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D eze week wordt in de Conferentie voor 

de Staatshervorming (Costa) verder 

onderhandeld over een zo verregaand mogelijke 

defederalisering van het landbouwbeleid. 

Meerdere concrete stappen worden - althans 

voorlopig - niet van de Costa verwacht. Reeds 

geruime tijd probeert VU&ID de VLD warm te 

maken om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen 

communautaire resultaten te boeken. 

Voor VU&ID gaat politieke vernieuwing en 

staatshervorming hand in hand. Op geen van beide 

terreinen laten de Vlaamse liberalen een doortas

tend beleid zien. Het blijft vooralsnog bij woorden. 

Eind februari verklaarde VLD-voorzitter Kavel De 

Gucht'm een interview met De Standaard dit er 

nog voor de zomer „knopen moeten doorgehakt 

worden over Landbouw en Buitenlandse tiandel. 

En nog voor de gemeenteraadsverkiezingen moet er 

duidelijkheid komen over de gewestbelastingen, de 

afcentiemen op de personenbelasting en fiscale kor

tingen in functie van de eigen bevoegdheden." 

Indien de VLD de daad bij het woord wil 

voegen, moet er snel gehandeld worden. Het einde 

van het parlementair jaar is in zicht, nadien staat 

het politieke bedrijf in het teken van de verkiezin

gen. Wordt er momenteel sowieso nog gepraat over 

de defederalisering van Buitenlandse Handel? Hoe 

en wanneer raken de door De Gucht aangekondig

de maatregelen door de parlementaire draaimolen.' 

Dat de democratische Vlaams-nationahsten 

niet aan de federale regering deelnemen is voor de 

andere partijen geen argument om de communau

taire beloften niet waar te maken. Zo is VU&ID 

betrokken bij een door de federale regering opge

richte communautaire conferentie. Bovendien 

staan de vernoemde eisen in het Vlaams regeerak

koord. 

Overigens speelt de VLD een vals commu

nautair spel. Op verregaande Franstalige eisen als 

de 2,4 miljard fr. voor hun onderwijs en de omzei

ling van de taalwet in Brussel wordt, zonder de 

Costa daarbij te betrekken, probleemloos ingegaan. 

De federale regering had net zo goed de gerechtelij

ke achterstand in Brussel kunnen aanpakken door 

de splitsing van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel-Halle-Vilvoerde. Dat noemt 

Justitieminister Mare Verwilghen (VLD) „een te 

delicaat dossier dat een rijpingsproces nodig heeft." 

Ons inziens zijn heel wat door de 

Vlamingen gewenste eisen meer dan rijp genoeg. 

(evdc) 

Vlaamse rechters in Brussel: 
TWEETALIG 

Franstalige rechters in Brussel: 
EENTALIG 

Dank u Verhofstadt- De Gucht! 

(Lees biz. 3 & 8) 

D at in België èiies communautair is, 
is een open deur instampen. Maar 

voor sommige ieldende politici l<an dit 
cliché niet genoeg worden herhaald. Wat 
zich na de relatieve rust van de krokusva
kantie weer zo plots als communautaire 
koorts manifesteert, herinnert zij die het 
vergeten zijn dat de weg naar meer auto
nomie niet zomaar te stoppen is. 
Integendeel, hoe straffer men poogt te 
doen alsof alles communautair in orde is, 
hoe pijnlijker de weerbots. 

van zijn partijgenoot, de minister van 
Justitie, Mare Verwilghen (VLD) tot stand 
IS gekomen. Zowat de hele Franstalige 
politieke beau monde, de magistratuur 
incluis, heeft dit snelrecht met de grond 
gelijk gemaakt. Eerder was hetzelfde 
gebeurd met het veiligheidsplan en bijna 
met de minister zelf. 
De tactiek die de Franstaligen daarbij han
teren is zo doorzichtig als wat, maar bij
zonder doeltreffend. Een voorstel van 
een Vlaams minister afkomstig zo zwaar 

Belangenconflicten 
Ook deze federale regering struikelt over 
dezelfde stenen waaraan haar voorgan
gers zich hebben bezeerd. Ze doet er ook 
weinig aan om de weg te effenen. Het 
begon reeds bij haar geheime belofte aan 
de Waalse partijen om extra geld voor het 
Franstalig onderwijs uit te trekken, het is 
nooit meer goed gekomen. 
BIJ zijn aantreden heeft premier 
Verhofstadt beloofd de oude politieke 
geplogenheden achterwege te laten, 
men heeft hem het voordeel van de twij
fel gegund. Negen maanden later is de 
ontgoocheling groot. Verhofstadt rijdt 
verder op dezelfde oude tram en heeft 
ondertussen de rand van de ongeloof
waardigheid bereikt. 
Neem nu de wijze waarop het snelrecht 

afbreken dat tegenstemmen de enige 
uitweg is, daarbij deze dreiging voldoen
de herhalen en laten aandikken door 
andere partijen. Ondertussen, in discrete 
salons, een mogelijke goedkeuring sug
gereren door het dossier aan een ander 
dossier te koppelen Vervolgens de eerste 
minister de potten laten lijmen door hem 
nieuwe toegevingen in een ander dossier 
af te luizen 
WIJ stellen het nu een beetje lachwek
kend voor, maar hoe anders Is de goed-
keuhng van het snelrecht tot stand geko
men? Door het dossier aan de uitbreiding 
van het aantal Frans-eentalige magistra
ten in Brussel te koppelen. Dit is natuur-
lijkje reinste chantage, een recept waar
van de Franstalige partijen en inzonder

heid de PS de finesses in handen hebben. 
Wij schreven hier reeds eerder dat het 
kabinet-Verhofstadt van de ene stuntel
partij naar de andere sukkelt, maar dat de 
eerste minister zich nu ook nog tot der
gelijke koehandel heeft geleend, degra
deert hem tot nieuwe loodgieter, het zal 
hem biyven achtervolgen. De Verhofstadt 
van de burgermanifesten en van de nieu
we politieke cultuur is ver weg van de 
ambitieuze premier die ons de model-
staat heeft beloofd. 
Deze vaststelling moet de partijen in de 
Vlaamse regering tot nadenken stem
men. Beweren dat de regering-Dewae/ 
onder curatele van Verhofstadt staat Is 
wellicht te sterk uitgedrukt, maar ver
woordt de vrees die in Vlaanderen leeft. 
De bemoeizucht van de federale regenng 
inzake regionale matehes groeit met de 
dag. Deze opstoot Is verklaarbaar Er is 
het opbod onder de Waalse regenngspar-
tljen. De PRL van Louis Michel neemt tot 
groot ongenoegen van Elio Dl Rupo dui
delijk de allesoverheersende rol van de PS 
over, de PS wordt op haar beurt aange
vreten door Ecolo dat de ambitie koestert 
'de grootste linkse partij van Wallonië' te 
worden. In die sfeer staan de Waalse par
tijen elkaar voortdurend naar het leven: 
terwijl Michel de wereld verbetert, valt Dl 
Rupo Vlaamse ministers lastig en speelt 
Ecolo de derde hond op zoek naar het 
been. 

