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e paarsgroene federale regering pronkt
met initiatieven omtrent Nieuwe
Politieke Cultuur (NPC). Er is het plan om de
kabinetten zo goed als af te schaffen en de federale
administratie grondig te hervormen. Dat zal niet
van een leien dakje lopen, met Franstalige partijen
die het daar bijzonder moeilijk mee hebben en in
eigen huis, zoals in de Franse gemeenschapsregering, over liefst drie ministers van Onderwijs
beschikken.

D

Het IS ook op vraag van vice-premier Louis
Michel (PRL) dat de federale regermg drie regeringscommissarissen, waaronder twee Franstalige,
aanstelde. Dit in ruil voor de twee Nederlandstalige
van de drie staatssecretarissen. De regeringscommissarissen dienden tevens als troostprijs voor
gebuisde ministers en konden het evenwicht tussen
socialisten en liberalen in stand houden
De meest bekende regeringscommissaris is
Freddy Willockx (SP). Fiem werd gevraagd de dioxinecrisis op Europees niveau te bezweren. Willockx
kweet zich behoorlijk van deze taak. En dat mocht
volstaan. Toch klopte hij voor een nieuwe regeringsfunctie bij de premier aan. De Waaslander wil
in Sint-Niklaas de burgemeesterssjerp omgorden en
in afwachting kan een postje in Brussel geen
kwaad. De vraag kwam Verhofstadt niet slecht uit.

S

Oorspronkelijk zag men in Willockx de man die
het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
in 2001 zou helpen voorbereiden Eventueel kon hij
deel uitmaken van de Belgische delegatie die zal
onderhandelen over de EU-verdragshervormmg.
Terloops, het is helemaal nog niet zeker dat de
deelstaten daarbij ernstig zullen betrokken worden.
Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel is
een echte slokop die het buitenlands terrein door
de Franstalige liberale bourgeoisie laat bezetten. De
delegatie is voor liefst de helft door liberalen bezet,
zo kan Michel zijn stempel op het beleid drukken.
En dus bleef Willockx in de kou staan. Emd
vorig jaar mocht hij zich bezighouden met de
omzetting van niet minder dan 181 Europese richtlijnen in Belgische wetgeving. Blijkbaar is deze karwei van de baan, want nu moet Willockx onderhandelingen voeren met die landen waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe worden gestuurd.
Willockx begint zich belachelijk te maken.
Fiij lijkt een 'meid voor alle werk'. VU&ID-volksvertegenwoordiger Els Van Weert heeft het over een
'zielige vertoning', in tegenspraak met de zogenaamde NPC van de federale regering. „Echte vernieuwing moet blijken uit een dagelijkse houding
en uit alle beleidsdaden."
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NMBS en de taalwetten: deel 8039
De NMBS is nog maar eens in overtreding Leuven en Antwerpen. De minister tovert
met de taalwet. Dat blijkt uit een
zowaar de klantvriendelijkheid uit haar
ministrieel antwoord aan VU&ID-senator hoed. Een en ander (letterlijk)
Van Quickenborne. De spoorwegen
„benadrukt ook het internationaal
bieden sinds enige tijd aan hun laatste
karakter en de verwelkoming van de vele
betalende reizigers de mogelijkheid een buitenlanders en buitenlandse bedrijven
ticket te nemen aan een automaat. Die
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië." En
vraagt hen te kiezen tussen Nederlands of die spreken natuurlijk allemaal Frans of
Frans. In Brussel, jawel, maar ook in bv. Nederlands...
4

Klachten tegen stalkers worden
in overgtxjte meerderheid geseponeerd.
De federale regering heeft zich
voorgenomen om het geknoei met kilometertellers van tweedehandswagens te
stoppen. Een en ander zal gebeuren
middels een gegevensbank en een soort
van autopas. Het wetsvoorstel kwam
van oppositielld Jos Ansoms (CVP).
Vorige week woensdag werden
de eerste vluchtelingen opgenomen in
het omstreden asielcentrum in Ekeren.
Binnen ruim een week is het
zover; dan wordt de Senaatsfractie van
Laken even groot als die van VU&ID.
Prins Laurent zal immers de eed afleggen als senator Democratie: ze kan zo
mooi zijn!
De
autoverzekeringssector
werkt met zo'n grote verliezen dat de
ergste brokkenmakers wel eens
geweerd zouden kunnen worden bij het
zoeken naar een verzekering.
De toelage van de onthaalmoeders in Vlaanderen wordt binnenkort per
dag en per kind verhoogd met 29 f r
Daarmee komen ze op hetzelfde niveau
als hun Waalse collega's.
Een extrapolatie van gegevens
uit internationale studies doet vermoeden dat er in België jaarlijks 60.000 medische blunders zijn. Gelukkig niet allemaal met dodelijke afloop. Artsen
mogen van de verzekeraars hun patiënten daarover niet informeren.
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Slangen vangen?
„Nu hebben we eens een justitieminister die bereid is om
een werkdocument toe te lichten en daar gaat de PS op haar
achterste poten staan omdat de nota, die een erg grote verspreiding kende, formeel nog met gepasseerd is in de ministerraad Als een bovenste beste schoothond gaf premier
Verhofstadt toe aan de PS 'We willen met het slachtoffer
worden van een doorgedreven vorm van transparantie'
heette het gisteren Je zou je afvragen waarmee de communicatiespecialist van Verhofstadt zijn geld verdient"
Bart Brinckman in De Morgen van donderdag 17
februari 2000.
...: ' " •
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VLAANDEREN-EUROPA
2002
De Vlaamse regering zal het project
Vlaanderen-Europa 2002 evalueren met
het oog op optimalisatie. Zo werd op 11
februari jl overeengekomen, terwijl de
beslissing verleden week vrijdag het
nieuws haalde De evaluatie van het project staat in het Vlaams regeerakkoord
Vlaanderen-Europa 2002 werd in 1993
door de CVP-SP-VU-regering boven de
doopvont gehouden. Het ambitieuze project omvatte twee doelstellingen. Er was
het inhoudelijke, zeg maar politieke
aspect In een puik gepresenteerd boekje
en met behulp van talrijke promotiecampagnes vulde de Vlaamse regering in wat
onder een leefbaar, lerend, creatief, zorgzaam, toegankelijk en democratisch
Vlaanderen kon worden verstaan. Het
ging hier om beleidsintenties die, aangevuld met vijfjarenplannen, in 2002, naar
aanleiding van de herdenking van de Slag
der Gulden Sporen van 1302, model
moesten staan voor een democratisch,
sociaal bewogen en modern bestuurd
Vlaanderen. Dit alles zou neergeschreven
worden in een 11-juli-charter en hoorde
het politiek bewustzijn van de Vlaamse
bevolking aan te scherpen.
Van bij de aanvang klonken de beleidsintenties nogal vaag, iedere partij hoorde er
zijn gading in te vinden wat nogal eens in
kunst en vliegwerk resulteerde en ondertussen bleven de vijfjarenplannen uit
Politieke begeestering kon het project bij
de Vlaamse bevolking nauwelijks losweken. In het parlement stond het op een

waakvlam. De VLD wachtte regeringsdeelname af om het project af te schieten, terwijl sommige doelstellingen een beleidsmatig gevolg kregen zonder naar
Vlaanderen-Europa 2002 te verwijzen.
Kortom, de publieke opinie wist, mede
door een gebrek aan een goed communicatiebeleid, geenszins wat het politieke
aspect van Vlaanderen-Europa 2002
inhield
De huidige Vlaamse regering is daarom
van mening het politiek-maatschappelijk
project op te doeken en wil een nieuw
scenario schrijven. Daartoe zal Vlaams
minister-president Patrick Dewael (VLD)
overleg plegen met prominenten uit de
economische, sociale, culturele en academische wereld. Zij kunnen hun visie over
het Vlaanderen van morgen toelichten. De
overlegronde kan als een vervanging worden gezien van de door ex-VEV-voorzitter
Karel Vinck voorgestelde Vlaamse
Conferentie waaraan de vakbonden niet
wilden meewerken. Komt er uit de
overlegronde en binnen de Vlaamse regering een vergelijk over een politiek-maatschappelijke langetermijnvisie, dan zal
Dewael dit in juli 2000 voorstellen.

BEWECINCSPROJECT
Vanaf 1994 werd aan het politieke project
Vlaanderen-Europa 2002 een bewegingsproject toegevoegd. Dat had tot taak de
bevolking te mobiliseren en de Vlaamse
identiteit te ondersteunen Het bewegingsproject bleek het paradepaardje van
de vorige Vlaamse minister-president Luc

De stemprocedure voor landgenoten die in het buitenland wonen
wordt vereenvoudigd. Bij de parlementaire verkiezingen van 13 juni II. bleek de
papierwinkel zo ingewikkeld dat er
amper 20 mensen van de mogelijkheid
gebruik maakten.
Bijna vijf procent van de leerlingen van het middelbaar onderwijs is in
min of meerdere mate depressief.
Als een computerhacker die zichzelf als 'de echte Redattack' omschrijft
zijn woord heeft gehouden, dan staan
vandaag de kranten vol met berichtgeving over gekraakte websites van bankinstellingen.
Tot slot: Wendy van Wanten is
zwanger Maar dat had u natuuriijk al
vernomen uit de betere media. Daar ook
meer nieuws over Dedecker

Nieuw in
Vlaanderen:
'cordon
publicitaire'?

Van den Brande (CVP). Het omvatte nog
niet gerealiseerde projecten als een tentoonstelling over zeven
eeuwen
Vlaanderen of bestaande initiatieven zoals
Brugge 2002.
In 1994 werd de vzw Elfdaagse
Vlaanderen-Europa 2002 opgericht die
met steun van de overheid én vrijwilligers
de 11-juli-vieringen in een nieuw kleedje
stak. Onder leiding van Richard Celis werden vorig jaar zo'n achthonderd 11 julivieringen gehouden ten belope van 23
miljoen fr. Ook andere vzw's zagen het
daglicht, zoals Topsport Vlaanderen dat
een wiehennersploeg aan de slag hielp
De beoordeling van het bewegingsproject
viel niet bijzonder positief uit. Zo zag men
het bos door de bomen niet meer. Er kon
niet precies worden achterhaald wat het
prijskaartje van dit alles was, de financiering bleek over verschillende begrotingen
verspreid, de Vlaamse admimstratie wist
grotendeels van toeten of blazen.
De huidige Vlaamse regering wil het
bewegingsproject per pijler bijsturen, uitstellen of afschaffen Sommige projecten allicht de 11-juli-vieringen - kunnen voorlopig of in gewijzigde vorm blijven
bestaan. Nieuwe aanvragen worden niet
behandeld. Er komt meer en beter overleg
met de administratie, een grondige doorlichting van de begroting, het vastleggen
van verantwoordelijkheden, het doorzichtig maken van het hele gebeuren, het verbeteren van de communicatie met het
pubhek.

COMMUNICATIE?
Precies wat dit laatste betreft, verzaakte de
Vlaamse regering aan het geven van het
goede voorbeeld. De manier waarop de
beslissingen omtrent Vlaanderen-Europa
2002 werden bekend gemaakt, bleek geen
toonbeeld van doeltreffende communicatie te zijn Er wordt min of meer gesuggereerd dat het vroegere project doorgaans
waardeloos was, zonder te wijzen op de
positieve inbreng van de vrijwilligers.
Vooriopig weet men ook niet wat er in de
plaats komt en welke doestellingen
Dewael precies voor ogen heeft. Wil hi)
een tweede 'Vlaanderen leeft'-campagne,
met al even persoonlijke ambities als de
vorige minister-president, maar op een
andere manier? In die zin is het tekenend
dat de naam Vlaanderen-Europa 2002,
ook voor de lopende projecten, wordt
afgeschaft.

ORDE STAAT OP SPRINGEN
Sinds 1997 zit de Nationale Orde van
Advocaten in een impasse. De Orde kan
enkel besüssingen nemen als er in elke
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waarde Heer
Hoofdredacteur.
Dit is de allereerste keer, vriend De Liedekerken, dat er zoveel is
gebeurd dat ik mij tot een maximaal minimum moet beperken om
toch alles een beetje te laten overkomen. Daar was vooreerst dat
serpent van de Blauwe Bijnens. In zijn pogingen mijn populariteit
te dwarsbomen tegen 8 oktober heeft hij immers zijn vrouw ingezet om ons te koeioneren. Zij heeft bij De Walen hare jarretellengordel eens opgeheven en zo komt het nu dat Vlaanderen 2002 is
afgeschaft. Niet uitgesteld, De Liedekerken, niet gewijzigd: afgeschaft. Ikzelf ben daardoor niet alleen een illusie, maar ook heel

wat geld armer Wilt gij in bijlage een onkostennota vinden van
338.188 fr. voor het afgelasten van de geplande BV's en voor de
terugbetaling van de reeds gedane voorbereidende kosten. Gezien
'De Meter' - uit financiële vooruitziendheid voor het uur 'U' - bij
elke wekelijkse werkvergadering sinds 1 september 1995 een gratis
vat Rodenbach heeft geschonken, moogt ge erop rekenen dat ook
daar nog schuim van gaat komen. Gij laat uw contacten maar weten
dat ik - indien er geen vereffening wordt gemaakt - voor een slag
zal zorgen die de vergelijking met deze van 11 juli 1302 met glans
zal doorstaan.
Nog maar net was ik van de teleurstelling bekomen of ik moet ver
nemen dat Wendy van W opnieuw zwanger is. Gezien mijn kan-

•

taalgroep een meerderheid bestaat. Dat
blijkt sinds enkele jaren onmogeUjk. De
Nederlandstalige en Franstalige balies
kunnen zich niet verzoenen. Om tal van
redenen. Er was de onenigheid over de
verdeling en de controle van pro-deo gelden. Er is de tegengestelde visie op de
rechtspraktijk, waaronder de discussie
over het al dan niet voeren van publiciteit
door advocaten.
De Vereniging van Vlaamse Balies en de
Conférence des Barreaux Francophones
et Germanophones raakten het tijdens
een ultieme verzoeningspoging zelfs niet
eens over de bijdragen aan de Orde. Dat
deed de emmer overlopen. De deken van
de Orde, Bruno Van Dorpe, schreef begin
deze maand een brief naar minister van
Justitie Mare Verwilghen (VLD) waarin hij
aanstuurt op de splitsing van de Nationale
Orde.
Verwilghen kent het probleem. De VUfiractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werkte reeds tijdens de vorige
legislatuur een wetsvoorstel ter zake uit.
De vorige minister van Justitie Tony Van
Parys (CVP), noch de huidige minister wilden daarop ingaan. Verwilghen stak de
kop in het zand, wou het initiatief 'overiaten' aan de beroepsgroep. De deken heeft
de minister nog eens aan een situatie herinnerd die reeds jaren bestaat.
Het zijn immers politici, niet beroepsgroepen die wetswijzigingen doorvoeren.
Hoe dan ook, de minister van Justitie kan
het wetsvoorstel van de VU ter hand
nemen. Dat voorziet in twee autonome
ordes zonder overkoepelend orgaan,
maar met mogelijk overieg. Daarbij wordt
gedacht aan deontologische regels. Als
overleg niet mogelijk is, moeten volgens
de VU de regels van de Europese Unie van
toepassing zijn. Op dat moment zou de
door de Vlaamse advocaten gewenste vrije
concurrentie of het gebruik van reclame
wel kunnen.

DE ENE ARBEIDER IS DE
ANDERE NIET
Het sociaal secretariaat van het Vlaams
Economisch Verbond (VEV) heeft een studie uitgevoerd naar de verioning van
arbeiders in België. Daaruit blijkt dat een
Waalse arbeider in een 38-urenstelsel
gemiddeld 39 fr. bruto per uur meer verdient dat een Vlaamse.
Het onderzoek van Kurt Van Hoeck verwerpt op het eerste zicht de stelling dat
Wallonië een sociaal-economisch achtergesteld gewest is. Bij nader inzien moeten
andere besluiten getrokken worden. Het
loonverschil in beide gewesten is vooral
een historisch gegeven. De Waalse vakbonden waren strijdvaardiger dan de
Vlaamse, dwongen daardoor in de zware

industrie hogere looneisen af en dat laat
zich tot op vandaag gevoelen. Anderzijds
heeft o.m. deze politiek tot het failliet van
de zware Waalse industrie geleid.
In Vlaanderen liggen de loonkosten lager.
Het heeft heel wat bedrijven voor
Vlaanderen doen kiezen. Niettemin kan er
ook een onderscheid worden gemaakt
tussen de lonen binnen verschillende provincies. De Limburgse en West-Vlaamse
arbeiders verdienen het minst van allemaal. Daar situeren zich wel de meest florissante bedrijven. En opgesplitst per sector verdienen arbeiders uit de chemische
sector het meest, deze uit de transportsector het minst.

toorruimte haast volledig bekleed is met haar linkerhelft merkte
ons Ludwina, uit puur jalousement, op dat ze er zeker van was dat
die kleine op z'n hondjes was gemaakt. Wat natuurlijk ook al iets
zegt over de identiteit van de vader. Het is mij trouwens opgevallen
dat de gedoodverfde kandidaat volgende week een jobke zal aanvaarden in het parlement.
Uw geruïneerde.
De Gele Geeraerts
P.S. Mag ik u, bij wijze van waarschuwing, erop wijzen dat gij bij
uw Vrije Uniekelingen niet moet zoeken naar 'DeMol', maar naar
'DeTrol'...
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Rik Coolsaet,
van
soclalistlschen
huize, noemt
Erie Defoort en
Matthias
Storme de
'trollen' van
het
nationalisme.

ederaal minister van Justitie IVIarc Verwiiginen (VLD) l<an
zijn stempei op het beleid niet drui<l<en. Of liet nu om
het sneirecht, de politie- en justitiehervorming of het
federaal Veiligheidsplan gaat, de minister blijft vaag
en besluiteloos.

