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laams minister van Binnenlandse

degelijk nuttig, dan is het tevens ludiek en, toege-

Aangelegenheden en

geven, ook provocerend. Het Brussels gewest en de

Monumentenzorg Johan Sauwens (VU&ID) stelde

federale staat ontberen het nodige geld om een

verleden week voor het Atomium te kopen. Indien

symbool van het Belgisch unitarisme te onderhou-

de Vlaamse regering het restant van Expo '58 kan

den, laat staan te renoveren. Het zegt iets over de

aankopen of huren voor een periode van 99 jaar,

leefbaarheid van België.

dan is de minister bereid geld uit te trekken voor
de renovatie van de metalen constructie met zijn
negen bollen.

WEEKBLAD

het Belgicisme, zoals sommigen beweren?
dit gebeuren ook de opleving van de Vlaamse
beweging in. Herinner de acties die toen werden

de vzw Atomium, vooralsnog niet gevonden.

gevoerd tegen de veronachtzaming van Vlaanderen

Daarop trok Brussels schepen en vooiïitter van de

en het Nededands. Tijdens de wereldtentoonstel-

vzw Freddy Thielemans (PS) aan de alarmbel. Hij

ling toonde België zich aan de wereld als een

dreigde ermee het Atomium te slopen. De federa-

hoofdzakelijk Franstalige natie en Brussel als een

le regering beloofde toen een bedrag van 37 mil-

francofone stad. Daartegen werd een Vlaams

joen fr. Daarmee kunnen echter enkel de 'instand-

Jeugdkomitee opgericht met aan het roer Maurits

houdingswerken' gefinancierd worden.
En dus achtte Sauwens de tijd rijp om zijn
voorstel te lanceren. Het voetbaltornooi Euro 2000
komt eraan, naar aanleiding daarvan kan de Vlaam-

Coppieters, VicAnciauxen Wilfiried Martens die
mede het defederaliseringsproces in gang zetten en
kozen voor Brussel als hoofdstad van Vlaanderen.

Vorige week
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Vrouwen in de Wetstraat

Het initiatief van Sauwens mag als het ver-

se regering een internationaal gekende plaats, vlakbij

lengde daarvan beschouwd worden. Wat FDF-

het Koning Boudewijnstadion, best gebruiken om

voorzitter Olivier Maingain ook moge beweren. Hij

internationale gasten te verwelkomen. Het kan ook

durft „er niet aan te denken dat de Vlaamse leeuw

perfect dienen om er de diensten van de Vlaamse

zoveel ballen heeft als het Atomium." De vergelij-

gemeenschap in onder te brengen. Vooriopig vindt

king toont aan waar het verstand van Maingain

men daarvoor niet de nodige locaties.

mag gesitueerd worden.

Is het voorstel van minister Sauwens wel

20 behouden, weer een ander plan
spreekt van 1 commissaris per land
Prodi heeft natuurlijk gelijk wanneer hij
via uitbreiding ook op duurzame vrede
hoopt En dit zowel voor de huidige als
voor de komende leden. Iedereen weet
dat sommige nieuwkomers In een recent
verleden niet altijd even zorgvuldig met
de rechten van hun burgers hebben
omgesprongen, Turkije is daar het
scherpste voorbeeld van. En zonder de
'jonge democratieën' van Oost-Europa bIj
voorbaat te stigmatiseren bestaan er

Reus op lemen benen
grotere Europese ruimte van vrede, stabiliteit en welvaart." Maar de EU zou de EU
niet zijn wanneer dhr. Prodi er niet gauw
aan toevoegde' ,,Een ruimte die moet
uitmonden In een Interne markt van
meer dan 500 miljoen verbruikers."
Men mag de geplande uitbreiding niet
minimaliseren. Van de huidige 15 lidstaten naar 28 Is een enorme sprong, van
375 miljoen Euro-burgers naar 545 miljoen Is gigantisch. In het huidige Europarlement zitten 626 verkozenen, na uitbreiding zouden er dat 963 zijn! Ook de
bemanning van de Europese executieve
zal groeien. Vandaag zijn er 20 commissarissen voor 15 landen, een plan voorziet
er 35 voor 28 landen, sommigen willen er

35Fr.

En is het Atomium enkel een symbool van

loederd bij. Geld voor renovatie heeft de eigenaar,

et een zeker triomfalisme eigen
aan megalomane projecten bloklettert Europa-bericht. „Europa wordt
groter en sterker", De publicatie Is wel
niet de officiële spreekbuis van de
Commissie maar verwoordt hoe dan ook
haar gedachtegang. Het artikel vertrekt
vanuit de Intergouvernementele Conferentie die op 14 februari jl te Brussel Is
begonnen en die de uitbreiding van de
Unie voorbereidt. Daarbij vatten de woorden die commissievoorzitter Romani Proc//er uitsprak de bedoeling samen',,Eén
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Opgetrokken naar aanleiding van Expo '58, hield

Het originele bouwwerk ligt er uiterst ver-
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over sommigen van hen grote twijfels
over hun omgang met minderheden binnen hun grenzen
Toetreding biedt beslist voordelen. Zeker
voor de zgn. 'best voorbereide' landen
(Estland, Polen, Hongarije, Tsjechië,
Slovenië, Cyprus) zou het lidmaatschap
een weldaad zijn. Ook voor ons, want zo
kunnen deze landen hun burgers 'thuis'
houden In plaats van ze In groten getale
te zien uitwijken naar rijkere buurlanden.
Ook 'minder goed voorbereide' landen
(Bulgarije, Litouwen, Letland, Roemenië,
Slowakije, Malta) kloppen ongeduldig aan
de deur. De bezwaren tegenover Turkije
zijn zeer groot, dit mensenrechtenschendend land wordt als NAVO-partner door

Een nieuwe VUJO-voorzitter
Een nieuwe Spaanse regering
Heeft de scheids een brief geliad?

(evdc)

het Westen onredelijk en onterecht In de
watten gelegd
Kortom, vooraleer de Unie beslist uit te
breiden moeten haar huidige leden zich
goed beraden over de voor- en nadelen
en over de weerslag op de bestaande
samenhang. De vraag Is groot of de snelle aanpak wel de beste is. Ware het niet
beter eerst binnen de bestaande Unie
orde op zaken te stellen en dan pas uit te
breiden? Moet de Unie nu echt de ambitie hebben 'de grootste markt ter
wereld' te worden? En wat betekent het
een markt te zijn 'die nooit geziene uitzichten op welvaart biedt'?
Zijn er geen dringender prioriteiten^
Vandaag leeft één EU-burger op vijf
beneden de armoedegrens, moet een
r/?a/KS-trein zes verschillende soorten signalisatie-elementen aan boord hebben
om veilig Parijs met Amsterdam of Keulen
te verbinden, rijden door de verschillende
spoorsystemen goederentreinen door
Europa aan een gemiddelde snelheid van
.. 20 km per uur! Dat de spoorwegmaatschappijen hun marktaandeel In het
internationaal transport zien slinken mag
toch met verbazen Daardoor ook zitten
de autostrades van Finland tot Gibraltar
overvol met vrachtvervoer !
Meer en meer lijkt de Europese Unie een
reus op lemen benen. Enerzijds de grootste Interne markt, maar machteloos

tegenover migrantenstromen, aan vele
grenzen bedreigd door regionale conflicten, maar zonder een eigen bultenlandsen veiligheidsbeleid en dus militair afhankelijk van de NAVO (denk VSA).
Zeer zeker zal de versterkte samenwerking, zoals ze in recente verdragen werd
beslist, de samenhang tussen de bestaande leden verhogen, hen wordt zelfs
aangeraden onderling nauw samen te
werken om 'een beter geïntegreerd geheel binnen de Unie te vormen'. Maar zal
een 'groot' en een 'klein' lidmaatschap,
met het selectief hanteren van de eengemaakte munt, niet opnieuw 'soorten'
Europeanen creeëren; dit keer binnen de
Unie zelf ?
De vraag moet gesteld worden of het zinvol Is de EU politiek groter en sterker te
maken, zonder op het menselijke en het
sociale vlak gelijke tred te houden Groter
en sterker worden betekent ook meer
macht voor de Unie en steeds minder
voor de staten, voor ons met gelaten.
Maar wie de staten wegfusioneert moet
weten dat er nog slechts volkeren, al dan
niet In een regionaal verband, zullen
overblijven. Op de vraag wat hun staatkundige toekomst in de grotere Europese
Unie zal zijn hebben wij nog weinig antwoorden gekregen.
Maurits van Uedekerke

0800/3.02.01: een succesnummer!
op goed eenjaar tijd telde de Vlaamse
infolijn ruim 100.000 oproepen, meer dan
400 per dag. De infolijn is een initiatief van
de Vlaamse overheid waarbij burgers met
hun vragen over de werking van de
Vlaamse overheid terechtkunnen. Waar
moet ik een bouwvergunning aanvragen?
Hoe krijgt mijn kind een studiebeurs?...
•
Oostenrijk blijft één van de
meest populaire oorden voor een skivakantie. Cijfers van de VAB wijzen uit
dat er daar dan ook het meeste ongevallen gebeuren. Bij congresgangers is
Oostenrijk veel minder in trek: sinds
extreem-rechts er aan het roer is, hebben al 30.000 zakentoeristen afgezegd.
Een 80-jarige man die aan
Alzheimer lijdt moet zijn rijbewijs inleveren. Op een klein jaar tijd was hij
betrokken bij vijf ongevallen.
" l l n Heist-op-den-berg heeft een
juwelier een overvaller neergeschoten.
Eerste vaststellingen wezen uit dat de
juwelier handelde uit wettige zelfverdediging.
"Iviamingen leven gemiddeld langer dan Walen. Dat blijkt uit een VUBstudie. Limburg en de Antwerpse
Kempen moeten zeer goede regio's zijn
om te verblijven. Daar leven mensen het
langst. De studie legde zich enkel toe op
mannen.
Etienne Schouppe heeft eindelijk
ingezien dat er bij de NMBS zoveel werk
op hem ligt te wachten dat hij niet ook
nog eens burgemeester van Liedekerke
kan blijven.
De consument neemt het heft in
eigen hand. Dat zou althans mogen blijken uit een massaal verspreid e-postbericht dat oproept om op 30 april a.s. niet
te gaan tanken uit protest tegen de
almaar stijgende brandstofprijzen. De
brandstof was overigens nooit zo duur

In 80% van de gevallen krijgt de beller
onmiddellijk een antwoord, in het andere
geval wordt opnieuw contact met hem of
haar opgenomen. De infolijn wordt ook
ingeschakeld bij specifieke campagnes zoals
recent nog deze rond energiebesparing. De
infolijn is iedere werkdag bereikbaar van
9u. tot 19u. op het nummer 800/3.02.01
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Elk zijn vak
„En hoeveel hebben ze er al binnengekregen sinds Boskamp
werd ingehaald om het tij te doen keren^ Dix, teen, in twie
wedstrijden ( ) Hoe komt het dat een van de meest secure
verdedigingen van België in enkele weken tijd een passoir is
geworden waar zelfs Marguentte Hermans ongemerkt zou
doorglippen'"
Raymond Coethals over KRC Genk in Het Laatste Nieuws van
dinsdag 7 maart 2000
,,ln het Vlaams parlement bijvoorbeeld wordt Margnet
Hermans algemeen beschouwd als een seneuze aanwinst voor
de vu&lD-fractie ( ) "
Patnck Martens in De Morgen van zaterdag 11 maart 2000

^

MINI-COSTA
In een interview met de Financieel
Economische Tijd (11 maart) dreigt CVPftactieleider in het Brussels hoofdstedelijk
parlement Brigitte Grouwels met het vertrek van de Vlaamse christen-democraten
uit de Brusselse hoofdstedelijke regering.
Aanleiding vormen de communautaire
onderhandelingen in de Brusselse 'minicosta' over de minimumvertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen in de
hoofdstedelijke raad
Nagenoeg alle partijen kunnen instemmen met de verhoging van het aantal
Nederlandstaligen in deze raad. Voor de
Franstalige partijen staat vooral het vermijden van de aanwezigheid van het
Vlaams Blok in de Brusselse hoofdstedelijke regering centraal. Gevreesd wordt
dat het Blok een meerderheid binnen de
Nederlandstalige groep van de Brusselse
hoofdstedelijke raad zou halen en op die
mamer de Vlaamse ministers van de
Brusselse regering zou kunnen aanduiden Het optrekken van het aantal
Nederlandstaligen in de Brusselse raad
kan daartegen soelaas bieden. Toch
wordt ook naar andere mogelijkheden
gezocht. Daarvan maakte FDF-voorzitter
Olivier Maingain gebruik om een institutionele band te leggen njssen Brussel
en de Vlaamse randgemeenten.
Maingain denkt in termen van een
'supergroot' Brussel, wat voor alle
Vlaamse onderhandelaars onaanvaardbaar bleek. Sindsdien zijn de onderhandehngen opgeschort

JANUSKOP
Wel komen de Vlaamse onderhandelaars
nog samen om een gemeenschappelijke
strategie uit te stippelen. Bovendien
wordt datgene waarover overeenstemming met de Franstaligen is bereikt, juridisch onderbouwd. Bij dit alles is Brigitte
Grouwels betrokken. Ze weet dat de
Vlaamse onderhandelaars ter zake geen
uitkomst verwachten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 Het
taboe over de Vlaamse minimumvertegenwoordiging is niettemin doorbroken, de
kwestie is bespreekbaar, maar allicht niet
voor oktober, want de profileringsdrang
van Maingain is niet te stuiten. Vooral de
PRL, met wie het FDF een fi-ont vormt,
durft daar voorlopig niet tegen in te gaan.
Vermoed wordt dat de PRL Maingain na de
gemeenteraadsverkiezingen een ministerschap zal aanbieden in de regering van de
Franse gemeenschap.
Toch is daarmee de kous niet af. In ruil
voor een vergelijk over de Vlaamse mimmumvertegenwoordiging voorzagen de
Vlaamse onderhandelaars tijdens de
Brusselse
regeringsvorming
de
Franstaligen extra middelen voor hun
onderwijs. Nu het communautaire vergelijk uitblijft, stek zich de vraag of het
beloofde geld nog in de Brusselse begroting van het jaar 2000 kan ingeschreven
worden.
Hoofdstedelijk VU&ID-raadslid Sven Gatz
én Brigitte Grouwels meenden van niet,
de anderen van wel. Ook in 2001 zullen
de Franstalige Brusselaars geld nodig heb-

• Verkocht wegens overmatig succes: ook de NAVO kan op zoek naar een
moi. De Serviërs zouden tijdens de
Kosova-oorlog immers vanuit NAVO-kringen gebriefd zijn over doelwitten.
De Nederlandse omroep AVRO
zal een gedramatiseerde versie van de
ramp met de C-130 in Eindhoven op het
scherm brengen. Bij de brand die op de
crash volgde kwamen in 1996 vierendertig mensen om het leven.
Antwerpen stelt het goed, maar
stelt moeizaam samen: de Beweging
voor Sociale Vernieuwing zou niet meer
samen met Agaiev willen kandideren bij
de gemeenteraadsverkiezingen. De BSV
zou opkomen met een aparte iUst.
Paus Johannes Paulus II heeft
vergiffenis gevraagd voor de zonden
die leden van de katholieke kerk in het
verleden hebben gemaakt. Hij ging niet
in op de stilte die de kerk beleed tijdens
WO II n.a.v. de uitroeiing van joden.
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't Is een
kwestie van
statuut...

ben voor hun onderwijs, zo redeneert
vooral de VLD, en dus houden we een
stok achter de deur. Meer nog, sommige
Vlaamse partijen wiüen de Franstaligen
een voorgerecht aanbieden in de hoop dat
de honger niet gestild zal zijn en het verlangen naar meer de Vlamingen baten
oplevert.
Volgende week maandag komen de
Vlaamse onderhandelaars bijeen om zich
verder over deze kwestie te beraden. Juist
daarom nam Sven Gatz met verbazing en
ongeloof kennis van de dreiging van
Grouwels. ,,Ik kan moeilijk verdragen dat
politici buiten de vergadering en voor de
media compleet andere taal spreken dan
in de vergadering. Grouwels zet een
janusgezicht op. Ze wil zich binnen haar
eigen partij profileren. Je denkt toch niet
dat minister Jos Chabert (CVP) zou
opstappen voor de communautaire redenen die Grouwels aanhaalt' Met haar solooperatie ondermijnt Grouwels de eenheid
in het Vlaams-Brussels onderhandelingsfront"

BRUSSEL TWEETALIG?
In de Brusselse lokale besturen neemt de
tweetaligheid toe Dat is te wijten aan het
'taalhoffelijkheidsakkoord' dat eind 1997
in de toenmalige Brusselse hoofdstedelijke regering werd gesloten. Dat akkoord
kwam er in eerste instantie op aandringen
van toenmalig Brussels staatssecretaris Wc
Anciaux (VU&ID).
Het paste de taalwetten uit de jaren I960
op de contractuelen toe. De Franstalige
partijen meenden dat de taalwet niet van
toepassing was op die groep, de Nederlandstalige partijen vonden van wel. Uiteindelijk werd een vergelijk gevonden. De
taalwet zou wel toegepast worden op de
steeds grotere groep contractuelen, al
werden hier en daar nog uitzonderingen
toegelaten. Zo konden eentalige contractuelen in de Brusselse gemeenten en
OCMW's aangesteld worden indien ze
binnen de twee jaar een taaibrevet haalden. Zoniet zouden ze worden ontslagen.
De uitvoering van het taalhoffelijkheidsakkoord bleef eerst op zich wachten.
Bovendien werden de 'taalkaders' aangepast. Het Nederlandstalig aandeel binnen
de brandweerdiensten zakte onder de
30%. Om die redenen nam Yic Anciaux
ontslag uit de Brusselse hoofdstedelijke
regering. Sindsdien laat die regering zich
ter zake meer leiden door daden dan door
woorden. De Brusselse vice-gouvemeur
Hugo Nys rekende immers uit dat de
tweetaligheid in de lokale besturen de
voorbije vijf jaar 4000 jobs voor
Nederlandstaligen opleverde. In de
Brusselse hoofdstedelijke regering vernietigden de Franstalige ministers de jongste
twee jaar benoemingen en bevorderingen

Waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken: we hebben ze bij hun pietje. Hoe kunt gij
de tegenstander in het diepst raken? Juist, door hem of haar symbolen af te pakken. En dat is uwen VU-minister Sauwens van plan.
België is naast Manneken Pis, mossel met frit en bier natuurlijk ook
nog het Atomium. En nu kreeg uw man uit Bilzen het prachtige
idee om één van die laatste Belgische bolwerken in Vlaamse handen te laten overgaan. Niks België meer: Vlaams en proper. Samen
met ons Ludwina en onzen Adam heb ik dan ook al een massale

hoeveelheid koperpoets ingeslagen om te gaan blinken. Eerst schuren met de leeuwenvlaggen waar de mot ai heeft ingezeten om
daarna - tijdens de openingsceremonie van Euro 2000 - onze vlaggenstok te planten waar hij het best tot zijn recht komt: op de
hoogsten bol. Ik zal hem trouwens graag bijstaan bij de BUjde
Intrede van de buitenlandse supporters, die wij, willen of niet, zullen tooien met geel-zwarte petjes en truien.
Als dat experiment goed afloopt, kan hij ook bij nog andere gebouwen in Brussel het Laken naar zich toetrekken. Bij het aanschouwen van zulk een strategische meesterzet - zelfs de Bruine Maesen
moest dat toegeven - voel ik mij altijd gelijk de koning: te rijk.
Tijdens mijn korte afwezigheid kon ik ook vernemen dat er bij de

^

in de lokale besturen die in strijd waren
met de taalwet. De jongste vijf jaar was
gemiddeld 70% van alle benoemingen en
bevorderingen conform de taalwet.
Dat is een betekenisvolle vooruitgang,
maar geen finale doelstelling. Waakzaamheid ten aanzien van de toepassing van de
taalwet blijft geboden. En er moet ook
rekening gehouden worden met het
tekort aan arbeidskrachten. Voor sommigen vormen de taaiexamens een hinderpaal om zich kandidaat te stellen. Een
betere verloning voor diegenen die in het
taaiexamen slagen, is een betere oplossing
dan het vereenvoudigen van die examens.