Het enige waardoor Verhofstadt zich kan 
redden is de ondankbare rol van blusap-
paraat en zorgen dat de Vlaamse regenng 
van zijn partijgenoot geen communautai
re avonturen zoekt, in die zin kan 'onder 
curatele' misschien wel correct zijn Maar 
de Vlaamse regenng moet vooruit wil ze 
tegemoetkomen aan de verlangens en 
verwachtingen van de Vlaamse bevolking. 
Meer bevoegdheden voor Vlaanderen, 
dat is ook de reden waarom VU&ID tot de 
Vlaamse regering is toegetreden en mee 
de Conferentie voor de Staatshervorming 
voorzit. 

En al werden bij voorbaat tal van onder
werpen voor bespreking met-vatbaar ver
klaard toch staat nog voldoende op de 
agenda om nog een tijdje zinvol met de 
Costa door te gaan. De defederalisehng 
van de Landbouw is een mooie zaak, en 
smaakt naar meer. 
Men voelt echter met de klompen aan 
dat de Franstaligen - via uitspraken als 
deze over de faciliteitenbhef, de bijko
mende Franstalige magistraten, het om
streden gerechtelijk kanton in Vlaams-
Brabant en gelijkaardige dossiers - de 
communautaire vrede en de staatsher
vorming aan het doodknijpen zijn. 
Het mag dan ook niet verbazen dat de 
VU&lD-fractie in het Vlaams parlement 
het eerste belangenconflict van deze 
legislatuur liet goedkeuren. 

Maurlts van Uedekerke 



Vlaamse doventelefoon 
Sinds vorige week kunnen doven ook 
contact opnemen met de Vlaamse infolijn. 
Dit systeem werd 'Teletolk'gedoopt en 
maakt gebruik van een beeldscherm met 
tekst waarmee kan worden 
gecommuniceerd. Teletolk is iedere werkdag 
van 9u. tot 19u. beschikbaar en kost niet 
meer dan de normale dienstverlening. 
Slechthorenden of doven bellen het nummer 

078/15.78.78 en kunnen zo hun boodschap -
middels een schermtekst of mondeling -
doorgeven. De tussenpersonen van de 
infolijn weten dat zij zich discreet moeten 
gedragen. Belgacom heeft inmiddels 200 
zgn. altotoestellen ter beschikking gesteld 
van - bij voorkeur particuliere - doven. Op 
termijn zal het tolkenwerk gebeuren per 
computer. 

Tijdelijk! 
„Het is immers de mening van de Commissie dat liet 
wettelijk faciiiteitenstelsei op administratief gebied, 
slechts tijdelijk een dwingende betekenis zal hebben, en 
zijn praktisch belang zal verliezen, in de mate dat het 
aan deze streken aangepast onderwijsstelsel vruchten 
zal dragen " 
André Gilson, gewezen minister van Binnenlandse 
Zaken. Uit het aanvullend verslag bij het wetsontwerp 
over de faciliteiten. Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, Commissie voor Binnenlandse Zaken, 9 februari 
1962{i). 

• DOORDEWEEKS • 

Een 32-jarige huismoeder urt 
Mechelen zat een week in de cel omdat 
ze, volgens het parket, een taxirit van 
200 fr. weigerde te betalen. De vrouw 
had evenwel betaald... 

Bovenop de 111 miljoen smeer
geld die de Agusta-SP'ers moeten terug
betalen, krijgen ze nu ook nog eens een 
rekening van 8 miljoen f r voor de 
gerechtskosten gepresenteerd. 

In Brussel werd vorige week het 
Vooruitstrevend Republikeins Genoot
schap boven de doopvont gehouden. 
Met in zijn rangen onder meer Ludo 
Abicht, Kris Merckx en Jaap Kruithof wil 
het genootschap de roep voor een repu
bliek geen alleenrecht van extreem
rechts laten worden. 

Uit de echt gescheiden mannen 
zouden vier keer meer zelfmoord ple
gen dan uit de echt gescheiden vrou
wen. 

Vorig jaar produceerde de 
gemiddelde Vlaming al even gemiddeld 
14 kg. minder restafval dan het jaarge
middelde van 1998. Per persoon 
bedroeg de afvalberg nog wel 176 kg. 
Gemiddeld. 

We vinden er met z'n allen heus 
wel een creatieve tussenweg voor, maar 
tot nader order is telefoneren in de 
wagen enkel nog mogelijk met een han
denvrije infrastructuur 

Minister van Defensie Flahaut 
verbiedt zes militairen van het Belgisch 
leger deel te nemen aan het WK-skiên 
voor militairen in Oostenrijk. 

Kinderen met laaggeschoolde 
ouders stromen nog altijd minder door 
naar de universiteiten. 

Maandag jl. is het proces rond de 
ontsnapping van Dutroux van start 
gegaan. 

De Standaard berichtte over de 
precaire financiële situatie van nogal wat 
advocaten, voor wie weet heeft van de 
soms ronduit schandalige arbeidsom
standigheden en -voorwaarden van 
(hoofdzakelijk) jonge advocaten kan dit 
geen verrassing zijn. Niet zelden is hun 
inkomen kleiner dan dat van de cliënten 
waarvoor zij pro deo 'moeten' pleiten. 

Tot slot: de eerste Nekka-wed
strijd is gewonnen door Cherchez-la-
femma. En nu u! 

AFRIKAANSE MISSIE 

Federaal minister van Buitenlandse Zaken 
Louis Michel (PRL) ging vijf dagen op mis
sie in Centraal-Afrika. Een parlementaire 
delegatie van de meerderheidspartijen en 
twee leden van de oppositie, waaronder 
Pons Borginon (VU&ID), reisden mee. 
Bijna alle landen en de regeringsleiders 
ervan die betrokken zijn bij de oorlog in 
de regio van de Grote Meren werden 
bezocht: Congo, Angola, Oeganda, 
Zimbabwe. Begin april vliegt Michel, 
samen met premier Verbofstadt (VLD) 
naar Rwanda. Pas dan is de Afrika-trip 
afgerond. 

Wat heeft het bezoek van de vice-premier 
opgeleverd? De nodige media-aandacht en 
voorts, geopolitiek beschouwd, weinig 
concreets. Dat was, allicht, ook niet de 
bedoeling. Het gebied aan de Grote 
Meren is een wespennest. Het grondge
bied van Congo wordt voor tweederde 
bezet door vreemde troepen en rebellen. 
Er wordt nog steeds gevochten, ondanks 
de vredesakkoorden van Lusaka. Elke 
betrokken partij heeft daarbij zijn interre
gionale belangen. Michel liet uitschijnen 
een bemiddelaarsrol te willen opnemen. 
Dat werd op gejuich onthaald door de 
Congolese president Laurent-Désiré 
Kabila, maar niet door de politieke lei
ders van de andere betrokken landen. 
Overigens is het lang niet zeker dat de 
voorstellen van Michel door de Europese 
mogendheden en de Verenigde Staten 
worden ondersteund. 