Verwilghen kan
niet beslissen
Als voorzitter van de Dutroux-commissie kon
Mare Verwilghen (VLD) zich gedragen als een
integere, nauw/elijks door het systeem aangetaste en daarom onkreukbare politicus in
wie de bevolking vertrouwen had. Het leverde hem tijdens de jongste parlementaire
verkiezingen 480.000 stemmen op.
In politieke middens is Verwilghen echter
minder populair. Zijn eigen partij noemt
hem In een interne nota een 'vergiftigd
geschenk'. De Dendermondenaar zou een
even grote twijfelaar als stemmentrekker
zijn. Zijn besluiteloosheid gaat gepaard met
de angst stemmen te verliezen. Bovendien
blijft zelfs Verwilghen als Justitieminister
overal 'complotten' zien. Bij de top van de
magistratuur wordt hem dit niet In dank
afgenomen. De geschreven pers is niet
onder de indruk van zijn beleid. Daarom weigert Verwilghen, aldus de krant De Morgen
(19 februah). Interviews met journalist Frank
De Moorvdu het weekblad Knack. Die nam in
meerdere bijdragen de voorlopig vage
Inhoudelijke keuzen van de minister op de
korrel.
Zo Is het spectaculair ogende Veiligheids- en
Dententieplan uiterst onsamenhangend.
Het gaat om meer dan 100 voorstellen waaraan geen prijskaartje, noch tijdsplanning
hangt. Wel staat vast dat tientallen nieuw op

te richten instellingen alles en nog wat zullen mogen evalueren om nadien voorstellen
te formuleren. De Justitieminister is overigens een hevig pleitbezorger geworden van
het neollberallsme, want hij wil essentiële
gerechtelijke taken door private diensten
laten waarnemen. En dat terwijl nauwelijks
wordt vermeld wat nu eigenlijk onder veiligheid moet worden verstaan en het gevoerde beleid niet eens wordt geëvalueerd.
Overigens hangt het succes van het
Veiligheidsplan grotendeels af van de moeizame, niet meer voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen realiseerbare polltlehervorming, waardoor Verwilghen de handen in
onschuld kan wassen en de Zwarte Piet
doorspelen naar minister van Binnenlandse
Zaken Antoine Duquesne (PRU.
Tot nu toe kon de Justitieminister enkel het
'snelrecht' door het parlement laten goedkeuren, al Is het aanvaarde wetsontwerp
geen toonbeeld van efficiëntie en doordachte visie. Na een twee weken durend
opbouwend en grondig debat in de commissie Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, had de minister
meer dan drie maanden nodig om zijn wetsontwerp door een terughoudende ministerraad te loodsen, Verwilghen had nooit een
eerste, weliswaar vergiftigd succesje kunnen

halen, indien er niet de speling van het politieke lot was. Het snelrecht bleek een liberale compensatie voor de door de groenen en
socialisten afgedwongen regularisatieprocedure. En premier Verhofstadt kon de nu
reeds getergde Verwilghen moeilijk op een
zijspoor zetten.
In de federale ministerraad liep een communautaire breuklijn door het snelrecht. Vooral
de Franstalige groenen en socialisten bleven
zich verzetten. Nu het wetsontwerp door de
plenaire vergadering is goedgekeurd, blijven
ze zich 'koele minnaars' noemen. ,,De
Franstaligen willen Vlaanderen altijd diaboliseren met betrekking tot extreem-rechts,
maar ze verzetten zich tegen elke oplossing", aldus VU&iD-kameriid Karel Van
Hoorebeke. ,,lk vrees dat men op het terrein
niet bereid is de wet uit te voeren. Tachtig
procent van de Franstalige magistraten
meent dat ze 'Inutile et dangereuse' is."
Helemaal ongelijk hebben zij niet. Door de
koppige houding van sommige meerderheidspartijen is de snelrechtwet in het vooruitzicht van het voetbaltornooi Euro 2000
een 'hoollganwet' geworden, In de Kamer
heeft Verwilghen letterlijk verklaard dat de
wet 'gefaseerd' wordt uitgevoerd en dus
slechts in die arrondissementen van toepassing Is waar zich voetbalstadia bevinden. Het
snelrecht houdt in feite een procedure van
onmiddellijke verschijning in, eventueel van
onmiddellijke opsluiting, misschien van hulsarrest of voorwaardelijke vrijlating voor alle
misdrijven waar een strafmaat op staat van
ministens één en maximum tien jaar gevangenisstraf. Beschadiging van roerende
eigendommen valt daar niet onder, het is
onduidelijk of opzettelijke slagen en verwondingen tot onmiddellijke verschijning zullen
leiden, terwijl het anderzijds onzeker is of
snelrecht van toepassing is op sociale onlusten,
(evdc)
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'Vw aantal landen zoals de Verenigde Staten, GrootBrittannië, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië
heeft de afgelopen jaren een systeem opgezet dat in staat
is om alle GSM-gesprekken, faxen en e-mails uit te
pluizen. Daarover interpelleerde VU&ID volksvertegenwoordiger Karel Van Hoorebeke Justitieminister Mare
Verwilghen.
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VU&ID-VOlkSvertegenwoordlger Karel van
Hoorebeke
interpelleerde
Justitieminister
Mare
verwilghen
over het
Echelonsplonagenetwerk.
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'The X-files', 'Millennium', 'Enemy of the
State'. Eén voor één films en series die tot
de 'verbeelding' spreken omdat ze een
nieuwe dimensie geven aan het thrillergenre. De scenaristen bedenken grote
complotten opgezet door organisaties die
buiten het bereik van de gewone burger
opereren. Dat is een realiteit geworden.
KRONIEK VAN AANGEKONDIGDE
WAARHEID
Het vermoeden dat er op grote schaal
communicatiestromen worden gecontroleerd bestaat al een paar jaar Natuurlijk
hebben de betrokken diensten geen interesse in hoeveel pistolets en sandwiches u
zondagochtend bij de bakker bestelt. Zij
gebruiken deze informatie vooral voor
economische activiteiten en belangen. Het
Echelon is een uitloper van het UKASAakkoord uit 1948. Dat akkoord tussen de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Canada, Nieuw-Zeeland en Australië werd
afgesloten naar aanleiding van Koude
Oorlog. Niettemin ontwikkelden de
Angelsaksische landen een netwerk ten

dienste van enorme economische belangen. Ze hebben dit nooit officieel willen
toegeven, gaven daarentegen aan dat ze
de netwerken gebruikten om het internationale terrorisme en de drugshandel te
bestrijden.
Uit een Europees rapport dat een aantal
weken geleden is uitgebracht, blijkt dat er
zware vermoedens bestaan dat Europese
bedrijven door de netwerken miljarden-

Hebben Vlaamse bedrijven ook dergelijke
bestellingen gemist?
Overigens zijn er bewijzen dat organisaties als Amnesty International en
Christian Aid, alsook vele GATT-delegatieleden nauwlettend in de gaten werden
gehouden. In elk geval kan men stellen
dat dergelijke toestanden van de GATT
(General Agreement on Tarrifs and
Trades) een nietszeggende praatbarak
maken. Het vermelden waard is dat ook
Telenet tot voor een paar maanden
Amerikaanse aandeelhouders had en dat
dit nog steeds geldt voor de in België

Hier vloekt men
niet. Echelon ziet u
bestellingen hebben misgelopen. In 1994
zag de Franse elektronicagigant ThomsonCSF een contract van 40 miljard aan zijn
neus voorbijgaan. De NSA (National
Security Agency) zou immers bepaalde
informatie
hebben
onderschept.
Hetzelfde verhaal speelde zich af bij
onderhandelingen over een contract van
200 miljard £r. tussen het Europese vliegtuigconcern Airbus en Saoedi-Arabië.

grootste operator Belgacom. Zo bezit
Ameritech zowat 40% van de aandelen van
Belgacom.
DE ENE NSA IS DE ANDERE NIET
De Amerikaanse National Security Agency
is het zenuwcentrum van het immense
netwerk. Zijn voorganger de AFSA (Armed
Forces Security Agency) werd in 1951

Anciaux telcent
Ontwikkelingsbeleid uit
In principe is Ontwil<l<elingsbeleicl een federale materie. Toch kan Vlaanderen een eigen
ontwil<kelingsbeleid voeren op die terreinen
waarvoor de deelstaten bevoegd zijn, zoals
onderwijs of hulsvesting.
In afwachting van een door VU&ID gewenste
defederalisering van het ontwikkelingsbeleid, blijft de Vlaamse regering ter zake niet
stilzitten. Voor het eerst werd ontwikkelingssamenwerking losgekoppeld van het buitenlands beleid en buitenlandse handel. Bovendien is het budget met 35% gestegen
Vlaams ministervan Ontwikkelingsbeleid Beit
Anciaux (VU&ID) stelde in het parlement zijn
doelstellingen voor de komende vijf jaar
voor.
De minister legde sterk de nadruk op de
'ongebonden hulp'. Ontwikkelingssamenwerking hoeft niet gepaard te gaan met
'economische tegenprestaties', zoals de
federale regering, onder druk van vice-premier Louis Michel (PRL), nog steeds schijnt te
denken, in tegenstelling tot de federale regering, richt de Vlaamse zich niet tot CentraalAfrika, maar tot Zuid-Afrika en Chili. Minister
Anciaux wil bovendien het werkterrein uitbreiden tot Noord-Afrika ,,We kiezen voor
Zuidelijk-Afrika vanwege de enorme noden in

deze regio en de kennis waarover we reeds
beschikken. Dankzij de Vlaamse allochtonen
krijgen we tevens een beter inzicht over
Noord-Afrika. Dat zal gepaard gaan met
omgevingsanalyses ter plaatse."
Opvallend is dat de minister ter zake niet
meer passief, maar actief wil optreden, in
een open dialoog met het Vlaams pariement,
hoort de overheid de grote principes, de
objectieve criteria en de subsidievoorwaarden van het Ontwikkelingsbeleid vast te leggen. Dat is niet de taak van de NietGouvernementele Organisaties (NGO's) die,
zoals VU&ID-fractieleider Paul Van Crembergen opmerkte,,,waardevol werk hebben verricht, maareen eigen leven gingen leiden."
Op basis van de uitgangspunten en de principes die de Vlaamse gemeenschap uittekent, kunnen de NGO's wel projecten indienen. Overigens zullen de NGO's en de universiteiten deel uitmaken van een 'reflectiegroep' die bevindingen vla een colloquium
aan een breed geïnteresseerd publiek zal
voorstellen.
VU&ID-volksvertegenwoordiger
Simonne
Janssens-Vanoppen loofde de inspanningen
van de minister om een 'zuiver' beleid te
voeren, waarbij de belangen van de partners

primeren en dat tevens gericht is op vorming, sensibilisatie en educatie in
Vlaanderen. Janssens-Vanoppen waardeert
ook het feit dat minister Anciaux voor het
eerst bilaterale gesprekken zal voeren met
regionale overheden en dit op voet van
gelijkheid.
Een heikel punt blijft het budget. Drukkingsgroepen en meerdere partijen hebben
steeds voorgehouden 0,7% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Op federaal
niveau is men daar nimmer in geslaagd. Ook
op Vlaams niveau is 0,7 % van het Vlaams
Regionaal Product voor ontwikkelingssamenwerking op korte termijn, aldus de minister,
„niet haalbaar." Dat zou neerkomen op om
en bij de 40 miljard fr ,,Er worden wel middelen uitgetrokken op andere begrotingen
dan die van Ontwikkelingssamenwerking.
Denken we aan de 100 miljoen fr. voor huisvestingsprojecten in Zuld-Afrika."
Simonne Janssens-Vanoppen hoopt om binnen de 10 jaar de 0,7%-norm te realiseren.
,,Dit overtreft de mogelijkheden van één
minister en moet door de hele Vlaamse
regering worden ondersteund."

omgevormd tot NSA omdat een rapport
uitwees dat AFSA niet voldeed aan de
noden van de moderne 'Communication
Intelligence' en zelfs moest uitbreiden
naar activiteiten die zich buiten de militaire actieradius bevonden. Het moet zowat
Edgar G. Hoovers natte droom geweest
zijn. De jongste decennia heeft het NSA
echter heel wat van zijn glans verloren
omwille van hoorzittingen in het
Amerikaanse Congres en vooral door puik
onderzoekswerk van onafhankelijke
instellingen, zoals de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's).
Eén van de meest actieve onder hen is het
- niet toevallig - gelijknamige NSA
(National Security Archive), dat behoorlijk in de gaten wordt gehouden. Deze
organisatie is verbonden aan de George
Washington University en houdt zich
bezig met het 'openbreken' (declassification) van archieven die van algemeen
belang zijn. Zich baserend op de
Amerikaanse Preedom of Information Act
hebben zij reeds verschillende opzienbarende documenten publiek gemaakt.
Daartoe hoort de mislukte aanval in 1979
van Amerikaanse elitetroepen in Teheran
om de Amerikaanse gijzelaars te bevrijden. Het NSA heeft bovendien het
'Echelon'-project blootgelegd.
BELGIË NIET GEWAPEND
In België heeft een rapport van het
Comité I, bevoegd voor controle op de
inlichtingendiensten, de kat de bel aangebonden. In het rapport wordt geadviseerd
in de toekomst een aantal maatregelen te
nemen die tot een betere bescherming
tegen dit soort van technologie moeten
leiden. In één adem wordt daaraan toegevoegd dat men niet over de nodige middelen daartoe beschikt.
VU&ID-volksvertegenwoordiger Karel
Van Hoorebeke was één van de eersten die
minister van Justitie Mare Verwilghen
(VLD) daarover interpelleerde. Van
Hoorebeke vroeg de minister welke houding hij ter zake tegenover de Verenigde
Staten zal aannemen en of de minister de
zaak op Europees niveau zal aankaarten.
Vooral Groot-Brittannië staat in een zeer
slecht daglicht. Het land laat de zogenaamde 'Atlantische solidariteit' met de VS
op de Europese solidariteit primeren.
Het wordt de taak van onze parlementairen op de diverse niveaus om deze evolutie van binnendringen in het privé-leven
van de burgers in de gaten te houden. Zo
zouden volgens bepaalde bronnen de vredesactivisten van Kleine Brogel op het
'screeningsschema' staan.
Patrik, Kris en VUJO: jullie zijn gewaarschuwd!

(evdc)
Peter Craeyeveld
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ind januari stelde Hans De Belder onze lezers de
beleidsnota over het Vlaams buitenlands beleid
van de Vlaamse regering voor, begin deze maand werd de
tekst in het Vlaams parlement besproken. Nota en
besprekingen moeten niet veel indruk gemaakt hebben op
de pers, er viel niet veel over te lezen in de kranten.
Daarom komt De Belder er in deze bijdrage op terug.

