging.
Vooraf werden ze dan al in een 'plaatselijke' kazerne eens 'onderhanden genomen'
en tijdens de reis naar de hoofdstad van
buurland Spanje kregen ze het dan nogmaals hard te verduren. Dat dit alles koren
op de molen van Euskal Herribarok is zou
wel eens net de bedoeling van Spanje
kunnen zijn: de repressie kan des te harder toegepast worden. Dat de heer
Pauwels er Catalonië en zijn ongekroonde
koning, Jordi Pujol, bij betrekt is echter
totaal naast de kwestie.
Pujol is inderdaad een nuchtere maar heel
zeker géén gematigde Catalaan, integen-
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deel. 'San Jordi' is waarschijnlijk de leeptste politicus ten zuiden van de Pyreneeën.
Om zijn doel te bereiken gaat hij zowel
met de PSOE als met de PP scheep en dat
kan een modern politicus amper verweten
worden. Pujol moet, in tegenstelling tot
de Baskische moederpartij PNy geen rekening houden met een terroristische organisatie, noch met de 'politieke vleugel'
ervan. Maar er is meer. Op het Iberisch
schiereiland meent men verder te komen
met 'stoerdoenerij'. Steeds wordt herhaald dat met terroristen nooit onderhandeld zal worden. Toch waren er de
gesprekken van Algiers (1989). Er was in
1996 Adolfo Pérez Esquivel (Nobelprijs
voor de Vrede in 1980) die contacten
legde tussen ETA en de regering, maar dit
alles wordt steeds ontkend door Madrid!
Regelmatig bood zich de bisschop van San
Sebastian, Setién, aan als bemiddelaar
Maar Setién veroordeelde steeds het
geweld van beide kanten. De vorige
maand werd hij door Rome 'op eigen verzoek' afgezet! Hij had blijkbaar één kant
tevéél veroordeeld...
In Spanje ontbreekt gewoon de wil om het
probleem op te lossen. Madrid wil het
noorden niet verliezen, het rijke noorden...
Johan Wieërs,
Kinrooi

Ttirkiie
Ik stel mij de vraag of België opnieuw het
voortouw zal nemen en nu openlijk zal
protesteren tegen Turkije die een
Nigeriaanse voetballer, die aan het aidsvirus lijdt, gedwongen repatrieert?
Of zal men gewoon - mensenrechten/discriminatie - laten betijen en dat land in de
'Europese armen' sluiten?
Bart Depestel sr.,
Roeselare
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' n het UNO-gebouw in New-York staat het borstbeeld
van Francisco de Vitoria, een door keizer Karel
gehate dominicaner pater van Baskische afkomst. Zijn
stelling dat 'indianen geen apen zijn, maar mensen zoals
wij" werd hem kwalijk genomen, ook door de paus. Maar
deze en andere 'ketterijen' zorgden er ook voor dat de
Vitoria als 'stichter van het internationale recht' wordt
beschouwd.