ROMEINSE KEIZERS 

Is de Afrika-reis een maat voor niks 
geweest? Nee, er is de poütieke vaststel
ling dat de federale regering, na tien jaar 
uit Congo te zijn weggebleven, terug offi
ciële diplomatieke relaties met het land 
heeft aangeknoopt. Men is wederom, 
zoals dat heet, 'on speaking terms'. 
De vraag rijst welke prijs daarvoor wordt 
betaald. Een onvoorwaardelijke steun aan 
Kabila? De Congolese leider is in zijn land 
almaar minder geliefd. De meegereisde 
parlementaire delegatie vraagt een beteke
nisvolle verhoging van de middelen voor 
humanitaire acties in Centraal-Afrika. 
Voorwaarde is dat de minister van 
Buitenlandse Zaken om de zes maanden 
een concreet en geïntegreerd plan aan het 
parlement voorlegt. 

Fons Borginon: ,,De nood van de 
Centraal-Afrikaanse bevolking is schrij
nend. We mogen de plaatselijke bevolking 
niet gijzelen wegens de slechte kwaliteit 
van hun heersers. Niettemin is en blijft 
Kabila een dictator. Zijn economisch 
beleid is rampzalig. Ik vergelijk hem met 
de laatste keizers van het Romeinse Rijk. 
Het enige dat toen nog functioneerde, 
waren de pretoriaanse garden van de 
heersers." 

BELCIQUE a PAPA? 

Het buitenlands beleid dient niet zelden 
voor binnenlands gebruik. Met een uiterst 
ambitieus man als Michel wordt het daar-

Ookde 

Brusselse 

beurs komt 

opnieuw 

opmerlcelQk 

snel-recht... 

om opletten geblazen. „De minister van 
Buitenlandse Zaken", aldus Fons 
Boi^non, „dreigt in Centraa-Afiika het 
beeld op te hangen van een unitair firan-
cofoon België. Michel moet een politiek 
met reële inhoud en vooral een modem 
beleid voeren. We merkten dat sommige 
Congolezen zelf neo-koloniale verwach
tingen koesteren. Alsof we nog leven in 
het Belgique a Papa." 
Overleg met de gemeenschappen is 
bovendien noodzakelijk. VU&ID-fractielei-
der in het Vlaams parlement Paul Van 
Grembergen wil de discussie over het 
soort buitenlands beleid dat door de fede
ratie moet gevoerd worden op de agenda 
van het Vlaams parlement plaatsen. Er is 
het Vlaams regeerakkoord waarin princi
pieel werd overeengekomen „dat het 
Belgisch buitenlands beleid moet omge
vormd worden tot een buitenlands beleid 
van de Belgische federatie." 
Van Grembergen hekelt tevens de dubbel
zinnige houding van Michel tegenover de 
mensenrechten. „Hij houdt niet op het 
respect voor de mensenrechten als toets
steen voor de buitenlandse politieke naar 
voor te brengen. Maar, in Centraal-Afrika 
handelt en tafelt de minister zonder 
schroom met gewetenloze leiders." 

GRATIS OP TREIN? 

De gunstmaatregelen om gratis of goed
koop te sporen zijn niet meer te tellen. 
Die groepen die echter praktische en 
financieel voordelige maatregelen behoe
ven om met de trein te kurmen reizen, 
worden niet zelden in de kou gelaten. 
Zo is de NMBS bijzonder onvriendelijk 
voor gehandicapte treinreizigers. De 
Nationale Maatscbappij voor Belgische 
Spoorwegen gedraagt zich ter zake zelfe 
erg hypocriet. In reclamespotjes worden 
rolstoelgebruikers vertoond die pro
bleemloos naar de trein worden begeleid. 
In werkelijkheid hebben deze mensen alle 
moeite van de wereld om in de meeste sta
tions behoorlijk te worden gediend. In 
feite is de NMBS wettelijk daartoe ver
plicht, maar, zo fiihnineert Maria Daems 
van de Gilde van de Voetganger „onze sta
tions zijn het minst gehandicaptenvrien-
delijk van heel Europa." 
Daarover stelde VU&ID-kamerlid Pis Van 
Weert een vraag aan federaal minister van 
Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo). Van 
Weert ging specifiek in op de problemen 
van blinden. Zo laat de Vlaamse vervoers
maatschappij De Lijn toe dat begeleiders 
van blinden gratis mogen meereizen. De 
NMBS weigert dit tot dusver. ,,ZaI de 
NMBS gelijkaardige maatregelen onderne
men en wil de minister daarover onder
handelen met de spoorwegmaatschap
pij?" Durant beloofde daarvan werk te 
maken. 

23 maart 2000 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, mijn hersens zijn zoals de schatkist: leeg. 
En mijn verdriet is zoals het gat in de schatkist: groot. Nu blijkt toch 
wel dat uw gewaardeerde collega Peter Renard zijn heil gaat zoe
ken bij de sossen van het witte T-shirt. Jarenlang heeft deze fijne 
vent zich ingezet voor een leefbare samenleving, niet in het minst 
in het VU-huishouden. En verdorie; de Janssens is ermee weg. Gij 
moet een nieuwe vos geen streken leren om een oude binnen te 
halen. En wedden dat dien Reinaert,nog het geluk gaat hebben om 

bij Phara van Ter Zake te mogen gaan aanschuiven? Natuurlijk 
begrijp ik ook uw situatie: gij, bij uw Vlaamse Uiterst Idealistische 
Democraten, kunt zo'ne bekwame mens niet zomaar zijn wedde 
uitbetalen, zelfs niet voor een materie waarin hij wél onderlegd is. 
De Rooie Rutten, een braaf Intemationale-lid van het eerste uur, 
heeft het mij met betraande ogen - de geest van Rodenbach zat ook 
bij hem niet meer in de fles - verteld: 't zijn de kameraden van 
vroeger niet meer. Toen was voorzitter worden nog een eer, nu zijn 
ze blij dat ze iemand hebben die het voor een ministerswedde wil 
doen. „De SP", zo zegde hij mij De Liedekerken, „moet eens stop
pen met het kopen van mensen." Jarenlang heeft de Rooie Rutten 
zijne spaarpot gekraakt om nu te moeten vaststellen dat het enige 

dat hij aan al die braadfeesten overhoudt een flinke kater is. En da 
de SP hem nog 400 fr. schuldig is - percentage op de ledenwerving 
- maar dat hij die waarschijnlijk nooit zal krijgen omdat hij niet to 
de belangrijkste schuldeisers behoort. De Rooie Rutten is het bei 
en dat willen de Janssensen, Stevaersen en Vandelanogeens nie 
inzien. 
Maar dan kom ik nu tot de kern van zijn probleem: hij wil de SP 
top van toen en nu een weekske in de bak laten zetten omdat u 
hem nog geld moeten, maar dat zal bij die figuren niet pakker 
zeker? 
Uw roodaangelopen. 