E

Er was over de nota over het buitenlands
beleid van de Vlaamse regering niet veel te
lezen in onze kranten. Een reden te meer
om het licht te zetten op het instrumentarium waarover Vlaanderen beschikt en dat
ons in staat stelt om op het internationale
vlak ons Vlaams mannetje te staan, om
verdragen af te sluiten en om bilateraal en
multilateraal eigen Vlaamse diplomatieke
vertegenwoordigingen te onderhouden
IN DE KOPGROEP
Ik wil eerst een groot onderscheid maken.
Internationaal gezien is Vlaanderen een
regio. Niets is moeilijker te bepalen dan
een regio: in de Vergadering van de
Regio's van Europa bijvoorbeeld zijn er
bijna 300 leden die vooral gekenmerkt
worden door een buitengewoon grote
variëteit. Aan de ene kant vindt men er
Vlaanderen, Catalonië, Baden-Württemberg, Lombardije, Baskenland, de Duitse
Lander, de 9 Oostenrijkse Lander, de Poolse Voivode, de 41 Roemeense provincies,
naast Zweedse County Councils en zelfs
het Ierse Donegal.
Geen enkel van deze regio's beschikt echter over het volkenrechtelijke verdragsrecht zoals Vlaanderen dat doet, maar dat
belet hen niet om zich interregionaalinternationaal te organiseren om samen te
werken, om akkoorden af te sluiten, delegaties uit te wisselen en, meer algemeen,
een enorme solidariteit aan de dag te leggen die vaak door de Europese instanties
niet eens is gekend.
Mat andere woorden, je hoeft geen verdragsrecht te hebben om als regio een
internationale activiteit aan de dag te leggen. In dit gezelschap behoort Vlaanderen
samen met enkele andere zeldzame
grondwettelijk bijzonder goed uitgeruste
regio's tot de kopgroep en wordt daar als
voorbeeld aanzien van een regio met
democratische instellingen, met een eigen
regering, met een eigen economisch
potentieel en zowaar zelfs met een eigen
taal. M.a.w. het merendeel van de
Europese regio's benijdt ons deze politiek-administratieve autonomie
De vraag is: maken wij daar wel behoorlijk
gebruik van? Bestaat er vanwege onze
regering, ons parlement, ons bedrijfsleven, onze universiteiten voor dit potentieel wel genoeg belangstelling?
INDRUKWEKKEND NET
Sedert 1993, d.w.z. al 7 jaar, beschikt
Vlaanderen over een bijzonder sterk instrumentarium dat ons bijna op het echte
diplomatieke niveau tilt samen met de
klassieke diplomatieke staten en met de
volkenrechtelijke internationale organisaties. Wij hebben daarvan, tot nu toe vrijwel in stilte, gebruik gemaakt en onder-

tussen een eigen culuiur van internationale betrekkingen uitgebouwd onder de
vorige regeringen.
Zo kwamen onze eigen Vlaamse vertegenwoordigingen tot stand bij de Europese
Unie, werden onze Vlaamse vertegenwoordigers geaccrediteerd in een aantal
omringende landen en werd het net van
de Vlaamse economische vertegenwoordigers in de wereld tot stand gebracht

Vlaamse officiële beleid kijken als naar de
gedraging van onze overheden in het
interregionaal verkeer In de beleidsbrief

Instrumentarium
voor een Vlaams
buitenlands beleid
(samen met de groep van investeringsprospectoren). Wij zijn in de wereld als
Vlaanderen langzamerhand aan het doordringen.
Anderzijds hebben we al reeds een
indrukwekkend net van verdragen afgesloten (de Waterverdragen met Nederland
bijvoorbeeld). Er zijn er 14 in totaal terwijl
wij samen met België verantwoordelijk
zijn voor een reeks verdragen met
gemengde bevoegdheid. Zo zijn er 8 bilateraal, 16 in BLEU-verband (vooral inzake
investeringen), 33 binnen de Europese
Unie, 3 binnen de Raad van Europa en 15
verdragen gewijd aan milieuproblematiek.
Vlaanderen beschikt verder over 40 culturele akkoorden waarvan er sommige nog
uit het Belgisch tijdvak dateren. Ook de
Taalunie is nog steeds een Belgisch
Verdrag. Tenslotte zijn er meer dan 50
intentieverklaringen van belang.
Dit alles berust op de verdragsluidende
bevoegdheid en de regelingen die terzake
in 1993 zijn uitgewerkt.
KRITISCHE BLIK
Om de werkelijke draagwijdte daarvan te
kennen moet je natuurlijk ook achter de
schermen gaan kijken. De interministeriële conferentie voor het buitenlands beleid
en de mechanismen die voorzien zijn om
de coherentie met de buitenlandse politiek in stand te houden verdienen eigenlijk meer onze aandacht omdat je daaraan
niet meer de juridische discussies kan
afmeten die tot de grondwetsherzieningen hebben geleid, maar wel: het werkelijk beleid dat dag in dag uit wordt
gevoerd.
Als wij met andere woorden onze eigen
Vlaamse politiek aan de ene kant en de
Belgische buitenlandse politiek aan de
andere kant met elkaar willen vergelijken,
dan is enige kennis van deze mechanismen vanzelfeprekend noodzakelijk.
Wij zullen dus voortaan zowel naar het

sen de met Vlaanderen internationaal
gezien meest vergelijkbare Europese
regio's. Ik denk dat wij van "Vlaamse kant
een dergelijke belangrijke diplomatieke
beshssmg principieel moeten ondersteunen en dat wij van dichtbij zouden moeten volgen wat de huidige regering van
deze belangrijke politieke belofte zal
terechtbrengen.

van de Vlaamse regering staat dat de nieuwe Vlaamse regering werk zal maken van
het tot stand brengen van een alliantie tus-

Hans De Belder

Langzamerhand dringt
Vlaanderen
door in de
wereld...
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Liefde is...

een hart voor de trein

Op St -Valentijn, de dag der geliefden, maandag 14 februari, werd in de stations van Mol en
Geel actie gevoerd door Uliane Tops (gemeenteraadslid in Geel), Kns Van D//c/f (burgemeester
in Dessel en Vlaams volksvertegenwoordiger).
Rik Géyzen (schepen in Mol), Christophe
Verdonck (VUJO-voorzitter Mol-Dessel) en
andere VU- en VUJO-militanten De treinreiziger
kreeg een warm drankje, een chocoladen hartje en een sprekend pamflet aangeboden Met
deze actie wensten VU en VUJO enkele wantoestanden op het Kempens spoor aan te klagen en de treinreiziger een hart onder de nem
te steken. Wat kon hij/zij op het pamflet lezen?
- Ze zeggen dat liefde blind Is...
.. in ons geval Is dit een geluk want anders was
onze liefde voor de trein al lang voorbij Want
bedrogen zijn we wel Al jaren kreunt de NMBS
onder het wanbeheer van CVP , SP en VLD. De
schijnheiligheid van de CVP hieromtrent is
gewoon potsierlijk. Miljardenprojecten werden
op poten gezet om kleurrijke ministers te ple-

zieren of om de Walen af te kopen.
Ondertussen bleef het op onze lijn (Antwerpen
-Neerpelt) armoe troef.
- Echte liefde roest niet...
dan zal 't vanwege de spoorwegen wel geen
echte liefde zijn Want de stellen die ze hier
laten voorttuffen, zijn koud en pijnlijk hard, ze
voeren 't roest hoog in hun vaandel
- Je veuxderamour...
zeggen we dan maar in 't Frans. Misschien
verstaan ze 't dan beter in Brussel Misschien
gaan dan in mei de nieuwe tremen eindelijk rijden. Misschien krijgen we dan elk half uur een
verbinding met Antwerpen en Brussel Misschien kan het personeel dan m fatsoenlijke
omstandigheden zijn werk doen. Misschien halen we toch opnieuw onze aansluiting.
- Misschien...,
.. wel als het van Volksunie afhangt die heeft
een hart voor de trein en blijft vechten voor
een modern en efficiënt openbaar vervoer.

(cv)
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opas verscheen 'Panorama op toerisme. Handboek
toerisme management in een internationaal
perspectief' van Patrick De Groote, hoofddocent aan het
LUC. WIJ deed een niet-toeristische uitstap naar
Diepenbeek en had met De Groote een vraaggesprek.

Z
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„Vlaanderen
biedt de
toerist een
goede mix van
ontspanning en
cultuur en
daarvoor Is h|l
bereid een
prIJs t e
betalen."

Panorama op toerisme van Patrick De
Groote (Uitg. Garant) is een van de weinige, bijzonder goed gedocumenteerde,
Nederlandstalige handboeken over toerisme. Ofschoon het werk hier en daar wordt
gebruikt als studieboek pur sang is het
zeker geen saai boek, integendeel. Ook de
geïnteresseerde leek kan er, hoewel het
géén reisgids is, interessante informatie in
terugvinden. Het werk is opgebouwd uit
een 11-tal hoofdstukken die elk een afionderlijk aspect van het toerisme behandelen. Dankzij de uitgebreide bronvermelding vormt het ook een poort naar andere, aanverwante literatuur. In ons gesprek
hielden we de grenzen zo goed als gesloten en beperkten we ons zoveel mogelijk
tot Vlaanderen. Vermelden we daarbij uitdrukkelijk dat het gros van de beschikbare
gegevens over het toerisme in eigen land
Belgische cijfers bevat. Afzonderlijke cijfers van de gewesten bestaan, maar zijn
niet altijd even gemakkelijk te vergelijken.
VLAAMSE KWALITEIT
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,,Brussel ken ik wel, van de spruitjes"
aldus Mariah Carey in De Morgen (21 jan.

)l.j De diva van de hoge kreun deed op
Valentijnsdag het Antwerpse Sportpaleis
aan en heeft irmiiddels de kans gehad om
zich beter te informeren over toeristisch
Vlaanderen. Wat mocht ze, toen ze zoals
jaarlijks enkele miljoenen anderen, voet
aan wal zette van Vlaanderen verwachten?
„Het Vlaamse toeristische produkt kent

VRAAGGESPREK

Werelderfgoedlijst van Unesco. Veel buitenlandse toeristen worden ook aangetrokken door de gastronomie. De kwaliteit daarvan is uitzonderiijk hoog. Daarbij
komt dan nog dat onze talenkennis groot
is."
Veel buitenlanders overnachten - het aantal overnachtingen is een parameter bij
het meten van toerismestromen - in
Brussel en Vlaams-Brabant. De duizenden
congresgangers (zakentoerisme!) nemen
daarvan een groot deel voor hun reke-

Vlaams toerisme?
Kwaliteit troef!
een bijzonder grote verscheidenheid."
zegt De Groote. „Er gaat er een grote aantrekkingskracht uit van de kunststeden.
Daarnaast is er ook Groen Vlaanderen, bv.
de Kempen en tot slot is er de kust. De
buitenlanders die Vlaanderen aandoen
komen in de eerste plaats voor de kunststeden zoals Brussel, Brugge, Antwerpen
en Gent. De jongste tijd zie je dat ook provinciesteden als Lier en leper zeer geliefd
zijn. Dat heeft dan weer veel te maken met
het feit dat bv de Vlaamse begijnhoven en
belforten zijn gaan behoren tot de

ning. Daarna volgt Antwerpen als meest
populaire provincie. „Toerisme Vlaanderen tracht Vlaanderen in het buitenland zo
goed mogelijk aan de man te brengen.
Ook Brussel hoort daarbij. Die stad wordt
in het buitenland voorgesteld als hoofdstad van Vlaanderen, van België en van de
Europese Unie: deze correcte voorstelling
maakt dat ook de buitenlanders iets van
onze ingewikkelde staatsstructuur kunnen begrijpen" verklaart De Groote (zie
ook kader blz. 7).
Wat opvalt bij het napluizen van de talloze

•

tabellen in het boek is dat nogal wat
Vlamingen kiezen voor een vakantie in het
buitenland, al kunnen de cijfers wat vertekend zijn door bv. geen rekening te houden met het eendagstoerisme of het (stijgende) bezit van een tweede verblijf
Anderzijds is het natuurlijk wél zo dat je
voor pakweg 10.000 fr. al een week halfpension aan een of andere Spaanse costa
kan doorbrengen... „Dat klopt" antwoordt
De Groote. „Maar de vraag is of je wel waar
krijgt voor dat geld. Je hebt dan zeker te
maken met massatoerisme, vaak nog in de
minst drukke en minst kwaliteitsvolle
logies. Laat je dus niet te snel verleiden
door die promotionele 'een week vol pension vanaf 10.000 fr'-aanbiedingen."
Dat soort toerisme is volgens De Groote
geen echte concurrentie voor de sector in
Vlaanderen: deze regio wordt niet verkocht als een bestemming voor massatoerisme. Kwaliteit haalt het op kwantiteit.
, Je moet ook kijken naar wat die toeristen
spenderen: hier zijn misschien minder
toeristen, maar ze geven per hoofd wel
meer uit dan de massatoerist. In dat geval
kan je je dan ook richten op evenementen, gastronomie en culuiur. Vlaanderen
biedt de toerist een goede mix van ontspanning en cultuur en daarvoor is hij
bereid een prijs te betalen."
TOERISME VOOR ALLEN

p

eizen is van aile tijden, maar reizen vanuit toeristische overwegingen leende pas eclit
een grote bloei vanaf de 19de eeuw.

Een kleine reisgeschiedenis
Ten tijde van de Klassieke Oudheid werd er
vooral gereisd uit godsdienstige of medische overwegingen. Tempels en l<uuroorden
waren daarbij geliefde bestemmingen. De
rijkere Romeinen veroorloofden zich ook
'echte' toeristische uitstapjes. Onder meer
de Costa Brava en Rhodos genoten toen al
een relatieve populariteit. Tijdens de vroege
Middeleeuwen was van echt toensme geen
sprake: het Romeinse wegennet was in verval geraakt, veel rovers maakten van reizen
een gevaarlijke onderneming. In de late Middeleeuwen werd opnieuw meer gereisd, zij
het functioneel: universiteiten en bedevaartsoorden maakten een groot deel van
de bestemmingen uit Ook de ontdekkingsen studiereizen passen in dit rijtje.
Pas tegen het einde van de 18de eeuw
wordt reizen een vorm van vrijetijdsbesteding: de bergen (toen vooral in de zomer),
maar ook het strand (toen vooral in de winter) trokken nogal wat toeristen aan. in 1784
kende Oostende zijn eerste strandhuisje.
Slechts het Engelse Brighton was de 'Koningin der Badsteden' daarin voorgegaan.
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Met de uitvinding van stoomtreinen en
-schepen, die in staat waren om veei mensen relatief comfortabel te vervoeren, kende
ook het toerisme een explosieve groei.
Tegelijkertijd openden de eerste commerciële (luxe-)hoteis hun deuren. Vanzelfsprekend was dit soort uitstapjes In de eerste
plaats een voorrecht van de 'happy few'.
DE MASSA IN BEWEGING
Pas na WO II komen de toeristische reizen
ook binnen het (financiële) bereik van de
middenklasse Deze evolutie kan bovendien
niet los worden gezien van het wettelijk
recht op vakantie en het vervoer in de lucht.
Chartervluchten en een toegenomen autobezit creëren in de jaren '60 de 'massatoerist'. 'Benidorm' wordt een begrip in binnenen buitenland. En dat begrip heeft met
alleen een positieve connotatie
In 'Panorama op toensme' onderscheidt De
Groote een viertal negatieve bijwerkingen
van het massatoehsme. De drukte is een
ervan. Omdat de vakantiepenodes niet
gespreid zijn verloopt het reizen massaal en

op hetzelfde moment. De files en de overbezetting zijn de meest zichtbare ongemakken Door de drukte is de kwaliteit van de
dienstverlening tijdens het hoogseizoen ook
opmerkelijk lager dan In minder drukke
penodes in tweede orde zorgt de toeristische volksverhuis ook voor een verregaande
commercialisering: Lourdes is in dit verband
een schoolvoorbeeld. Dat alles zorgt op zijn
beurt voor een degradatie van het landschap. Omdat veel toensten veel afval produceren, maar ook omdat de bouwheren In
de eerste plaats aan hun geldbeugel dachten De Spaanse, maar ook de Vlaamse kustlijn, vormen bepaald geen toonbeeld van
doordachte stedenbouwkunde Tot slot:
plaatsen waar veel mensen hun zuurverdiende centen uitgeven trekken ook minder
bonafide gasten aan. Oplossingen als de
bescherming van gebieden en monumenten, een uitgekiende toeristische planologie
en de spreiding van vakanties liggen voor de
hand, maar worden helaas niet altijd even
gemakkelijk ten uitvoer gebracht.
(gv)

Mede door het gebrek aan systematisch
verzamelde juiste gegevens is het erg
moeilijk om een inschatting te geven van
de invloed van 'de Vlaamse toeristische
sector' voor 'de Vlaamse economie'. Van
het toerisme leven immers niet alleen
hoteluitbaters en verhuurders van strandstoelen. Ook sommige transportfirma's en
bv aannemers genieten, zij het minder
zichtbaar, van het toerisme. Onze
gesprekspartner schat het aantal werknemers in de toeristische sector op ongeveer
200.000. Inbegrepen is de arbeidsintensieve horeca, die ruim 70% van de jobs
voor zijn rekening neemt. Daaronder valt
natuurlijk ook het dorpscafé, opperen we
... „Ik denk toch dat het een vrij goede
benadering is" legt De Groote uit.,,Nogal
wat horecazaken worden uitgebaat in
familiaal verband en daarenboven werken
velen met niet-ingeschreven personeel."
De feiten treden De Groote daarin bij: in
bv Limburg is ongeveer 60% van de horeca-uitbaters niet in regel met de arbeidswet {BvL, 16 feb. jl.).
Van de ongeveer 600 miljard fr. die de
Vlaamse overheid jaarlijks te spenderen
heeft gaat er amper één miljard fr. rechtstreeks naar toerisme. Ter vergelijking: de
VRT krijgt jaarlijks iets minder dan 8 miljard fr. „Het is inderdaad een peulschil"
beaamt De Groote. „Gelukkig is er wel
een positieve tendens; het budget neemt
toe en Toerisme wordt zo stilaan een vol-

Wist u dat...?
'Panorama op toensme' bevat een schat aan - overwegend recente en evolutieve - gegevens over het
wereldwijde toehstische gebeuren Enkele weetjes
willen we u niet onthouden

waardige bevoegdheid en niet meer iets
'dat men erbij doet'. De overheidsbudgetten voor toerisme zouden mogen stijgen,
maar ook de privé-sector moet zich blijven
inspannen."
Een groot gedeelte van het Vlaamse overheidsgeld gaat naar Toerisme Vlaanderen.
Dat gebruikt het niet alleen voor de lonen
van zijn personeel, maar ook voor de
levensnoodzakelijke promotie van de regio
in binnen- en buitenland. Het belastinggeld wordt ook geïnvesteerd in zgn. sociaal
toerisme. „Het staat mooi te zeggen dat
iedereen recht heeft op vakantie, maar dat
moet je dan ook in praktijk kunnen omzetten" zegt De Groote. „Sociaal toerisme is
erop gericht om mensen die het moeilijk
hebben met het uitwerken van hun vakantiepatroon een eind op weg te helpen. Het
voorzien in goedkope logies zoals jeugdherbergen is daarvan één voorbeeld, het
aanpassen van vakantiewoningen aan de
specifieke behoeften van minder-validen
een ander. Die vorm van toerisme is inderdaad dikwijls zuilgebonden, maar tegenwoordig is het hebben van een lidkaart
geen voorwaarde meer om te worden toegelaten. Vandaar ook dat men vandaag liever spreekt over 'Toerisme voor allen'."
Wat ons haast automatisch brengt bij de

Het eerste nnuseum, in het Capitool van
Rome, Is - volgens sommige bronnen - opgericht
In 1471 en wel door paus SIxtus IV. Het oudste
nog bestaande museum is het Frederlclanum
van Kassei. Het eerste overdekte zwembad
opende In 1847 In Liverpool zijn deuren. TIen Jaar
eerder had het eerste (nog steeds bestaande!),
commerciële hotel zijn deuren geopend: het
Brown's Hotel in Londen. Thomas Cook tekende
In 1851 voor het eerste reisbureau. De eerste
commerciële reisgids was de Baedeker (1828).
Frankrijk ontving In 1948 Iets meer dan 2
miljoen Internationale toeristen. In 1998 waren
er dat ruim 70 miljoen. Na Frankrijk volgen
Spanje, de VS en Italië als populairste toeristische bestemmingen. In 1998 bekleedde België
de 23ste plaats met zo'n 6,15 miljoen Internationale toeristen.