BOTERHAMMEN
Op aandringen van Olivier Maingain
(FDP), Brussels schepen voor het
Patrimonium, besliste het Brussels schepencollege om het Vlaams muziekfeest
'Boterhammen in het Park', georganiseerd
door de Ancienne Belgique, voor eens en
altijd uit het Warandepark te weren.
Het park wordt momenteel gerestaureerd,
het Brussels schepencollege achtte het
daarom aangeraden er geen evenementen
meer te organiseren.
Al gaat het specifiek om 'Vlaamse' evenementen, de 21-juli volksfeesten konden
wel nog in het park, terwijl er nooit klachten over milieuvervuiling of geluidshinder
zijn geweest tijdens 'Boterhammen in het
Park'. VU-voorzitter Geert Bourgeois en
Brussels VU&ID-raadslid en Vlaams parlementslid Sven Gatz vroegen Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Bert
Anciaux (VU&ID) om te reageren tegen
deze politiek van twee maten en twee
gewichten.
Anciaux schreef een brief naar de
Brusselse burgemeester Frangois-Xavier
de Donnéa (PRL). De minister vraagt de
burgemeester de beslissing van schepen
Maingain te herzien. „Boterhammen in
het Park steh Brussel op een positieve en
creatieve wijze in het daglicht. Dat dit
schade zou berokkenen aan het
Warandepark is uit de lucht gegrepen.
Integendeel, precies door de optredens
en de unieke sfeer zijn heel wat mensen
deze groene zone in het hart van de stad
sterk gaan waarderen. Er is geen reden
om een andere houding aan te nemen
tegenover de Ancienne Belgique dan
tegenover de festiviteiten van 21 juli."

OOSTENRIJKSE
KUNSTENAARS
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux
wil in Vlaanderen organisaties ondersteunen die een stem geven aan hier verblijvende Oostenrijkse kunstenaars. De
minister wil ook geld uit het budget voor
internationaal cultuurbeleid uittrekken

voor Vlaamse artiesten die in Oostenrijk
willen optreden.
Anciaux zet zich daar mee aftegen de politiek van isolering die sommigen voorstaan: „Ik suggereer nooit iets tegen iets
te doen. Ik ben liever voor iets."
De minister vermoedt wel dat de huidige
Oostenrijkse regering een gesloten,
beperkt cultuurbeleid zal voorstaan. Juist
daarom staat hij erop „de kunst die zich
bedreigd voelt omdat ze niet in het FPÖschema past" een duwtje in de rug te
geven. ,,Aan de andere kant zijn er
Vlamingen die in Oostenrijk kunnen
optreden, mede om daar hun solidariteit
met de kritische Oostenrijkse creatievelingen te betuigen."

lijstvorming in Antwerpen nogal wat a^elachen wordt. Niet alleer
bij uw Vrij Unieke & Ideerijke Doordrijvers, maar ook bij de VLD
Madam Van dermeersch heeft bij koning Winter zelfs de zon in zijr
ogen gekregen. Ook 't Pallieterke - uwen emstigen concurrent, gt
zuh hem zeker kennen - vindt in deze trouwens aansluiting bij dt
NPC en raadt madam België aan bij de partij van de Bruine Maeser
te gaan. De argumentatie is sluitend: „Mooie benen kunnen stem
men opleveren" (8 maart jl., blz. 4, linker(!)kolom). Vriend schrijvelaar: daar dampt mij de koekoek!
Uw oogverblinde.
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De Gele Geeraerts
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De mollenpsychose Is
nog niet
helemaal
voorbijl

3
r\ e concurrentie tussen de federale en de Vlaamse
regering neemt toe. Het Belgisch federalisme
werkt niet.

sociale akkoorden af met de non-profit-sector zonder gelijklopende onderhandelingen
tussen de Vlaamse regering en deze sector
af te wachten.
Werkt de ene regering de andere ronduit
tegen, dan worden herhaalde vragen tot
overleg in de wind geslagen. Het overkwam
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens (VU&ID) die meerdere malen, maar zonder resultaat op een
gesprek aandrong met zijn federale collega
In de federale regering wordt sterk de Kortom, een voor Vlaanderen aangepast Antoine Duquesne (PRL) Sauwens heeft
nadruk gelegd op de actieve welvaartstaat. gezondheidsbeleid wordt tegengewerkt nochtans een ruim verlanglijstje op zak. Zou
In de Vlaamse regering neemt men dat door de federale regering en de Franse de federale minister eens willen denken aan
begrip over, maar koppelt men daaraan de gemeenschap De opdracht van de Vlaamse de uitvoeringsbesluiten in verband met de
nood aan een actieve welzijnsstaat gekop- regering behoeft overigens een integraal en bezoldiging en het statuut van de burgepeld. Die nood werd in de verf gezet door vooral specifiek Vlaams beleid op meerdere meesters en schepenen? is het misschien
Vlaams VU&ID parlementslid Chris Vanden- terreinen, in het Vlaams parlement worden mogelijk om de gevolgen van de politieherbroeke tijdens het plenaire debat over de daarover interessante debatten gevoerd. vorming voor de begroting en het persobeleldsbnef Welzijn, Gezondheid en Gelijke Toch komen de denkpistes van sommige neelsbestand van de Vlaamse gemeenten te
Kansen van Vlaams minister Mieke Vogels ministers, zoals die van Mieke Vogels en van bespreken?
(Agaiev). (Lees ook blz. 4)
minister van Werkgelegenheid Renaat Dat we op zijn minst zullen evolueren naar
Centraal in het actieve welzijnsbeleid staat Landuyt (SP) nogal hoogdravend over. Het een confederale staat, hoeft weinig betoog.
de verzoening tussen arbeid, vrije tijd, probleem is dat Vlaanderen over onvoldoen- Al wordt deze evolutie slechts onafwendgezinstaken en een aangepast gezondheids- de (fiscale) bevoegdheden beschikt om de baar indien de Vlaamse partijen resoluut kiebeleid. Daarbij rijst een ideologische discus- verzoening tussen arbeid, gezinstaken en zen voor tweeledige gemeenschapsvorming
sie die vooralsnog onderhuids blijft. Zo wil een aangepast gezondheidsbeleid waar te in Brussel. Minister Landuyt maakt zich sterk
de Vlaamse regering een zorgverzekering maken
Vlaamse CAO's over vorming en opleiding te
voor niet-medische kosten in het leven roe- In een behoorlijk werkende staat kan dit kunnen afsluiten, maar vraagt zich tegelijk af
pen. De vraag rijst in hoeverre die verzeke- eventueel verholpen worden door opbou- hoe dit in Brussel kan toegepast worden.
ring verplicht en solidair zal zijn, dan wel of wende samenwerking tussen de gemeen- ,,Het klopt dat de operationalisenng van de
vooral het marktdenken centraal zal staan. schappen. Concurrerende bevoegdheden zorgverzekenng in het tweetalig hoofdsteDe uitkomst van deze discussie mag in hét zijn met abnormaal, mits de eenheid in ver- delijk gebied Brussel de grote angel zal blijjaar 2001 worden verwacht
ven", aldus minister Vogels In Brussel weten
scheidenheid voluit geëerbiedigd wordt
Hoewel. Ook de federale regering staat op Daar nijpt het schoentje. De Franstalige par- de jeugdrechters niet of ze de jongeren al
de organisatie van een zorgverzekering. tijen streven momenteel naar een arbitraire, dan niet in een Vlaamse, dan wel Franstalige
Eerst moesten de Franstallgen daar niet van kunstmatige eenheid, want ze miskennen instelling moeten plaatsen Zolang de
weten wegens vooral in het voordeel van de de verscheidenheid. Zo laat federaal minis- Brusselaars op één of andere manier niet tot
Vlamingen Nu de Vlaamse regering de ter van Arbeid Lauretta Onkelinx (PS) na om de ene, dan wel tot de andere gemeenschap
knoop doorhakt, zijn er opeens wel weer de Uitvoering van het /?oseO:a-werkgelegen- kunnen gerekend worden, blijven al deze
federale plannen. Meer nog, tegen de heidsplan ook op maat van de Vlaamse problemen onoplosbaar Het is aan sommige
Vlaamse zorgverzekering heeft de Franse behoeften te snijden En niet zelden licht Vlaamse partijen om de 'subnationale' pleingemeenschap beroep aangetekend bij de het federale kabinet de Vlaamse regering vrees te overwinnen.
Raad van State.
een voetje. Zo sloot de federale regering
(evdc)

De pleinvrees
overwinnen!
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e Vlaamse regering diende niet minder dan 26
beleidsnota's in. Die werden uitvoerig in het
Vlaams parlement besproken. WIJ neemt alvast de
, beleidsnota over Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en
Bijzondere Jeugdzorg onder de loep.

D

Magrlet Hermans: "Vlaanderen heeft
onvoldoende
kansen om op
een soepele
manier arbeid
en gezin te
verzoenen."

4

In de beleidsnota's stippelen de ministers
van de paars-groen-gele Vlaamse regering
het gewenste beleid voor de komende vijf
jaren uit. De beleidsnota's zijn als handleidingen waarin krijtlijnen getekend worden en waarover in het Vlaams parlement
kan worden gedebatteerd. De nota's worden meteen in de plenaire vergadering en
dus niet in de conmiissies besproken,
ledere fractie krijgt 40 minuten om het
beleid van de ministers te beoordelen.
In het Vlaams parlement, zo leren de
besprekingen over de beleidsnota's,
heerst vaak een nuchtere debatcultuur. Al
blijven sommige discussies nogal vrijblijvend en gaat men te zelden in op het bijhorend prijskaartje van deze of gene doelstelling. Dat wordt eerder een zaak voor
de opeenvolgende begrotingscontroles.
Hoe dan ook, in het 'Vlaams parlement
nemen ook de meerderheidsfracties hun

taak op. Het is geen instelling waar enkel
meerderheid en minderheid de degens
kruisen. Parlementsleden van de meerderheidsfracties laten niet na de ministers,

Nood aan aangepast
gezinsbeleid
ook van de eigen partij, te ondervragen en
waardevolle opmerkingen aan het adres
van 'hun' meerderheid zijn niet uit de
lucht.
VLIEGEN ZONDER VLEUGELS
De Vlaamse ministers benadrukken voortdurend een 'integraal' beleid voor te

De onvoitooide symfonie
bewijst een dergelijke aanpak
Ook VU&lD-volksvertegenwel degelijk zijn nut. ,,0p die
woordlger Simonne Jansmanier kan men tegemoet
sens-Vanoppen (VU&ID), die
komen aan de specifieke vraminister Sauwens in liet
gen van elke persoon met een
Viaams pariement opvolgde,
handicap en worden bepaalde
ging in op de betaalbaarlieid
gehandicapten zoals autisten
van de gezondheidszorgen
ook erkend. Zolang men verZe pleitte voor een prevenstoken is van een juiste, specitief
gezondheidsbeleid.
fieke diagnose blijft men ook
,,Mensen consumeren gewachten op de nodige hulp en
neesmiddelen alsof het
begeleiding."
snoepjes zijn Kiezen voor
een gezonde levensstijl moet
In haar beleidsnota pleit minisin al zijn facetten gepromoot
ter Vogels voor een loket in
worden. We kunnen ons niet
iedere gemeente waar de senivan de Indruk ontdoen dat
or met al zijn vragen terecht
minister van Volksgezondkan. ,,Onze fractie", zo verduiSimonne Janssens-Vanoppen-. „Minister
heid Mieke Vogels (Agalev)
Janssens-Vanoppen,
vogels mist ambitie om van delijkte
het
gezonötielclsbeleiö een eclite Vlaamse
enige ambitie mist om van
,,is voorstander van één toebevoegdheiö te maJcen."
het gezondheidsbeleid een
gankelijk loket In ledere
echte Vlaamse bevoegdheid te maken. U noemt
gemeente waar iedereen met alle vragen
het gezondheidsbeleid een onvoltooid deel in
terecht kan. De nota van de minister draagt
de Vlaamse symfonie. Ten onrechte, onvoltooiweinig concreets over een sociaal huis per
de symfonieën bestaan alleen maar bij die comgemeente aan. We blijven alsnog op onze honponisten die vroegtijdig de notenbalken onbeger zitten omtrent de bouwplannen voor het
schreven laten."
sociaal huis. Nochtans zou een dergelijk huis
steunpunt, meldpunt en punt van dienstverleJanssens-Vanoppen ging ook uitvoerig in op het
ning bij uitstek moeten zijn. We rekenen op een
gehandicaptenbeleid. Minister Vogels wil ter
ruime gedachtewisseling hierover met deelnazake af van de 'categoriale' benadering. Dat is
me van al de partners op het veld."
een beleid afgestemd op specifieke categorieën
gehandicapten. Volgens Janssens-Vanoppen
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staan. Zo kan nauwelijks over een gezinsbeleid gepraat worden zonder het
arbeidsbeleid aan te kaarten. De verzoening tussen arbeid, opvoeding en gezin is
één van de hoofdaccenten van de beleidsnota van Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid en Gelijke Kansen Mieke
Vogels (Agalev).
VU&ID-volksvertegenwoordiger Margriet
Hermans verheugde zich daarover. Toch

(evdc)

vindt ze minister Vogels overmoedig. Zo
wil de minister vliegen zonder over de
nodige vleugels te beschikken. „Het
Vlaams gezinsbeleid", aldus Hermans,
„wordt gekortwiekt, omdat het financieringsinstrument bij uitstek, de kinderbijslag, federaal is. Ook voor de buitenschoolse opvang komt het grootste deel
voor de financiering van het personeel
van het federale Fonds voor Collectieve
Uitrusting en Diensten. De bevoegde
federale minister stelde zelfs dat één van
zijn prioriteiten erin bestaat de norm van
gemeenschappen en gewesten in overeenstemming te brengen met die van de federale overheid en dit terwijl kinderopvang
een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid is. Mevrouw de minister, u moet ten
aanzien van dit probleem een oplossing
zoeken. En als u arbeid en gezin met
elkaar wil verzoenen, dan zijn daartoe
akkoorden noodzakelijk tussen Vlaamse
werkgevers en werknemersorganisaties.
Heel wat kansen om in Vlaanderen op een
soepele manier arbeid en gezin met elkaar
in overeenstemming te brengen, blijven
vooralsnog - en spijtig genoeg - ongebruikt liggen."
SCANDINAVISCH MODEL
Het gezinsbeleid is een thema dat vooral
de vrouwelijke parlementsleden beroert.
Al vormt Vlaams parlementslid Chris Vandenbroeke (VU&ID) de uitzondering op
de regel. „Het verontrust mij", zo uitte
Vandenbroeke zijn ongenoegen reeds
begin januari 2000 in de commissie voor
Welzijn, „dat er geen aparte beleidsnota
over het gezinsbeleid werd ingediend. Dit
is des te frappanter omdat er op het vlak
van demografie één en ander dreigt mis te
lopen." Vandenbroeke had het over de
toenemende vergrijzing, zelft vergrijzing
in de vergrijzing, tegenover het dalend
aantal geboorten. „De vraag is wie er in de
toekomst nog zal betalen voor de Sociale
Zekerheid."
De kwestie is een internationaal gegeven.

In een rapport van de Verenigde Naties
(VN), waarin ter zake voorspellingen tot
het jaar 2050 staan, wordt voorgesteld om
het tekort aan actieve bevolking in de
Europese landen op te vangen door nieuwe migratiestromen. In feite werd over
deze problematiek reeds twee jaar geleden een resolutie in het Vlaams parlement
ingediend Sindsdien stokte de discussie.
Vandenbroeke wil het gesprek daarover
terug aanzwengelen en ging ten gronde
op het thema in. „De publicatie van de VN
lijkt me gevaarlijk. Er worden voorspellingen gemaakt voor een tijdspanne van 50
jaar. Dat is waanzinnig lang en onverantwoord."
Het parlementslid vroeg op serene wijze
na te denken over eventuele migraties.
„Dat moet niet meteen gebeuren. Er zijn
andere kansen." Vandenbroeke berekende dat het aantal geboorten in Vlaanderen
een kwart te laag is, gemiddeld 1,5 kind
per vrouw, om enige stabiliteit te krijgen
in de aflossing van generaties. De professor is er nochtans van overtuigd dat de
meeste jonge gezinnen twee tot drie kinderen wensen. En dus moet de Vlaamse
regering een aangepast gezins- en arbeidsbeleid voeren. ,,Is het niet mogelijk het
Scandinavisch model in Vlaanderen over
te nemen? Daar kunnen zowel vrouwen
als mannen voor twee of drie jaar uit de
arbeidsmarkt treden. Dit gaat gepaard met
een degelijke vertoning en een zekere bijscholing en navorming."
REPRODUCTIEMACHINE
Minister Vogels bracht begrip op voor de
aandacht die Vandenbroeke voor het
onderwerp vroeg. Ze zei daarover een
gesprek op gang te brengen met het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies
(CBGS) aan wie gevraagd werd een
beleidsondersteunende studie klaar te
stomen over het gezinsbeleid en de demografische evolutie. Onderwijl liet ook de
minister in haar kaarten kijken. Ze pleitte
ter zake voor een meeromvattende politiek waarbij loopbaan, het zorgverlof, de
verlaagde pensionering en het deeltijds
werken voorop staan. En al had Chris Vandenbroeke daar geenszins op aangestuurd, toch ging de minister ook in het
defensief „Ik geloof niet dat de overheid
een politiek kan voeren louter gericht op
het doen stijgen van het aantal kinderen.
Als vrouw heb ik het daar moeilijk mee,
omdat men op die manier de vrouw als
een
soort
reproductiemachine
beschouwt."
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fgelopen zaterdag verkozen de VU-jongeren een
nieuw bestuur. Het was vooral uitkijken naar
wie de nieuwe voorzitter zou worden.

• ACTUEEL

Ruim 100 VU-jongeren hadden zaterdag jl.
de weg gevonden naar een zaal van de
Sociale Hogeschool in Gent. Dat was opmerkelijk meer volk dan tijdens een 'gewone'
Algemene Ledenvergadering (ALV), maar in
de aanloop ervan was dan ook druk gemobiliseerd om toch maar een stem op deze of
gene kandidaat te komen uitbrengen. Dit
weekeinde stonden immers de verkiezingen
voor een nieuwe VlJJO-voorzitter op het programma en zoiets kent toch altijd net dat ietsje meer belangstelling.