De Gele GeeraertJ 

• DOORDEWEEKS • 

UITBREIDING FACILITEITEN 
In maart 1999 keurde de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een wetsont
werp over de hervorming van de gerech
telijke kantons goed. Die wet, normaliter 
in werking tredend op 1 september a.s., 
wijzigt enkele artikels van de wet van 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken. 
Dat heeft tot gevolg dat de vrederechter 
van het nieuwe gerechtelijke kanton 
Heme-Sint-Pieters-Leeuw via een taaiexa
men verplicht is te bewijzen dat hij de 
Franse taal kent. Bovendien kunnen alle 
inwoners van het kanton zich in het Frans 
tot de rechtbank wenden. 
In het betreffende gerechtelijke kanton is 
enkel de gemeente Bever een faciliteiten
gemeente. Wettelijk gelden de faciliteiten 
daar enkel voor bestuurszaken niet voor 
gerechtszaken. Overigens zouden door de 
wetswijziging alle inwoners van het kan
ton en dus niet enkel deze uit Bever 
beroep kunnen op een gerechtsprocedure 
in het Frans. Op die manier worden de 
bestaande faciliteiten niet enkel gehand
haafd, ze zijn ook van toepassing op een 
groter publiek én ze worden verruimd tot 
tweetaligheid van het vredegerecht in een 
gebied, waar volgens de wet van 1935, 
„de gerechtelijke procedure integraal en 
exclusief in het Nederlands moet verlo
pen." 

MISPLAATST 

Eerst diende de Vlaamse regering tegen 
de wetswijziging een beroep tot vernieti
ging in bij het Arbitragehof Het Hof wees 
het verzoek de wet te schorsen af. De fede
rale regering verdedigde voor het 
Arbitragehof dat het de bedoeling is van 
de wetgever de taaUcennisvereiste in te 
voeren in alle kantons waarin een taal
grensgemeente is gelegen. Deze argumen
tatie werd nooit meegedeeld aan het par
lement! De federale regering bedroog niet 
enkel de parlementsleden, ze maakte ook 
gebruik van een redenering die misplaatst 
is. Taalgrensgemeenten zijn immers geen 
faciliteitengemeenten. En er is meer. De 
argumentatie van de federale regering ver
hulde dan nog eens de waarheid of de 
werkelijke bedoeling. Het gaat hier om 
alle inwoners van het betreffende kanton 
en dus niet enkel deze van de taalgrens
gemeenten, laat staan van de faciliteiten
gemeente Bever. 

BELANGENCONFLICT 

Stel u voor, federaal Justitieminister Mare 
Verwilghen (VLD) verdedigt het wetsont
werp in de Kamer van Volksvertegen
woordigers met de argumenten 'klant
vriendelijkheid' en 'goede rechtsbede
ling'. 

In de kantons Aat-Lessen en Edingen-Lens 
is de enige officiële gerechtstaai het Frans. 
Daar geldt geen klantvriendelijkheid en 
goede rechtsbedeling voor de kantons 
Ronse en het tweede kanton Kortrijk. 
Op initiatief van de VU&ID-fî ctie roept 
het Vlaams parlement een belangencon
flict tegen de wetswijziging in. Dat is een 
conflict waarbij de belangen van de staat, 
de gemeenschappen of de gewesten ern
stig worden geschaad door het doen of 
laten van één van de andere overheden. 
Toetssteen hierbij is de federale loyauteit. 
Die werd overtreden door de federale 
regering zelf. Die heeft - middels een slui
pende besluitvorming - de taalhomogeni
teit van het Vlaams gewest ernstig aange
tast. 

PS en Ecolo 
zoeken 

argumenten 
om één en 

ander snel tot 
zUn recht te 

laten komen. 

y^' 

r\ e federale regering besliste het aantal toegevoegde 
rechters in Brussel te verdubbelen. Daarmee wordt 

de taalwet van 1935 feitelijk overtreden. VU-voorzitter 
Geert Bourgeois roept de Vlaamse juridische en 

academische wereld op tot massaal verzet. 

Bourgeois wil 
massaai verzet 

Heeft u ook een ambivalent gevoel tegen
over de paarsgroene federale regering? Nu 
en dan voert deze regering maatregelen In 
die op instemming van de geliele bevoll<ing 
kunnen rekenen. Het federaal kabinet wil 
positieve, geruststellende, hoopvolle signa
len uitsturen. Ze beseft dat een wantrouwi
ge bevolking deze tekens nodig heeft. De 
voorziene maatregeien worden niet zelden 
theatraal voorgesteld. Alsof de ministers 
baden in een vat vol emoties. Tot ze eufo
risch, beneveld en zelfs agressief worden, ,de 
partijtenoren van de meerderheidspartijen 
elkaar uitmaken en afdreigen en de ver
wachte beslissing opeens een 'ernstig pro
bleem' voor de cohesie van de coalitie 
vormt. 

De federale meerderheidspartijen definiëren 
een dergelijke werkwijze als een 'open 
besluitvorming' of 'nieuwe debatcultuur'. 
Tot nu toe lijkt de bevolking daahn te gelo
ven. Hoelang nog? Achter de wijze waarop 
het zogenaamde debat naar een werkelijke 
beslissing evolueert, valt een tweede con
stante waar te nemen. Ons lijkt de vermeen
de mogelijkheid om eikaars wensen en 
standpunten te bekntiseren een opgezet 
spel. Het Is alsof de federale communicatie
specialist Noêl Slangen een uitgekiend sce
nario schrijft waarin de ene meerderheids

partij de ene dag en de andere partij de dag 
daarop een gepeperd communiqué de 
wereld mag insturen om - In het licht van de 
gemeenteraadsverkiezingen - de achterban 
te paaien. 
Geen beklijvend toneelstuk zonder een 
'derde bedrijf'. Daarin wordt voor de scher
men een inhoudelijk debat gevoerd en ach
ter de schermen een communautair verge
lijk nagestreefd. De groenen en de 
Franstalige socialisten benadrukten voor de 
camera's geen snelrecht te willen dat de 
zwakkeren viseert, leggen de klemtoon op 
preventie en nazorg. De 'Vlaamse' liberalen 
willen criminelen en hooligans meteen bij de 
horens vatten om het veiligheidsgevoel aan 
te scherpen, in de Hoge Vergadehng, waar 
de senatoren er voor spek en bonen bij zit
ten, komt de 'eerste' minister met breed 
handgebaar een opstel voorlezen waarin alle 
vernoemde klemtonen netjes worden opge
somd. 