'vakantiecheques': bonnen waarmee de
minder-begoeden in eigen land op vakantie kunnen gaan. De Groote is eerder
sceptisch: „De bedoeling is goed, maar er
zijn ook mensen die liever niet op vakantie gaan, maar bv hun huis een opknapbeurt willen geven. Dan ben je al dichter
bij een 'vrijetijds-cheque'. Persoonlijk zie
ik dan meer heil in bv het kwalitatief verbeteren van de infrastructuur voor goedkope vakanties."

In 1996 genoot 61% van de Inwoners van
België een vakantie van lange duur (meer dan
vier nachten). Liefst 73% onder hen deed dat in
„De dioxinecrisis was niet üe beste reclame
voor onze gastronomie." het buitenland, in West-Europa kiezen alleen de
Zwitsers relatief gezien meer voor het buitenland. In Frankrijk gaat 63% van de bevolking op
Louis Michel de bevolking zou afraden
vakantie. Slechts 15% daarvan kiest voor het buinog op vakantie in Oostenrijk te gaan. De
tenland.

politieke situatie in een land heeft hoe
dan ook een invloed op het toerisme.
Toen tijdens een van de Voerbetogingen
een schot viel leek het op buitenlandse
TV-kanalen wel of de burgeroorlog op uitbreken stond. Ook Oostenrijk is nu omstreden ... ,,Ik denk dat de machtswissel in
Oostenrijk de mensen wel bezighoudt.
OOSTEN-RIJK?
Het land komt op toeristisch vlak ongetwijfeld gehavend uit de strijd. Zoals ook
Ons gesprek met Patrick De Groote vond
België een flinke kras op het blazoen
plaats op 2 februari, enkele uren vóór
kreeg tijdens de dioxinecrisis. Dat was
niet de beste reclame voor onze gastronomie. De gemiddelde Oostenrijker is zeker
niet minder gastvrij geworden, maar de
overheid zorgt toch voor een zeker, in dit
geval eerder negatief imago."
Ook in landen als Cuba en de
Dominicaanse Republiek is de maatschapEnkele maanden na de coalitiewissel in Vlaanderen werd de 'Vlaamse' kust
van Luc Van den Brande opnieuw de 'Belgische' kust van Renaat Landuyt pelijke situatie niet altijd even stabiel en
toch vliegen er jaarlijks hele horden toeOok Patrick De Groote heeft een voorkeur voor deze laatste benaming.
risten naartoe. Ze worden er dan gedropt
,,Los van het feit dat ook de territoriale wateren 'Belgisch' zijn, kan je je de
in luxueuze residenties, maar buiten hun
vraag stellen waarom je dan niet net zo goed, naar analogie met de Bregrenzen is het vaak kommer en kwel. ,Je
toense kust, zou kunnen spreken over 'West-Vlaamse' kust. Ik kan me voormag daarin ook weer niet overdrijven"
stellen dat veel Vlamingen dat niet prettig zouden vinden: de kust is
reageert De Groote. „Ik acht het zelfs niet
immers van iedereen."
onmogelijk dat de grote touroperators
,,Veel hangt trouwens af" gaat hij verder, ,,van het land van oorsprong van
opzettelijk een gevoel van onveiligheid
de toeristen die naar hier komen Wie Vlaanderen wil verkopen in
over het lokale 'hinterland' creëren. Dat
Nederland zal weinig problemen kennen: onze noorderburen weten
betekent immers dat de toerist zijn geld
meestal goed hoe de staatkundige vork hier in de steel zit. Bij Engelsen ligt
opmaakt bij hen en niet bij de lokale
dat al iets moeilijker: die zullen Vlaanderen snel associëren met WO I en stebevolking.
Anderzijds is het wel zo dat je
den als leper. Voor toeristen uit de VS of Japan heeft 'Vlaanderen' weinig
mensen
beter
moet informeren wanneer
betekenis. Daar wordt de regio dan ook samen met de Franstaligen 'verzij naar een ontwikkelingsland gaan. Je
kocht' Je kan stellen dat hoe verder je van huis gaat, hoe meer België en
moet hen duidelijk maken dat zij een
hoe minder Vlaanderen er aan de potentiële toeristen wordt verkocht
luxe-vakantie zullen hebben in een arm
Hetzelfde ervaar je overigens ook in het buitenland: bij ons worden de VS
land. Dat vangt de cultuurshock een beetvoorgesteld als één pakket van 50 staten. Maar hoe dichter je bij het land
je op. Ik vind het, tot slot, ook niet teveel
komt, hoe groter de kans is dat er een regio aan de vakantiegangers wordt
gevraagd dat de toerist zich een beetje
voorgesteld. Iemand uit Australië zal 'Frankrijk' bezoeken terwijl wij toch
aanpast aan de zeden en gewoonten van
eerder zullen zeggen dat we naar 'Bretagne' of de 'Provence' gaan. Ik vrees
zijn gastland."
dat het op dit moment niet goed zou zijn om op verre markten de regio's

En de kust is ...
Belgisch!

van België afzonderlijk te verkopen, zonder een link tussen hen te leggen.
Temeer daar veel internationale toeristen België slechts voor hooguit enkele dagen aandoen. Je verkoopt ook niet zozeer de 'Vlaamse' of 'Belgische'
kust, maar wel een toeristisch produkt. Zo kan je de Nederlanders erop wijzen dat aan or ^ kust ook nog iets te beleven Is wanneer de zon is ondergegaan, Voor de meeste Duitsers is de nabijheid dan weer van belang "

(gv)

In 1994 hadden 37% van de Inwoners
van België geen langere commerciële vakantie.
45% van de Walen bleef thuis, tegenover 34%
van de Vlamingen. Van de thuisblijvers had
bijna de helft persoonlijke of familiale motieven.
Een vijfde had gewoon geen behoefte aan een
vakantie buitenshuis.
Het drukst bezochte attractieparIc van
Nederland was de Eftellng. In 1997 ontving het
3 miljoen bezoekers. In Frankrijk ontving Euro
Disney datzelfde jaar 12,6 miljoen bezoekers.
Disney zet overigens nogal wat mensen in beweging: in 1998 trokken twee Amerikaanse vestigingen (Florida en California) samen bijna 30 miljoen bezoekers.
Toel(omstverwaclitingen: tegen 2020
zou de top-3 van populairste toeristische
bestemmingen er uitzien als volgt: China, VS,
Frankrijk. De ontvangsten uit toerisme zouden In
het jaar 2010 ongeveer 1.550 miljard dollar
bedragen, bijna 58.000 miljard fr.
Tot slot: de projectgroep Stadium opende in 1996 In het Duitse Oberhausen 'CentrO',
een shoppingcentrum met meer dan 200 winkels en jaarlijks 25 miljoen bezoekers. Datzelfde
Stadium zag In 1998 zijn Fenix-project In Genk
niet van de grond komen.
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orige week maakten de Mechelse VU en de VLD die op 8 oktober a.s. als alliantie zullen dingen
naar de gunst van de Mechelse kiezer - hekend dat ze
een groot referendum zullen houden onder de
'maneblussers'.

V

VLD-VU-referenclum geeft stadhuis
terug aan de ivieclielaars

De regionale VU-krant

Het is nu
of nooit meer
Wat wervers kunnen!
Deze week enkele nieuwe resultaten
In de
Werversgroep is het vooral Lieve Vanhoutte uit
Bellegem die hoge ogen gooit. Lieve is een bezige bij,
ze is in het bestuur van de kiesomschrijving KortrijkRoeselare-Tielt verantwoordelijk voor leden en WIJabonnementen, ze ook lid van de VU-partijraad. Vanuit
deze functies wil Lieve het goede voorbeeld geven En
of ze daann slaagt!

1.
2.
5.
4.
5
6.
7.

Jan Caudron, Erpe-Mere
Geert Bourgeois, Izegem
Frieda Brepoels, Hasselt.
Walter Luyten, Berlaar
Geert Dessein, Ledegem
Lieve Vanhoutte, Bellegem
Jan Loones, Oostduinkerke
Hugo De Mol, Lebbeke
Carol Vandoorne, Veurne
8. Klara Hertogs, Turnhout.
Harold Van de Perre, Dendermonde
Vincent Van Quickenborne, Kortrijk.
Jos Lauwers, Steenokkerzeel
Juui Denayer, Buizingen
Remain De Grave, Sint-Cillis-Waas
9. Walter Soethoudt, Antwerpen
Jos Heylen, Herenthout
Totaal

79
52
21
20
18
. 8

6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
285 (+11)

OPERATIE 1+1=7.000
Brachten in de voorbije week een nieuwe WiJ-abonnee
aan Hendrik Carette, Brussel, Danny Cortier, Brussel,
Peter Craeyeveld, Gent; Marcel De Broyer, Overijse; Bert
Hendrickx, De Panne, Eliane Michiels, Kapellen; Annick
Vandebuerie, Harelbeke, Knstof Verdonck, Mol; VURupel, VU-Mechelen (2) (+11)
Algemeen totaal: 285 + 11 = 296.
(Afgesloten op maandag 21 februari)
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Bij de jongste parlementaire verlciezingen
hiaalde VU&ID in Mechelen 8% van de
stemmen. De liberalen werden er, met
19,9%, de op een na grootste partij. Beide
lijsten boekten daarmee winst t.o.v. voorgaande verkiezingen. Samen zijn ze daarmee groter dan het Vlaams Blok, dat bijna
een kwart van de Mechelaars voor zich wist
te winnen. Met de alliantie willen beide
partners de negatieve spiraal waarin hun
stad is terechtgekomen doorbreken.
Nergens in Vlaanderen zijn de stadsbelastingen zo hoog, is de geregistreerde criminaliteit zo snel gestegen en daalde het
gemiddelde inkomen van de bevolking
zoveel als in Mechelen. Paradoxaal genoeg
staat daartegenover dat nergens in
Vlaanderen relatief meer stadsambtenaren
werken en dat het stedelijk onderwijs in
geen enkele andere Vlaamse centrumstad
zo duur is.
VLD en VU wiUen het anders aanpakken,
maar dan moeten ze wel de CVP-SP-as (aangevuld met Agalev) kunnen doorbreken.
Samen willen ze het roer overnemen. De
verwachtingen zijn hooggespannen: „Niet
het Vlaams Blok, maar de VLD-VU-alliantie
is de echte bedreiging voor deze meerderheid. Of het Blok nu 20,25 of 30% haalt
vormt geen enkel gevaar voor de machtspositie van de SP en CVP Meer nog: het vergroot zelfs hun kans om terug (en samen)
deel uit te maken van de volgende
bestuursmeerderheid" luidde het donderdag jl. Beide partners zien de kandidatuur
van voormalig Vlaams minister-president
Luc Van den Brande dan ook als een ultieme wanhoopspoging om de CVP toch maar
aan de macht te houden.
Sinds de bekendmaking van het samengaan hebben de Mechelse VLD en VU niet
stilgezeten. De bevolking werd ingelicht
middels een huis-aan-huisfolder en de
leden en sympathisanten van beide partijen werden persoonlijk over het initiatief
ingelicht middels een eenvoudige nieuwsbrief Die zal de direct betrokkenen en
geïnteresseerden ook tijdens de campagne
voortdurend op de hoogte houden. Vlak na
de jaarwende werd, opnieuw massaal, een
alliantiekrant verspreid. De toon daarin zal
de eerste maanden sterk polariserend zijn,
na juni 2000 zullen de eigen standpunten
meer en meer op de voorgrond komen.
35.000 HUISBEZOEKEN
Om het eigen programma voor Mechelen
zo goed mogelijk vorm te geven startte de
alliantie vorige week zaterdag met het
ronddelen van documenten voor een referendum over de toekomst van de stad. Alle
Mechelaars zullen een lijst met ruim 50 vra-

Marc Hendrickx (links) en Koen Anclaux zullen
de hoogste VU-piaatsen krijgen op de
Mechelse kartellljst.
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Schouder aan schouder voor Mechelen

gen in hun bus krijgen waarop ze een antwoord mogen geven. Om de respons zo
hoog mogelijk te maken worden de formulieren persoonlijk opgehaald bij de bevolking. Gedurende 20 zaterdagen (tot 8 juli
a.s.) zullen de lokale liberalen en Vlaamsnationalisten de zowat 35.000 Mechelse
gezinnen een bezoek brengen. Daarbij,
maar ook voor het bussen van de kranten,
wordt uitsluitend beroep gedaan op militanten van beide partijen. Voor het referendum wordt gehoopt op een participatiegraad van 5%, wat zou neerkomen op goed
1.750 ingevulde stemformulieren.
De resultaten van de publieke rondvraag
worden tegen het einde van de zomervakantie bekendgemaakt. De alliantie verbindt er zich uitdrukkelijk toe „om de
resultaten ervan onverkort in haar verkiezingsproject op te nemen. Op die manier
reikt de VLD-VU-alliantie de Mechelaars
een instrument aan om rechtstreeks te
wegen op het toekomstige beleid. Dit refe-

rendum is niet alleen een inspraak-orgaan.
Het is meer Het is een concreet gevolg van
het uitdrukkelijke engagement van de VLDVU-alliantie om het stadhuis terug te geven
aan de Mechelaars." De alliantie wil de huidige 'ivoren toren'-politiek vervangen door
deze van een 'glazen huis', luidt het verder
in de persverklaring.
Het referendum bevat concrete standpunten waarover de Mechelaar negatief, positief of neutraal kan adviseren. Het geheel is
onderverdeeld in een zestal luiken. Gepeild wordt naar de mening over het huidige Mechelen, de VLD-VU-voorstellen
voor de stad, de veiligheid, de stedelijke
informatieverschaffing, de wijkgebonden
problematiek en persoonlijke gegevens van
respondent. De invuller van de vragenlijst
moet daarbij niet vrezen voor het schenden
van zijn of haar privacy: anonimiteit wordt
verzekerd.
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen wordt lang en mede daardoor - bijzonder slopend. Al van
in maart zuUen 2m2-affiches en vensterafSches in het straatbeeld te zien zijn. De campagne wordt ondersteund door advertenties in de lokale pers en door nog niet
nader omschreven 'spectaculaire acties'.
'Later meer' dus.
(gv)

www.volksante.b«

Vlaamse familiedag
in Rode
^

Op zaterdag 4 maart verwachten de
'Vrienden van de Vlaamse Rand
{Davidsfonds, Comité van de Randgemeenten, WB, TAK, ) velen m het
Vlaams Ontmoetingscentrum Parochiehuis in Sint-Genesius-Rode Niet voor een
actiedag, wel voor een familiedag waarop
)ong en oud uit heel Vlaanderen van harte
welkom zijn
Om I4u krijgen alle deelnemers een
streekapentief aangeboden Een half uurtje later start de familiewandeling m Rode
Tijdens de rustpauze is er tijd voor koffie
en gebak èn een muzikaal intermezzo
Na de 6 km lange wandeling is er een gele

UIT DE REGIO

genheidstoespraak door DF voorzitter (en
Rodenaar) Fernand Vanhemelryck ANZvoorzitter Hugo Portier licht vervolgens
de nieuwe ANZ-actie ivm VlaamsBrabant en Brussel toe TAK-woordvoerder Bart De Valck sluit af met de beschrijving van de TAK-WB-acties in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen
Vanaf 19u start het 'Anti-faciliteiten-etentje' (400 fr), een ruim assortiment aan
gueuze, lambiek en kriekenbier staat op
de drankkaart
Folkoptredens van onder meer Signd en
Bons en Swigshtft met Vlaamse en Ierse
folk sluiten de avond af Een biertje drin-

Nieuwe bestuursploeg
Gent-Eekio
Eind december vorig jaar vonden er
bestuursverkiezmgen plaats voor het
arrondissement Gent-Eeklo Met een nieuwe en verjongde ploeg met als primus
inter pares Geert Depestele (voorzitter),
Ben Weyts (als secretaris) en Lieve
Grypdonck (ondervoorzitter) hebben we
zowaar een stevig triumviraat
Een arrondissementele denkdag werd
vastgelegd Daar werd nog een aantal
functies ingevuld die de werking binnen
ons arrondissement nog verder moeten
optimaliseren In het kader van de verdere uitbouw van de partij werden Werner
Lootens en Bjorn De Suttter respectievelijk aangeduid voor Leden en abonnementen en Ledenblad en Kaderblad (interne
communicatie) Voor mandatarissenwerhng IS Stefan Clauwaert het aanspreek-

punt Peter Craeyeveld, nu nog nationaal
bestuurslid bij VUJO zal instaan voor de
externe communicatie Verder werd er
nagedacht over de interne organisatie en
de invulling van het arrondissementeel
ledenblad dat een nieuwsbrief wordt
waarmee we snel op de politieke actualiteit wiUen inspelen Ook de reddingsoperatie WIJ werd besproken en komt zo snel
mogelijk op de agenda van een van de volgende vergadenngen
Na deze denkdag was het duidelijk dat in
Gent-Eeklo "een sterke en dynamische
ploeg aan het roer staat, die er volop
tegenaan wil gaan, vooral met de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in het
achterhoofd U hoort nog van ons'
Peter Craeyeveld