EMOTIES
Uittredend voorzitster Kristin De Winter
kreeg als eerste het woord om een evaluatie
te maken van de afgelopen twee jaren. De
VUfJO-top die in 1998 werd verkozen had
toen drie doelstellingen voor ogen en daarvan heeft hij er minstens twee tot een goed
einde gebracht. „Inzake de vertegenwoordiging van jongeren in de VU hebben we een
zeer goede job gedaan. Ook nadat de grootste 'Ancwta-hype' achter de rug was zijn we
er toch in geslaagd veel jongeren op de lijsten te krijgen" verklaarde De Winter „Wat
het aanbrengen van jongerenstandpunten in
de VU betreft kunnen we ook min of meer
tevreden terugblikken. Over onderwerpen
ais decumul en asielzoekers hebben we onze
stem laten horen. We zijn er evenwel niet in
geslaagd om jongerenthema's ingang te
doen vinden in de politiek in het algemeen.
Ook op het vlak van actievoeren schoten we
soms tekort." De Winter stelde vast dat VIJO
misschien iets teveel actief was geweest binnen de VU en te weinig daarbuiten.
De Winter waarschuwde haar opvolgers niet
teveel aan 'grote-mensen-politiek' te willen,
doen. „VIJO mag zichzelf niet te serieus
nemen. De politieke streken leer je vanzelf
Jullie moeten je er ook voor hoeden om niet,
zoals de moederpartij, alles plat te nuanceren: doe scherp en radicaal jullie ding en laat
je niet inkapselen door al te veel raadgevingen van oudere, wijze mensen."

•

Bij een afscheid hoort een speech en aftredend VUfO-secretaris Gutdo Poppelier had
de eer zijn voorzitster te mogen bewieroken.
Hij omschreef De Wmter als 'een fenomeen'.
„Ze kwam op voor haar zaak, werkte hard en
was intellectueel en menselijk zeer correct."

MOTIES
Vooraleer over te gaan tot de verkiezing van
nieuw VUJO-bloed werden nog drie actuele
moties aan de aanwezigen voorgelegd. Dat
deze over Doel (Doel moet blijven - één
Vlaams havenbeleid) en Tsjetjenië (Vlaamse
solidariteit) het zouden halen, lag voor de
hand. Een andere motie, ingediend door
GunterRens, zorgde voor meer discussie. De
indiener had er problemen mee dat het uit-

adrenaline, iets waarin VUJO zich zaterdag jl.
overigens net iets teveel vermeide wil het
niet geassocieerd worden met grote-mensenpolitiek. Eén van de twee kandidaten voor
het voorzitterschap, Johan Guldix, had, als
verkozen ALV-voorzitter, tot op dat moment
immers de vergadering geleid en daar was
niet iedereen het mee eens.
Nadat het 'incident' was gesloten, werd eindelijk overgegaan tot de orde van de dag.
Johan Guldix en Klaas Van Audenhove
mochten zich voorstellen aan de leden die
hun keuze nog niet hadden gemaakt.
Eerstgenoemde verwees naar zijn scoutsverleden, naar zijn voorkeur voor het groene
gedachtegoed en naar zijn activiteiten bij de
studentenkring Politica in Leuven. Van

Klaas van Audenhove
is nieuwe
VUJO-voorzitter
tredend DB stelling had genomen in de VUvoorzittersverkiezing ten voordele van één
van de kandidaten (Patrik Vankrunkelsven/red.). Door deze stellingname was
de VUJO-top haar boekje te buiten gegaan
oordeelde de motie, die verder inhield dat
dit soort beslissingen best door een ALV
werd genomen. De tegenargumentatie luidde dat er mogelijk een fout was gemaakt,
maar dat het nu toch minder opportuun was
om de tweespalt van voren af aan opnieuw te
laten beginnen. De motie werd niet aanvaard
met 41 stemmen tegen, 25 voor en 23 onthoudingen. Bij die laatsten ook bijna alle
stemgerechtigden van VUJO-Limburg.

VAN KDW NAAR KVA
De verkiezing van een nieuwe voorzitter
begon met een opstoot van procedurele

Audenhove schoof zijn werkzaamheden voor
de VU-eurofractie en zijn ervaring als lid van
het VUjO-DB en de VU-partijraad naar voor.
Hij was van oordeel dat VUJO het geweten
van de moederpartij moest blijven. Gevraagd
naar de Vlaams-nationalistische koers die
VUJO moest varen verklaarde Guldix eerder
een toekomst te zien voor een Vlaanderen
binnen een federale Europese staat. Van
Audenhove ziet in het Vlaams-nationalisme
niet zozeer een bestaansreden op zich. Zoals
zijn tegenkandidaat was hij er evenwel van
overtuigd dat België op termijn zou verdwijnen. Hij achtte het niet onmogelijk dat de
Vlamingen samen mét de Walen het einde
van de Belgische staat zouden kunnen
bespoedigen. Klaas Van Audenhove haalde
het uiteindelijk met 55 stemmen tegen 38
voor Guldix.

WIE IS KLAAS?

Nieuwe namen

De pas verkozen VUJO-voorzitter is een 27jarige licentiaat Slavistiek die sinds enige tijd

zijn diploma te gelde maakt in het onderwijs
De jongeman woont in Leuven - „Blijven
plakken na de studies!" - en is afkomsug uit
Erembodegem, deelgemeente van Aalst.
Vooraleer hij terugging naar de schoolbanken - althans: naar de andere kant ervan - was
hij medewerker van Jaak Vandemeulebroucke en Nelly Maes, beiden VUeuroparlementsleden. In een eerste reactie
na zijn verkiezing zei Van Audenhove tevreden te zijn. „Ik had gegokt op een verschil
van enkele stemmen in het voordeel van mij
of Johan. Ik heb trouwens lang getwijfeld om
mij kandidaat te stellen omdat er zoveel
goede andere jongeren binnen VUJO actief
zijn die ik wel had willen steunen."
De nieuwe VU|0-voorzitter is zelf nog maar
enkele jaren van nabij betrokken bij het VUgebeuren, maar is binnen de partijtop toch
ook weer geen nobele onbekende: sinds
twee jaar zetelt hij, als vertegenwoordiger
van VUJO, in de VU-partijraad. „Ik zal nu 2
jaar erg hard moeten gaan werken" kijkt hij
vooruit. „De afgelopen jaren had ik als lid
van het VLJO-DB en de VU-partijraad al weinig vrije zaterdagen, nu zullen het er nog
minder worden. Van een voorzitter wordt
veel verwacht: het ondersteunen van kernen,
de grote beschikbaarheid, .." Hij heeft nu
natuurlijk wel voldoende vakantie, opperen
we... „Dat is zo, maar tegelijk vind ik het een
goede zaak dat ik niet meer werk voor de
partij: dat zorgt ervoor dat ik een grote mate
van onafhankelijkheid heb wanneer ik VIJOstandpunten moet overbrengen en verdedigen. VUJO moet ervoor zorgen dat de VU
haar jong imago behoudt. Wij moeten laten
zien dat jongeren zich bij de VU thuisvoelen.
Anderzijds moeten we ook onze mond durven opendoen wanneer sommige standpunten van de moederpartij ons niet zinnen. Ik
denk daarbij aan de discussie over decumul:
VUJO heeft dat punt op de agenda geplaatst
en moet nu zijn argumenten doordrukken.
De VU moet wel rekening houden met ons:
jongeren zijn immers de toekomst van een
politieke partij."

Voortaan Is de
27-Jar1ge Klaas
van
Audenhove het
nieuwe gezicht
van VUJO.

(gv)

Naast een nieuwe voorzitter i<ozen de VU-Jongeren ooi< voor nog tai van andere
functies binnen en buiten (o a. VU-partijbestuur en VU-partijraad) de eigen organisatie Een overziclit Voor het Dageiyi<s Bestuur werden naast Klaas Van Audenhove ooi< Michael Van Droogenbroeck (aigemeen secretaris), Veerie Remy (penningmeester), Karel Sterckx (internationaal secretaris) en Geert Conaerts (afgevaardigd iid VU-partijbestuur) verl<ozen De overige DB-ieden zijn Johan Brom
(verantw coördinatie arrondissementen en i<ernen), Ignace Decancq (verantw
WU-Jongeren), Sven De Loenen (verantw poiltiei<e acties), BartFonteyn (verantw
promotie), Kurt Himpe (verantw. ledenwerving en studentenwerl<ing), Guldo
Poppeller (verantw vorming). Natalie Schoonbaert (persverantwoordelijl<e)
Voor VUJO mogen de l<omende twee jaar de volgende mensen naar de maandelijkse VU-partijraad Stijn Coppejans, Heidi De Craen, Cuido Poppelier, Klaas Van
Audenhove, David VIts en Johan Brom (plaatsvervanger)
Op de l<omende Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) van VUJO zal dit rijtje mensen in de l<ijl<er lopen. KrIsAerts (voorzitter). Karen Penneman, Bart Seldeslachts
en Pleter Vandenbroucke
Veel volk op de vijfde VUJO-ALV. Er werd dan ook een nieuwe voorzitter verkozen.
16 maart 2000
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et was aangekondigd dat de partij van zittend
premier Aznar de verkiezingen zou winnen, dat het
zo'n 'clash' zou worden had echter niemand voorspeld.
Nu de cijfers er zijn is het uitkijken hoe in de regio's
nationalisten en regionalisten zullen reageren. Een
overzicht van de nieuwe toestand.

H

^

José Maria
Aznar Is de
grote winnaar,
z|in conservatieve unitarlsten halen een
parlementaire
meerderheid.

6

José Maria Aznar is de grote winnaar van
de Spaanse verkiezingen geworden. Zijn
Partido Popular (PP) behaalde verrassend
een absolute meerderheid. In het Congres
van Afgevaardigden veroverden de rechtsconservatieve unitaristen 183 van de 350
zetels, in de Senaat 127 van de 208.
CENTRALISME VERSUS NATIONALISME
Het pact dat de socialistische Partido
Socialista Obrero Espanol (PSOE) en het
linkse Izquierda Unida (lU) sloten om
een tweede regering-Aznar te vermijden
werkte contraproductief. Een deel van de
centrum-linkse PSOE-kiezers kwam uit
afkeer voor de communisten binnen
Izquierda Unida niet opdagen of keerde
zich tot de Partido Popular, die zich als
centrumpartij profileert. Terwijl kiezers
van Izquierda Unida zich blijkbaar niet
herkenden in een samenwerkingsakkoord
met de sociaal-democraten van de PSOE,
een partij die in een recent verleden in
corruptieschandalen uitblonk.
De absolute meerderheid van de Partido
Popular heeft als gevolg dat Aznar niet
meer op zoek hoeft te gaan naar een partner om zijn minderheidsregering te steunen. Dat was wel het geval in 1996. Toen
sloot hij een akkoord met de Catalaanse
nationalisten van Jordi Pujol. Zijn voorganger Felipe Gonzalez had via een gelijkaardig pact ook reeds toegevingen moeten doen aan Catalaanse en Baskische

nationalisten. Pujol, de voorzitter van de
Catalaanse Generalitat, had zich daarbij
een sluw onderhandelaar getoond. De
Partido Popular heeft nu de handen vrij.

B S waar ik wil

De vraag is maar hoe zich dat zal vertalen
in de regeringspolitiek tegenover de autonome gemeenschappen en regio's. In
Baskenland en Catalonié zijn bijvoorbeeld
volksnationalistische regeringen aan de
macht. In Galicië, Andalusië en op de
Canarische eüanden zitten nationalisten
en regionalisten electoraal in de lift. Dit
moet tot politieke confrontaties Jeiden
met de centralistische regering van Aznar.
PARTIDO POPULAR
De Partido Popular is de rechtstreekse
opvolger van de in 1976 gevormde
Allianza Popular (AP). De partij werd
opgericht als neo-franquistische oppositiepartij tegen de regering-^Marez. Diens
regeringspartij, Union del Centro
Democratico (UCD), maakte geen duidelijke breuk met het franquistisch verleden,
maar was wel hervormingsgezind. Die
gematigde hervormingsgezinde houding

wanneer ik wil

Het Internet com't in hoge sneltreinvaart op ons af. Of net niet ? Een
groot deel van onze bevolking heeft nog steeds niet de mogelijkheid onn
zich aan te sluiten op het net. Want ik.com wordt pas democratisch als
WIJ com'en.

y^

W W W : Web wjjzer w o r d e n

Heb eens een 'D-dag^ gver een digitaal actieplan bijvoorbeeld.
ID-Dag, zaterdag 18 maart vanaf 9u. in de Sociale Hogeschool
van Gent (Smt-Annaplein 31).
it

Meer info op 02/223 39 33, info@id21 .be of wvvw.id21 .be
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ging al te ver voor zeven ex-ministers van
Franco, die de Alianza Popular oprichtten.
Onder leiding van oud-franquist Fraga
Iribame, de huidige regeringsvoorzitter
in Galicië, trachtte de Allianza Popular de
geest van het oude Franco-regime zoveel
mogelijk te bewaren in de nieuwe
Spaanse staatsstructuren. Tussen 1982 en
1996, het tijdperk van Felipe Gonzalez
(PSOE), werd de Allianza Popular de
grootste oppositiepartij. Sinds 1989
onderging ze een metamorfose: José
Maria Aznar verving Fraga Iribame aan het
hoofd van de partij, de naam werd gewij-

Kroniek van een
aangekondigde klap

ik.com
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zigd in Partido Popular en de PP kreeg
een centrum-rechts profiel aangemeten.
Deze facelift leidde de PP naar de overwinning bij de algemene verkiezingen van
1996.
Vanuit haar Spaanse staatsnationalistische
opstelling blijft de Partido Popular echter
fanatiek gekant tegen meer autonomie
voor de regio's. Als argument verwijst de
partij daarbij telkens naar de Spaanse
grondwet. De Partido Popular kant zich
ook tegen de gelijkberechtiging van zogenaamde 'regionale talen' (Catalaans,
Galicisch, Baskisch). Spaanse staatsfunctionarissen (bijvoorbeeld rechters) in
Catalonië en Galicië hoeven dus geen
Catalaans of Galicisch te spreken ofte verstaan. Vragen naar zo'n officiële gelijkberechtiging van het Catalaans, Galicisch en
Baskisch wijst de PP categoriek af als een
gebrek aan verdraagzaamheid.
Ook aan de spiraal van geweld en repressie in Baskenland kwam geen einde.
Terwijl een meerderheid van de Baskische
culturele, partijpolitieke (PNy EA, EH en
lU-EB) en syndicale (ELA, LAB, e.a.) organisaties via het Akkoord van Lizarra een
politieke oplossing voor het gewelddadig
conflict zocht, investeerde de regeringAznar enkel in een verhoging van de
repressie. Hoewel ETA meer dan een jaar
lang een wapenstilstand respecteerde,
weigerde Aznar de politieke oorzaken van
het conflict te erkennen. Ondanks rechtstreekse onderhandelingen tussen ETA en
Spaanse regeringsfunctionarissen bleek
zelfs een vertrouwenwekkend gebaar
teveel gevraagd van Madrid. Vooral het feit
dat de regering-Aznar geen einde stelde
aan de geografische verspreiding van
Baskische gevangenen over het gehele
Spaanse grondgebied leidde tot Baskisch
ongenoegen en tot de hervatting van het
bloedig ETA-geweld.

^

De Catalaanse, Galicische en Baskische
nationalisten zullen zich nu over een nieuwe strategie moeten beraden tegenover
de conservatieve absolute meerderheid
op Spaans niveau. De nationalisten en
regionalisten weten zich alvast gesterkt
door hun eigen scores. Die waren immers
behoorlijk.
CATALONIÉ, GALICIË, BASKENLAND
Convergència i Unió (CiU), de Catalaanse
nationalistische coaUtie o.l.v. Pujol,
behaalde 15 zetels en wordt de derde
politieke kracht in het Spaanse Congres
van Afgevaardigden, groter dan het linkse
Izquierda Unida. De VU-partner Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) boekte
lichte winst en behield zijn zetel in het
Congres. Josep Lluis Carod-Rovira, de
algemeen secretaris van de ERC, noemde
de overwinning van de PP 'slecht nieuws
voor Catalonië' en riep op tot de vorming
van een Catalaanse driepartijenregering
(CiU, ERC en PSC) want „Catalonië heeft
nood aan een grote nationale eenheid om
front te vormen tegen de tegenstander,
het centralisme dat vanuit Madrid zal
komen".
In Galicië kon het Bloque Nacionalista
Galego zich verheugen over een extra
zetel en over de procentuele vooruitgang:
van 12,8% in 1996 naar 20% in 2000. Door
de wet-D'hont werd de partij van meer
mandaten gehouden. Ook in Baskenland
deden de EVA-partners van de Volksunie
het goed. De Partido Nacionalista Vasco
(PNV) behaalde twee extra zetels en komt
zo op zeven afgevaardigden in het
Congres. Eusko Alkartasuna (EA) realiseerde haar doelstelling door de zetel van
Begona Lasagabaster te heroveren. Het
nationalistisch parlementslid deed naar de
PNV toe een oproep om in Madrid de
oppositiekrachten te verenigen. Euskal
Herritarok (EH) had opgeroepen tot een
boycot van de Spaanse verkiezingen.
De regionalisten deden het evenmin
slecht. De Coalicion Canarias (CC) steeg
in stemmenaantal maar behoudt 4 zetels.
De Partit Andalusista (PA) en Chunta
Aragonesista (CHA) doen met telkens één
parlementslid hun intrede in het Congres
van Afgevaardigden.
Maar belangrijker dan hun vertegenwoordiging in het Spaans parlement is de sterke verankering van de nationalisten in
Catalonië en Baskenland en de toenemende groep in Galicië.
In Moncloa, het regeringspaleis nabij
Madrid, is men alvast gewaarschuwd. De
nationalisten en regionalisten putten
kracht uft hun politieke consolidatie en
zullen een politieke confrontatie niet uft
de weg gaan.
(pd2)

oor hij op de VRT-nieuwsdienst aan de slag ging,
was journalist Dirk Barrez actief binnen de
vredesbeweging en niet-gouvernementele
ontwikkelingsorganisaties. De kennis van deze domeinen
heeft hij aangevuld met een sterk milieubewustzijn. Die
kennis en ervaring gebruikte hij om een verontrustend
boek te schrijven.

V
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BOEKEN

Met zijn boek 'Ik wil niet sterven aan de
XXste eeuw' biedt journalist Dirk Barrez
voldoende stof voor meer dan één politiek en toekomstgericht debat en programma, zowel in de onüeding als in de
wegen naar oplossingen.
EEN POLITIEKE BOODSCHAP
„Op deze wereld, waarvan de leeibaarheid
door de menselijke activiteit steeds meer
in het gedrang komt kent de meerderheid
van de bevolking nauwelijks een menswaardig bestaan, worden velen bedreigd
door een van de zowat honderd tot honderdzestig per jaar uitgevochten conflicten, en dit ondanks een enorme en voordien nooit geziene evolutie in de 20ste
eeuw. Bekijk b.v de welvaart in WestEuropa en Noord-Amerika, de toename
van het aantal landen en volkeren op weg
naar democratie, de verspreiding van
informatie en kennis, de vooruitgang in de
technologie, de quasi onbegrensde mogelijkheden. De twintigste eeuw kende een
evolutie in twee tegengestelde richtingen,
een negatieve spiraal waarin leeft)aarheid
en menswaardigheid afnamen en de verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden toenamen, en een positieve spiraal,
waarin kennis, technologie, ontvoogding,
democratisering en mondigheid onvermoede perspectieven biedt."
Die nalatenschap van de 20ste eeuw, de
permanente paradox tussen feiten en
mogelijkheden, tussen ontwikkelingen in
de noordelijke en zuidelijke wereld, tussen evolutie en vemietigingsdrang zijn
voor de auteur het vertrekpunt en de
motivatie om op zoek te gaan naar oplossingen binnen een maakbare wereld. Het
is een politieke boodschap, bestemd voor
iedereen. Vertrekpunt is de mens - en Dirk
Barrez beschouwt deze het ganse boek
door als een 'zij', de meerderheid van de
wereldbevolking - en zijn leefomgeving,
de aarde. De aarde, ons ruimteschip, is
een kwetsbaar milieu. Op indringende
wijze, ontdaan van elke vorm van dogmatisme en gelijkhebberigheid, wordt de
situatie beschreven, van broeikaseffect tot
bevolkingsgroei: feiten, oorzaken, gevolgen. Op die wijze wordt voor de lezer de
samenhang duidelijk van een aantal
domeinen binnen het perspectief van een
leefbare aarde, de bewapeningswedloop
en wapenontwikkeling, de wijze van landbouw bedrijven, de energiewinning, de
bio-genetica, de bevolkingsgroei. De centrale vraag van de eerste hoofdstukken
'Kan de mens leven?' krijgt op die wijze
ook de logische vervolgvraag: 'Kan ieder
mens leven?' En uiteindelijk: 'Kunnen we
en hoe zullen we samenleven?'...
De ontleding var Dirk Barrez wil bij de
lezer onrust v ekken, zoals hij zelf
benadrukt mefNooit meer rustig slapen een ander titelvoorstel voor dit boek'.