Tot slot komt de kat op de koord en bieden 
de opgejaagde Vlaamse liberalen in ruil voor 
'hun snelrecht' de Franstaligen een commu
nautaire toegift die kan tellen Zo wordt het 
aantal toegevoegde rechters in Brussel ver
dubbeld. Ons weekblad noemde dergelijke 
rechters ooit 'samsonite-rechters'. Ze kun
nen nu eens hier dan weer daar worden 

ingezet. Met het koffertje in de hand moe
ten ze zich deze keer naar de rechtbank van 
eerste aanleg in Brussel wenden. Die rech
ters vallen buiten het taaikader, moeten 
geen taaiexamens afleggen. Natuurlijk 
wordt daarmee de taalwet van 1955 over
treden. Die bepaalt dat tweederde van de 
rechters van eerste aanleg In Brussel tweet
alig moet zijn. Op één of andere manier heb
ben de Franstaligen de toepassing van die 
wet steeds omzeild. En uit pure onwil wei
gerden de vele Franstalige magistraten -
toch geen onverstandige mensen - het 
Nederlands te leren. Daardoor raakte het 
aantal voor de Franstaligen openstaande 
betrekkingen niet ingevuld. Aan tweetalige 
magistraten van de Nederlandstalige taalrol 
is er evenwel geen gebrek. De Franstalige' 
magistraten op hun beurt Heten liever de' 
onhoudbare situatie aanmodderen waar
door een gerechtelijke achterstand ont
stond in de hoop bij de ene of andere minis
ter hun slag thuis te halen om de taalwet 
feitelijk te kunnen wijzigen. 
De Franstalige partijen maakten handig 
gebruik van de ultieme wens van de Vlaamse 
liberalen om het snelrecht voor Euro 2000 in 
te voeren. Op die manier kon de druk op de 
ketel worden gezet en ging Justitieminister 
Mare Verwilghen (VLD) overstag. Dat is 
geenszins In een handomdraai of op het 
laatste moment beslist! Eerst drongen de 
Franstaligen op een herziening van de taal
wet aan, nadien richtte Verwilghen een 
commissie Gerechtelijke Achterstand OQ. Die 
adviseerde hem de taalwet tijdelijk op te 
schorten en de taaiexamens te versoepelen. 
Het eerste raakte in januari 2000 niet door 
de ministerraad. Deze keer haalden de 
Franstaligen wel hun slag thuis. Niet enkel 
het aantal toegevoegde rechters wordt ver
dubbeld, ook de taaiexamens, zo kondigt de 
minister aan, worden versoepeld. 

(evdc) 
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Zoals Vlaams volksvertegenwoordiger 
Marino Keulen (VLD) heeft u zich misschien 
ook al eens afgevraagd wie er in 
aanmerking komt om mee te rijden in de 
wielerploeg 'Vlaanderen 2002'. Het project 
startte enkele jaren geleden in het kader 
van het werkgelegenheidsbeleid en wilde 
kansen verschaffen aan jonge, talentvolle 
wielrenners. Deze doelstellingen gelden 
onverminderd, aldus het antwoord van 

Vlaams minister van Sportfohan Sauwens, 
die tegelijk verwees naar enkele succesrijke 
wielrenners die hun carrière bij deze ploeg 
startten. Tom Steels en Kurt Van de Wouwer 

zijn ongetwijfeld de meest gekende namen. 
De huidige contracten duren telkens één 
jaar en de „selectie wordt gemaakt op 
grond van rapporten van de semi-
professionele beloftenteams. Deze 
rapporten worden getoetst aan de inzichten 
en ervaringen van de sportdirectie, die de 
beste beloftevolle jongeren meermaals zelfs 
aan het 'werk' ziet (...)." De begroting 
voor dit jaar voorziet 129 miljoen fr 

• WETSTRAAT ^ 
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w laams minister van Binnenlandse 
Aangeiegenineden Jolian 

Sauwens (VU&ID) lieeft zijn bezoel< aan de zes 
Viaamse faciiiteitengemeenten rond Brussel 
afgewerl<t. De omzendbrief van de Vlaamse 

regering in verband met de toepassing van de 
faciliteiten blijft onverminderd van l<racht. 

Sauwens reed 
'Ronde van de Rand' 

Kort na het aantreden van de nieuwe 
Vlaamse regering en aan de vooravond 
van de Gordel, liet de burgemeester van 
Wezembeek-Oppem weten dat hij de 
omzendbrief van Leo Peeters (SP), de 
voorganger van huidig Vlaams minister 
Binnenlandse Aangelegenheden Johan 
Sauwens, naast zich neer zou leggen. De 
brief verpUcht de Franstaligen in de zes 
faciliteitengemeenten telkens opnieuw 

een vertaling van Nederlandse documen
ten aan te vragen. 

DIALOOG 

De nieuwe minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden liet zich niet vangen 
door de uitdagende uitlatingen van de 
burgemeester van Wezembeek-Oppem. 
Vanop de flets antwoordde hij niet te wil-

Van de casteele wijst 
op rol agro-industrie 

In de plenaire vergadering van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers werd het verslag van 
de dioxinecommissie besproken. Eerst werd de 
bespreking uitgesteld omdat de huidige 
bevoegde ministers het niet nodig vonden de 
discussies bij te wonen. Uiteindelijk werd fede
raal minister van Landbouw Jaak Gabriels (VLD) 
opgetrommeld: „ik heb pas een kwartier gele
den vernomen dat ik hier aanwezig moest zijn." 
Even later kwam ook minister van Volksgezond
heid Magüa Aelvoet (Agaiev) het halfrond bin
nengewandeld. 

Veel animo wekte het debat hoe dan ook niet. 
Enkel de commissieleden zelf namen er aan 
deel, zij stemden verdeeld over een nochtans 
Interessant rapport van een zeer markante 
gebeurtenis in de politieke geschiedenis van 
België. De CVP diende een 'alternatief' verslag 
in. 
Na acht maanden onderzoek en achthonderd 
uren ondervraging worden in het 'oorspronkelij
ke' rapport wel degelijk structurele oplossingen 
aangereikt voor het vermijden van een dergelij
ke cnsis Juist daarom heeft de ondervoorzitter 
van de commissie Annemie Van de Casteele 
(VU&ID) zich onthouden De politica vindt het 
niettemin uiterst jammer dat de politieke ver
antwoordelijkheid achter een mistgordijn is blij
ven hangen. „Partijpolitieke belangen haalden 
het hier op intellectuele eerlijkheid. De getuigen 

trokken soms zelf het boetekleed aan, maar 
hiervan mocht niets in het verslag staan. Begrij-
pe wie kan. Er was altijd wel iemand die de nei
ging had de werkzaamheden te saboteren. Dat 
premier Verhofstadt (VLD) geen enkele verant
woordelijkheid draagt en de huidige ministers 
van Volksgezondheid en van Landbouw in het 
verslag niet eens genoemd worden, is eveneens 
te danken aan de blauwgroene mol." 
Dat betekent niet dat de vorige rooms-rode 
regering van schuld wordt vrijgepleit. „Mede 
door de jarenlange politisering van benoemin
gen en bevorderingen was de administratie niet 
voorbereid op een dergelijke crisis. Vooral de 
CVP draagt hier een verpletterende verant
woordelijkheid. Boerenbond heeft als lobby 
jarenlang op het beleid doorgewogen. Land
bouw bleek niet in de eerste plaats bekommerd 
om de risico's voor de consument. Ook het 
Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) heeft 
deze strategie gevolgd." 
Uiteindelijk legde Van de Casteele de vinger op 
de grootste wonde ,,De afstand tussen consu
ment en producent wordt steeds groter. De 
agro-industrie en de toenemende druk om 
almaar goedkoper te produceren, drijft veevoe
derfabrikanten naar minderwaardige grondstof
fen en zet aan tot een parallel circuit dat aan 
alle controle ontsnapt." 