Het geld van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Als hoofdstad en als centrum van tal van
economische, culturele, politieke en internationale activiteiten, worden van Brussel
vele inspanningen gevraagd op het vlak
van openbare diensten, openbaar vervoer,
telecommunicatie, enz Daarbij komt dat
de concentratie van armen en rijken in
een gedualiseerde maatschappij het aantal
sociale noden opdrijft Ook om deze te
lenigen is er geld nodig
Het Brussels hoofdstedelijk gewest zit
opgezadeld met een structureel begrotingstekort, terwijl moeilijk gezegd kan
worden dat de impact van het beleid op
het vlak van sociale woningbouw, wijksanering, onderhoud van het wegennet,
enz erg groot is De beleidsvoerders in
Brussel oordelen dat op een of andere
manier ook de gebruikers, met vooral oog

op de pendelaars, mee moeten betalen
aan Brussel
Alvorens echter te kunnen oordelen is het
nodig klaar te zien in de manier waarop
Brussel nu gefinancierd wordt Met zijn
gemeente-, geweststructuur en gemeenschapscommissies, blijkt het Brussels
financieringsmodel een ingewikkeld kluwen
Professor Guy Clemer doceert 'Economie
in de publieke sector' aan de Antwerpse
handelshogeschool, verzorgt het secretariaat van de Costa-conferentie, is lid van de
Hoge Raad voor Financien en is gelegenheidsmedewerker bij Trends
De prof doet een poging om dit kluwen te
ontwarren De lezing gaat door op vrijdag
17 maart om 20u in het Vlaams Huis,
Drukpersstraat 20 te Brussel

4

ken kan geen kwaad er worden immers
bussen ingelegd Die vertrekken huiswaarts tussen 21 en 22u
BUSDIENST
Lijn 1:
Kortrijk, l l u 15 JP De Wtjngaert,
056/2116 12
Roeselare llu45 Gunter Naye,
051/70 58 24
Gent,
12u 45
Guido
Moons,
09/355 82 i(>
Aalst, 13u 15 Jan Neukermans,
0495/63 00 65

Lijn 2:
Turnhout
12u
Ivan Mertens,
014/61 91 33
Antwerpen, 12u 50 Knstel Feremans,
03/664 31 06
Mechelen, 13u 15 Bruno Dils,
015/55 50 59
«> Algemene info. Bart De Valck,
02/305 7322

Zingen met iviiel Cools
Reeds voor de 18de maal wordt de
Edegemse zangavond georganiseerd
Kom, zing met mij' gaat door op zaterdag 18 maart 2000 in het Elzenhof te
Edegem en begint om 20u
Het samen zingen, afgewisseld met
steeds nieuwe gastoptredens, maakt
van dit zanggebeuren een unicum m de
wijde omgeving
Het programma van de 18de 'Kom, Zing
met mij belooft weer boeiend te worden, zeker nu Miei Cools is uitgenodigd Het programma gaat onder de
titel 'Houden van zingen met Miei
Cools'

Presentatie is opmeuw in handen van
Gust Teugels
Deze avond wordt ingencht in samenwerking
met
de
afdeling
Volksontwikkehng en Bibhotheekwerk
van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
De toegangsprijs bedraagt 220 fr
Houders van de Plus3-pas betalen 170
fr Kaarten zijn te bekomen bij de
besnjursleden van de innchtende verenigingen of bij R Maes, tel
03/45712 03 of Mon Van Herck
(075/70 71 70)

Protestwandeling naar Doel
Op zaterdag 4 maart 2000 start om I4u aan de kerk van Verrebroek (Beveren) een voettocht naar Doel, begeleid door boeren met tractoren De slogans van de wandeling vatten de problematiek van het protest samen
geen grondroof voor nutteloze havenuitbreiding,
behoud van Doel en van de Wase Polders,
behoud van natuur en landbouw
Na de slotmanifestatie in Doel zijn er pendelbussen voorzien naar het beginpunt in
Verrebroek
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Willy De Saeger
opnieuw penningmeester
De partijraad heeft zaterdag Willy
De Saeger opnieuw tot penning
meester van de VU verkozen Hij
haalde het in de tweede stemronde
van
oud-partijraadsvoorzitster
Greet Claes De Saeger is sinds 1977
lid van de partijraad en sinds 1987
algemeen penningmeester Van
1979 tot 1987 was hij algemeen
partijsecretaris
Ook de leden van het beheersco
mite en de statutencommissie werden zaterdag door de partijraad

verkozen Voor het beheerscomité
zijn dat Bart Bauwens Koen Kennis
Lieve Maes Marleen Moyson Cuido
Vanbelle en Pol Vanden Bempt In
de statutencommissie zetelen
voortaan Marleen Moyson Bart
Seldeslachts Pol Vanden Bempt
Koen Van Gelder en Ka rel Van
Hoorebeke
Deze verkiezingsronde was meteen
de laatste in de rij De interne
bestuursverkiezmgen zijn hiermee
afgesloten

24 februari 2000

Kortrijk-Roeselare-Tielt pakt
gemeenteraadsverkiezingen
ernstig aan

vu-bestuur GentbruggeLedeberg samengesteld
op zondag 23 januari 2000 kozen de leden van de VU-afdeling Gentbrugge-Ledeberg een
nieuw bestuur voor de komende 3 jaren. Alle kandidaten werden rechtstreeks verkozen.
Het nieuwe bestuur maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal verdienstehjke
oud-bestuursleden in de bloemetjes te zetten. Zij poseren op de foto. Naast het nieuwe
bestuur dat bestaat uit- Gert Robert (voorzitter), Lieve Bogaert (secretaris), Bart Bauwens
(lid van de partijraad, links op de foto), Patrick Velghe, Joel De Roose, André Eliano,
Libert Robert, Nico De Smet, Dirk Temmerman en Oswald Van Ooteghem (eresenator,
uiterst rechts op de foto)

brie dagen Moezelvallei
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Het Rodenbachfonds van Erpe-Mere organiseert een dnedaagse busreis naar Veldenz in
de Moezelvallei De driedaagse loopt van 29 april tot en met 1 mei a s Het programma
biedt voor natuurliefhebbers en gastronomen een brede waaier van mogelijkheden.
Klassiekers als: Trier, Cochem, de klokkengieterij van Brocksheid, wijnproeverijen langs
de Weinstrasse en in een schnapsbranderij staan op de agenda Maar ook een boottocht
van Traben-Trarbach tot Bernkastel is niet vergeten. De hele trip kost alles inbegrepen
7.295 fr. (kinderen -12j.: -50%).
Zo vlug mogelijk beslissen en contact opnemen met Patrick Verbestel of Christina
Smekens tel/fax 053/62 73 89, gsm: 0476/47 37.83
zo. 19 maart SINT-NIKLAAS:
Aperitiefdebat DF 125 jaar Met Eric Defoort
(KUB) en Mare Reynebeau (Knack) over
'Vlaamse beweging: nationalisme en identiteit'. Moderator Frank Juod. Om l l u . in de
Foyer van de Stadsschouwburg. Deelname
150 fr Info: 03/776.66.23.

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
voorfiand inschrijven bij: Frank Van Imschoot, voorzitter (09/369.50.45). Org.; VU
Laarne-Kaiken.
Vr. 25 feb. SINT-CILLIS-DENDERMONDE: Hutsepotavond In De Schuur,
Torrestraat, Sint-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 (UCü en Flip c. Droste (KUL) over
'De toekomst van het Nederlands'. Moderator Leo De Meulenaar Om l l u in de Foyer
van de Stadsschouwburg Deelname 150 fr
Info: 03/776.66.23.
vr. 3 maart srNAAl: Quiz in de
parochiezaal van Sinaai. Geen 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.
,

Vr. 10 maart ERPE-MERE: Tot 10/3

kan u Inschrijven voor een driedaagse busreis van het Rodenbachfonds naar de
Moezel, van 29/4 tot 1/5. Info en inschrijving: Christina Smekens, 0476/47.37.83.
24 februari 2000

DO. 17 feb. TIELT: „Welk vlees hebben we in de kuip? ", door Flor Van Noppen.
Om 20u. in 't Vossenhol (Keldertheater CC
Cildhof), Sint-Michlelstraat 7. Toegang 80
fr, abo's gratis. Info: Hilde Houwen
(051/40.42.94). Org.: A. Vander Plaetsekring i.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 I4u. aan het beeld 'Het Paar',
Korenmarkt. Org.: VVVC-fietsclub.
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 IZEGEM: 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. 4 maart KORTRIJK: Vormingsuitstap naar Antwerpen. Vertrek om 8u aan
de Hallen. Deelname: 950 fr p.p. Info: B.
Damiens, 056/21.26.99. Org.: FVV-Kortrijk.
zo. 5 maart IZECEM: wandeling In
de omgeving van Diksmuide., " l.v. Willy en
Martha Vanlerberghe-Florizoone. Samenkomst vanaf 13u.30 in het Vlaams Huis.
Org.: Wandelclub Vlaams Huis.
Ma. 6 maart ROESELARE: Dr
Herwig De Jonghe over 'Preventieve zorgen tegen ziekten'. Om 14u.30 in PC,
Kattenstraat 29 te Roeselare. Org.: Vlaamse
Seniorenkring WVG-Roeselare i.s.m. VCLD.

Net als by de verkiezingen van 13 juni,
siaat het arrondissementeel bestuur van
de kiesknng Kortrijk-Roeseiare-Tieit (KRT)
een nieuwe weg in degelijke vorming
van kaderleden en kandidaten en het
aantrekken van externe deskundigen
Voor alle VU-ID-kandidaten voor de verkiezingen van 13 juni waren vormingssessies georganiseerd Wie die meemaakte denkt er nog altijd met enthousiasme aan terug
Kandidaten leerden mekaar beter kennen en ontwikkelden een sterker wijgevoel De kandidaten kregen ook een
flinke portie vreugde, zelfvertrouwen en
inzicht mee
Het arrondissementeel bestuur gaat
door op die weg en wil er elke afdeling
mee bereiken Het mag immers met dat,
eenmaal een kandidalaltle) zijn/haar 'Ja'
heeft gezegd, die aan zijn /haar lot overgelaten wordt Het mag ook met dat
kleinere afdelingen het gevoelen zouden hebben maar 'hun plan te moeten
trekken'
Daarom een drievoudige strategie
1 Kleine en grote afdelingen worden
aangemoedigd om samen te werken op
het vlak van informatie en begeleiding
van kandidaten, uitwerking van een programma, enz
2 Dit moet de onwnkbaar vaste regel
zijn alle kandidaten hebben het recht te
weten hoe de instellingen functioneren
waann zij terecht kunnen komen (provincieraad, college van burgemeester en
schepenen, gemeenteraad, OCMW,
intercommunales, gemeentelijke adviesraden en commissies)

Dl. 14 maart IZEGEM: Vierde fietstocht. Start om I4u. aan het beeld 'Het
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-Fietsclub
Dl. 14 maart IZEGEM: Bezoek aan
het Borstelmuseum o.l.v. stadsgids Maria
Florizoone. Om 20u. aan ingang museum,
de Pelichystraat. Org.: FVV-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
Dl. 21 maart IZEGEM: Kreta, met
muziek en dia's door Dirk Declercq. Om
14U.30 in De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: WVG.
Dl. 28 maart IZEGEM: vijfde fietstocht. Start om I4u. aan het beeld 'Het
Paar', Korenmarkt. Org.: WVC.

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 I8u in de parochiezaal Humelgem,
Billaststraat 37 te Steenokkerzeel. Org.: vuID21 en VüJO-Steenokkerzeel

ANTWERPEN
DO. 17 feb. EDECEM: 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.

5 Alle kandidaten hebben liefst zoveel
mogelijk kwaliteiten Maar zij hebben
ook het recht te weten hoe zij die kwaliteiten het best doen renderen Vorming
inzake de relatie kandidaten-kiezers is
dan ook onontbeerlijk Bovendien zijn op
onze vormingssessies ook kandidaten
welkom die op neutrale lijsten staan
In de praktijk zal de operatie er uitzien als
volgt Elke arrondissementele raad
wordt voor een stuk uit zijn traditioneel
stramien getrokken het eerste deel is
(zoals statutair voorzien) uitsluitend voor
de VU-kaderleden bestemd, het tweede
deel vormingssessie voor alle geïnteresseerden, dus ook ID'ers en niet-ARleden
De kieskring Kortnjk-Roeselare-Tielt start
hiermee al nu zaterdag 26 februan, in de
vergaderzaal van 't Molenhof (SintMichielsweg l , di vlak bij de weg
Brugge-Kortrijk, in Kuurne) Om 14u15
begint de korte, formele AR-vergadenng Om 15u start de eerste open vormingssessie Die wordt geleid door
mevrouw Hilde Houwen, directeur van
het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
De hoofdmoot bestaat uit een overzicht
van mogelijkheden en kansen om de
gemeenteraadsverkiezingen maximaal
voor te bereiden
En natuurlijk verliezen we het uiteindelijke doel met uit het oog alle middelen
inzetten voor een optimaal goed beleid
en VU&ID daann een zo sterk mogelijke
rol laten spelen
Erik Vandewalle,
arr. voorzitter KRT

Klassieker 'Equis'. Kaarten bij Agnes,
03/457.76.86.
za. 19 feb. BERLAAR: vu-eetfestijn.
Vanaf 19u. in zaal Rubens, Dorpsstraat 4.
Deelname: 900 f r 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.: FW-Kalmthout.
DO. 24 feb. BORGERHOUT: 2de filmnamiddag: De winden waaien om de rotsen. Om I4u. 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 FWEdegem bezoek aan glazenier mvr L. De
Groot. Inschrijven bij H. De Wit,
03/449.17.66.
Do. 2 maart BORCERHOUT: 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 Kempenland.
Info via fax. 03/411.07.56.
za. 18 maart EDEGEM: Busuitstap
naar Limburg voor FW-prov. Antwerpen.
Diezelfde avond om 20u. zangavond 'Kom
zing met mij', irifo bij H. De Wit,
03/449.17.66.
za. 18 maart EDEGEM: Kom, zing
met mij. Zangavond m.m.v Miei Cools. Om
20u. in Zaal Elzenhof, Kerkplein. Inkom 220
fr, +3pas 170 fr Org.: Cult. Kring,
Blauwvoetvendels, FW, VNSE i.s.m. Min.
Vlaamse Gemeenschap.

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

et Europarlement heeft vorige week een
verregaande kaderrichtlijn
goedgekeurd over het waterbeleid. Tegen het jaar 2020
moeten de vijftien EU-lidstaten éénpunt zetten achter de
lozing van gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater
Europarlementslid Bart Staes hoopt dat Vlaanderen de
Europese verplichting aangrijpt om de 'groene' lat
voldoende hoog te leggen.

Met de Europese kaderrichtlijn over het
waterbeheer wordt een afdwingbare juridische basis gelegd voor het concept integraal waterbeheer. De Udstaten moeten
een globaal raamwerk scheppen waar de
belangen van diverse doelgroepen (industrie, handel, verbruikers, recreatie en
landbouw) niet langer eendimensionaal
worden beoordeeld.

AANKNOPINGSPUNT
Bij integraal waterbeheer gaan alle betrokken partijen op zoek naar een oplossing
die aanvaardbaar - en bij voorkeur optimaal - is voor iedereen. Ze dienen oog te
hebben voor de kwalitatieve (strenge normen) én de kwantitatieve (zuinig watergebruik, overstromingen en droogteperioden) aspecten van het waterbeleid.
Bart Staes: „Het oorspronkelijk standpunt van de Raad hield het bij een vrijblijvende inspanningsverplichting met het
oog op een betere waterkwaliteit. Door de
overname van de OSPAR-conventie voor
het noordoostelijke deel van de
Aüantische Oceaan in de waterrichdijn
zijn de vijftien EU-lidstaten verplicht om
tegen het jaar 2020 komaf te maken met
de lozing van gevaarlijke stoffen in het
oppervlaktewater.''
Andere essentiële punten zijn de volledige
toepassing van het voorzorgsbeginsel en

het principe 'de vervuiler betaalt'. Op
middellange termijn worden de oude
waterrichtlijnen vervangen en geïntegreerd in de kaderrichdijn. De nieuwe
kaderrichtlijn moet wel minstens dezelfde
waterkwaliteit waarborgen dan de oude
bepalingen. Uit diverse milieurapporten
blijkt immers dat de waterkwaliteit niet of
onvoldoende verbetert. Vaak laat zelfs de
naleving van de oude richtlijnen te wensen over. Het Brussels hoofdstedelijk
gewest en Vlaanderen werden reeds op de

vaste vorm krijgt, is het aangewezen dat
ook de Vlaamse regering een ambitieus
ontwerpdecreet voorlegt aan het Vlaams
parlement, zoals zij heeft aangekondigd in
haar regeerakkoord. De Europese verphchtingen moeten worden aangegrepen
om de 'groene lat' voldoende hoog te leggen. Naast een hergroepering en coördi-

Europarlement
spant richtlijn
waterbeleid aan
vingers getikt voor de aanpak van het stedelijk afvalwater en het mestprobleem.
Volgens Bart Staes biedt de stapsgewijze
vervanging van de oude waterrichtlijnen
het ideale aanknopingspunt voor een hernieuwd engagement ten gunste van een
kwalitatief waterbeleid.