^

EEN VERBETERBARE WERELD?
Lezers bewust maken van de situatie van
de wereld is echter niet het einddoel:
'Kunnen we er met zijn allen iets aan
doen?' is dat wel. Bij de ontleding is door
de feitenweergave en de scherpstelling
van de vragen reeds een deel van de
oplossingen gesuggereerd.
„Als de aarde inderdaad bedreigd wordt
in haar functie van leven door menselijke
activiteiten dan moeten die menselijke
activiteiten toch teruggedraaid worden, of
onder controle gebracht? Als de ongelijke
verdeling van goederen en levensmogelijkheden een bedreiging vormt voor de
wereldbevolking dan kunnen er toch
maatregelen van herverdeling worden
genomen?"
Natuurlijk rijst dan de fundamentele vraag:
wie regelt de mondiale samenleving? En
precies daar loopt het al een aantal eeuwen fout. Dirk Barrez stelt terecht dat de

hongersnood voorkomt gebeurt het al te
vaak dat zelfs in die barre tijden nog voedsel wordt uitgevoerd. Want de hongerigen
zijn net degenen die het voedsel niet kunnen betalen...
TEGEN DE EILANDJES
Bij de maakbaarheid van een betere
wereld kijken we uit naar de poUtici:

elke arme medemens). En er zijn er hartverwarmende, zoals het pleidooi voor taal
en cultuur: „Elke cultuur die bedreigd
raakt of verdwijnt is een zingevingssysteem
dat we riskeren te verliezen..."
Mark Vandommele
<» Ikwil niet sterven aan de XXste
eeuw. Over-leven in de 21ste eeuw.
Dirk Barrez. Uitg. Globe/NCOS 1999.
238 blz. 699Jr.

DIrK Barrez:
„Globalisering
zet rangorde
van waarden
op z'n kop".

Een boek dat uw HAAL MEER ..
nachtrust bederft
UIT -a^^i
globalisering van de wereldeconomie geen
recent fenomeen is, maar eigenlijk met de
ontdekking van Amerika begon. De gevolgen van die globalisering was de verrijking
van een minderheid ten nadele van een
meerderheid. Dat is vandaag niet anders.
De huidige globalisering komt maar aan
een beperkt deel van de wereldbevolking
ten goede. Daarbij moeten we niet enkel
een geografische scheidingslijn in het oog
houden, maar evengoed de eigen maatschappij. Ook hier vaUen mensen uit de
boot. Een van de hedendaagse stelregels is
de overheersing en de wetmatigheid van
de economie. Economie bepaalt, meer dan
de bevolking of de politiek, het reilen en
zeilen van onze planeet. Economie, en
zeker binnen de huidige globalisering, lijkt
de enige norm waarbij iedereen zich neerlegt. Nochtans is de grondvraag naar het
wezen van de economie eenvoudig: de
economie leert ons wat we produceren,
hoe we produceren en voor wie we produceren. Laten we de economie 'volgens
de eigen wetmatigheid' - en wie bepaalt
die dan? - vrij handelen of wordt er ingegrepen, gecorrigeerd? Wie vaststelt dat b.v
Cocfl cola tot in de verste hoek van de
wereld is doorgedrongen, zelfs daar waar
nog geen drinkwater verkrijgbaar is, of
geen gewoon basisonderwijs (zie de
prachtige scene uit de Chinese film "Not
one less'!) weet dat de rangorde van waarden op zijn kop staat. Dirk Barrez herleidt
deze wetmatigheid tot het verhaal van het
geld: met geld kan je alles kopen, wie geen
geld en geen koopkracht heeft, kan niet
aan zijn behoeften voldoen. En dat leidt
tot de vloek van deze tijd: in landen waar

helaas, de meeste van hen verklaren zich
al onmachtig nog voor ze het verhaal helemaal gelezen hebben. Dirk Barrez houdt
een sterk pleidooi voor een actieve overheid, wat niet gehjkstaat aan betutteüng,
maar constateert dat vele politici liever de
eigen onmacht organiseren. Hij pleit voor
politici die actief aanwezig zijn van de
dorpspleinen tot de stadswijken, van
Europa tot de Verenigde Naties. Maar daar
houdt het niet op. De democratie moet
groeien tot meer dan om de zoveel jaar
een vrije verkiezing: mensen die kunnen,
mogen en durven opkomen voor wat hen
aanbelangt, mensen die kunnen, mogen
en willen solidair zijn, mensen die van
harte het charter van de Universele
Verklaring durven onderschrijven. En binnen deze democratische groei moet er
evenwicht komen tussen belangstelling
voor de eigen straat en wijk en solidariteft
met de wereld. Op dat vlak bestaat trouwens een enorme educatieve opdracht:
hoe verhinderen verstrekkers en verdelers
van informatie dat mensen ten onder gaan
aan de vele, onverwerkte informatie en
zich terugtrekken op hun eigen individuele eilandjes?
* * *
Dit boek is een uitdaging voor politici en
sociaal-culturele bewegingen. In een journalistieke, verfrissende stijl geschreven, vrij
van dogmatische drammerigheid worden
de reële 21ste-eeuwse vraagstukken voorgeschoteld, hun wortels blootgelegd en
een aantal mogelijke oplossingen gesu^ereerd. Daarvan zijn er logische (meer democratie) en originele (een overdracht uit
de rijke wereld van 10 frank per dag voor

Dit boek moet u
gelezen hebben!
In zijn boek 'Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw' stelt
Dirk Barrez prangende vragen over de toekomst van de
mensheid. Daarbij kijkt de auteur in de richting van de
politici, maar de meeste van hen geven niet thuis.
Daarom houdt de auteur een pleidooi voor een actieve
overheid. Dit uitvoerig gedocumenteerde boek zit vol
prikkelende ideeën en verrassende sleutels voor de toekomst. Dit moet u gelezen hebben! Uitzonderlijk kunnen
WIJ-lezers zich het boek aan voordeelprijs aanschaffen:
575 fr.d.p.v. 699fr.), port inbegrepen.

Bestelbon
stuur mij .... ex. van 'Ik wil niet sterven een de XXste
eeuw'
Ik stort
fr. op rekening 435-0271521-01 van de
Volksunie, met vermelding 'XXSte eeuw'.
Naam:
Adres:

Handtekening:
Sturen naar: Red. WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel. Fax: 02/219. 97.25
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Afscheid van
Bert Ruysschaert

De regionale vu-krant

Willen Agaiev
en Ecolo
terug naar het
Belgique-a-papa?
Met haar tweetalig pamflet in de Vlaamse gemeente
Wemmei doet de alliantie Agalev-Ecolo afbreuk aan het'
Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand.
Bovendien wordt een loopje genomen met de federale
logica die voorschrijft dat Vlaanderen en Wallonië eikaars
bevoegdheden en grenzen respecteren.
Algemeen VU-voorzitter Geert Bourgeois betreurt dat
Agaiev zich inschrijft in de strategie van Ecolo om vaste
voet aan grond te krijgen in Vlaams-Brabant Hij roept de
Vlaamse groenen dan ook op uitdrukkelijk afstand te
nemen van deze neo-unitaire aanpak. Zoniet keert
Agaiev de rug naar de Nederlandstalige inwoners van de
randgemeenten en miskent ze de moeilijke maatschappelijke en politieke positie van de Vlamingen in de Rand.
Bourgeois vindt het ongehoord dat Ecolo de les spelt
aan Agaiev en de partij bezweert niet samen te werken
aan de gemeenschappelijke Vlaamse lijst in Wemmei.
Bovendien vraagt de VU-voorzitter zich af wat Agaiev na haar folder in Wemmei - ervan zal weerhouden morgen tweetalige campagnes te voeren in andere VlaamsBrabantse gemeenten, zoals Grimbergen en Overijse.
De VU-voorzltter verwijst naar de beleidsnota van
Vlaams minister Johan Sauwens van Binnenlandse
Aangelegenheden om zijn standpunt kracht bij te zetten. In de nota beklemtoont de regering nogmaals dat
het Vlaamse karakter van de Randgemeenten en Voeren
niet ter discussie staat. De afgelopen maanden bracht
Sauwens een bezoek aan vijf randgemeenten. De zesde,
Wemmei, werd dinsdag jl. aangedaan.
Net als de Vlaamse regering verwacht Bourgeois van de
betrokken gemeentebesturen een correcte toepassing
van de taalwetgeving en de omzendbrief-Peeters.
Geert Bourgeois: „De faciliteiten hebben slechts een
beperkt en tijdelijk karakter. De maatregel is enkel
bedoeld om de integratie van anderstalige nieuwkomers
te vergemakkelijken tijdens een overgangsfase waarin ze
onvoldoende Nederlands kennen. De hefboom voor
economische en socio-culturele integratie in Vlaanderen
is en blijft het Nederlands"

Op 2 maart jl. overleed te Oostende Bert
Ruysschaert. Hij werd geboren op 14
november 1915 te Reigate in GrootBrittannie.
Op 7 maart namen Maria Goetghebeur,
zijn echtgenote, familie, politieke, culturele en andere vrienden afecheid van een
bewogen en gedreven Vlaming.
Inderdaad, Bert was een Vlaams-nationalist in hart en nieren.
E.h.Jan Goetghebeur, benediktijner-abt in
Affligem, kozijn van Bert en voorganger
op de uitvaartplechtigheid, typeerde hem
als volgt:
"Bert was een strijder, vechter, man van de
daad, al redeneerde en discuteerde hij
ook graag. Van nature was hij een nonconformist: hij moest op de barrikaden
staan en heeft dat dan ook heel zijn leven
gedaan, heel speciaal voor de erkenning
van de rechten en de verheffing van zijn
Vlaamse volk. Maar hij bleef niet in het
abstracte hangen: hij daalde af naar de
concrete mensen. Als onderwijzer, later
als schoolhoofd en directeur ... Wij hebben hem altijd gekend als een man die
recht door zee ging. Dat was tegelijk zijn

Als vader van zeven kinderen nam Bert
1001 initiatieven: politieke, culturele, professionele, enz.
Zo was hij medestichter van het Oostends
Vormingsinstituut (met meer dan 3000
cursisten), waar Bert menig VU-mandataris leerde spreken in het openbaar.
Bovendien was hij oprichter van VOVO,
een zeer bloeiende vereniging in het
Oostendse. Hij stond ook mee aan de
wieg van de oprichting van de Federatie
van Vlaamse Kringen, een sociaal-culturele vereniging met heel wat afdelingen in
alle provincies van Vlaanderen. Bert was
Bert Ruysschaert, het is niet te geloven één
dat van de voortrekkers om aan deze verhij er niet n!}eer zal zijn...eniging de naam Rodenbachfonds toe te
voegen om daarmee Albrecht Rodenbach,
één van de pioniers van de Vlaamse bewesympathieke kant, maar het was ook zijn
ging, de gepaste weerklank te verlenen.
moeilijke kant, die hem niet alleen vrienBovendien liet hij zich ook op politiek
den bezorgde. Bert was één van die onvervlak niet onbetuigd en jaren lang is hij de
getelijke mensen omdat ze niet banaal
bezielde voorzitter geweest van de
zijn, omdat ze uitgesproken karaktertrekVolksunie-afdeling Oostende.
ken hebben en door en door eerlijk en
Vaarwel, Bert, je blijft voortleven in je
consequent zijn. Stoer en weerbaar, was
Vlaamse idealen, in je echtgenote, in je talhij tegelijk ook kinderlijk ongekunsteld.
rijke kroost. Wij zullen je missen !
De wereld wordt armer wanneer zulke
mensen ons verlaten".
Piet Verslegers

De staat van het Neaeriandstailq
onderwijs te Brussel
Magda Deckers, coördinator van het
Limburgs 'onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid', kreeg van minister Marleen
Vanderpoorten opdracht het Brussels basisonderwijs door te lichten. Halverwege
februari raakten de resultaten van haar
onderzoek bekend.
Meer personeel of meer middelen voor
het Brussels onderwijs zitten er (voorlopig) niet in. Wel wordt een 'netoverstijgende ondersteuningsstructuur' voor het
Brusselse basisonderwijs op poten gezet.
Deze structuur moet de professionaliteit
van de leerkrachten vergroten; de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (ouders, leerkrachten, directies,
pedagogische ondersteuning) optimaliseren en het coördinerend vermogen van de
scholen verhogen. Voor deze 'mond vol'
kunnen alle scholen beroep doen op die
ondersteuningsstructuur, waar zeven

begeleiders klaar staan om de nodige
ondersteuning te bieden.
Op uitnodiging van het Masereelfonds zal
Magda Deckers haar rapport en haar
remedies toelichten voor mensen die
geïnteresseerd zijn in, en bezorgd zijn
voor het Nederlandstalig basisonderwijs
te Brussel. En wie van ons is dat niet?
Een avond waar ouders, sociaal-culturele
werkers, Vlaamse bewegers en pedagogische omkaderaars niet mogen ontbreken,
niet enkel om de resultaten van haar onderzoek te kennen, maar ook om te horen
of haar voorstellen volstaan. Gijs Garré,
directeur van het Vlaams Onderwijscentrum, bemiddelt tussen spreekster en
publiek.
<=» Woensdag 22 maart, om 20u. in
het Vlaams Onderwijscentrum,
Martelarenplein 21 te Brussel.
Deelname in de onkosten: 100 fr.

Afhalen van palinggerechten mogelijk
Openingsuren
van maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode
de maand december
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Blauwvoetgemeenschap
roept leden
samen
Leden van de Blauwvoetvendels
willen elkaar terugzien, zij willen
terzelfdertijd pater Bouquillon en
allen die naar de overkant gingen,
herdenken. Daarom organiseren
zij op zaterdag 1 april 2000 een
grote ontmoetingsnamiddag te
Gent.
Plaats van afspraak is het Don
Bosco Technisch Instituut te SintDenijs-Westrem.
Om alles zorgvuldig voor te bereiden ontvangt de werkgroep
graag vóór 21 maart a.s. per fax
of posteen antwoord.
Bovendien rijpt bij enkele oudleden de idee om de nog
bestaande archieven (papieren,
kentekens, vlaggen e.d.) van de
jeugdbeweging bijeen te brengen
in een fonds bij het ADVN. Daar
zal het in optimale omstandigheden bewaard blijven, om door
een student-licentiaat geschiedenis de geschiedenis van hun
jeugdbeweging te laten schrijven.
o» Info: Werkgroep. Tijdelijk
secretariaat: p/a Herman Van
Hove, Goedetljdstraat 73 te 2660
Hoboken. Tel. 05/827.71.39, fax
09/222.03.01.

Het partijbestuur deelt mee

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur
van maandag 13 maart jl werd volgende
persmededeling verspreid

samen 13 zetels In het Spaanse parlement
Dit IS een winst van 4 zetels tegenover de
vonge
parlementsverkiezingen
De
Europese regionalistische gedachte blijft
De vu IS meer dan tevreden met de elecdus veld winnen
torale vooruitgang van de regionalistische
De VU stelt bovendien vast dat de grootpartyen in Spanje De partners van de
ste Baskische EVA-partner, de PNV, van 5
Volksunie in de Europese Vrije Alliantie, de naar 7 zetels klimt De Baskische EVA-partPartido Nacionalista Vasco (PNV) en Eusko ners hebben steeds het vredesproces in
Alkartasuna
(Baskisch)
Esquerra
Baskenland gesteund De PNV heeft altijd
Republicana di Catalunya (Catalonie)
de aanslagen in Spaans Baskenland veroor
Partido Andalucista (Andaloesie) en Bloque deeld Dit wordt nu beloond door de kie
Naaonalisto Calega (Calicie) hebben
zer Het Baskische Herri Batasuna, dat

VU FEUCITEERT
RECIONALISTISCHE PARTIJEN

WEST-VLAANDEREN
Do. 16 maart BRUGGE: Pieter Jan
Verstraete over ,0nverfranst
onverduitst De oorlogsjaren van Jeroom
Leuridan" Om I5u in De Gulden Spoor t
Zand 22 te Brugge Org Informativa vzw
vr.

OOST-VLAANDEREN
zo. 19 maart SINT-NrKLAAS:
Aperitief debat DF 125 jaar Met Ene
Defoort (KUB) en Mare Reynebeau (Knack)
over 'Vlaamse beweging nationalisme en
identiteit Moderator Frank Juod O m l l u
in de Foyer van de Stadsschouwburg
Deelname 150 fr Info 03/776 66 23
Do. 23 maart

DESTELBERCEN:

Voordracht
Vrouw
en
politiek
doorMargriet
Hermans,
Vlaams
Parlementslid Om 20u in zaal Domus
Dendermondsesteenweg
439
Destelbergen
info
Hilde Houwen
(02/2192500)
Org
Dr
J
Goossenaertsknng en VU-ID-Destelbergen
i s m VCLD.
za. 25 maart ZELE: Voordracht
'Werking van de gemeenteraad en het
schepencollege door Hilde Houwen, directeur VCLD en Werking van het OCMW
door Dirk Blanquaert voorzitter OCMWZele Om lOu in Taverne De Stube,
Lokerenbaan, Zele Org vu-arr Waas en
Dender i s m VCLD info Hilde Houwen,
directeur VCLD (02/2192500)
Za. 25 maart AALTER: Jaarlijks
vriendenmaal
van
de
Vlaamse
Vriendenkring Gastspreker minister Bert
Anciaux Vanaf 19u 30 in de gemeentelijke
feestzaal te Aalter-Brug Cardijnlaan 5
Inschrijven vóór 17/3 bij Guido Van den
Kerchove (09/374 25 00) Deelname 550
fr
20. 2 april CENT: Lentefeest van
VU-st -Amandsberg/Oostakker
Vanaf
11u30
in
het
Novacentrum
: Bernadettestraat 134teCent Gastspreker
' IS ere-senator Oswald Van Ooteghem
Deelname koud buffet 400 fr, -I2j 200 fr
Inschrijven vóór 30/3 bij Erwin Herman,
' 09/251 50 08
Dl. 4 april BELSELE: Voordracht
Vrouw en politiek' door Margriet
Hermans Vlaams Parlementslid Om 20u in
zaal De Klavers, Sport- en Cultuurcentrum,
Smt-Andriesstraat, 9111 Belsele Info Hilde
Houwen, directeur VCLD (02/2192500)
Org vu-arr Waas en Dender i s m VCLD
za. 15 april AAICEM: Eetfestijn van
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem Van 18u 30
tot 2lu in zaal Torengalm Dorp Aaigem
Deelname 350 fr kinderen 200 fr Ook op
16/4 van 11 u 30 tot I4u Kaarten bij Jan De
Vuyst
(053/62 32 80),
Rudy
van
Droogenbroeck
(053/62 68 99)
en
Christina Smekens (053/62 73 89)
Za. 29 april NEVELE: 1ste Nevelse
. Grootse Oberbayernavond met die
Bergwald Blaskapelle aus Lotenhülle In de
benedenzaal van de gemeentelijke sporthal Stationsstraat 19 te Landegem
Deuren 19u 30 inkom 250 fr, in w k 200
fr Org Vlaamse Vriendenkring GrootNevele FVK-Rodenbachfonds

17

maart

KOEKELARE:

Ledenfeest
vu-Koekelare
Margriet
Hermans over ID Wat kan' Waarom'? Hoe'
Om 20u 30 in 'Hertog van Arenberg ,
Moerestraat 1 Gratis toegang Vooraf om
19u 30 etentje
Info bij Norbert
vandecasteele 051/58 30 05
vr. 17 maart BISSECEM: Jaarlijks
Varken-aan-'t-spitfestijn van VU-Bissegem
Van 19u 3 tot 21u 30 in OC de Neerbeek
Bissegem (aan station) Nadien gezellig
samenzijn met discobar Deelname 500 fr
(aperitief en drankbon gratis) Kaarten bij
A Vlieghe (056/35 08 75)
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
Ma.