I

• UITSMIJTER
De rond i486 in het Baskische stadje
Vitoria geboren Francisco de Vitoria trad
in 1502 binnen bij de orde van de dominicanen, hij studeerde in Parijs en werd
hoogleraar aan de universiteit van
Salamanca. De Vittoria was een tijdgenoot
van keizer Karel en een van de belangrijkste critici van zijn 'Amerikaanse' politiek'.
De keizer verbood in 1539 de verspreiding
van de leer van de Vitoria, zoals ze was
geformuleerd in zijn Relectio de Indis, een
neerslag van zijn colleges over het Spaanse
optreden in Midden- en Zuid-Amerika.
EEN NIEUWE WERELD
Karel had het lastig met de Vitoria, hij ontzegde de keizer het recht zich 'heer van de
Wereld' te noemen. Ook de paus had
moeite met de Baskische theoloog.
Gedagvaard op het Concilie van Trente
(1545) kon de doodzieke de Vitoria zich
niet meer verdedigen. Toen de universiteit
na zijn dood (1546) besloot om de teksten
van de Vitoria uit te geven, greep paus
Sijctus V in en zette zijn geschriften op de
index van verboden boeken. Ook de
Spaanse Inquisitie keerde alle stenen om
op jacht naar teksten van colleges en toespraken. Pas in 1557 werd in Lyon het
gewraakte werk 'De Indis' uitgegeven.
Er is dus meer dan één reden om
Francisco de Vitoria van onder het stof te
halen. Dat deed Walter Ceuppens in het
boek 'Frans de Vitoria. Argumenten voor
een humane omgang met vreemde volken'.
Met de ontdekking van Amerika in 1492
begonnen de Nieuwe Tijden. Een jaar
later schreef paus Alexander VI, een
Spanjaard, zijn bul 'Inter Caetera' waarbij
de Spaanse koningen de soevereiniteit
kregen over ,,al de nieuw ontdekte landen
en eilanden in de Atlantische Oceaan die
nog niet aan enig ander christelijk vorst
toebehoorden". In het Verdrag van
Tordesillas (1494) verdeelde de paus de
nieuwe wereld tussen Spanje en Portugal,
met als scheidingslijn de meridiaan 370
mijl ten westen van de Kaap Verdische
Eilanden. In deze nieuwe gebieden moest
het christelijke geloof worden verspreid.
De zendingsopdracht was echter niet de
voornaamste zorg van Spanjaarden en
Portugezen: gouddorst en geldnood kregen de overhand. Amper enkele jaren na
de ontdekking van Amerika was er op
Hispaniola (Haïti en Santo Domingo)
géén levende indiaan meer te vinden.
EEN NIEUWE WERELDORDE
Niet iedereen was gelukkig met de gang
van zaken. De dominicaan Antonio de
Montesinos hield op de zondag voor
Kerstmis 1511 op Hispaniola een donderpreek waarin hij zijn Spaanse toehoorders
verwenste om hun wreedheid jegens de
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indianen. Vanaf 1512 stond het optreden
van Spanje en zijn kolonisten ter discussie, vooral de dominicaanse missionarissen deden hun beklag. Ondertussen werd
het klooster van Salamanca dé draaischijf
van informatie en discussie. Hier klonk de
stem van bisschop Bartolomé Las Casas,
een bekeerling uit het kamp van de eerste
kolonisten. Accuraat beschreef hij waar en
hoeveel indianen op zo korte tijd werden
uitgemoord. De emotionele woede van de
ooggetuigen zocht een filosofisch-theologische onderbouw. Kern van de discussie
was de vraag of de Spaanse politiek tegen-

de Inca's tot slavernij gebracht. De dominicaanse hoogleraar schatte als een der
eersten de veranderde situatie goed in: er
is een geografische oude en een nieuwe
wereld, er is maatschappelijk en filosofisch een keerpunt. De stelling van
Aristoteles en de houding van het Hof zijn
onhoudbaar. Uit de verhalen van zijn confi^ters wist de Vitoria dat „naar alle geldende normen, ook die van Aristoteles,

volkerenrecht
groeide uit
Spaanse gruwelen
over de indianen geoorloofd was? Volgens
het Spaanse Hof- dat zich op de opvattingen van Aristoteles beriep - waren zij
,,heidenen, barbaren en dus mogen ze
onderworpen en tot slaaf gemaakt worden. Enkel in de 'polis' (Grieken) of in het
christendom (middeleeuws Europa) leven
mensen in een volgens de rede georganiseerde maatschappij en streven zo naar
welzijn voor iedereen terwijl barbaren
'onvolledige' mensen zijn, van 'nature slaven' die leven volgens hun passies".
Daardoor zijn alle mogelijke manieren
gewettigd voor het uiteindelijke doel, de
kerstening. Deze stelling werd in 1539
door Francisco de Vitoria ondergraven.
Op dat moment had Cortes het
Aztekenrijk van Montezuma reeds van de
kaart geveegd en had Francisco Pizarro

van de christelijke filosofie en theologie,
de indianen een eigen, volgens de rede
georganiseerde maatschappij hebben, dat
ze echte mensen zijn, met een echte politieke samenleving, dat ze moeten
beschouwd worden als echte volkeren".
VERSPILDE EEUWEN
Waar halen de Europeanen dan hun aanspraken om volkeren de oorlog aan te
doen, te vernietigen, tot slaaf te maken?
Voor vele wetenschappers is deze stellingname aanzet én grondslag van het volkerenrecht geweest. En de Vitoria ging verder met zijn zeer modem klinkende conclusies, hij introduceerde ideeën als mensenrechten en volkerenrechten, respect
voor mensen en culturen. Er was maar