(evdc) 

Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
gentieden Johan Sauwens bezocht de zes 

faciliteitengemeenten. 

len ingaan op provocaties. In het belang 
van alle inwoners van de faciliteitenge
meenten stond de minister een dialoog 
voor met de gemeentebesturen van Kraai-
nem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-
Rode, Drogenbos, Linkebeek en Wemmei. 
Belast met het toezicht op de lokale bestu
ren, wü minister Sauwens rond concrete 
gemeentelijke aangelegenheden opbou
wend samenwerken met deze Vlaamse 
gemeenten, zoals met de 302 andere 
gemeenten van het Vlaams gewest. Inhou-
deUjke discussies over de omzendbrief 
van zijn voorganger moeten uitgeklaard 
worden door de Raad van State of behan
deld in de Conferentie voor de Staatsher
vorming (Costa). 

RONDE 

De minister startte zijn 'ronde' in Kraai-
nem, waar hij instemde met de creatieve 
vondst van burgemeester Maricq om 
Franstalige inwoners via een terugzend-
strook in het gemeentelijk infoblad de 
mogeüjkheid te geven de vertaling van 
documenten - alvorens deze verstuurd 
worden - aan te vragen. Het principe dat 
Franstaligen die dat wensen, hun vertaling 
persoonlijk en telkens opnieuw moeten 
aanvragen, wordt hiermee niet geschon
den. Daarnaast engageerde de minister 
zich o.a. voor de restauratie van de Sint-
Pancratiuskerk en maakte hij kennis met 
de vzw De Rand. 

In Wezembeek-Oppem, waar de aanslag
biljetten voor de milieubelasting onmid
dellijk in de taal van de betrokkenen werd 
verzonden en dus in tegenstrijd waren 
met de omzendbrief, deelde Sauwens mee 
dat de geïnde gelden integraal terugge
stort moesten worden. Verder opperde hij 
ook dat deze gemeente aan het biblio
theekdecreet moet voldoen. In gemeen
schapscentrum De Kam had hij een 

onderhoud met o.m. de Randkrant. 
Vervolgens reisde de minister naar Sint-
Genesius-Rode, waar de ontvangst eerder 
koel was. Het schepencollege, waar ook 
FDF-volksvertegenwoordiger Georges 
Clerfayt deel van uitmaakt, had afgespro
ken geen woord te zullen reppen over de 
omzendbrief Peeters. Minister Sauwens 
maakte onomwonden duidelijk dat hij in 
geen geval zal aanvaarden dat de gemeen
teontvanger zou gestraft worden omdat 
hij, tegen de wil van het college in, de 
omzendbrief correct had toegepast. 
Na de kerstvakantie waren Drogenbos en 
Linkebeek aan de beurt. In Drogenbos, 
waar er communautaire vrede heerst, was 
de ontvangst warm. Christian Van Eycken, 
Vlaams volksvertegenwoordiger en burge
meester van Linkebeek, trachtte de minis
ter te paaien. Zo vroeg hij steun voor een 
sportterrein dat zou worden aangelegd op 
vraag van een Franstalige hockeyclub. Na 
afloop ontmoette Sauwens de Vlaamse 
mandatarissen en de sport- en cultuurde-
legaties, waaronder de nieuwe cultuur-
raad van Drogenbos. 

Tot slot bezocht de minister de gemeente 
Wemmei die, zoals hij zelf mocht onder
vinden, met strakke hand bestuurd wordt 
door burgemeester Jos Geurts. In 
gemeenschapscentrum De Zandloper 
werd o.a. gesproken over het uitblijven 
van een jeugdhuis dat de burgemeester 
ooit beloofd had. Terwijl Sauwens de 
Vlaamse mandatarissen in de rand opriep 
om de rangen te sluiten, lekte uit dat de 
auditeur-generaal van de Raad van State in 
zijn verslag voorsteh de omzendbrief Pee
ters te vernietigen. 

GLOBALE EVALUATIE 

Johan Sauwens is van plan om na een glo
bale evaluatie van zijn werkbezoeken aan 
de zes faciliteitengemeenten, de zes bur
gemeesters nog eens gezamenlijk te ont
moeten. Hij zal hen onder meer meedelen 
dat hij in afwachting van een definitieve 
uitspraak van de Raad van State, vasthoudt 
aan de naleving van de omzendbrief Pee
ters. Volgens de minister zijn de vreugde
kreten van de Waalse minister-president 
Elio Di Rupo (PS) voorbarig en misplaatst. 
Voorts zal Sauwens samen met zijn colle
ga's in de Vlaamse regering een aantal 
concrete dossiers deblokkeren. Intussen 
blijft de minister niet stilzitten, hij neemt 
initiatieven op het vlak van monumenten
zorg. Nog voor de zomervakantie wil 
Sauwens ook de het aantal Nederlandsta
lige sportactiviteiten uitbreiden. Aan zijn 
collega's in de Vlaamse regering zal hij 
bovendien dossiers over mobiliteit, ruim
telijke ordening, jeugd en cultuur over
maken. 

Joris Vandenbroucke & David Vits 
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Ik ga er van uit dat het genoegzaam 
bekend is dat er in de loop van het jaar 
2000 een Intergouvernementele Confe
rentie (IGC) aan de gang is die tot doel 
heeft de Europese Unie institutioneel 
voor te bereiden op de uitbreiding waar
door haar ledenaantal van de huidige 15 
zal toenemen tot circa 28, zoniet meer. 

BIG-BANG 

Tegelijkertijd lopen ook de onderhande
lingen met de eerste toetredingskandida
ten en vanaf het jaar 2003 zullen de natio
nale parlementen moeten beginnen met 
de ratificatie van de toetredingsverdragen. 
Aan deze uitbreiding zal om politieke en 
om economische redenen geen principië
le discussie meer gewijd worden; de Oost-
Europese landen zien daarin de verhoging 
van hun welvaartspeil dankzij de verster
king der groeicapaciteit van hun econo
mie en dat is precies wat de Europese 
Unie hen kan bieden. Er is voor hen geen 
andere weg. 

Tegenover deze big-bang naar een maxi-
Europa staat anderzijds de 'mini-reform
attitude' van het merendeel van de huidi
ge lidstaten die zich voor de aan gang 
zijnde IGC absoluut minimaal opstellen. 
De EU stevent af op een minimale confe
rentie die al moeilijk genoeg zal zijn en 
waarin een viertal thema's zullen worden 
behandeld: 

1. de samenstelling van de nieuwe Euro
pese Commissie; 
2. het opnieuw wegen van het stemmen
gewicht der lidstaten in de Raad van 
Ministers; 

3. de uitbreiding van de gekwalificeerde 
meerderheid (bvb. in verband met taksen 
en Sociale Zekerheid) en het reduceren 
van het aantal gevallen waarin het veto
recht zal blijven bestaan; 

4. tenslotte zal de mogelijkheid van gedif
ferentieerde samenwerking tussen geïnte
resseerde lidstaten worden toegevoegd 
aan deze 'institutionele driehoek van de 
Bermuden'. 