20

maart

ROESEURE:

Leesclub
Hersenschimmen
van H
Bernlef. Boekbespreking door Frans Pottie
Om 14u in OZV Gaaipersstraat 2 Org
VWC-Roeselare
Dl. 21 maart IZEGEM: Kreta met
muziek en dia s door Dirk Declercq Om
14u 30
in
De
Drie
Gezellen
Mentenhoekstraat 4 Org VWC
WO.
22
maart
BRUGGE:
Diavoordracht door Paul Libeert over
Berner Oberland Interlaken en het
Jungfraugebiet
Om 15u
m de
Magdalenazaal Violierstraat 7 te Brugge
Org WVC-Brugge-Noord
Dl. 28 maart IZEGEM: Vijfde fietstocht Start om I4u aan het beeld Het
Paar, Korenmarkt Org VWG
Dl.

28

maart

IEPER:

Kookdemonstratie Om 19u 30 in de keuken van het Jeugdstadion, Leopold lll-laan
te leper Onkosten worden gedeeld Org
en info W l
Do. 30 maart BRUGCE: vrijen en
trouwen
in Vlaanderen
van de
Middeleeuwen tot heden Door Chris
Vandenbroeke Om 20u in De Gulden
Spoor t Zand 22 inkom 100 fr leden 50
fr Org Vlaams Forum i s m VCLD
DO. 30 maart TIELT: Voordracht
Genetische manipulatie' door Louis De
Bruyn Om 20u m t Vossenhol (keldertheater CC Gildhof) Sint-Michielstraat 7,
Tielt Toegang 80 fr abos gratis Info
Hilde Houwen, directeur VCLD (
02/2192500) Org A Vander Plaetseknng
en Wervel i s m VCLD
Vr. 31 maart OOSTENDE: Annemie
Van de Casteele spreekt over de
Dioxinecrisis Om 20u in feestzaal
Hertendale leperstraat 22 Org VUOostende
ZO. 2 april IZEGEM: Wandeling in
Passendale o I v Raf Strgier Vertrek naar
Passendale om 13u 50 aan het Vlaams
Huis Org Wandelclub Vlaams Huis
Ma.
3
april
ROESELARE:
'Uitgansleven in de jaren '50' Voordracht
door Roger Noyez Om 14u 30 in PC
Kattenstraat 29 te Roeselare Org VVVGRoeselare i s m VCLD

opnep tot een boycot van de verkiezingen
en met kon worden overtuigd door de
PNV om voluit voor het vredesproces te
kiezen verloor haar twee zetels De verkiezingsuitslag leert dus dat de Spaanse regering verplicht is om het vredesproces ver
der te zetten
Toch heerst binnen de EVA-groep een
dubbel gevoel Enerzijds is er de vreugde
voor de electorale winst van de regionalisten anderzijds is er het besef dat de absolute meerderheid voor de Spaanse conservatieve volkspartij van Aznar geen goede

zaak IS voor het versterken van de regionale autonomie De Partido Popular is
immers de rechtstreekse opvolger van de
in 1976 gevormde neo-franquistische
Allianza Popular De Partido Popular is een
uitgesproken staatsnationalistische partij
en kant zich tegen de gelijkberechtiging
van de zogenaamde regionale talen De
verkiezingsuitslag bewijst echter dat deze
Spaanse regering in pnncipe met kan voorbijgaan aan de vraag naar meer zelfbeschikking voor Baskenland
Galicie,
Andaloesie en Catalonie

Dl.
4
april
IZEGEM:
Namiddaguitstap naar Kinepolis Vertrek
met bus om 12u 15 aan lokaal De Dne
Gezellen Mentnehoekstraat 4 Deelname
500 fr Vooraf inschrijven bij Lucien Velghe
(051/30 69 06) Org VVVG-lzegem
DO. 6 april IZEGEM: Achter Beigie'
door Dirk Achten (De Standaard) Om 20u
in de bar van de Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord Kruisstraat 15 Teogang
80 fr, abo s gratis Org VSVK
Dl. 11 april IZEGEM: zesde fietstocht van VWC-fietsclub Start om 14u
aan het beeld Het Paar, Korenmarkt
Dl. 11 april IZEGEM: Uiteenzetting
door Peter Depoorter over Etiquette Om
20u
in
De
Drie
Gezellen,
Mentenhoekstraat Org FVV
WO.
12
april
BRUGGE:
Muziekvoordracht door Frans Herman over
De taal van de muziek Om 15u in de
Magdalenazaal Violierstraat 7 te Brugge
Deuren om 14u Org VWG-Brugge-Zuid
Info 050/38 35 12
WO. 12 april BRUGGE: Culturele
wandeling door de Brugse binnenstad
01V O Dombrecht Org en info WVBBrugge-Zuid, tel 050/38 35 12
Dl. 18 april IZEGEM: De zon gaat
met onder Een levensverhaal door Walter
Vermotê Om 14u 30 in De Dne Cezeiien
Mentenhoekstraat 4 Org VWG
20 april HOUTLAND: Op 26 mei
maakt VWG-Houtland een busuitstap naar
de Vlaamse Ardennen Inschrijven kan tot
20 apnM Deelname 1 000 fr Info WVgHoutland regio Torhout en Zedelgem
Dl. 25 april IZEGEM: Zevende fietstocht van VWG-fietsclub Start om I4u
aan het beeld Het Paar, Korenmarkt
WO. 26 april BRUGGE: Voordracht
door Johan Van Iseghem over 'Humor bij
Gezelle Om 15u in de Magdalenazaal
Violierstraat 7 Deuren om 14u Org en
info WVC-Brugge-Zuid tel 050/38 35 12
za. 29 april IZEGEM: Cabaretier
Karel Declercq in de feestzaal van het
Izegems Sint-Jozefscollege Om 20u Org
Comité Vlaams Zomerfeest info en kaarten Joris Verbeke 051/30 48 08

Za.
25 maart MACHELEN:
Voorjaarssmulfestijn van VU-MachelenDiegem Vanaf I7u in Zaal 'De Rode
Leeuw Brounstraat 1 te Machelen Ook op
26/3 van 11u30tot 15u
Za. 1 april BEERSEL: Jaarlijkse
kaasavond met Vlaamse kazen en lekkere
streekbieren
Vanaf
I8u
in de
Gemeentelijke Feestzaal Hoogstraat 1 te
Beersel Org vu-Groot-Beersel
Zo.
2
april
TERVUREN:
Steakfestijn Vanaf 11u 30 in het Koninklijk
Atheneum Boulangerlaan 7 te Tervuren
Org VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren

VLAAMS-BRABANT
Vr. 17 maart HERENT: Ierse Avond
t g v St-Patnck's Day Om 20u m de
Dnekoningenzaal Schoolstraat te Herent
Met optreden van Erin Gobrach en vertellingen door Ron Langenus Iedereen welkom Toegang gratis Org Dosfelknng
Herent
za. 18 maart STEENOKKERZEEL:

Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse
wijze Vanaf I8u m de parochiezaal
Humelgem,
Billaststraat
37
te
Steenokkerzeel Org VU-ID21 en VUJOSteenokkerzeel
Zo.
19
maart
BRUSSEL:
Pannenkoekennamiddag van VU-Brussel
Van 14 tot I8u in De Spiegelzaal van De
Markten, Oude Graanmarkt 5 te Brussel
za. 25 maart HALLE: lers-viaams
Eetfestijn Van 17 tot 23u in t
Vergeetmenietje
Kasteelstraat
Essenbeek Met Ierse volksmuziek Ook op
zo 26 maart van 1lu 30 tot 16u (zonder
muziek) Org VU&ID-Halle

ANTWERPEN
DO. 16 maart EDEGEM: Tot vandaag inschrijven voor de 7-daagse reis naar
Berner Oberland m Zwitserland van 12 tot
18 juni Deelname 14 850 fr Meer mfo
FW-Edegem, 457 76 86 of 449 17 66
DO. 16 maart MORTSEL: F W -

Mortsel bezoekt atelier van Mortselse kunstenares Hilde Lombaerts Aanvang 14u
Info op tel 02/455 17 76
Za. 18 maart EDEGEM: Busuitstap
naar Limburg voor FW-prov Antwerpen
Diezelfde avond om 20u zangavond 'Kom
zing met mij info bij H De Wit,
03/449 17 66
za. 18 maart EDEGEM: Kom zmg

met mij Zangavond m m v Miei Cools Om
20u in Zaal Elzenhof Kerkplein Inkom 220
fr -H3pas 170 fr Org Cult Kring,
Blauwvoetvendels FW VNSE i s m Mm
Vlaamse Gemeenschap
Zo.

26

maart

MECHELEN:

Pannenkoekenfeest van VU-Mechelen Van
14 tot I9u in parochiezaal St -Cecilia te
Leest Info Enk D'Hiet, 015/27 70 25
zo.

26

maart

WOMMELGEM:

Aperitiefconcert Om lOu 45 in Home SintJozef Kallement 1 Optreden zigeunertrio
Gipsy Baron Org KK Jan Puimège
Dl. 28 maart WOMMELGEM:
Carolus Boromeus Concert door orkest
Leopolis uit Oekraïne Kaarten 500 en 600
fr BIJ Ward Herbosch, 03/353 68 94 Org
KK Jan Puimège
Dl. 28 maart MORTSEL: Frans
Wouters spreekt over dementie en mentorschap Om 20u m Buurthuis De
Wachtzaal (station Deurnestraat) te
Mortsel Niet-leden 50 fr teden gratis
Org FVV-Mortsel
WO.

29

maart

TURNHOUT:

Omgaan met nieuwe Vlamingen' door
Fons Borginon Om 20u in CC De Warande
Gratis toegang Org Vlaamse Kring
Turnhout
Info
Klara
Hertogs
014/72 45 79
Za. 1 april BERCHEM: Vlaamse
Knng Berchem bezoekt de Sint-Pauluskerk
te Antwerpen o I v gids Samenkomst om
14u 15 op de Veemarkt Bijdrage 150 fr
Vooraf verwittigen 03/321 19 86
za. 8 april BORGERHOUT: Quizavond in de Reuzenpoort 5 Quizleider is
dhr Bolsens Ploegen van max 5/6 personen Deelname 100 f r p p info Jan De
Scheerder, 03/236 45 40 of Martha De
Coninck 03/322 08 06 Org Kring voor
Vlaamse Volksontwikkeling
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Europa knijpt
oogje dicht
voor Tliricije

„Is het niet bijzonder cynisch
vast t e stellen
dat de Commissie een
oogje dlchtknUpt voor de
wantoestanden In Turkije

Tegenstrijdigheden kenmerken de Europese houding tegenover kandidaat-lidstaat Turkije. Half oktober '99 schreef de
Commissie dat „er ernstige tekortkomingen zijn op het gebied van de mensenrechten en de bescherming van minderheden." En aldus commissaris Günther Verheugen: „Marteling is weliswaar geen systematische, maar toch een wijdverbreide
praktijk." Desondanks houdt de commissaris vast aan de in Helsinki versoepelde
EU-toetredingsstrategie voor Turkije.

en tegeiyicertijd een hulpprogramma
financiert voor
de slachtoffers
van martelingen en (oor-

FOLTERSTAAT
Nu blijkt uit het antwoord op een vraag
van de europarlementslid Nelly Maes dat
de tegenstrijdigheden in het dossier-Turkije wel een zeer irreëel karakter hebben.
Ze polste de Commissie naar de werk-

zaamheden van de Medical Foundation
for the Care of Victims of Torture in Londen. Sinds geruime tijd ontfermt deze
niet-gouvemementele organisatie zich
over slachtoffers van martelingen en oorlogsgeweld. Verreweg de grootste groep
patiënten komt uit Turks Koerdistan.
Foundation-medewerker Alex Sklan
omschrijft Turkije als „een folterstaat,
waar martelen ingebakken zit in de zogenaamde ordehandhaving."
De Commissie staat regelmatig in contact
met een groot aantal niet-gouvemementele organisaties, waarvan zij bepaalde activiteiten financiert. Volgens Verheugen
werden ook verschillende projecten van
de Medical Foundation for the Care of Victims of Torture financieel gesteund. „Is
het niet bijzonder cynisch vast te stellen
dat de Commissie een oogje dichtknijpt

voor de wantoestanden in Turkije en tegelijkertijd een hulpprogramma financiert
voor de slachtoffers van martelingen en
(oorlogs)geweld uit Turks Koerdistan," zo
vraagt Nelly Maes zich af.
CHEMISCHE WAPENS
Het VU&ID-parlementslid is er geenszins
van overtuigd dat Turkije werkelijk een
politieke oplossing nastreeft voor de
Koerdische kwestie. Samen met de schendingen van de mensenrechten vormt
Koerdistan dus een obstakel voor de Europese ambities van de Turkse regering. Ook
parlementslid Bart Staes erkent dat
samenwerking noodzakelijk is, maar twijfelt er sterk aan of dit enkel kan via het
perspectief op EU-lidmaatschap. „In elk
geval volstaan de louter geo-politieke
redenen, die werden opgelegd door de
Verenigde Staten, niet voor een eventueel
Turks lidmaatschap. De betrokken volke-

ren moeten dit ook willen, zowel in Europa als in Turkije." Over de hulp van het
Duitse ministerie van Landsverdediging
bij de bouw van een müitair chemisch
laboratorium in Turkije wil de Commissie
geen stelling innemen. Ze raadt europarlementslid Bart Staes aan deze vraag voor
te leggen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens omdat „de
Gemeenschap geen partij is bij het verdrag inzake chemische wapens."
Het Duits-Turkse project zou een 'louter
defensieve functie' hebben. Nochtans
citeerde het ZDf-programma Kennzeichen D enkele weken geleden mihtaire
bronnen die beweren dat het Turkse leger
op 11 mei 1999 chemische wapens heeft
ingezet tegen de Koerdische PKK-btv/eging. Onderzoek aan de universiteit van
München toont aan dat de koppen van de
gebruikte chemische granaten werden
geleverd door de Duitse bedrijven Buck
enDepyfag.
(fv)

logs)geweld uit

Taalproblemen
Brussels gerecht
niet koppelen
aan snelrecht

Turks Koerdist a n , " zo vraagt
Nelly Maes zich
af.

In een reactie verklaart VU-voorzitter Geert
Bourgeois niet te aanvaarden dat PS-senator Philippe Moureaux de oplossing voor
de taalproblemen in de Brusselse rechtbank aan de goedkeuring van het wetsontwerp op het snelrecht koppelt. De discussie over het snekecht kan niet gebruikt
worden om de taalwetgeving in gerechtszaken te wijzigen. Moureaux wendt een
maatschappelijke discussie over het veiligheidsbeleid aan om een communautair
stokebrandje te doen ontstaan.
Geert Bourgeois: „De taalproblemen in
de Brusselse rechtbank zijn een oud zeer,
maar kunnen slechts fundamenteel worden opgelost door het gerechtelijk arron-

dissement Brussel-Halle-Vilvoorde horizontaal te splitsen in een Nederlandstalig
gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde en een Franstalige
gerechtelijk arrondissement Bruxelles19."
De Volksunie dringt erop aan om deze
discussie niet te koppelen aan het veiligheidsbeleid, maar te behandelen in de
conferentie over de staatshervorming
(Costa). De horizontale splitsing van het
gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde heeft alles te maken met
goed bestuur en een gerechtvaardige
Vlaamse eis, en niet zozeer met het
inhoudelijke debat over veiligheid.

Denderleeuw zoekt info

10

Naar aanleiding van een onclerzoel< dat in de gemeente Denderleeuw
gevoerd wordt i v m. de organisatie van gemeentelijke examens, zijn wij op
zoek naar bijkomende informatie.
Wij doen een oproep aan gemeenteraadsleden uit die steden of gemeenten waar het gemeentebestuur samenwerkt met het consultingbureau:
C C Consult, Keizer Kapellaan 578 te 1083 Brussel.
Contacteer Hugo De Bruecker, Sportstraat 4, 9470 Denderleeuw Tel & fax
053/665417, of Bert Van Vaerenbergh, Meester Hunninckstraat 39, 9472
Iddergem, Tel & fax 053/662791 E-post.mieke vanvaerenbergh@skYnet.be
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Daguitstap naar Brussel
Met acht andere steden is Brussel Europese cultuurstad van hetjaar 2000. Dat gaat
gepaard met een overweldigend aanbod
van initiatieven, evenementen en activiteiten in de hoofdstad. Het Contact- en Cultuurcentrum van de vzw De Stadskrant
heeft een praktische gids samengesteld
om culturele verenigingen, toeristische
organisaties en scholen een handje te helpen bij het organiseren van een daguitstap
naar aanleiding van Brussel 2000.
Uit het programma van Brussel 2000 en
uit het aanbod van de belangrijkste culturele- en toeristische instellingen heeft het
Contact- en Cultuurcentrum een selectie
gemaakt. Er werd bijzondere aandacht
geschonken aan die activiteiten die overdag plaatsvinden en waar men ook in het
Nederlands terecht kan. Per activiteit vindt
men in de speciaal ontworpen map 2000
in Brussel een fiche met alle noodzakelijke gegevens, zoals de aard van het gebeuren, waar en wanneer het plaatsgrijpt, de
kostprijs en bij wie men terecht kan voor
meer informatie. Overigens is er niet
enkel de 'doe-het-zelf-gids'. Er wordt in de
map ook ingegaan op stadstours met een
gids Bovendien vindt men in de map een
invulformulier waardoor iedereen twee
maanden lang gratis het weekblad Brussel
Deze Week in huis kan halen.
De samenstellers Rik Baeten, Philippe
Heylbroek en Frank Ilsbroux hopen „dat
deze gids u er toe zal aanzetten om tijdens
dit millenniumjaar uw bloedeigen Europese culuiurstad met een bezoek te vereren."
<=» Info: Contact- en Cultuurcentrum
van de vzw De Stadskrant, Werfstraat 2, 1000 Brussel.

Tel: 02/233.77.03, fax: 02/233-68.52.
Groepen uit afdelingen, arrondissementen of verenigingen kunnen een
bezoek aan de stad Brussel combineren met een bezoek aan het Brussels
hoofdstedelijk parlement of aan het
Vlaams parlement. Daartoe kan men
contact opnemen met Brussels
VU&ID-raadslid en Vlaams parlementslid Sven Gatz. Tel: 02/549.66.60,
fax: 02/549.65.92.