GROENE LAT
B. Staes: „Nu de kaderrichtlijn stilaan

Taksvrij winkelen
kost banen
De negatieve gevolgen die het afschaffen van de belastingvrije verkoop op de werkgelegenheid heeft, zijn volgens de Europese Commissie van tijdelijke en specifieke aard,
plaatselijk beperkt en strekken ze zich hoofdzakelijk uit tot het zeevervoer. De Commissie
geeft evenwel toe niet te beschikken over het exacte aantal werknemers in tax free shops
vóór en na 30 juni '99, de datum waarop een einde kwam aan de BTW-vrijstelling. Dat
blijkt uit het antwoord op een vraag van europarlementslid Bart Staes (VU&ID).
Op 1 juli '99 werd definitief een punt gezet achter de verkoop van belastingvrije producten. De tax free shops verkochten bepaalde producten (parfum, sigaretten, alcohol) belastingvrij aan passagiers binnen de Unie. Het verbod volgde op een beslissing van de
Europese Top van Keulen op 3 en 4 juni '99 om de BTW-vrijstelling af te schaffen voor
intracommunautaire verkopen. Er bestond - om diverse redenen - veel verzet tegen de
afschaffing van het taksvrij winkelen in de Europese Unie. Eén daarvan was het negatieve
eff'ect op de tewerkstelling.
Staes betreurt dat de beslissing over deze winkels genomen werd zonder een grondige
analyse van het effect op de tewerkstelling. De enige statistische gegevens waarover de
Commissie beschikt, hadden betrekking op de werkgelegenheid in de detailhandel in het
algemeen. Uit deze ramingen kon ze geen specifieke gegevens afleiden voor de belastingvrije winkels. Toch stelde de Commissie op basis van deze summiere informatie begin
vorig jaar dat ,,de afschaffing van de belastingvrije verkoop binnen de EU geen belangrijk
negatief effect zal hebben op de globale werkgelegenheid".
De Commissie ging er ook vanuit dat ,,de door de ondernemers ontplooide initiatieven
om hun klanten te behouden eventueel negatieve gevolgen van de afschaffmg van belastingvrije verkoop grotendeels hebben gecompenseerd." Vanuit de sector van de tax free
shops klinken andere geluiden. Zo daalde de verkoop van Sky Shops in Zaventem met een
kwart sinds 30 juni '99. Tot slot deelt de Commissie mee 'in dit stadium' niet te kunnen
nagaan welke de gevolgen de maatregel heeft gehad voor de werkgelegenheid vermits de
belastingvrije verkoop slechts vanaf 1 juli '99 werd afgeschaft.
(fv)

natie van de waterwetgeving is er nood
aan procedures voor integraal waterbeheer en wettelijke overlegstructuren. In
afwachting van deze decretale basis geven

het Vlaams Integraal Wateroverlegcomité
en de elf bekkencomités reeds gestalte
aan het integraal waterbeheer in
Vlaanderen."
Beleidsmakers sprongen de voorbije
decennia dikwijls hchtzinnig om met het
ecologische kader van de natuurlijke
watersystemen. Deze gefragmenteerde
aanpak lag mee aan de basis van waterverontreiniging, waterverspilling en overstromingerL
B. Staes: „Met een samenhangende visie
op drinkwatervoorziening, leefmilieu,
ruimtelijke ordening, industrie en bos- en
landbouw kan het onevenwicht tussen de
natuurlijke omgevingsfactoren en het
menselijk handelen hersteld worden.
Bovendien is iedereen gebaat bij strenge
maar duidelijke kwaUteits- en lozingsnormen en een strak tijdschema om deze te
realiseren."
(fv)

vanaf 2020
zUn de 15
EU-lldstaten
verplicht om
komaf te
maken met
de lozing van
gevaarlUke
stoffen In het
oppervlaktewater.
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EU dwingt zuidelijk Afriica
tot verregaande hervormingen
Om de financiële gevolgen van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika op
te vangen, nnoeten Botswana, Lesotho, Namiblè
en Swaziland hun belastingsysteem drastisch hervormen. Deze vier landen vormen samen met
Zuld-Afrika een douane-unie en mogen aan eikaars
grenzen geen Invoerrechten heffen. Vla ZuldAfrlka worden Europese producten er dus rechtenvrij verhandeld. En dat terwijl Botswana,
Lesotho, Namibië en Swaziland voor hun Inkomsten sterk afhankelijk zijn van Invoerrechten.
De Inkomsten uit Invoerrechten komen voor die
landen overeen met respectievelijk 17,1%, 41,7%,
27,6% en 44,8% van het BBP (Bruto Binnenlands
Product). Een studie van het Botswana Institute
for Development Analysis raamt het inkomstenverlies voor Botswana op 5,5%, voor Lesotho op
12,9%, voor Namibië op 8,6% en voor Swaziland op
13,9%. •
„In werkelijkheid zou het Inkomstenverlies veel
kleiner moeten zijn omdat een groot aantal gevoelige producten door Zuid-Afnka werd uitgesloten
van de llberallsehng en er geen reden is om aan te
nemen dat het verlies zal blijven aanhouden",
aldus Poul Nielson, commissaris voor Ontwlkkellngszaken, In antwoord op een vraag van
europarlementslid Bart Staes.

PORT EN SHERRY
De Commissie is bereid de landen in zuidelijk Afrika
te heipen bIj de belastinghervormingen die nodig
zijn om hun Inkomstenbronnen te diversifiëren.
Volgens Nielson zal de overeenkomst voordeel
opleveren voor consumenten en bedrijfsleven
Poul Nielson: ,,Ondernemingen krijgen een goedkoper, kwalitatief beter en meer gediversifieerd
assortiment grondstoffen en kapitaalgoederen
aangeboden. Een toename van de werkgelegenheid en van de Investeringen In de douane-unie Is

naar verwachting het belangrijkste gunstige
gevolg van het akkoord. Er wordt voor de economieën van Botswana, Lesotho, Namibië en
Swaziland een uitbreiding van de distributie verwacht, zodat de ministeries van financiën in die
landen aan de hand van een ander belastingstelsel
inkomsten zullen kunnen innen."
De weerslag van het vrijhandelsakkoord op de tien
SADC-ianden In zuidelijk Afrika (Southern Africa
Development Communltyi Is moeilijker te pellen
omdat de SADC zich nog niet als een gestuctureerd geheel manifesteert in de commerciële
sfeer. Zuld-Afhka heeft echter bepaalde handelsconcessies In de textielsector voorbehouden aan
de SADC-partners. Op grond van het SADC-protocol moeten alle Europese handelsconcessies ook
worden toegekend aan de SADC-leden, wat hen
een betere toegang tot de Zuld-Afnkaanse markt
verzekert.
De handelsovereenkomst met Zuid-Afrika werd
eind vorig jaar goedgekeurd door de vijftien
Europese regeringsleiders. De Zuid-Afrikaanse
markt gaat op middellange termijn open voor 86%
van de EU-producten. Europa stelt zijn markt open
voor 95% van de Zuld-Afrikaanse producten.
Omwille van het duotastelsel valt in de praktijk
minder dan twee derde van de Zuld-Afrikaanse
landbouwproducten onder het nultanef.
De vrees voor goedkope landbouwproducten uit
Zuid-Afrika vormde trouwens het grootste struikelblok tijdens de vier jaar durende bilaterale onderhandelingen. Op vraag van Portugal en Spanje
geldt voor de invoer van Zuld-Afrikaanse port en
sherry een overgangsperiode van twaalf Jaar,
waarna een verbod volgt op het gebruik van de
merknamen port en sherr/. Normaliter wordt vóór
eind 2000 een afzonderlijk visserij-akkoord afgesloten met Zuld-Afrika
(fV)
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Raymond werd 50!
CULTUUR

Raymond van
het
Groenewoud:
50 Jaar Jong en
alle liedjesteksten
gebundeld.

12

We zagen hem voor het eerst aan het werk
te Wemmel bij Brussel, als pianist-gitarist
bijjohan Verminnen. Na diens 'Ontdek de
ster' volgde een nogal folkloristische
debuutplaat die niet echt datgene was
waar iedereen op wachtte. De komst van
Raymond van het Groenewoud bracht
ook de Angelsaksische toon mee: met/oe
Cocker en Lou Reed, de Eagles en het
grote voorbeeld van/an Dewilde was de
Vlaamse polderpop geboren. Daarna volgden drie schitterende elpees op een rijtje
met bijbehorende
theatertournees.
Raymond nam afscheid van Verminnen
om een eigen muzikale loopbaan aan te

pakken. Samen met ex-Pendulum-gitmst
Erik Van Neygen stampte hij Louisette uit
de grond en de twee singeltjes, waaronder
'Maria, Maria ik hou van jou' bevestigden
zijn talent. De kleinkunstige vorm werd
overboord gegooid om met zijn drie vaste
begeleiders van Bien Servi een nieuw
zevenjarenplan waar te maken. Een hele
resem liedjes uit die tijd blijven onvergetelijk, de elpees 'Nooit meer drinken' en
'Ethisch reveil' waren controversieel,
Jean-Marie Aerts koos voor Arno en werd
succesvol door manus-doe-al/ean Blaute
vervangen. Waarmee de Centimeters
waren geboren. Verschillende concerttournees door Nederland leerden onze
noorderburen de Vlaamse ambiance kennen. Raymond was naast Doe Maar de
meest verkopende artiest van toen en zijn
optreden op Pinkpop was een echte voltreffer.
Van het Groenewouds veelzijdigheid
bracht hem in contact met Mare Bidden.
Diens filmproject 'Brussels by night' was
voor de zanger niet alleen een zoveelste
muzikale uitdaging, maar ook het debuut
als acteur. Met 'Vlaanderen boven',
'Meisjes', de cover van Canadees Robert
Charlebois 'Je veux de l'amour', 'Gelukkig
zijn' of nog het strijdlustige 'L'etranger'

Waar er mossel met frit is...
,,Een plaat van Raymond draai ik niet alleen in
zijn geheel, ik zet er energiel< en met liefde nog
een op en vervolgens nog een en nog een, tot
il< ze allemaal heb gehad. Er is niemand in het
Nederlandse taaigebied zo compleet ais hij. Er
zijn fabuiezue tel<stdichters, smaal<volle componisten, intrigerende performers, charismatische singer-songwriters - Raymond stijgt er
met gemai< bovenuit." Boudewijn de Groot
steel<t zijn lof voor Raymond van het Groenewoud bepaald niet onder stoelen of banken.
Logisch, zal je zeggen, want hij schreef het
voorwoord van 'Je veux de l'amour', een bundeling van teksten van de Vlaamse zanger die
net 50 is geworden. Maar het is toch ook een
gigantisch compliment: De Groot is immers niet
de eerste de beste.
üe veux de l'amour' is luxueus uitgegeven en
bevat nagenoeg alle liedjesteksten uit het
Indrukwekkende repertoire van Van het
Groenewoud. Enkele nummers haalden het om diverse redenen - niet, andere teksten zijn
dan weer nooit op plaat verschenen,
interessant zijn de toelichtingen die de componist geeft aan het einde van het boek. Soms
gaan ze niet verder dan een vertaling voor de
Nederlanders (een 'chichi-madam', bv.) bij
andere teksten staan kleine anekdotes. Zo
komt de lezer te weten dat 'Vlaanderen boven'
ooit werd geweerd uit een BRT-programma
omdat het zinspeelde op de kinderloosheid van
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de koning ('En de koning geen kind heeft').
Laken heeft het hem blijkbaar vergeven want
Raymond speelde ten dans op het veriovingsfeest van Filip en Mathilde. Censuur - voor
zover daarvan sprake in de eigenlijk zin van het
woord - was ovehgens wei vaker Van het
Groenewouds deel. Zo werd 'Meisjes' weinig
gedraald In Nederland omdat o.a. de KROer\ de
NCRV niet goed overweg konden met
Raymonds vaststelling dat 'ze zelden klaarkomen'. Een andere keer werd 'Jezus Christus,
wat zit er in hun kop?' (uit 'Chachacha') op
vraag van de Nederlandse platenfirma vervangen. In deze bundel lezen we inderdaad een
vraag aan Hare Krishna. Meer dan eens laat
RvhC zich ook overhalen om een nummer te
schrijven in opdracht. Zo onstonden onder
meer 'Létranger c'est mon ami' en 'Bosteila'.
Afsluitend bevat deze mooie uitgave ook een
korte biografie en een discografie. De prijs van
het werk wordt zeker ook bepaald door een
bijhorende CD met daarop 11 liedjes die door
de zanger in zijn huiskamer zijn gespeeld en
opgenomen. Een bijzonder mooie terugblik op
een nu al erg rijke loopbaan! Ofschoon in
tegenspraak met de titel van een van zijn betere nummers, mag RvhC 'tevreden' terugblikken,
(gv)
c» je veux de l'amour. Raymond van het
Groenewoud. Ultg. Nljgh & Van Dltmar Amstemam. 2000. 256 blz. 1.199 fr.

>

bewees Raymond een van Vlaanderens
grootste talenten te zijn van de jongste
dertig jaar. Tijdens zijn verjaardagsfeest op Valentijnsdag in de Brusselse Andenne
Belgique - gaf hij tijdens een meer dan
twee en een half uur durend concert een
ludiek en geslaagd overzicht van al het
bovenstaande. Als tussendoortje was er
een verrassingsoptreden van zijn vrienden
van toen en nu. Met een glaasje champagne in de hand genoot Raymond voluit van
de fratsen van Bart Peeters en Hugo
Matthijsen (met sketches uit hun
Leugenpaleis), van het eerbetoon van
Johan Verminnen en van vele anderen
waaronder zijn oude muzilianten van Bien
Servi en de Centimeters. AB-directeur/an'
Demeulemeester sloot zich bij dit eerbetoon aan. Na de hulde beklom Van het

Groenewoud opnieuw zelf het podium.
Zoals wel vaker wanneer hij in feeststemming is wist hij van geen ophouden.
In de voorbije maanden heeft Raymond
niet stilgezeten en ook dit voorjaar trekt
hij de culturele centra rond met zijn programma 'Tot Morgen'. Voor de groep Nest
van de Mechelse hiphopscène werkte hij
mee aan de opnamen die momenteel op
Studio Brussel ruim aan bod komen. En
naast zijn pas verschenen CD 'Tot Morgen'
is er nu ook het boek 'Je veux de l'amour'
(zie kader).
Raymond zal ook te zien zijn tijdens de
volgende Nekka-Nacht. Afspraak op vrijdag 28 april a.s. in het Antwerpse
Sportpaleis.
Sergius

Voor de jonge lezers
gestript
In het nieuwste album 'Het verdronken
land' uit de Suske&Wiske-reeks laat tekenaar Paul Geerts zijn striphelden terugkeren naar het idyllische polderdorpje Doel
aan de Schelde. In een ver verleden
creëerde hun geestelijke vader Willy
Vandersteen er de eerste ontmoeting van
Wiske en tante Sidonia met professor
Barabas. Dat gebeurde in het verhaal 'Op
het eiland Amoras' dat in 1947 als nummer 2 in de serie op de markt kwam. In
die tussentijd is er heel wat veranderd.
Doel dreigt straks te moeten wijken voor
een containerdok door de uitbreiding van
de Antwerpse haven. Suske, Wiske en het
hondje Tobias gaan met de miniteletijdmachine terug in de tijd. Ternauwernood
ontsnappen ze aan de verstikkingsdood in
een partij drijlzand en worden ze gered
door de geheimzinnige meerman Tirtonius. Hij vertelt hen de legende van het
verdronken Land van Saeftinghe uit 1570.
Lambik gaat de tieners zoeken en staat op
de barricaden om samen met de Doelenaars het dorp te redden...
In 'Het verdronken land' combineert tekenaar Geerts een aantal historisch anekdotische gegevens met de huidige polemiek
rond het polderdorp. Ongetwijfeld een
duwtje in de rug voor diegenen die hun
Doel niet zomaar willen afgeven.
«> Het verdronken land. Suske en
Wiske. Uitg. Standaard Uitgeverij,
140fr.
'Wat je ver haalt is lekker is' de titel van
het 37ste album uit de Dommel-sene.
Tekenaar en scenarioschrijver Dupa biedt
in deze stripbundel een verzameling van

culinaire hoogstandjes met een uiterst pittige nasmaak. Semafoor en zijn trouwe
viervoeter Dommel reizen de wereld rond
en proeven er, als waren het echte
Bourgondiërs, overal van de lokale specialiteiten. Die trip van beide smulpapen
voert naar en laat hen proeven van de ene
goedgevulde tafel na de andere. Gekruide
gerechten en gepeperde rekeningen zijn
dan ook nooit veraf...
Dupa, pas 55 geworden, laat zijn lezers nu
al meer dan 30 jaar genieten van die grote,
witte haarbol die als hond naar de naam
Dommel luistert. Het blijven grappige, kolderieke toestanden die na al die tijd nog
steeds op de lachspieren inwerken.
=» Watje ver baalt is lekker. Dommel.
Uüg. Lombard 180 Jr.

Haddock

'e heropleving van minderheidstalen hangt
af van regeringshulp en van de
samenhang van de taalgemeenschap. Dat was het
besluit van het zevende internationaal congres
voor minderheidstalen.