Binnen deze 4 elementen zou naar een 
'trade-off' gezocht worden: wie een Euro
pese commissaris verliest, zou meer 
gewicht verkrijgen in de Raad, enz. 
In wezen gaat het hier over een veldslag tus
sen lidstaten omwille van het behoud van 
hun nationale soevereiniteit. Wij Vlamingen 
weten al lang dat het gedeelte soevereiniteit 
dat nog tot de lidstaten behoort, ruim 
teruggedrongen is. Maar wat zien wij 
gebeuren? Ook al kondigt Commissie-voor
zitter Prodi aan dat hij weldra zal werken 
aan de publicatie van een Wit boek over 
'Europese Gouvemance' waarbij de Regio's 
en de Lander zouden moeten betrokken 
zijn, is wat mij het meest verontrust dat 
voor deze regionale entiteiten bij de IGC 
geen rol is weggelegd. 

I n deze aflevering wil Hans De Belder de 

belangstelling van de lezers vragen voor 

iets dat op dit ogenblik op het Europese niveau van 

strategische betekenis is voor Vlaanderen. Hij gebruikt 

daarvoor zelfs de alarmbel 

• HORIZON • 

HET GEVAAR 

Dit betekent m.a.w. dat over onze hoofden 
heen door de regeringen het terrein 
wordt bezet op Europees niveau, ook 
voor de gebieden die grondwettelijk aan 
de Regio's zijn toegekend. 
Het heeft geen zin om te hopen dat Vlaan
deren ooit rechtstreeks een Europese toe
komst zal hebben als we dit laten gebeu
ren. 

Ik zie dat de Duitse Lander, over de partij-
grenzen heen, gezamenlijk naar de Euro-

nale collega's niet op het altaar van de 
Europese integratie worden opgeofferd. 
Dat gevaar zit er dik in. 
Vinden jullie het ook niet onrustwekkend 
dat Vlaanderen op dit ogenblik hierover in 
een oorverdovende stilte is gehuld? Hoe 
worden onze Vlaamse fundamentele 
standpunten in de conferentie vertolkt? 
Hoe verloopt de coördinatie met het 
ministerie van minister Louis Michet! Met 
welke hardnekkigheid wordt het Vlaamse 
standpunt (als er zijn?) verkocht? In hoe-

IGC: Vlaanderens 
grote stilte... 

pese Commissie zijn getrokken om hun 
regionaal standpunt met kiem uit de doe
ken te doen. Ook de Oostenrijkse Lander 
hebben hun mening reeds vertolkt. 
In grote lijnen komt hun standpunt erop 
neer dat de Intergouvernementele Confe
rentie nu maar eens duidelijk moet maken 
wat de bevoegdheid zal zijn van de Euro
pese Unie en hoe ze zal worden behan
deld, wat de bevoegdheden van de Raad 
van Ministers zullen zijn en hoe tenslotte 
Lander en Regio's hun 'Eigenstaatlichkeit' 
kunnen behouden. Dit is met andere 
woorden de hele heisa rond de kwestie 
van de 'Kompetenzkatalog'. Het Duitse en 
Oostenrijkse federale systeem met hun 
duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen 
Bund en Lander mag volgens onze regio

verre mogen wij rekenen op de (Waalse) 
Europese commissaris? 

ALARMBEL 

Wij dachten dat we als regio een grote 
sprong voorwaarts hadden gedaan door
dat we aanwezig kunnen zijn in de Euro
pese Raad van Ministers wanneer deze 
zich bezig houdt met domeinen die tot 
onze Vlaamse bevoegdheid behoren. Nu 
verneem ik echter dat het aantal raden 
zou worden beperkt en in ieder geval zou 
het 'Belgisch' gewicht in de stemmingen 
worden aangepast, wat de bestaande 
akkoorden (met Wallonië bijvoorbeeld) 
irrelevant maakt. 
Wie in Vlaanderen verheft zijn stem om 

deze internationale toekomst te vrijwa
ren? Ik trek hier aan de alarmbel. Jongens, 
dit is van levensbelang: dit is het enige 
pad dat leidt naar enige Vlaamse aanwe
zigheid op het Europese niveau. Tenzij 
Vlaanderen onafhankelijk wordt zoals Slo
venië, Kroatië, Tsjechië en Slovakije en 
misschien weldra ook Schotland. 
Er komt met de EU-uitbreiding naar circa 
28 soevereine staten een lawine op ons 
afgedonderd die ons, als regio, helemaal 
de weg dreigt te versperren naar enige 
zinvolle rol en zelfbevestiging op Euro
pees niveau. Er moet heel snel vanuit een 
bewust Vlaanderen een alliantie tot stand 
gebracht worden met gelijkgezinde 
regio's. Maar die zijn ons al lang vóór en 
die zijn ons ook niet komen vragen om 
met hen mee op stap te gaan. Vlaanderen 
is nu helemaal bUnd of is dit een welbe
wust spel Uissen de huidige Belgische 
federale regering en de Gemeenschaps-
en Gewestregerin
gen zoals ze nu 
zijn samenge
steld? Wakker 
worden, Vlaande
ren! 

Hans De Belder 

Er komt met 
de EU-ultbrei-
dlng naar circa 
28 soevereine 
staten een 
lawine op ons 
afgedonderd 
die ons, als 
regio, helemaa! 
de weg dreigt 
te versperren 
naar enige 
zinvolle rol en 
zelfbevestiging 
op Europees 
niveau. 
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Chocoladerichtlijn bedreigt 
kleine cacaoboeren 

Europese chocolade mag voortaan 5 procent 
plantaardige vetten bevatten ter vervanging 
van zuivere cacaoboter. Ondanl<s iiet verzet 
van de Beigisclie federatie, Nederland en 
amendementen in liet Europees Parlement 
worden zes soorten tropische vetten toege
laten als cacaovervangende bestanddelen. Bij 
de stemming in het Europees Parlement 
haalde de 'Britse' chocoladenorm het defini
tief van de Belgisch-Nederlandse norm met 
de steun van onder meer Marianne Thyssen 
(CVP) en de VLD 

VU&lD-europarlementslid Nelly Maes drukte 
haar bezorgdheid uit over het lot van de 
cacao-producenten in de derde wereld. De 
globale balans dreigt voor de derde wereld 
negatief uit te vallen. Daarom betreurt ze dat 
de studie over de socio-economische gevol
gen voor de ontwikkelingslanden niet vooraf 
wordt gemaakt, in antwoord op een schrifte
lijke vraag van collega Bart Staes stelt de 
Commissie laconiek 'geen negatieve gevol

gen te verwachten'. Binnen vier Jaar zal ze 
een verslag publiceren over de chocolade
richtlijn. Commissaris Erkki Lilkanen ontkent 
ook dat de richtlijn in strijd is met de Interna
tionale Cacao-overeenkomst van '95. Daarin 
verbinden alle cacao-importerende landen, 
met inbegrip van de vijftien Eü-lidstaten, zich 
ertoe de cacaoconsumptie te stimuleren. 