Publiek voor
Schaduwkabinet
gezocht
'Schaduwkabinet' is het wekelijkse VTM-actualiteitenprogramma,
meer bepaald elke woensdag om
22U.40. In dit programma komen
meerdere items aan bod, zoals
een debat, 'op de stip', 'achter
de schermen', 'pro-contra', enz.
Dit programma wordt telkens
opgenomen met publiek Wie
graag een opname van het Schaduwkabinet meemaakt, belt naar
02/255.39.62. Opnames vinden
plaats in Studiohouse, Luchthavenlaan 24 te Vilvoorde, telkens
op de dag van de uitzending om
18u. De volgende opnames gaan
door op 22 en 29 maart e
D 5,
12,19 en 26 april.

et gaat niet goed met de arbitrage in België. Ditwerd
nu ook internationaal door de Uefa bevestigd.
Op Euro 2000 zal geen scheidsrechter met Belgische
nationaliteit fluiten. Dat is op zijn zachtst uitgedrukt
ongewoon. Een gastland wordt doorgaans ontzien. Deze
keer niet en daar zullen dus wel redenen voor zijn.

TT

4> SPORT

De crisis in ons scheidsrechterswereldje
dateert niet van gisteren. Zij is bijna geïnstitutionaliseerd. Vandaag wordt terecht
opgemerkt Azt Jourquin maar een matig
baasje is van de heren fluitisten. Dat zal
waar zijn. Jourquin was zelf trouwens
maar een beperkte arbiter Hij haalde
nooit de internationale top zoals een aantal van zijn voorgangers.
ANCION
Scheidsrechters zijn bij ons altijd schatplichtig geweest aan de voetbalbond en
meer bepaald aan de topclubs. In de lengte van jaren werd de bevoordeling van
Club Brugge, Anderlecht en Standard een
legende. Wat bijvoorbeeld scheidsrechter
De Bleeckere vorige zaterdag op Sclessin
uitspookte kan gewoon niet. Dat was
onmiddellijk ingrijpen in het resultaat. Als
voetbal een spel is dan werd er op
Standard vals gespeeld. Punt andere lijn.
Wat scheidsrechter Ancion één week eerder al niet opvoerde! Op het kleine
scherm met tranen in de ogen aankondigen dat je er een streep onder trekt omdat
niemand je nog begrijpt en 's anderendaags fris en vrolijk je ontslag intrekken
en stellen dat je doorgaat omdat zovelen
hun sympathie betuigden...
Geloofwaardigheid wordt anders ingevuld. Wij erkennen graag dat de klassieke
arbitrage in de meest ondankbare omstandigheden moet proberen overleven. De
druk is bovenmenselijk groot geworden.
Er staan ongezond hoge financiële belan-

gen op het spel. Het oog van de camera
ontmaskert het spelletje genadeloos.
Voetballers waren nooit meer bedreven in
het naaien van tegenstanders en scheidsrechters. De geest rond het spel verziekt,
commercialiseert... Eigenlijk is topvoetbal

^

nant dat het Afrikaans landenkampioenschap voor Nigeria verloren ging omdat
de scheidsrechter niet zag dat de bal bij...
strafschop (!!!) niet voor maar achter de
doellijn stuitte... De ref en zijn lijnrechter
werden verondersteld er met hun neus

Valse noten blazen
geen sport meer. Daarom moeten grondige veranderingen worden overwogen. De
modernste middelen moeten worden aangewend om snel te kunnen corrigeren.
Dat zal hoge kosten en een bewogen aanpassingsperiode met zich brengen maar is
er nog een andere uitweg?
HALLUCINANT
Wonderen verwachten van het professionaliseren van het scheidsrechterskorps,
een evolutie die niemand zal kunnen
tegenhouden, is naïef Na een recent
onderzoek stelde de universiteit van
Amsterdam dat grensrechters nooit in
staat zullen zijn buitenspelgevallen honderd percent betrouwbaar te beoordelen.
Zij kunnen immers onmogelijk voortdurend op gelijke hoogte blijven met de laatste verdediger en daardoor ontstaat
optisch bedrog en verhoogde kans op foutieve waarneming. De hoogste voetbalinstanties moeten zichzelf bevragen over
noodzakelijke ingrepen. Het blijft halluci-

Adelaar van Herning
stopt
Bjame RUs heeft er op zijn vijfendertigste een streep onder getrokken. Noodgedwongen.
Een kapotte knie maakte langer doorgaan onmogelijk. Riis werd aangezien voor een
veteraan toen hij in 1996 de Ronde van Frankrijk won en een einde stelde aan het jarenlange meesterschap van Miguel Indurain. De Deen was een laatbloeier. Hij evolueerde
van waterdrager tot toprenner. Al worden er over die 'evolutie' vele verhalen verteld.
Hijzelf verwees onveranderiijk naar zijn liefde voor het vak en naar zijn immer groeiende
trainingsijver. Riis, een reus met de borstkas van een professionele hockeyspeler, werd
ook 'Mister 60 Percent' geheten en die zestig verwees dan naar het hematocrietgehalte dat
in die tijd nog niet via gezondheidscontroles werd opgespoord. De Italiaanse justitie
bracht de Deense kampioen overigens al in 1998 in verband met systematisch dopinggebruik. Vooraleer hij bij Telekom en Walter Godefroot naar de absolute top doorstootte,
reed Riis voor het Italiaanse Gewiss dat inmiddels beschuldigd werd van georganiseerd
dopinggebruik...
Hoe dan ook, de zomer van 1996 was voor de Adelaar van Heming' een alleenstaand
gebeuren. Hij zong een zomer lang zijn hoogste lied. Die vaststelling roept vanzelfsprekend nog meer vraagtekens op dan vele hele en halve vermoedens. Riis was trouwens
koppig, eigenzinnig en meestal volmaakt ontoegankelijk. Hij praatte nooit graag over
zichzelf. Na zijn Tourzege stortte ook zijn privé-leven in elkaar. Echte klasse is zeldzaam
en weelde is altijd moeilijk om dragen. Het werd nog maar eens bewezen.

bovenop te zitten. Dat zijn toestanden die
niet kunnen blijven duren natuurlijk.
Soortgelijke miskleunen blijven verklaren

en dus' ook verdedigen door te wijzen op
de noodzakelijke menselijke inkleuring
van het voetbal getuigt van weinig realiteitszin.
Olympos

Dhr. Ancion:
bUzonder
bekwaam als
theaterman...

Kan dit nog wel?
In De Standaard van 9
zo'n tien miljoen verdiemaart werd In de reeks 'Uw
nen .. Maar dit is nog altijd
verdiende loon' tijd en
niet overdreven veel In
moeite uitgetrokken om de
vergelijking met ons aller
Inkomsten van Belgische
Franl< Vandenbrouclce, die
topsporters te onderzoeéén van de vijf renners uit
ken. Het resultaat mocht er
het peloton zou zijn die
zijn.
meer dan veertig miljoen
Wist u dat Sabine Appelfrank per jaar verdienen.
mans in lengte van jaren
Onder die vijf zou een laag
aan wedstrijdpremies alvan zo'n tien coureurs derleen al zo'n 74 miljoen
tig tot vijfendertig miljoen
frank zou verdiend hebper jaar opstrijken. Jolian
ben? Eventuele startpreMuseeuv\/ bevindt zich 'in
mles en sponsorgelden zijn
hetde derde niveau', dat
Sabine Appelmans: aan de top van
In dat bedrag niet inbegregrootverdieners.goed is voor een inkomen
pen, Dominique Van Roost
tussen twintig en dertig
was vorig jaar de Belgische grootverdiener. Ze
miljoen. Publicitaire inkomsten, start- en prijwon 18,4 miljoen prijzengeld. Dat is zeer
zengeld zijn in deze salarissen niet inbegrepen.
respectabel natuurlijk maar de Zwitserse
Pittig weetje: Jan Ullrich vraagt één miljoen
Manna iHingis, nummer één op de wereldrang- voor één uurtje handtekeningen zetten.
lijst, pakte 131 miljoen prijzengeld. Dat is een
En onze heren voetballers? „Een Belgische
onbereikbaar hoog bedrag voor onze tennistopspeler incasseert 7 tot 8 miljoen per jaar",
sterren maar de zestienjarige Kim Ciijsters, die bloklettert De Standaard. Blijft natuurlijk de
nog altijd verondersteld wordt de meeste tijd
vraag wat we onder zo'n topvoetballer precies
van haar jong bestaan op de schoolbanken
moeten verstaan. Want er lopen bij ons ook
door te brengen, won alvast 5,5 miljoen frank
enkele spelers rond die het dubbele en zelfs
en zonder ongelukken zal zij deze som in de
het driedubbele van dat bedrag verdienen. We
komende jaren vermenigvuldigen...
denken nu luidop aan Zetterberg en hij zal
In het mannentennis liggen de normen nog
zeker niet de enige zijn. De M'Penza'szullen bij
anders. Filip Dewulf, die onmogelijk tot de
Standard ook wel geen honger geleden hebinternationale grootheden kan worden gereben. Over de trainers vertelt De Standaard
kend, zou al zo'n zestig miljoen frank hebben
niets. Sollied, die zichzelf nu toch wel als de
verdiend. Schitterend maar niets in vergelijking
belangrijkste en beste trainer van het land zal
met Pete Sampras wiens racket hem al ander- gaan beschouwen, moet ook wel een salaris
half miljard zou hebben opgebracht.
met 'méér dan zes nullen' verdienen.. In de
lagere afdelingen en zelfs bij jeugdploegen zou
er
fors, en naar goede Belgische gewoonte ook
1 MIUOEN PER UUR
nog
geregeld In het zwart, worden betaald Er
De verschillen binnen één en dezelfde sporttak
is
sprake
van 'een snaak' die netto enkele milkunnen hoog oplopen. In kleine wielerploegen
joenen
per
jaar verdient. Méér dan zijn hard
rijden veel coureurs voor het wettelijk minilabeurende
vader.
Sterkte toch maar!
mumloon van 550.000 frank bruto per jaar..
Bij Lotto schommelen de lonen tussen 700.000
en 15 miljoen plus. Enkele renners zouden daar
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e kan moeilijk beweren dat er in ons taalgebied een
gebrek aan poëziebloemlezingen is. Er gaat geen
maand voorbij of een of andere uitgever laat een nieuwe
lyrische bloemleespaddestoel uit de vruchtbare literaire
grond schieten. Dit soort uitgaven doet het vooral goed
als geschenk: een mooi papiertje en een flinke strik er
omheen en nieuwjaar Kerstmis, verjaardag ofValentijn
krijgen enige artistieke allure.

J

4 CULTUUR

Pablo Neruda,
NobelprtJs
Letterkunde

(1971).

Over het nut van bloemlezingen kunnen
lange discussies worden gevoerd. Feit is dat
elke bloemlezing een hoog subjectiviteitsgehalte vertoont en dat elke benadering ervan
al even subjectief te noemen is.
Daarenboven kan je ook haast geen onderwerp bedenken of het kreeg wel ergens een
thematische poëziebloemlezing: het is uiteraard vooral 'de liefde' die het op dat vlak
goed doet. Welke puber of naïeve midUfecrisismanager kan immers weerstaan aan een
selectie van amoureus-poëtische ontboezemingen, al was het maar om er voor eigen
warm gebruik wat zinnetjes uit te pikken die
vervolgens in sierlijk handschrift op bij voorkeur roze briefjjapier terechtkomen?
PRETENTIES

12

Veel bloemlezingen krijgen door hun
opbouw, samenstelling en titel ook confectiepakallures: ze zijn mooi uitgegeven met
een stijf linnen omslag en ze beloven je het
mooiste over iets of van iemand te bieden.
Van een mateloze pretentie gesproken.
Bloemlezingen wekken dan ook veelal een
flinke portie ergernis op, vooral dichters zélf
durven nogal eens steigeren wanneer ze
tevergeefe naar een eigen vers zoeken in
alweer een nieuwe 'the best of'. Zo las ik
recent in de boekenbijlage van een Vlaamse
krant boven de recensie van een pas verschenen bloemlezing: „Laffe poëziebloemlezing
van drie pedante heren". En deze recensent
zal wellicht voor een deel gelijk hebben want

de samenstellers hadden zich gepermitteerd
om de 200 'beste' gedichten van Vlaanderen
en Nederland samen te gooien. De recensent
omschreef twee van de samenstellers als
auteurs wiens poëzie behoort tot „...het
slechtste wat de Nederlandse poëzie van
deze eeuw te bieden heeft". Merkwaardig
was dan weer dat in diezelfde boekenbijlage
van een dezer 'slechte' dichters een gedicht
uit een nieuwe bundel stond afgedrukt. Een
slecht gedicht dus...
En zo kunnen we blijven doorgaan.

•

meteen naar gestreefd om steeds met bekende, klassiek te noemen gedichten uit te pakken maar kregen ook meer anonieme verzen
een kans om opnieuw tot (onsterfelijk) leven
te komen. Wat de titel zelf betreft kan er wel
enige twijfel rijzen rond de eeuwige roem
die een Nobelprijs met zich zou meebrengen. Vooral de laureaten uit het begin van de
voorbije eeuw krijgen het soms moeilijk om
de literair-historische grafsteen van zich af te
duwen, want laten we eerlijk zijn: wie kent
nog Theodor Mommsen (Duitsland,
bekroond in 1902), Echegaray y Eizaguirre
(Spanje,
1904), Cbristoph Eucken
(Duitsland, 1908), Carl von Heidenstam
(Zweden, 1916), Henrik Pontippidan
(Denemarken, 1917)...
En het grote vergeten situeert zich niet compleet in het begin van de eeuw want in 1974
Maeterlinck - laureaat in 1911 - publiceerde werd de Zweed Martinson bekroond en je
kan bezwaarlijk beweren dat zijn naam nog
en schreef uitsluitend in het Frans.
dikwijls in het literaire wereldje opduikt. Dit
Samensteller Claes heeft voor een kwaliteitsonttrekken aan de duistere en veelal onvervolle keuze gezorgd (het tegendeel zou verbiddelijke plooien van de tijd is een van de
bazing wekken gezien het hier om
grootste verdiensten van deze bloemlezing.
Nobelprijswinnaars gaat), maar wist ook een
Ook de grote diversiteit, zowel naar inhoud
aantal van onze beste vertalers aan het werk
te zetten. Zo o.m. Frans Denissen, Patrick De als naar vorm biedt een soms verrassend en
Rynck, Lisette Keustermans, Mon Nys, Eric verrijkend effect. Het parlando van de Poolse
Spinoy, Stefaan van den Bremt, Miriam Van dichteres Szymborska staat bijvoorbeeld ver
Hee en Bart Vonck. En niet te vergeten Paul van de haast surrealistische schriftuur van de
vooral als toneelauteur bekend geworden
Claes zelf.
Samuel Beckett en bij Pablo Neruda kan je
een gedicht vinden dat een dubbele boodTEGEN HET GROTE VERGETEN
schap bevat.

wijze aan het bloemlees-verouderingsproces
ontsnapt.
En eindelijk is recent nog een knappe poëzieselectie verschenen onder de stevige titel
'De Onsterfelijken'. Samensteller is Paul
Claes, een van onze meest gerenommeerde
vertalers. De inhoud biedt ons poëzie van de
Nobelprijswinnaars van de 20ste eeuw, het
zijn dus allemaal vertalingen want er is tot op
heden nog geen enkel Nederlandstalig
auteur met de Nobelprijs voor literatuur
bekroond. De halve Vlaming Maurice

Onsterfelijk onder
literaire grafsteen
Ook omdat het bij een breder publiek nuttig
werk verricht kan het 'Groot Verzenboek' van
Jozef Deleu zonder enige twijfel naar voor
geschoven worden als de meest nuttige en
stevige bloemlezing uit ons taalgebied. Deleu
heeft om te beginnen niet de pretentie om in
zijn titel de begrippen 'mooiste' of 'beste' te
gebruiken en daarenboven bestrijkt de
samensteller het brede spectrum van het
menselijk bestaan want hij heeft 500 gedichten geselecteerd over leven, liefde en dood.
Dit 'Groot Verzenboek' is nu al een kwarteeuw oud maar 'still going strong'. In de
diverse herdrukken heeft Deleu steeds eigentijdse, nuttige wijzigingen aangebracht zodat
zijn uitgever op handige en verantwoorde

Voor zover ik kan nagaan werd er niet

Gent herdoopt keizer Karel
„Het gebeurde om vier uur in een prille ochtend der maand februari van het jaar 1500,
toen de stad Cent nog sliep. Johanna van
Castilië, de Spaanse, die men weldra om verholen staatsbelangen 'de Waanzinnige' zou
noemen, was in de laatste ogenblikken harer
• zwangerschap. De wind huilde in de smalle
straten, de regen kletterde tegen de kleine
ramen van het Prinsenhof. Met de hooggezwollen buik liet ze zich nog even op de
nachtpot brengen, en daar neerzittend
bracht ze haar tweede kind ter wereld, haar
zoon die men Karel zou noemen."

OMSTREDEN
Zo begint Boontjes 'Geuzenboek' over de
geboorte van een machtige keizer die de
geschiedenis zou ingaan als een mythe, bijgekleurd door de romantiek, maar nu voorwerp van ernstige historische kritiek Zijn
geboortestad Cent wil van het woord viering
niet horen en houdt het bij de term herdenking. De stroppendragers zijn immers
niet vergeten hoe Karel de rebellen onder
hen heeft behandeld en hoe hij de SintBaafsabdij deels sloopte, deels ombouwde
tot Spaans kasteel.
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Is de figuur van keizer Karel omstreden, is hij
voor sommigen een populaire legende, voor
anderen najager van een utopie, hem voorbijlopen doet zelfs zijn felste tegenstander
niet.
Maar wat blijft je bij na een bezoek aan de
tentoonstelling Carolus in de Gentse SintPietersabdij? Een versplinterd beeld wellicht
maar met frappante details. Zoals de spreuk
'Laat de anderen oorlog voeren. Jij,
Oostenrijk, houdt het bij een handige huwelijkspolitiek." Zoals de rol van de familie
Fuggeröie - tegen welke prijs? - Karels veldtochten bekostigde, de bloei van de muziek
in de schatkamer van Petrus Alamire, het
spookbeeld van LuWer en de dreigende
inquisitie, en de vrijwillige troonsafstand van
een teleurgesteld man die zich terugtrekt in
het klooster van Yuste in Extremadura waar
hij schijnbaar berustend maar in feite verscheurd terugkijkt op zijn eigen tragiek,
ik weet niet wie het idee opvatte de doopplechtigheid van de keizer op 9 maart 1500
in de toenmalige Sint-Janskerk over te doen.
Als benadehng een open vraag, als project
origineel. De Alamire Foundation van de KUL
deed onder leiding van Eugeen Schreurs de
nodige opzoekingen.