<# SAMENLEVING

^

Geen taal
zonder volk
Van 1 tot 3 december jl. werd in Bilbao
(Baskenland) het 7de internationale congres voor minderheidstalen gehouden. De
zittingen waren toegespitst op een biezonder boeiend en voor de betrokken volksgroepen levensbelangrijk onderwerp:
ervaringen met taaiverschuiving. Zowel
praktische ondervindingen terzake als academisch-theoretische
beschouwingen
stonden aan de dagorde. Het ging niet
zozeer om de al te goed bekende taaiverschuivingen ten bate van een overheersende staatstaal. De nadruk lag op 'herovering' van de wegkwijnende moedertaal.
Het is wel niet toevallig dat er officiële
sprekers opdaagden uit Catalonië, Wales,
Quebec en Baskenland zelf. Alhoewel het
niet om regelrechte staten gaat, zijn dit
toch landen die op het gebied van de cultuur, onderwijs inbegrepen, nog vrij
onlangs een zekere autonomie hebben
verworven. Heel vlug is het resultaat hiervan - zeker in Catalonië en Baskenland -

zichtbaar geworden; de verspaansing is
daar vertraagd, de tweetaligheid toegenomen ten voordele van de minderheidstaal
en de kwaliteit van de taai (hanteren van
de standaardtaal, aantal milieus waar zij
gesproken wordt, leesintensiteit e.d.m.)
verbeterd.
De besluiten van het congres liggen eigenlijk voor de hand. Zij zeggen dat de heropleving van minderheidstalen wezenlijk
afhangt van regeringshulp en van de
samenhang van de taalgemeenschap.
Regeringshulp veronderstelt tenminste
een mate van eigen 'regering'. De regeringen van landen die hun minderheidstalen
oprecht steunen zijn in de wereld uiterst
zeldzaam.
De samenhang tussen de taal en het volk
dat haar spreekt werd op het congres
sterk benadrukt. Onze academische
nieuwlichters {Kas Deprez en Cie) die dit
zo graag ontkennen, kunnen bij deze veldwerkers best eens hun licht opsteken.

tion van de taaiverdrukking. Als we de
besluiten van het bovengenoemde congres op het geval Frans-Vlaanderen toepassen, beseffen we dat we daar nog
steeds een achterhoedegevecht leveren.
Geen enkele van de geciteerde voorwaarden voor taaloverleving, laat staan -herwinning, is daar vervuld. Toch blijft het
Komitee voor Frans-Vlaanderen samen
met zijn bondgenoten, het goede zaad van
taal- en volksbewustzijn uitstrooien. Eens
komt weUicht de dag dat zelfs de Franse
bovenlaag inziet hoe zeer zij in dit opzicht
achterop geraakt is tegenover de andere
Europese staten.

Drie factoren worden geacht elk taaüieroplevingsproces te bepalen: demografie,
de invloed van de instellingen (*), de status van de taal.
Het valt inderdaad op dat talen die door
een (deel)staat gesteund worden en door
de sprekers ervan naar waarde geschat,
nergens ter wereld achteruit boeren. Niet
alle sprekers hechten veel belang aan hun
taal. Het is daarom nodig dat een taal in
het maatschappehjk verkeer tenminste
nuttig is; wat precies van de organisatie
van de samenleving afhangt. Dit verklaart
waarom het zo moeilijk is, andere dan
taalgevoeUge Bretoenen en Elzassers te
overtuigen, hun moedertaal in het openbaar te gebruiken en aan hun kinderen
door te geven. Inderdaad, in Frankrijk
geraakt niemand aan enig loket in een
andere taal dan het Frans bediend, het
minst van al nog in de (onbestaand geachte) plaatselijke omgangstaal.
Frankrijk vormt weUswaar het laatste bas-
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40. Meisjesnaam (3)
41. Nomen nescio (2)
43. Men kan denken dat dit
water overdekt Is maar dat
• zou veel te duur zijn (9)
45. Nul (4)
47. Cupido (4)
48. Baltisch land (7)
50. Paard (3)
51. Open plaats In het bos (3)

Verticaal
1. Brusselse gemeente (5)
2. Vierde maag van een herkauwer (3)
3. Licht breekbaar (4)
4. Commanderij In Bilzen
(5,6)
5. Deel van een el (5)
6. Gedachte (4)
7. In deze Oost-Vlaamse gemeente kennen wij alleen
de Koekoekstraat (5)
9. Neodymlum (2)
10. Nachtwezens schuwen het
(8)
11, Deze naakte dame te paard
houdt van pralines (6)
13. Zoogdier (3)

14. Achter (2)
16, Thans (2)
21. In dit deel van Spanje
hoort men doedelzakken
i.p.v. castagnetten (7)
22. Deze sport is weinig competitief maar heel gezond
(8)
23. In deze Vlaams-Brabantse
gemeente snakken de
bomen naar water (9)
24. Zweep (3)
25. Loot C3)
26. Voornaamwoord (2)
27. Eilandbewoner (9)
28. Loofde (5)
31. Inwoner van een gemeente aan de Durme (9)
33. Lage Rivierstand (2)
34. Commerciële heilige (8)
38. Vogel (6)
42. Romeinse keizer (4)
44. Ontkenning (3)
46. Kleur (3)
49. Ingenieur (2)
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Horizontaal
1. Napoleon verbleef er niet
graag (4)
5. Economisch Instituut voor
de Middenstand (3)
8. Met succes bekoren (9)
1 1 Bevel, plicht, leefregel (5)
12. Spoedig (6)
14. Gevangenis (3)
15. Door ouderdom afgetakeld
(6)
17.Landbouwwerktuig (2)
18. Dat verplicht (4)
19. Zin (3)
20. Dit Is geen diertje om zonder handschoenen aan te
pakken (4)
23. Dit Is scheepsrecht (8)
27. Ze zijn wit, middeleeuws
en uit Gent (9)
29. Gevolg van rust (5)
30. Gesloten schrijfvorm (5)
32. Krijg zo'n omsingeling op
uw boterham! (5)
34. Verenigd Europa (2)
35. Ezelgelüld (2)
36. Trap (4)
37. Fadowijk In Lissabon (6)
39. TIn (2)

veel Basken

13

9

11

18

vertraagd,

(*) Alvast één uitzondering: de
Vlamingen in België hebben het verfransingsproces gestopt vooraleer ze over
eigen instellingen beschikten, dankzij
een krachtige cultureel-politieke stroming: de Vlaamse beweging.
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OpIC)ssingociqav(32
Horizontaal; 1 weekdieren; 8. dra; 11. Avila; 12. domoor;13. kust; 16. som; 17,
Anna; 19, PIsa; 20, nk; 22, Zola; 24, CAS; 25 honen, 26 Cymru, 27, sa; 28, Ur;
29, na; 30, Elbe; 52, it; 53, afstel; 35, echt, 57, ze, 58 Erin; 41, enen 42,
Centbrugge; 46, NB; 47, karos; 48, Laos; 49, Etna; 50, reep; 52, Finland.
Verticaal: 1, warenhuizen; 2, ev; 3 eik; 4 kluizenaar, 5 das; 6, ed; 7. non, 8,
dosiS; 9 roos, 10, Armada; 14 tal; 15, en; 18, nachtmerrie; 19 Paul; 21,
Kortenberg; 23, onaf; 24, ore; 27, sec; 31, benul, 34 letsel; 36, Hugo; 39, rb;
40, ir; 42, ga; 45, noen; 44, gal; 45, es; 47, ka; 51, pa.
Onze winnaar van deze week komt uit 1860 Meise, Mauhce Passchyn woont er
op de Vllvoordsesteenweg 81 Proficiat!
De briefkaart met de oplossing van opgave 4 verwachten wij ten laatste op
maandag 6 maart a.s. op ons adres: Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel.
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THE TALENTED MR. RIPLEY

NIEUW IN DE BIOS

De Amerikaanse Patricia Highsmith ging in 1964 in Frankrijk
wonen en overleed daar enkele jaren geleden. Highsmiths 'ernstige' misdaadromans stellen allemaal het thema schuldbesef centraal Haar eerste roman was 'Strangers on a train' die eenjaar
na verschijnen door Hitchcock werd verfilmd. Van haar hand is
ook 'The talented mr Ripley' (1955)- Anthony Minghella - die
oscarroem verwierf met 'The English patient' - beeft de oorspronkelijke roman opnieuw verfilmd met Matt Damon, Gwyneth
Paltrowjude Law en Cate Blanchet in de hoofdrollen.
MingbeHa beeft bet verbaal wat naar zijn band gezet en de homofiele verbouding in roze lakvetfgeborsteld. Ook bet verlangen van
•

^•^=sy Bad Boys De jonge delinquent Mick heeft per
ongeluk de jongere broer van Moreno, de leider van een
nvaliserende bende, gedood. Hij belandt In een streng
opvoedingsgesticht. Moreno zint op wraak en verkracht
op brutale manier Micks vriendinnetje. Ook Moreno
wordt in het gesticht geplaatst. Amehkaans tienerdrama
van Rick Rosenthal uit 1985, met Sean Penn, Ally Sheedy
en Reni Santoni. Zon. 27 feb., \/T4 om 22u.10

^=s=i/ Kwesties Inge Becks leidt een reportage in over
transseksualiteit. Kwesties volgde Tash en Angelique
gedurende twee jaar en registreerde hun twijfels, hun
contacten met partner en kinderen, hun bezoek aan de
psychiater én de operatiekamer 'Het verkeerde
lichaam?' is de toepasselijke titel van dit programma.
Maan. 28 feb.. Canvas om 20u.55

Sally Field en
James Gamer in
'Muiphy's
Romance'. Zat.
26 feb., Ned. 1
om 21U.24

^-=3=3^ Het andere gezicht Nederland floreert en ook
scholieren hebben tegenwoordig grote sommen geld te
besteden. Ze hebben zich massaal op het beleggen
gestort. Vanavond een portret van een 16-jahge belegger. Dins. 29 feb., Ned. 1 om 2lu.56

^•^^ Tango & Cash Amerikaanse actiefilm van Andrei
Konchailovsky uit 1989, met Sylvester Stallone, Kurt
Russell en Terl Hatcher. Tango en Cash, twee nvaliserende politieagenten, hebben allebei de reputatie de beste
'cop' van Los Angeles te zijn. Ze worden echter tegen
elkaar uitgespeeld door een huurmoordenaar die in
opdracht van twee machtige misdaadfamilies handelt.
Daardoor worden ze beschuldigd van moord. Tango en
Cash besluiten hun krachten te bundelen om zich te
wreken ... Woens. 1 maart, Kanaal 2 om 21u.20

^=S==^ Histories BBC-documentaire over de zoektocht
naar het lichaam van George Leigh Mallon/. De bergbeklimmer werd voor het laatst gezien op 8 juni 1924 rond
de middag, toen hij zich op zo'n 8.600 m. hoogte
bevond, net onder de top van de Mount Everest. Velen
zijn en/an overtuigd dat Mallory die dag de top haalde.
In mei vohg jaar werd zijn vrijwel intact bewaarde
lichaam teruggevonden. Dond. 2 maart. Canvas om
20U.55

^ ' s r i ' Blueberry HUI Vlaamse, min of meer autobiografische film van Robbe De Hert uit 1989, over de jaren
vijftig en zijn problemen met meisjes en het gezag. Met
Michael Pas, Babette van Veen en Frank Aendenboom.
Vrij. 5 maart, TV1 om 2lu.35
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de moordenaar om in de huid van zijn charismatische slachtoffer
te kruipen is aangedikt, terwijl hij het Italië van de late jaren vijftig met zijn Vespa's bevolkt met Amerikaanse immigranten die
genieten van het zoete leven aan de stranden en in de cafés en
jazzclubs.
Tom Ripley voelt zich daar thuis. Hij is een innemende, welbespraakte kerel uit New York die door een tycoon wordt betaald om
zijn zoon Dickie, een mislukkeling die er zijn geld op een snelle
manier doorjaagt, te zoeken en terug te brengen. Het kost Ripley
geen enkele moeite om Dickie te vinden en bij wordt al snel maatjes met bem en zijn mooie Heffe Marge. Ripley wordt een soort
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dubbelagent die doet alsof hij alle moeite heeft om Dickie te overhalen terug te keren, terwijl samen met hem van zijn geld geniet.
Tijdens een boottochtje loopt een en ander mis...
De vertolkingen zijn van de hoogste kwaliteit. Palermo en Venetië
zijn, net als andere Italiaanse plaatsen, postkaarten die men voor
altijd wil bijhouden. Uitstekende muziek van Gabriel Yared.
Willem Sneer

Ripley, een man van talent van Patricia Highsmith is
opnieuu) uitgegeven in de reeks 'Crime Klassiek' van
Archipel (Amsterdam). De uitgave bosi 500 fr.

•

Geen nieuws,
goed nieuws
Zowat één vijfde van de internetgebruikers in België is een 'zware gebruiker'. Gemiddeld houden zij surftochten
van ruim twee uren. Vanzelfsprekend gaat
de tijd ingenomen door het net ten koste
van andere bezigheden zoals televisiekijken, lezen en zelfs slapen. Muziek beluisteren gaat wel goed samen met surfen.
Ruim een derde van de bijna 1,5 miljoen
internauten waagt iedere dag een uitstapje op het net. Gemiddeld duren de tochtjes niet langer dan een uur.
De regionale televisiestations zullen
het tijdens Euro 2000, het Europees voetbalkampioenschap voor landenploegen,
moeten stellen zonder beelden van wedstrijden en 'randgebeuren'. De rechten
voor die beelden zijn exclusief voorbehouden voor de VRT en de RTBf De

regionale stations kunnen geen beroep
doen op het decreet van de vrije nieuwsgaring omdat de overeenkomst tussen
organisatoren en openbare omroepen al
werd getekend in 1994.
Kris Struyven, een dertigjarige huisschilder uit Tienen, is winnaar geworden
van de eerste 'Grote Prijs Bart Peeters'. De
tenor haalde het van het 17-jarige zangtalent Amaryllis Uitterlinden.
Binnen enkele jaren zuUen velen zich
afvragen wie nu ook alweer De Pester was.
Jaak Van Assche heeft immers een nieuwe
rol aanvaard in een veelbekeken TV-programma. De gewezen 'Collega' moet bij
'F.C. De Kampioenen' de intrigant spelen
in de persoon van Fernand Costermans,
een antiekhandelaar annex 'voddenman'.
De Waalse Nathalie Sorce zal België

ledereen mag beweren wat hij of zij wil, maar wanneer wij
ons ooit voor deze of gene rechter zouden moeten verantwoorden voor een uit de hand gelopen dispuut dan
hebben wij ons pleidooi al klaar: „Mijnheer de voorzitter. Ik
was er rotsvast van overtuigd dat die wansmakelijke
onverlaat die zich nu 'slachtoffer' durft te noemen een
handlanger was van Erik Goossens."
Dit jongmens presenteert Immers 'Kan dit?' een verborgen camera-programma dat zelfs Bij ons, misantropen,
wel eens een glimlach op de lippen wil toveren. Uit leedvermaak, maar toch: een glimlach.

De bajes-BV's
Kan dit - TV6, woensdag 16 februari 2000, VTM
De opnames met verborgen camera zijn zo oud ais de
straat, maar toch blijven ze boeien. Zeker wanneer ze niet
worden overgoten met een pseudo-sociologisch sausje
zoals ons dat in bv. 'Waarde Landgenoten' van VT4 een
tijdlang te beurt is gevallen. In tijden waarin het woord
agressie vaker verschijnt dan dat ze gepleegd wordt. Is het
ons bovendien een wonder dat veel slachtoffers van de
verborgen camera hun hoofd in zekere mate koel houden.
We gaan er daarbij gemakshalve vanuit dat zij niet zo dom
zijn als ze op het eerste zicht wel lijken
Bij deze gelegenheid had de presentator zich laten omtoveren tot een soort van waarzegster en het opstapje dat
hij voor deze act gebruikte was de horoscoop in Het
Laatste Nieuws Qua 'productpiacement' hoef je de jongens van VTM mets te leren. Die van de VRT ovehgens ook
met, want daar lezen de Kampioenen allemaal een VUMkrant.
Ongetwijfeld de leukste reportage was deze van een jongeman die een postzegel ging halen en door de 'vervelende loketbediende' ruim 10 minuten aan de draal werd
gehouden met de meest groteske onzin. Het viel ons
daarbij op dat de klant van De Post zich niet eens de vraag
scheen te stellen of het hier met echt de spuigaten uitliep.

Jaak Van Assche: van de firma 'Fernand
Costermans De Kampioenen'.
vertegenwoordigen op het komende
Eurovisiesongfestival. Het meisje is 21 en
haar lied heet 'Envie de vivre'. Iets wat
ook de Duitse kandidaat ongetwijfeld
moet hebben. Met het nummer 'Wadde
Hadde Dudde Du' zal hij met opzet datgene trachten te doen waar de gemiddelde
communicatieadviseur een heilige schrik
heeft: zich ontsterfelijk belachelijk maken.