een probleempje: wat met de mensenoffers en het kannibalisme? Voor de dominicaanse hoogleraar waren dit onvolmaaktheden die de christelijke wereld het
recht tot missionering gaven, d.w.z. tot het
afleren van verkeerde gewoonten, het
beter leren kennen van de natuurwet en
uiteindelijk het christendom. Alleen deze
idee werd weerhouden, ze rechtvaardigde
immers het kolonialisme.
Wanneer Bartolomé Las Casas in 1550 de
stellingen verdedigde tegenover Juan
Gines de Sepulveda, de officiële
Hoftheoloog, kozen de 'scheidsrechters' uit opportunisme - voor de stellingen van
het Hof.
Walter Ceuppens confronteert onze tijden
en politieke zeden met de ideeën van de
Vitoria. Europa verspilde vijf eeuwen en is
er nog altijd niet echt in geslaagd om op
een behoorlijke wijze om te gaan met volkeren, volkerenrecht, mensen, mensenrechten. Het is alleen jammer dat de
auteur een 'doctorale schrijfwijze' hanteert. Wie echt om de inhoud geeft moet
voortdurend bladeren tussen het commentaar (de scriptie) en de originele teksten van de Vitoria in de voetnoten achteraf. Bevorderlijk is het niet, hetzelfde geldt
trouwens voor het voorwoord van Paul De
Witte. In die zin is het actualiserend
nawoord vanjohan Leman (ook dominicaan) een verhelderende verademing.
Mark Vandommele
°» Frans de Vitoria. Argumenten voor
een humane omgang met vreemde volken. W. Ceuppens. Uüg. Dabar-Luyten,
Heeswijk. 1999,144 blz., 490 fr.

„Indianen zUn
geen apen
maar mensen
als wU..." Een
prent uK 1658.

16

Restitutie als collectieve plicht
Walter Ceuppens (1942) is directeur van de
RVA in het Brussels hoofdstede!ijl< gewest In
die functie wordt hij dagelijks geconfronteerd met probleemmensen uit verre en
vreemde landen. Geholpen door zijn juridische, wijsgenge en theologische opleiding
probeert hij hen op redelijke wijze te helpen.
Zijn inzet wordt mee gedragen door 'de collectieve plicht van restitutie' die wij, aldus
Ceuppens, tegenover de Derde Wereld hebben Daarom ook is hij actief in de Beweging
voor IVlissionair Engagement (BME).
Walter Ceuppens.„De historische restitutie
is een collectieve plicht voor landen die
zonder enige rechtsgrond vreemde continenten hebben bezet en leeggeroofd en
schuldig zijn aan moord, slavernij, dwangar- *
beid en uitbuiting
Maar in plaats van zich bezig te houden met
delen en restitutie, zijn er teveel die denken
aan het gesloten houden van de grenzen.

Mensen uit ontwikkelingslanden, vaak
gediplomeerd,
begaafd en dynamisch, zijn verplicht
onder erbarmelijke
omstandigheden te
leven en te werken
in hun land of In landen die zich op onrechtvaardige wijze ten
koste van diezelfde ontwikkelingslanden
hebben verrijkt en dat vaak nog doen De
kwijtschelding is voor de blunderaars en
hun nakomelingen 'de straf' voor wie werd
of nog wordt geplunderd."
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IS er dan niets veranderd sinds de
Vitoria?
W. Ceuppens- „Als Europa zich blijft spiegelen aan de cynische dubbele moraal van de
machthebbers, vanaf keizer Karel tot vandaag, zal de 21ste eeuw even inhumaan en

even wreed zijn als de voorgaande eeuwen.
Het Europees erfgoed heeft toch méér in
zich dan collectief egoïsme en oorlog "
Bestaat er een verband tussen uw
beroep en uw inzet?
W. Ceuppens: „Ethiek en volkerenrecht,
humaniteit en verdraagzaamheid moeten
met alle inzet worden bestudeerd, aangeleerd en toegepast Dat is een taak voor
iedereen die op zijn gebied concreet met
deze problematiek te maken krijgt, ook
voor mij "
(mvl)
Walter Ceuppens geeft ook lezingen.
Op 15 maart om 20 u. In het StPletersinstltuut, Koning Albertlaan.
Gent. Op 18 maart om 14u. In de
Protestantse kerk van Antwerpen,
Lange WInkelstr. 5. Op 6 april om 20 u.
In het KUC, KortrlJksepoort 254 te
Gent Info: BME, Leuvense baan 87,
3040 Ottenburg.
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