VANDAAG
In het gebeuren zelf geen spoor van triomfalisme of praal maar devotie en ingetogenheid. De klokken van de kathedraal luiden
feestelijk. De Alta capella Clarammella, een
kleine groep stadsspeellieden bestaande uit
twee trombones en twee schalmeien, waarvan in Karels tijd wellicht Willem Obrecht,
vader van de polyfonist Jacob Olbrecht, deel
uitmaakte, kondigt de plechtigheid aan.
Joris Verdin bespeelt het orgel. De
Psallentes zingen het horbofone gregoriaans, de Capllla Flamenca zorgt vanop de
barokke zangerstribune onder leiding van
Dirk Snellings voor het meerstemmige weefsel van Josquin, 'der Noten Meister'. De zes
knapen van het Aalsterse Cantate Domino
zingen zuiver en onaards. De wisselende
opstelling, het alterneren van stem en instrument, en het vahëren van eenstemmigheid en polyfonie houden de boog gespannen en de aandacht gaande.
Na de plechtigheid geen duizenden toortsen, verlichte boten op de Leie, met tapijten
versierde gaanderijen, dansen en stoeten,
maar stilte en zacht geel licht over de kuip
van Cent. De stad mijmert over zijn keizer.
Wouter De Bruyne

Het in 1946 gepubliceerde 'Ik verklaar me
nader' bevat een poëtische reflectie van
Neruda op de Spaanse burgeroorlog maar
kan gemakkelijk dertig jaar verder naar Chili
en de staatsgreep van Pinochet worden
geprojecteerd:
, Jullie zullen vragen : waarom spreekt uw
poëzie
ons niet over de droom, over gebladerte,
over de grote vulkanen van' uw geboorteland?
Komt kijken naar het bloed op straat,
komt kijken naar het bloed op straat..."
Ik ben ervan overtuigd dat deze door Paul
Claes samengestelde Nobelprijs-bloemlezing
voor bepaalde lezers de aanzet zal vormen
om naar ander werk van deze grote literairgelauwerden te grijpen en dat is alvast een
niet te onderschatten verdienste.
De Leuvense poëzie-uitgeverij 'P' mag in
dezelfde sfeer ook een kleurige pluim op de
hoed steken, uitgever Leo Peeraer zorgde
daarenboven voor een stijlvolle editie van
poëzieparels van Nobelprijswinnaars met als
waardige afsluiter de jongst bekroonde
Günter Grass die voor een verrassend culinair getinte uitsmijter tekent.
Willie Verhegghe
'» De Onsterfelijken. Poëzie van
Nobelprijstvinnaars van de XXste eeuw,
samengesteld door Paul Claes. Uitg. PLeuven, 1999. 695 fr.

Een levensverhaal
in foto's

o p 31 mei aanstaande is het 40 jaar geleden dat Willem Elsschot, ongetwijfeld een
van de grootste Vlaamse schrijvers, overleed. Voor het Elsschot-Genootschap was
dit een gelegenheid om een fototentoonstelling over de schrijver en zijn werk op
te zetten in het Museum voor Fotografie
te Antwerpen. Tevens werd besloten tot
de publicatie van een fotobiografie,
samengesteld door Wieneke 't Hoen.
GEWONE DOEN
Beide manifestaties willen een beeld
ophangen van het leven van Alfons De
Ridder, alias Willem Elsschot, via een fotografische inkijk, zodat we deze boeiende

figuur zien evolueren van bohémien tot
succesvol publiciteitsagent, maar ook binnen zijn famiUe en onder vrienden. De
getoonde en gepubliceerde foto's komen
uit het famiUearchief en zijn dus voor de
buitenwereld vrij onbekend.
De bijschriften linken deze foto's op passende wijze met Elsschots werk en brieven.
In het geval van Willem Elsschot zijn er vrij
weinig foto's die expliciet verwijzen naar
zijn schrijverschap. Bij voorkeur hield hij
zich trouwens verre van optredens in
jury's of literaire bijeenkomsten.
Foto's van of over Willem Elsschot behandelen dan ook over het algemeen de
figuur van Alfons De Ridder, in zijn hoe-

danigheid van echtgenoot en vader van
zes kinderen, een man die de kost verdiende in de reclamewereld.
Uit het beschikbare fotomateriaal leren we
Elsschot dan ook kennen in zijn gewone
doen, in de huiselijke kring, op vakantie
aan zee, vissend met de kleinkinderen,
genietend van een pint bier samen met
zijn echtgenote Fine of in het gezelschap
van vnenden Dat gezin en die vrienden
inspireerden hem voldoende voor zijn
literaire werk; ze komen er dan ook meermaals in voor.
Als Willem Elsschot kreeg hij pas de verdiende erkenning en waardering bij het
grote publiek, toen hij reeds opgehouden
had met schrijven. Trouwens, veel heeft
Elsschot niet geschreven. Zijn verzameld
werk beslaat 'amper' een achthonderdtal
bladzijden, bestaande uit enkele vrij korte
romans en een handvol gedichten.
Verdeeld over zijn uiteindelijke achtenaeventig levensjaren schreef Elsschot nauweUjks een tiental bladzijden per jaar.
CEPORTREHEERD
Bij hem gaat het dus zeker niet om de
kwantiteit! Dat deze auteur kon gaan

schitteren als een topschrijver uit de
Vlaamse literatuur staat uitsluitend op het
palmares van zijn uitgezuiverde stijl,
gekenmerkt door een boeiende vertelkunst met de juiste woordkeuze Bij
Elsschot dus geen nutteloze veelschrijveri), geen woorden te veel of te weinig,
maar juist genoeg om het zakelijke,
humoristische of sarcastische betoog op
niveau te houden. Kortom, meesterlijk!
De meeste foto's van De Ridder als schrijver werden gemaakt in de jaren vijftig, In
die tijd werd hij door menig persfotograaf
geportretteerd, meer bepaald toen hij de
Constantijn Huyghens-pn^s ontving, toen
hij op zijn zeventigste verjaardag gehuldigd werd en tijdens voorleesavonden in
Nederland.
De samenstelster van het boek 'Van De
Ridder tot Elsschot' is medebezorgster van
Elsschots 'Volledig Werk' en publiceerde
samen met Vic van derReijt 'Elsschot leest
voor. De briefwisseling tussen Willem
Elsschot en Jan.Willerius'
Dirk Stappaerts
°» Museum voor Fotografie, Waalse
Kaai 47 te 2000 Antwerpen. Elsschotfoto's tot 24 april 2000 (Galerie).
Dagelijks van 10 tot 17u. Gesloten op
maandag. Vrije toegang. Info: tel.
03/242.93.00, fax 03/242.93-10.
°» Het boek 'Van De Ridder tot
Elsschot' kost 500 fr.

Onverwachte
situaties
De zevende opdracht in de reeks
'Documentaire Foto-opdrachten Vlaanderen' werd toegewezen aan de fotografe
Elisabeth Broeckaert. Zij opteerde voor
een selectief beeld van huwelijkstradities
en -rituelen zoals die beleefd worden in
de diverse autochtone en allochtone gemeenschappen. Haar kijk op menselijke
en maatschappelijke situaties is zowel
nieuwsgierig als betrokken.
De foto's van Broeckaert vormen geen
klassieke huwelijksreportage maar tonen
die momenten van de huwelijksdag waarop het meest karakteristieke van elk paar
tot uiting komt. Een brede waaier, van de
meest traditionele taferelen tot eerder
onverwachte situaties.
EUsabeth Broeckaert (° 1964) groeide op
in een gezin met vijf kinderen, waarin veel
aandacht besteed werd aan muzikale opvoeding en intense belangstelling voor
alle mogelijke kunstexpressies. Zij studeerde film en fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te

Gent. Reeds in haar opleiding ging haar
voorkeur uit naar de 'documentaire fotografie'.
Met een beurs van de British Council
bracht ze een jaar door in Newport
(Wales) waar ze zich specialiseerde aan
het Gwent College of Higher Education.
Ze maakte er foto-essays van de moederen-baby-afdeling van de Askham Grangegevangenis van York, fotografeerde een
reeks met fans van de koninklijke familie
of van de diverse aspecten van de Britse
western-scène Ze werden alle gepubliceerd in de krant The Sunday Correspondent.
Terug in eigen land leverde Broeckaert
fotografisch werk aan diverse kranten en
tijdschriften. Soms deed zij ook aan reclamefotografie of setfoto's, o.a. voor de succesvolle TV-reeks 'Terug naar Oosterdonck' van Frank van Passel
In 1994 was Broeckaert laureate van de
Belgische Stichting Roeping. Het jaar daarop trok zij naar de verarmde staat Maine,

Werk van Elisabeth Broeckaert

in het noordoosten van de Verenigde
Staten. Zij maakte er het portret van de
familie Moulton, gepubliceerd in De
Standaard Magazine en in het Nederlandse tijdschrift Amerika. De hele reeks
'De wereld van de Moultons' werd geselecteerd voor de Provinciale Prijs voor
Fotografie Antwerpen en verwierf de 'Prix
RTBf' in het Fotografiemuseum te Charleroi. Een selectie van dit werk werd opgenomen in de Bibliothèque Nationale de
France in Parijs.

De schitterende foto's van Elisabeth
Broeckaert in deze tentoonstelling zijn
vergezeld van enkele Uefdesgedichten, geschreven door jeugdauteur Bart
Moeyaert.
(ds)
«• Let's stick together. Foto's van
Elisabeth Broeckaert in het Museum
voor Fotografie, Waalse Kaai 74 te
2000 Antwerpen. Tot 24 april 2000.
Dagelijks van 10 tot 17u. Gesloten op
maandag. Toegang gratis.
16 maart 2000
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NIEUW IN DE BIOS

„BICENTENNIAL MAN
Dit romantische drama wordt verkocht als komedie en is tegelijkertijd een SF-verhaal. Het scenario van Nicholas Kazan is gebaseerd op het verhaal 'Bicentennial man' (in boekvorm vertaald
als: 'Vreemdeling in het paradijs') van wijlen SF-grootmeester
Isaac Asimov. Die schreef het in 1976 ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de VSA.
Regisseur Chris Columbus had de eer te kunnen werken met enkele grootheden van het witte doek: Robin Williams en Sam NeiU.
Jammer genoeg bakte hij er weinig van. Het geheel is één grote,
tranerige puinhoop, die het recht op leven van de kunstmens wil
verdedigen.
^
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Gala van het Nederlandse lied Muziekgala ter
afsluiten van de 'Week van het Nederlandse Lied', vanuit theater Orpheus in Rotterdam. M.m.v. Paul de
Leeuw, Stef Bos, Lenette van Dongen, Boudewijn de
Groot e.a. Zat. 18 maart, Ned. 1 om 2iu.26
" • ö ï ^ The French Lieutenant's Woman De gelyknannige roman van John I^Dwies tot filmscript hera/erken leek
onmogelijk, maar Harold Pinter klaarde de klus op een
bijzonder vindingrijke manier Met Meryl Streep en
Jeremy Irons. Zat. 18 maart, Ned. 1 om 23u.28
^ss;=^ At the end of the day: The Sue Rodriguez Story
Sue Rodriguez' wereld stort In mekaar wanneer haar
man haar in de steek laat en wanneer ze kort nadien te
horen krijgt dat ze lijdt aan ALS, een ongeneeslijke ziekte waarbij de spieren verzwakken en afsterven. Sue wil
op een waardige manier doodgaan. Canadees drama
(op feiten gebaseerd) van Sheldon Larry uit 1998, met
Wendy Crewson en Al Waxman. Zon. 19 maart, VTM om
21U.40
^•^s^v The Two Jakes Amerikaanse misdaadfilm van en
met Jack Nicholson uit 1990. Detective Jake Gittes is
bezig het overspel te registreren van Kitty Berman met
Mark Bodlne, wanneer Jake Berman de kamer binnenstormt en de minnaar van z'n vrouw afmaakt. Berman
vraagt Gittes nu de tapes te vervalsen, zodat het zelfverdediging lijkt.. Met Harvey Keitel, Meg Tilly en
Madeleine Stowe. Maan. 20 maart, VT4 om 22u.40
'^è=^ Met andere woorden Nieuwe reeks afleveringen van het verborgen-camera-programma waarin kandidaten door Carl Huybrechts gevraagd wordt een 'oortje' aan te doen. Als zij ermee instemmen om perfect na
te zeggen wat hen in het oor gefluisterd wordt, krijgen
zij een geldsom. DIns. 21 maart, TV1 om 20u.36
'^^^'
The Paper Amerikaanse film van Ron Howard uit
1994 met Michael Keaton, Robert Duvall en Glenn Close.
Geestige komedie, spelend in een tijdspanne van 24 uur
in rond de redactie van een sensatiekrant. Woens. 22
maart. Kanaal 2 om 21u.25

Robert De NIro en
Robert Duvall In
'True Confessions'.
Dond. 23 maart,
Ned. 3 om 20U.07.

^^s==^ I shot Andy Warhol De fanatieke feministe
Valerie Solanas, het enige lid van de 'Society for Cutting
Up Men' schoot op 3 juni 1968 Andy Warhol neer in zijn
kantoor in New York. Ze gaf zich meteen aan bij de eerste de beste politieagent die ze tegenkwam. BritsAmerikaans docu-drama uit 1997 van Mary Marron, met
Lili Taylor, Jared Harris en Martha Plimpton. Vr|]. 24
maart, Ned. 3 om 23u.26

moet hij evenwel nog wachten tot zijn baas sterft. De robot onderneemt dan een zoektocht naar gelijken om uiteindelijk voor het
Hooggerechtshof zijn erkenning als levend wezen te bepleiten. Als
de regisseur zich had kunnen beperken tot de laatste 11 minuten
Dat het eerste deel mogelijk kinderen nog kan boeien, komt voor- had dit nog een boeiende film kunnen zijn.
al door de robot - gespeeld door Robin Williams - die is gepro- De robot is immers knap gemaakt en zijn 'robotiaanse' trekjes lijgrammeerd om drie wetten te gehoorzamen. Deze drie wetten der ken soms wel op die van de acteur die eronder zit. Voorts is ook de
robotica werden reeds in 1950 door Asimov vastgelegd in het boek de muziek van James Homer wel te pruimen en kan eenfuturist'I robot': hij mag geen mensen verwonden, moet de menselijke sich grapje op zijn tijd (de Golden Gate-brug met een extra verdiebevelen gehoorzamen en zijn eigen bestaan beschermen. Die laat- ping) wel plezieren. Maar voor het overige? Neen, liever niet.
ste twee moeten daarbij steeds in overeenstemming zijn met de Asimov had zeker beter verdiend.
eerste Na het eerste uur krijgt de prent dan toch wat vaart: na
jaren van trouwe dienst vraagt de robot zijn vrijheid. Daarop
Willem Sneer

MEDIA 4-

Onder de aandacht
Een onderzoek vzn Kind en Samenleving wijst uit dat kinderen televisie kijken een beetje zien als het spelen van een
gezelschapsspel. De jeugdige kijkers
beschouwen het - in tegenstelling tot vele
volwassenen - niet als een passieve bezigheid, maar vinden het gezellig om in
gezinsverband naar de buis te staren.
Kinderen die naast televisiekijken ook
andere dingen doen zouden dus zeker
geen (sociale) achterstand oplopen.
Echelon bij wijze van ontspanning:
dat moet 'Big Brother' zijn! Het programma waarin enkele mensen die elkaar van
haar nog pluim kennen met elkaar in één
gebouwencomplex worden gestoken ter
vertier van de kijker is nu ook in Duitsland
te zien. De mediacommissies van de 16
Duitse deelstaten waren er niet over te
spreken dat er in geen enkele ruimte privacy was en daarom hebben de programmamakers de formule lichtjes aangepast.
Zoals ook in Nederland, waar het proDe donderdagavond van TV1 heeft
zich na de camping, het kinderziekenhuis, de politie en Benidorm toegelegd op een 'docu-soap' over het
leven in en rond het Oostendse
Thermae Palace Hotel. Ten tijde van
de opnamen werd het hotel gerenoveerd, liep er een 'paART'-tentoonstelling en kwam de genaamde
Captain Jack een nachtje logeren.
In deze aflevering speelde ene
Jacques Devis een hoofdrol. De man
wordt geacht peperdure bronzen
paarden (het hotel ligt vlakbij de hippodroom) en Zimbabweese kunst
aan de man te brengen, maar hij
slaagt daar niet echt in. Kijkers
genoeg, kopers waren er niet bij.
Haast tot wanhoop gedreven wachtte hij een hotelgast op die - volgens
de omvang van zijn wagen - flink in
de slappe was moest zitten. De man
kwam, keek, maar kocht niet. Iets
wat overigens ook niet gedaan werd
door de inbreker die er er met enkele stukken vandoor ging. Jacques
was in alle staten, zeker toen bleek
dat de vitrinekasten in het hotel allemaal met eenzelfde soort sleutel
konden worden geopend en gesloten. Hoteldirecteur Jef Moons hoorde alles aan en besloot dat het hele
'paART'-gebeuren één van de nagels
aan zijn doodskist was, iets waar we
zo stilaan konden inkomen. De verzekering zou de gestolen werken
evenwel vergoeden en datzelfde zou
ook gebeuren met een duur wollen
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gramma werd ontworpen, gingen er aan
de Duitse versie van 'Big Brother' stevige
discussies vooraf.
-^-. De Raad van Europa oordeelt dat journalisten hun bronnen geheim mogen houden. Enkel wanneer het gaat om een 'dringende sociale behoefte' kan een uitzondering worden toegestaan. Een en ander
betekent dat ook huiszoekingen op redacties en inbeslagnames voortaan uit den
boze zijn.
De NOS wil in samenwerking met de
Nederlandse regionale omroepen een
nieuwszender uit de grond stampen. Het
station zou 24 uur op 24 uitzenden en
gebruik maken van de kanalen waarop nu
al de regionale omroepen zitten. Die
mogen van de Nederlandse wetgever
maar twee uur per dag uitzenden. Het is
de bedoeling om in september van start te
gaan.
• • VT4, Vlaanderens kleinste commerciële station met Britse licentie, wordt.
pak dat door één van de kamermeisjes tegen beter weten in de wasmachine was ingedraaid.
Zoals ook in 'De Mol' - u vergeeft het
ons, maar we zullen blij zijn als er in
de media weer eens over iets anders
wordt gesproken - maakt 'Het leven
zoals het is' van enkele gewone
Vlamingen heuse televisiesterren. En
zoals in een echte soap zijn er dan
ontegensprekelijk mensen voor wie
je meer sympathie kan opbrengen
dan voor anderen. Zo werden we
onpasselijk van het gedrag van

Het nieuwste boek van de populaire horrorauteur Stephen King Is (voorlopig) alleen verkrijgbaar In digitale vorm en vla het Internet.
samen met moederbedrijf SBS overgenomen door het Nederlandse kabelbedrijf
UPC. Dat deed in een recent verleden ook
een bod op Telenet. UPC beschikt al over
een kabelnetwerk in Leuven en in enkele
gemeenten in het Brusselse. Met de overname van SBS krijgt het plots een hele
korf aan progranmia's die het kan verdelen.
naar de keuken, een geste waar het
personeel zich bijzonder cynisch
over uitliet. De verzekeringsbonzen
wilden overigens niet in beeld worden gebracht. Het sfeerbeeld dat we
op TV1 over hen te zien kregen verklaart waarom.
Deze reeks van 'Het leven zoals het
is' kan ons minder bekoren dan eerdere bijdragen. Maar gelukkig is er
ook leven naast TV1, dus genieten
we rustig verder. Of ook de bewoners van de Gentse volkswijk (een
eufemisme) dat doen, is minder

Hotel aan zee

Het leven zoals het is: Hotel - donderdag 9 maart 2000 - TV1
Captain Jack, hitwonder op retour
die een 'legendarische appetijt voor
het andere geslacht' aan de dag
legde. Geen dame was veilig voor zijn
smakeloos geflirt en ook het hotelpersoneel moest er dus aan geloven.
Mocht zo iemand bij ons over de
vloer komen dan zouden wij hem er
ook zo weer uitflikkeren, maar gezien
hij en zijn entourage er blijkbaar voor
betaalden, kon het. Voor geld is
trouwens veel te koop behalve
respect. Ook dat bleek uit deze aflevering: een grote verzekeringsmaatschappij wilde zijn topmedewerkers
eens flink verwennen en dat mocht
wat kosten. De helft van de
Bretoense oesters, kreeft, tarbot en
garnalen kwam onaangeroerd terug

zeker. Vorige week vrijdag verscheen
in De Morgen een artikel over het
schrappen van een soortgelijke
docu-soap over deze kansarme
buurt. Voor wie de argumenten
hoort, is het misschien niet eens zo'n
slecht idee. Op basis van het voorbereidende werk besloot eindredacteur
Ludo Penninckx üat ,,we het leven in
deze wijk beter in een ander documentair genre kunnen behandelen.
Het onderwerp Is te moeilijk gebleken voor een docu-serie." Penninckx
wilde wel, maar hoedde zich er
anderzijds voor te vervallen in
Jambersiaanse toestanden'. Kansarmen worden inderdaad best
geholpen zonder camera's erbij. Het
stigma zou te zwaar zijn.
Krik