Met stijgende verwondering - niet eens ergernis - bleef de
man staan en trachtte hij geduldig de zgn. postbediende
op andere gedachten te brengen. Dit stukje televisie vertelde ons in vijf minuten meer over het imago van De
Post, dan tien Mc/C/nseK-rapporten samen. En dat voor
nog geen tiende van de prijs.
'Kan dit?' is niet het soort televisie dat we zullen onthouden omdat het zo uniek of creatief was, maar naar VTMnormen Is dit ongetwijfeld één van de beteren.
Zoals ook 'TV6' trouwens, al viel de aflevering van vandaag
wat tegen. Mooie televisie was het vuurwerk bij Koen
Crucke, die in de vroege herfst van zijn carrière zo stilaan
kan rekenen op algemene waardehng, en de 'TV6-radio'
omdat de presentatie vanuit (letterlijk) een schlldenjkader
een leuke vondst was. Luk Alloo schijnt ook maar niet
genoeg te kunnen krijgen van de gewezen bajes-klant
Jean-Pierre Van Rossem. Met hem lijkt het zo stilaan weer
beter te gaan. Tenminste: met één maandloon komen wij
waarschijnlijk niet toe voor het huren van een villa In zo'n
prachtige omgeving De man schijnt ook nog te verkopen,
getuige daarvan een fiets die de naam Testarossem meekreeg. Hard gelachen hebben we toen JiePie - zoals Alloo
hem pleegt te noemen - letterlijk en figuurlijk met zijn
tweewieier tegen de vlakte ging. Alsof het lot wilde dat
Vlaanderen kon zien dat gerechtigheid echt wel geschiedt.
Want tegenwoordig worden al te veel hele en halve
(gewezen) wetsovertreders op ons losgelaten met een
seneux dat zij volgens ons niet verdienen Willy Claes
wordt steevast opgevoerd als een ietwat melancholiek pianist, Dirk Trioen als een bekend slachtoffer van zijn eigen
'goedheid' en Raoul Stuyck als een man bij wie het goed
toeven is omdat hij altijd wel een goed verhaal te vertellen heeft. Een en ander staat In een te schril contrast met
die ex-gedetlneerden die, wanneer ze de poort van de
gevangenis achter zich dichtslaan, volledig aan hun lot
worden overgelaten Maar vooraleer een cameraploeg
zich daaraan zal wijden, zullen er eerst nog duizenden
'Jamöers-bommen' zijn onploft. In de gloha'
Krik
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Hoe Vlaams is de VRT?
wie zich 's morgens door de VRT-radio laat weki<en,
zal ontdekken dat nieuws- en krantenoverzicht rond
6U.30 haast onveranderlijk voorafgegaan en gevolgd
worden door een Engelstalig lied. Liedjes in het
Frans, Duits, Spaans, Italiaans... en zelfs (met een
kleine inspanning!) In het Nederlands komen rond
het nieuwsblok zo goed als niet aan de beurt.
In Frankrijk moeten radiozenders veertig procent
eigen, Franstalige muziek draaien. Men moet niet

meteen voor een dergelijke protectionistische houding pleiten om het anglofiele gedoe van de
Vlaamse Radio en Televisie in de kijker te stellen.
Geen wonder dat een pas ontdekte jonge 'ster'
weldra, als mijlpaal in haar phile carrière, glunderend
aankondigt ook een liedje In het Engels uit te brengen (!).
Ik deel dan ook geenszins de vrees van minister Bert
Anciaux (De Standaard, 16 febr. jl.) dat we, al dan

niet het aantal Amerikaanse 'songs' tellend op de
VRT, ons zouden opsluiten in de eigen cultuur. De
VRT moet op de eerste plaats haar Vlaamse identiteit
bevestigen (sic) en zij mag ons zeker met isoleren op
een Engelsminnend cultuureiland.
Misschien ligt hier wel een niet te verwaarlozen taak
voor de cultuurminister weggelegd?
ing. Walter Caethoven,
Nülen
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Duideliikheici?
„vu vraagt duidelijkheid over staatshervorming. Zij zal met stevig onderbouwde
dossiers zowel de Vlamingen als
Franstaligen overtuigen van het nu van
een verdere staatshervorming". (Wlf, 17
feb. jl.)
Alles wat tussen die twee zinnen staat is
anders duidelijk genoeg:
1. De federale regering weigert te hervormen uit schrik voor communautarisering;
2. Akkoord over hervorming gezondheidszorgen en kinderbijslagen: de VLD
heeft deze piste verlaten;
3. Splitsing organisatie en normgeving:
geen sprake van zegt Moureaux;
4. Dossier onderwijs mag van hem ook al
niet gekoppeld worden aan dat van fiscale autonomie;
5. Defederalisering Landbouw en
Buitenlandse Handel: Chevalier staat op
de rem en Michel verzet zich.
Is er nog meer 'duidelijkheid' nodig?
Helpt dan al dat 'aftasten'?
Noem dat 'stroeve' maar gerust federale
onwil en die 'verkramping' Franstalig verzet. Niks mee aan te vangen. Nu niet en
straks niet! Arm (rijk!) Vlaanderen...
M. Vermeulen,
Heusden-Zolder

'Fouties'
Het gebeurt wel vaker dat wij Franstalige
briefwisseling ontvangen, zonder dat we
ons daar druk over maakten. Recentelijk
werden we echter met volgende twee
zaken geconfronteerd: mijn vriend ontvangt het inschrijvingsbewijs van zijn
nieuwe wagen in het Frans, en de stagedocumenten die ik dien in te vullen voor
het bekomen van mijn beroepstitel zijn in
het Frans opgesteld (met kleine Engelse
vertaling).
Ondanks herhaaldelijk schrijven blijkt het
onmogelijk om Nederlandstalige documenten te ontvangen (hoewel er voor het
inschrijvingsbewijs van mijn vriend zijn
wagen beloften zijn gemaakt)!
Zijn wij mis te veronderstellen dat zulke
'foutjes uit verstrooidheid' voornamelijk
in één richting gebeuren?
We dachten dat zulke feiten te situeren
waren vóór de eerste WO, en niet op het
einde van de 20ste eeuw (en later).
Naam en adres
bij de redactie bekend

ambtenaar.
Welke vorm van burgerzin zit daarachter?
Het gaat daarbij ook om sociale en vooral
professionele rechten als werknemer,
ambtenaar. Wie zullen jullie daarvoor
inburgeren?
Of nog een papieren programmaatje
méér, een klachtje, een adviesje, een
ministerieel antwoordje (voorzover die
zich daartoe verwaardigt) op een parlementair vraagje (voorzover...).
Had men die voorbije decennia aan politiek correct handelen gewijd, en keihard
op de bal gespeeld inzake toepassing van
de bestuurstaalwet, dan had de Brusselse
en de Vlaams-Brabantse situatie er vandaag volledig anders uft gezien.
En was er nu geen paniekvoetbal moeten
aan te pas komen.
Of is het 'Game over'?
Eddie Favoreel
1070 Brussel

woorden
bestraffen
Verontrustend voor de stijgende agressiviteit is dat men steeds meer over woorden valt vooraleer er daden te merken
zijn. {WIJ, 17 febr jl. - 'Geert Bourgois
wordt misbegrepen'). Véél erger dat men
woorden wil bestraffen. Vooral door
iemand materieel te benadelen. Het komt
erop neer dat woorden gemakkelijke verontschuldigingen worden om iemand
met werkelijke misdaden op een laffe
wijze last aan te doen. Het laatste is en
bUjft stralbaar. Het woord niet! Dat is dus
volkomen tegen de logica.
Woorden straffen is het ergste wat de vrijheid en de democratie kan overkomen.
Zelfs de goed bekende en veel misbruikte
termen met willekeurig gebruik zoals
smaad, laster en eerroof die enkel op
woorden berusten vallen daaronder Daar
is men niet rechtlijnig. Het dagelijkse psychisch leed dat mensen onder elkaar veroorzaken door hun onbetrouwbaarheid,
leugens en verzinsels wordt niet gestraft.
Iemand kan eeuwige trouw zweren aan
zijn huwelijkspartner en dat gewoon verbreken zonder gestraft te worden. Welk
leed doen mensen elkaar straffeloos aan
door woorden? Woorden bestraffen moet
dus absoluut uit het strafrecht.
Willy Degheldere,
Brugge

WEDERWOORD

inderdaad goed gezien: de competitie
wordt voortdurend vervalst, aan de basis
van dat alles ligt het grote geld, en het
grote geld alleen. Met nog meer aandacht
heb ik kennis genomen van zijn bedenkingen over de fusies van ploegen uit
Oost-Vlaanderen. Vooral de Denderstreek
interesseert mij, en zeker de fusieplannen van Eendracht Aalst. Die ploeg mag
voor mij met om het even welke andere
ploeg samensmelten maar niet met
Lokeren, om de reden dat er geen enkele
sportieve en/of emotionele band tussen
beide locaties bestaat.
Maar er is meer In de Denderstreek heb
je naast eersteklasser Aalst, de tweedeklassers FC Denderleeuw en het nabijgelegen Hekelgem. In derde klasse A spelen
Denderhoutem en Dendermonde, in vierde klasse zitten Ninove, LombeekLiedekerke (die reeds samengevoegd
zijn), de twee Lebbekes en Melden (deelgemeente van Aalst).
Tien ploegen op een zeer beperkte ruimte, allen met de ambitie om Eendracht
Aalst bij te benen, ploegen die uiteindelijk uit dezelfde supporter- en sponsorruif
moeten eten. Iedereen weet dat zoiets
onmogelijk blijft duren. Wanneer het
bestuur van Aalst zegt dat het financieel
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aan de grond zit dan is het toch te begrijpen dat Denderleeuw en Hekelgem meer
dan boven hun stand leven. Daarom ook
wil Hekelgem met Meldert fusioneren,
maar het twijfelt omdat tussen hun aan
elkaar palende gemeenten een provinciegrens loopt. Terwijl Hekelgem met
Lombeek-Liedekerke, Leeuwkens-Teratfene, Denderzonen-Pamel en de lager spelende ploegen uit dezelfde Brabantse
streek één sterk geheel zou kunnen vormen, kan FC Denderleeuw met Ninove,
Denderhoutem, Standaard Denderleeuw,
Appelterre en anderen een grote OostVlaamse Denderploeg vormen.
De vraag is alleen maar of al deze fusies
wel echt nodig zijn. Want wat geeft een
beter gevoel dan spelen in of supporteren
voor een plaatselijk 'ploegske' ? Weg van
de financiële kopbrekerij en vooral weg
van de grootheidswaan, de gloriol waaraan reeds zoveel bevlogen bestuursleden
aan ten onder zijn gegaan, financieel en
menselijk.
Daarom deze gouden raad: hou het klein,
zeker in de sport. Al het andere is
Denderdwaas!
Camiel Arijs,
Aalst
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Afhalen van paiinggerechten mogelijk
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van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 u u r - 18 uurtot 21 30 uur
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ie op zoek is naar een origineel en ontspannend
kort verblijf in een uitzonderlijk natuurkader
zal zich ongetwijfeld thuis voelen op de uitgestrekte
struisvogelhouderij van het echtpaar Luk Schelfhout en
Regine Degroote. Driejaar terug liet Luk zijn job voor wat
hij was en toverde in het Henegouwse Virelles een
bestaand melkveebedrijf tot een heuse struisvogelkwekerij
om. WLJging op bezoek

W

Logeren
met struisvogels
aan het raam
Wie voor de eerste keer door de 'laars van
Henegouwen' reist zal er de échte rust van
de Ardennen ontdekken Toeristisch is
deze licht glooiende streek nauwelijks
ontwikkeld waardoor ze bij alle bezoekers
als puur en ongerept overkomt. De fagne
met zijn bosheuvelruggen en kronkelende
wegen in een uitgestrekt en groen landschap biedt zich dan ook aan als een ware
ontdekkmgstocht. 'Steden' als Chimay en
Beaumont doen bij sommigen nog wel
een klein belletje rinkelen, maar idyllische
dorpjes als Sivry, Rance, Froidchapelle en
vooral het pittoreske plekje Lompret zeggen de meeste onder ons waarschijnlijk
helemaal niets. Vooral het kasteel en de
abdij van Scourmont in Chimay, de
Salamandertoren in Beaumont en het
Marmermuseum in Rance bieden de toerist een blik op het patrimonium van deze
streek De kunstmatig aangelegde meren,
de Lacs de l'Eau d'Heure en het nabunge
Franse Lac du Valjoli, net als het natuurreservaat van de Vijvers van Virelles kunnen bi) zomerse temperaturen voor een
verfrissende noot zorgen.

EEN EIGEN FARM
Het echtpaar Schelfhout-Degroote uit SintLodewijk-Deerlijk zocht en kocht 3 jaar
terug een 42 hectare tellend melkveebedrijf in het gehucht Virelles, op een boogscheut van het trappistenstadje Chimay
De droom om zelf struisvogels op grote
schaal te kweken, was op dat ogenblik
reeds geruime tijd aanwezig.
Luk Schelfhout: ,,Bij ons thuis waren we
toen al op heel beperkte schaal bezig
Maar het was echter ondenkbaar om een

heuse farm in Vlaanderen op te starten.
Daarvoor is de vrije ruimte bij ons veel te
beperkt terwijl de bestaande milieuwetgeving met alle mogelijke vergunningen
zoiets niet echt toeliet Na heel wat zoekwerk en de nodige dosis geluk kwamen
we uiteindelijk hier in Henegouwen
terecht"
Luk en Regine verbouwden het geheel tot
een heuse struisvogelfarm onder de benaming 'Autrucherie de Virelles'. Voorlopig
blijft het koppel, samen met hun 3 kinderen Ellen, Bert en Dries, in WestVlaanderen wonen zodat regelmatig tussen de beide dorpen wordt gependeld.
Regine Degroote: „De dieren zijn nu wel
niet zo veeleisend, maar toch staan ze op
een welbepaald dagelijks voedingsregime.
En dat is ook nodig als je goeie fokresultaten wil halen."

ELK ZIJN JOB
Op het gesloten bedrijf zorgt Luk, middels
moderne hulpmiddelen, voor het uitbroeden van de eieren, het selecteren van de
moederdieren en de opfok van vogels
voor de slachtmarkt. Hij gaat er prat op de
eerste volledig biologische struisvogelkwekerij van het land te runnen. ,,Vooral
de opstart was ver van gemakkelijk" geeft
de baardige 40-er ruiterlijk toe. „Het was
er eentje met vallen en opstaan want
zoveel is nu ook nog niet gekend van hoe
die vogels in onze contreien gedijen."
Wie de farm bezoekt, kan er op zowat elk
ogenblik van het jaar de volledige cyclus
volgen. Van de frêle en tere dagkuikens tot
de volgroeide beesten van 18 maand en
ouder die tot 70 jaar oud kunnen worden,

... vervolgens worden de struisvogels in de uitgestrekte fagne bekeken.
gemiddeld 90 kilogram wegen, tot 70 kilometer per uur halen en haast 2,5 meter
groot worden.
L. Schelfhout: „Ze houden niet echt van
ons zeeklimaat omdat hun vederkleed
niet nat mag worden. Daarom zijn schuilhokken in de weiden zeker geen overbodige luxe. Vrieskou deert de vogels in
geen geval."
Vrouw Regine houdt zich vooral bezig met
de verhuur van de twee apart staande en
van alle comfort voorziene gites. De 'gite
emoe' kan tot 6 personen herbergen terwijl in 'gite autruche' tot 14 mensen kunnen overnachten. De gastvrouw garandeert al haar vakantiegangers een stressloos, verkwikkend verblijf in een unieke
omgeving met struisvogels, emoes en nandoes. Ze zorgt er zelfs voor dat die bijna
onder je raam slapen. Ook de edelherten
op het domein spreken de natuurliefhebber aan. En wie zich 'even tot de boerenstiel geroepen voelt', mag 's morgens
zeker de handen uit de mouwen steken
om de vogels te voederen of 's avonds de
verse eieren, die tot anderhalve kilogram
per stuk kunnen wegen, te rapen.

hoeve-ijs met struisvogeleigeel kan je er
ook lederwaren in struisvogelhuid en de
eigen cosmeticalijn op basis van struisvogelolie uittesten. Een bezoek ter plekke
kan altijd begonnen of afgerond worden
met een 'assiette autruche', een bord fijne
charcuterie of een heuse barbecue met
vers struisvogelvlees...
Haddock
=* Een individueel inkomticket kost
75fr., kinderen en groepen betalen
50Jr. per persoon. Een groepsgidsbeurt op het domein kan voor JOOfr.
De struisvogelhouderij, Bois de
Virelles 12, 6461 Virelles kan elke
dag vanaf Pasen tot en met oktober
bezocht worden. De gites kosten voor
een weekeinde vanaf 3-600 en 6.000
fr. Ze zijn ook voor een midweek of
een langere periode te huur.
Meer info op telfax 060/41.29.59
(Virelles), na20u. optel. 056/77.66.90
(Deerlijk).
op internet is er de website:
http://home.planetintemet.
be/~rosteel/Services, htlm.
E-post: struisluk® belgacom.net
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ARRANGEMENTEN
Voor de individuele bezoekers, groepen of
scholen werkten Regine en Luk, in samenwerking met de toeristische dienst van
Chimay, een aantal dagarrangementen uit
Naast een bezoek aan de bottelarij van
Chimay of de Brasserie des Fagnes met
een vanzelfsprekend proevertje en het
museum Espace Arthur Masson in
Treignes is er ook een halte voorzien in de
cafetaria van de struisvogelhouderij. Een
permanente expo geeft de bezoekers een
duidelijk beeld over leven en gewoonten
van de dieren in hun natuurlijke omgeving ten zuiden van de Afrikaanse Sahara.
Naast een aanbod van vers struisvogelvlees, charcuterie, advocaat, pralines en
Kleine kuikens worden tot 2,5 meter groot en kunnen 70 jaar oud worden.

Haal meer .^
Lezers van WIJ krijgen, bij het tonen van dit artikel,
van Luk en Regine een extraatje aangeboden Wie de
struisvogelhouderij individueel bezoekt, kan toch
genieten van het groepstanef Daarnaast krijgen
groepen vanaf 50 personen een gratis gidsbeurt
aangeboden Tot slot krijgen de huurders van één
van de twee gites een welkomstgeschenk in de vorm
van een zelfgemaakte struisspeclaliteit aangeboden.
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