Actie beschadiging
In Het Nieuwsblad loopt er sinds enkele maanden een
actie VU-beschadiging Sommige medewerkers (of tegenwerkers) proberen dit te doen door het boegbeeld van de
VU, Bert Anciaux, op alle mogelijke manieren in een slecht
daglicht te stellen Ze proberen elke uitspraak van Anciaux
te misbruiken om hem en de VU nog meer door het slijk
te halen

Men pikt het met dat de chansmatische VU-voorman de
jeugd aanspreekt en op die manier de toekomst voor de
VU veilig stelt Het gebrek aan objectiviteit en neutraliteit
kwam de voorbije weken bijna dagelijks tot uiting met de
zaak van de lichaamsversienngen bij scholieren Elke
lezersbnef rond deze opgeklopte zaak krijgt steevast de
kop Piercing Bertje' Deze betiteling werd voor het eerst
in een lezersbnef gebruikt door Jef Eibers (vanuit Brussel
naar Knokke gevlucht), Vlaams Blokker van het eerste uur

^

Oostenriiic
Ik kan Klara Hertogs in haar bnef over
Oostennjk (WIJ, 9 maart )1) volledig bijtreden en er zelfs nog voorbeelden aan
toevoegen In Afghanistan worden vrouwen door mannen gemarteld en gedood
op grond van verdenkingen, met eens op
feiten
Gaan wi) daartegen ook betogen' Oefenen
WIJ druk uit'
Moeten wi) dan het Oostenrijkse volk
bestraffen omdat een deel van die bevolkmg geoordeeld heeft de vonge regering
te wiUen veranderen' Wat is daar totnogtoe het gevolg van'
Bovendien veranderen kiezers de volgende keer toch weer van mening Het is juist
democratie wanneer de kiezer beslist
Om diezelfde reden betwijfel ik sterk of
het 'cordon sanitaire' ten overstaan van
het Blok wel nut heeft De kiezer zal vroeg
of laat beseffen welk Vlaanderen het Blok
ons voorhoudt, dat het programma van
het Blok mets menselijks, maar oorlog en
vervolging als gevolg heeft Er zijn inderdaad allerlei middelen om het Blok te
bestnjden, voorlichting is daar éen van
Dat IS de plicht van iedere volksnationalist
Margriet Vandamme,
Oostende

Racisme
Het atomium te Brussel staat te verkommeren en dreigt te moeten worden gesloten, wegens geen geld voor renovatie
Minister Sauwens kwam met het schitterende voorstel dit monument te kopen en
met Vlaams geld te restaureren Dit kan
natuurlijk met voor Franstalig België Het
laat bij wijze van spreken nog liever het
atomium instorten dan dat de Vlaamse
regering het met Vlaamse centen zou restaureren
Francofoon Brussel was indertijd ook
gekant tegen de aanwezigheid van de
Vlaamse regering op het Martelaarsplein
Alle gebouwen die toen door de Vlaamse
regering werden gekocht zijn nu prachtig
gerestaureerd De Franse Gemeenschap
kocht toen ook gauw enkele gebouwen
om te verhinderen dat de Vlaamse
Gemeenschap die zou kopen en laat ze nu
verder verkrotten De Franstahgen redeneren opnieuw ,,Nog hever gebouwen
zien verkrotten m Brussel dan dat de
Vlaamse Gemeenschap ze met haar geld
renoveert"
Waar gaan we naartoe' Dergelijk gedrag
van racistische Franstahge politici hoeven
WIJ met te dulden'
Kristof Agache,
Brussel

Agaiev en
Wemmei
Als VU-gemeenteraadshd in Wemmei ben
ik verheugd dat het Agalev-bestuur van de
regio Halle-Vilvoorde afstand neemt van
de expansieve Ecolo-strategie in de
Vlaamse Rand Ik vrees evenwel dat de
sussende woorden van de 'Vlaamse' groenen een minder rooskleunge reaüteit verbergen Politiek secretaris Jos Geysels
heeft bhjkbaar zonder morren het Ecolodictaat aanvaard om af te zien van Vlaamse
kartellijsten in de randgemeenten van
Halle-Vilvoorde
Met haar knieval voor Ecolo gaat Agaiev
trouwens voorbij aan de politieke situatie
op het terrein Enkel gemeenschappelijke
Vlaamse lijsten kunnen een electorale
bedreiging vormen voor de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten Na de
blunder in Wemmei moet Agaiev afiien
van nieuwe tweetalige initiatieven
Kernvraag blijft immers of Agalev-Ecolo
het Nederlandstalige karakter van de
Vlaamse Rand ten volle wil bevestigen in
woord en in daad
Jan Verhasselt,
VU-gemeenteraadslid Wenunel

Bollelces
Waarom heeft de Antwerpse brouwenj De
Koninck zich nog niet gemoeid in het
atomium-debat' Het gaat hier toch maar
liefst over 9 bollekes'
W.F.,
Antwerpen

Een moeiliilc
woord
In uw weekblad las ik een stukje over het
regeringsontwerp betreffende de dotaties
voor leden van de koninklijke familie
(WIJ, 9 maart jl - 'Een bruidsschat voor
Mathilde'') Met de algemene teneur van
het artikel, nl dat monarchie en democratie moeilijk te rijmen vallen kunnen wi|
het alleen maar eens zijn
Beseft uw medewerker echter niet dat hij
alle politiek correct denkenden en zichzeff in het bijzonder belachehjk maakt
door het gebruik van het woord 'democratie' in zijn artikel' „Geen enkele democratische partij kon daarmee instemmen',
schnjft hij over de erg democratische
amendementen van VU&ID21 op het
regenngsontwerp M a w democratische
partijen zijn met voor de democratie, en
de enige ondemocratische partij die dit
land njk is wel Is democratisch ondertussen een scheldwoord geworden' Zo ja,
dan heeft heel het (politiek correcte) estabhshment hier mee schuld aan Wordt het
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met eens dringend tijd om de termen
zoals democratie, fascisme en zelfs racisme enkel nog te gebruiken in hun werkelijke betekenis'
Kris Clauw,
Praeses KVHV, Antwerpen

Verouderde
wetten
Mijn verhaal maken tientallen, zoniet honderden gezinnen jaarlijks mee en dit al
150 jaar Waarover gaat het'
Mijn vrouw is overleden en ons gezin
heeft een minderjarige zoon
Na het overlijden worden alle financiële
rekeningen geblokkeerd zodat het normaal functioneren van een gezin fel
bemoeihjkt wordt
De banken vragen een akte van bekendheid Deze kan maar afgegeven worden
mdien de familieraad wordt samengesteld Die moet waken over de rechten
van de minderjange Een omslachtige procedure om een twijfelachtig resultaat te
bekomen
Alle betrokken partijen zeggen dat deze
wetgeving, die dateert van 17 december
1851, totaal verouderd is maar niemand
doet iets om deze wetgeving te veranderen en IS er al een schamele poging, dan
blijft het initiatief hangen zoals met zovele
andere hervormingen
WIJ, Vlamingen, kunnen er van meespreken de staatshervorming, de sphtsing van
de Sociale Zekerheid, enz
Deze familieraad moet een voogd aanstellen en de wettehjke regehng moet verder
gebeuren door de rechtbank van eerste
aanleg, wat een lange wachttijd inhoudt
Zonder dat het een successie-aangifte
betrof moest ik aan de vrederechter volgende documenten voorleggen huwelijksboekje. titels van eigendom van
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Ik vind het merkwaardig en verontrustend dat de man
zoveel invloed heeft op de journalisten van Het
Nieuwsblad Persoonlijk vind ik lichaamsversienngen een
vorm van kunst Of ze allemaal mooi zijn is wat anders
Zolang er geen dokter is die bewijst dat lichaamsversienngen schadelijk zijn voor de gezondheid kan er volgens mij
niemand iets tegen inbrengen
Hugo van Ransbeeck,
Dendermonde
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onroerende goederen met hun schattingswaarde, schatting handelsfonds hypothecaire schuldvorderingen, andere schulden
spaar- en bankrekeningen van de minderjange spaar- en bankrekeningen van de
gemeenschap, opgave kasbons, beurswaarden brandpolissen polis levensverzekering, opgaven van de kosten van laatste ziekte en begrafenis, een lijst van 6
meerdeqange personen enz
Al deze gegevens zijn nodig om de bewijzen dat de overlevende solvabel is om de
minderjange verder op te voeden
Een wedde-uittreksel wordt echter met
gevraagd, wat normaal het meest logische
zou zijn
Vanuit een zekere woede vraag ik waarom
de volksvertegenwoordigers en senatoren
er met in geslaagd zijn gedurende de
voorbije 150 jaar deze verouderde wetgeving grondig aan te passen te wijzigen en
liefst nog af te schaffen
In welk onwezerüijk land leven wij toch'
Waarom bhjven deze tergende onnodige
en weimg nuttige voorschriften behouden'
Ik ga met meer dan gewone aandacht de
verdere evolutie en imtiatieven volgen,
die deze wetgeving naar de prullenmand
verwijst, waar ze thuis hoort
Etienne Keymolen,
Asse

PS de redactie ontvangt graag
brieven van lezers Naamloze
scheld en smaadbneven gaan de
scheurmand
in De
redactie
behoudt zich het recht voor bneven in te korten en persklaar te
maken Brieven worden voluit
ondertekend tenzij de schrijver
verzoekt initialen te gebruiken
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k hou van bejaarde mannen. Versta me niet
verkeerd, ik heb geen enkele neiging tot
amoureuze relaties met (groot)vaderfiguren. Maar het
praten met mensen op leeftijd is steeds een vertederende
verrijking. Zij houden met hun doorleefde kop nog flink
de blik op de toekomst gericht, hoe kort die voor hen ook
mag lijken. Maar met achter zich de weelde van een pak
ervaring en gezonde boerenwijsheid.

I

• UITSMIJTER
Bejaarde mensen die in stijl 'gerijpt' zijn,
hebben een boodschap, zij verliezen geen
tijd meer aan bagatellen. Een van hen is
Rik Dedapper, 'de man die zijn volk biologisch leerde tuinieren'. Een onvermoeibare pionier én jeugdig enthousiasteling
van 86 jaar, die sinds jaar en dag ijvert
voor gezonde en evenwichtige teeltmethoden. Rik Dedapper is een ridder - en
zeker géén Don Quichote • voor een
wereldvreemde utopie.

ZEVEN DIKKE TURVEN
Er lopen wellicht weinig tuinliefhebbers
rond die nooit iets met Rik Dedapper te
maken hebben gehad onder meer via zijn
duizenden lezingen in de Benelux, zijn
honderden artikels, zijn tientallen boeken
en ontelbare andere publicaties.
Ook vandaag ligt zijn werktafel boordevol,
een bakje puilt uit met grote enveloppen
met daarin artikels voor het maandblad
'De Lelie'. Bijdragen over fruit, groenten,
erfvee, kleinvee, runderen of schapen,
een hele waaier over ziekten en plagen die
de tuin kunnen treffen. Je moet al ver
gaan zoeken naar een thema waar Rik niet
een dozijn teksten over schreef!
Ook de lezers van WIJ kennen hem al
jaren: in zijn sappig en plastisch taaltje
levert hij hen commentaar, maar ook in
Hobbytuin, Het Belang van Limburg,
Gazet van Antwerpen, Het Volk, De
Volkstuin en dan vergeet ik er zeker nog
een handvol. En uiteraard ook zijn blad
De Lelie.
De zeven dikke turven en massa's handleidingen door Rik voor beginners én
gevorderden geschreven, vindt men nog
enkel in de bibliotheek. Bagage die niet
verloren mag gaan voor het nageslacht,
hopelijk komen er snel heruitgaven.
Jaren geleden ontmoette ik Rik Dedapper,
een grote panama-zonnehoed op, in de
proeftuin van zijn Centrum voor
Onderzoek en Voorlichting Biologische
Teeltmethoden op een terrein van de
Hogeschool in Geel. Daar werd geëxperimenteerd en genoteerd: rijen kerngezonde planten, systematisch gecatalogeerd,
her en der gigantische composthopen want deze zijn onontbeerlijk bij gezond
tuinieren.
Rik Dedapper: „Ik denk dat ik mijn rol
als voortrekker ten volle heb kunnen spelen. Het was dertig, veertig jaar geleden
plots in om ecologisch te boeren. Maar al
die idealistische jongelui hadden heel veel
mooie principes over gezond telen, maar
men moest zoeken als een speld in een
hooiberg naar iemand die ook wat realistische 'know how' had over het vak 'landbouw'. Zelf kon ik voortbouwen op een
generatielange liefde voor het vak, gezond
verstand en ervaring. Zowel mijn vader als
mijn grootvader waren immers al ecologische landbouwers 'avant-la-lettre'. {lacht

•

even) Daar kon geen 'groentje' tegenop!"
Rik Dedapper loopt over van vriendelijkheid, toont welgemeende mteresse in
alles en iedereen. Kent iedereen bij naam.
Ook zijn roedel kleinkinderen, met nu
reeds het zesde achterkleinkind! Een
bezig gepensioneerde die schrijft, interviews weggeeft, nog steeds een bron voor
gerenommeerde tuinjournalisten is die
een en ander willen natrekken.
Maar als men raakt aan een van Rik's heilige huisjes - meer respect voor plant, dier
en Moeder Aarde - schiet het vuur uft zijn
ogen. Deze man laat niet met zich sollen.
Maar zoals miljoenen druppels een rots
uithollen, hebben al die jaren van voordrachten, artikels en debatten beslist hun
werk gedaan.

hen te overtuigen de bioteelt serieus te
nemen. Jaak Gabriels, de huidige minister van Landbouw, ken ik nog vanuU zijn
Volksunieverleden.
Ik probeer de mensen ook concrete zaken
te tonen die niet doodgezwegen mogen
worden. Zo deden we bijvoorbeeld proe-

Hij leerde zijn volk
biologisch tuinieren

stokpaardjes. Groenbemesters houden de
grond levendig, geven een natuurlijke verrijking met humus en hoogwaardig leven.
Zij groeien snel, doorploegen de grond
diep via hun wortels en geven veel stikstof Dat werkt zelfs bij een compleet platgespoten woestenij zoals de huidige maïsvelden. En ze zijn ook zo mooi! Wikke of
rode topklaver of zo'n veld teerblauwe
Facelia, dat is gewoon prachtig. Uniek bij
de wisselteeft omdat hij tot geen enkele
gangbaar
geteelde
plantenfamilie
behoort, zodat de grond veel beter hersteh van ziekten en plagen."

Rik Dedapper:
de weelde van
een pak
ervaring...

En de actualiteit?
BEZIGE BIJ
Je woont al meer dan vijf jaar in
een bejaardenflatje in Ceraardsbergen, vlak bij je familie. Mis je
hier je tuin in Ceel niet?
R. Dedapper: „Ik had hier nog wel een
tuintje en op mijn balkon staat nog heel
wat plukvers groen, maar de knieën willen niet meer mee en het hart is zwak. Ik
onderging trouwens een zware hartoperatie - met weefsel van een biologisch
geteeld beest natuurlijk... Gelukkig ging
dokter Wellens uU Aalst die uitdaging nog
wel aan - die keek eerst welk vlees hij in
de kuip had. Ik mag dankbaar zijn dat hij
een oud mens van 79 niet volautomatisch
afschreef, zoals een paar professoren in
Leuven wél deden."
Terwijl hij babbeh over heden en verleden, trakteert Rik op een dampende maaltijd met volle rijst, biogroenten en balletjes hormonenvrij vlees. 'Home Made by
Rik', hier worden geen supermarktschoteltjes opgewarmd in de microgolf!

Je doet het nu toch wat Icalmer
aan, hoop ik (met een blik op zijn
propvolle werktafel)...
R. Dedapper:,,Stilzitten doe ik niet, er is
nog zoveel te zeggen en op te schrijven.
De antwoorden op tienduizenden vragen
moeten toegankelijk zijn, zodat alle kennis niet verloren gaat. Maar de fakkel
wordt wel doorgegeven. Een instrument
daartoe is bijvoorbeeld onze jaarlijkse
bio-tuinkalender Achter De Lelie staat een
goeie redactieploeg met mensen van
allerlei achtergronden, zelfs een echte
meester-molenaar. Een 'meulder' die
enkel biologisch graan maalt - industrieel
behandelde troep komt er bij hem niet in.
Ik correspondeer ook met politiekers om

"Ik erger mij heel erg aan die 'zever' over de
dioxinecrisis. Het gaat hier om enkele zondebokken, tenvijl er een achthonderdtal andere
producten zo mogelijk nog schadelijker zijn
maar gewoon buiten schot blijven. Veel boeren eten liever van hun eigen onbespoten
tuintje, daar mag je zeker van zijn."

ven naar het loodgehalte in groentekolen.
Op dezelfde grond bleek dat bepaalde rassen wel vijf keer meer gif opnemen dan
andere! De zaadhandelaren reageerden
daar niet op, er zijn immense commerciële belangen mee gemoeid."

VAN WOESTENIJ TOT OASE
Geef eens wat tips voor gewone
tuiniers.
R. Dedapper: „In de privétuin moet men
eerst en vooral een bodemontleding laten
doen, dan pas weet men waar de sterke en
de zwakke punten van de grond liggen.
Op een gezonde levende bodem zijn chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen gewoon overbodig. Men gebruikt
natuurlijke mineralen en supplementen
zoals basaltmeel, betonniet of zeewierkalk. Er zijn bijvoorbeeld wetenschappelijke artikels geschreven over de gunstige
invloed van groenbemesters, een van mijn

R. Dedapper: „Ik erger mij heel erg aan
die 'zever' over de dioxinecrisis. Het gaat
hier om enkele zondebokken, terwijl er
een achthonderdtal andere producten zo
mogelijk nog schadelijker zijn maar
gewoon buiten schot blijven. Ik weet wat
de realiteit is, hoeveel honderden pesticiden er werkelijk in omloop zijn en hoe lek
de controles. Veel boeren eten liever van
hun eigen onbespoten tuintje, daar mag je
zeker van zijn. Maar ik weet ook uU ervaring dat er natuurlijke stoffen bestaan die
gif overbodig maken. Ik merk op dat we in
België nog nergens staan tegenover de
buurlanden - waar gif spuiten niet meer
automatisch als een rendabele maar banale zaak wordt afgedaan. Het stoort me dat
de verbruikers - maar ook en vooral het
'groenachtige' beleid - ook na de crisis zo
onverschillig zijn gebleven. En Fytofar
zich maar verkneukelen!"

IVIaar kennen de land- en tuinbouwers wel voldoende alternatieven?
R. Dedapper: „Het is aan ons om alternatieven te bieden, zonder de traditionele
land- en tuinbouwers met alle zonden van
de wereld te beladen. Die mensen moeten
ook de kost verdienen. Door financieringen en contracten, door de dwang van de
markt en onze 'goesting' om spotgoedkope groenten en fruit - zonder één vlekje
op - te kopen, zitten zij compleet vast. Of
hagelblank kalfsvlees van bloedarmoedige
kalveren, of er dan nog smaak aan is, heeft
vandaag blijkbaar minder belang. Zo oogst
de consument wat hij gezaaid heeft; opgefokt en bestraald voedsel. En zo dood als
een pier!"
Ann Van Velthove
16 maart 2000
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