KWALITEITSLABEL 
Cacaovervangende bestanddelen werden 
reeds gebruikt in zeven EU-lidstaten, waaron
der Croot-Brittannië. Een gekwalificeerde 
meerderheid van de Raad oordeelde eind 
oktober '99 dat een ,,volledige harmonise
ring de beste manier is om het vrije verkeer 
van alle chocoladeproducten en daarmee de 
totstandbrenging van de interne markt in 
deze sector te bewerkstelligen" Luxemburg 
onthield zich, de Belgische federatie en 
Nederland stemden tegen. Het compromis 
laat toe in alle EU-lidstaten tot 5 procent 

plantaardige vetten te gebruiken ter vervan
ging van cacaoboter. Voor de etikettering 
gelden strikte regels om een correcte voor
lichting van de consument te waarborgen. 
„Chocolade is dus niet langer een product 
dat volledig uit cacaoboter bestaat", zo 
merkte Nelly Maes op tijdens de plenaire ver
gadering, ,,in sommige delen van de Unie 
gebruikt men de naam chocolade ook wan
neer cacaoboter gedeeltelijk wordt vervan
gen. Deze uniformisering is in het nadeel van 
de verbruikers, de cacaoproducenten en 
werd ingegeven door winstbejag " Na publi
catie hebben de EU-lidstaten driejaar om de 
chocoladehchtlijn in hun wetgeving om te 
zetten Zes soorten tropische vetten zullen 
dan zijn toegelaten als cacaovervangers. De 
traditionele chocolademakers hebben aange
kondigd een kwaliteitslabel in te voeren. En 
hopen dat de verbruikers bewust zullen kie
zen voor met zuivere cacaoboter bereide 
producten. 
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O p 19 februari jl. overleed te Aalst, waar hij 85 jaar 

eerder geboren werd, Bert Van Hoorick. Hij was 

achtereenvolgens volksvertegenwoordiger voor de KP en 

de BSP en tegen de gewoonten van die middens in ook 

een overtuigd flamingant. In de schaarse bijdragen die na 

zijn overlijden werden gepubliceerd kreeg dit facet van 

zijn rijkgevulde leven nauwelijks aandacht. 

Samen met 

Rik Fayat op 

de grote 
WB-betoging 

te Halie, 
24 november 

1974. 

De Jonge van 
Hoonck als 

leider van het 
Algemeen 
Viaamscli 

Studenten
verbond (uK 
de brochure 

'Zelfbestuur in 
Vlaanderen'). 

6 

Begin 1940 verbood de Belgische (!) rege
ring het KP-weekblad Het Vlaamsche Volk, 
dat daarna nog een paar keer onder ande
re titels verscheen. Maar er was het 

'Een vonk kan een brand verwekken, maar 
er moet brandbaar materiaal zijn', schreef 
Bert Van Hoorick in zijn memoires ('In 
Tegenstroom') over zijn overstap, in 1956, 
van de communistische naar de socialisti
sche partij. „Uit ervaring wist ik dat het 
niet mogelijk is de massa's in beweging te 
brengen zonder de aanwezigheid van 
objectieve voorwaarden, van in het volk 
opgestapelde beweegredenen." Toch was 
Van Hoorick tussen 1935 en 1956 één van 
de kopstukken van de KP. 

BROEINEST AALST 

Niets liet vermoeden dat Bert Van Hoorick 
ooit een belangrijke rol zou spelen in de 
communistische beweging. Misschien 
klopt dat niet helemaal: Van Hoorick was 
een Aalstenaar, en zelfs binnen de KP wer
den 'die van Aalst' als „les Liégeois de la 
Flandre" beschouwd. Aalst was toen Van 
Hoorick er zijn jeugd doorbracht een vuri
ge stede, met een rijke traditie van poUtie-
ke conflicten tussen links en rechts, kleri
kaal en anti-klerikaal, democratisch 
Vlaamsgezind en Belgisch-patriottisch. 
De jonge Van Hoorick was dan ook een 
product van zijn tijd: in zijn jeugdjaren 
was hij begeesterd van het door het 
Daensisme beïnvloed democratisch, maar 
romantisch flamingantisme en aan het 
Aalsterse atheneum richtte hij De 
Iweinkerels op. Aalst was een broeinest 
van democratisch, sterk anti-militaristisch 
Vlaams-nationalisme. In 1925 was het de 
eerste Vlaamse stad waar op 11 juli een 
leeuwenvlag aan het stadhuis werd uitge
hangen. Dit verwekte schandaal, niet van
wege de leeuwenvlag maar omdat er géén 
Belgische driekleur hing. De dienstdoen
de Daensistische burgemeester, Van 
Opdenbosch, werd prompt door de gou
verneur ontslagen. De liberale minister 
van Binnenlandse Zaken benoemde 
meteen baron Moeyersoen, die niet eens 
gemeenteraadslid was, als nieuwe burge
meester. Het is een anekdote, maar ze illu
streert de gespannen toestand in de 
industriestad Aalst. 

Van Hoorick ging naar de IJzerbedevaart, 
waar hij met de rijkswacht vocht en 
dweepte met de Vlaamse dienstweige
raars. Veel van zijn jeugdvrienden, 
Daensisten, evolueerden naar rechts, ter
wijl hij andere paden bewandelde. „Het 

Een leven 
in de tegenstroom 

toeval en psychologische factoren spelen 
daarin een rol", aldus Van Hoorick. Eén 
zaak heeft hij wel uit die periode overge
houden: zijn flamingantische reflex. En 
zijn bijna aandoenlijk begrip voor jeugd
vrienden die later 'fout' zouden evolu
eren. 

BREUK MET DE SOCIALISTEN 

Via zijn maatschappelijke inzichten en 
sterk anti-militarisme kwam Van Hoorick 
begin jaren dertig in de Socialistische 
Anti-Oorlogsliga terecht. Daar leerde hij 
o.m. Maurits Naessens kennen, die later 
onder invloed kwam van Hendrik De 
Man. Die activiteiten zullen niet erg lang 
duren. Van Hoorick dweepte namelijk met 
Spaak, die op dat ogenblik straffe Unkse, 
zeg maar marxistische taal verkondigde. 
Op een bepaald ogenblik zocht Van 
Hoorick contact met Spaak om zijn Action 
Socialiste in het Nederlands uit te geven. 
Spaak was echter niet enthousiast. Lo
gisch, want op dat ogenblik - begin '35 -
werd hij minister in een kabinet met 
katholieken en liberalen. Van Hoorick 
ging lelijk tekeer en werd uit de Liga 
gezet. Zo kwam hij in de KP terecht. 
Binnen de KP kon hij zowel zijn revolutio
naire als zijn Vlaamsgezinde dada's botvie
ren. Het was de periode van Jef Van 
Extergem, oud-activist en Vlaamsgezind 
boegbeeld van de KR Maar het was ook de 
periode van de opgang van extreem
rechts binnen de Vlaamse beweging. De 
KP reageerde principieel: Vlaamsgezind, 
maar anti-fascistisch. De 'Belgische' KPB 
werd in een Vlaamse KP en een 'Waalse 
Commissie' opgedeeld. Van Hoorick 
kwam in het uitvoerend bureau van de 
Vlaamse KP en kon een eigen koers varen 
voor een autonoom Vlaanderen in een 
gefederaliseerd België. „Op de muren ver
schenen grote affiches. Zij stelden een 
stoet van ruw geschetste arbeiders en wer
kersvrouwen voor. Boven hun hoofden 
wapperden een rode en een leeuwenvlag 
naast elkaar. Onderaan stond te lezen: 
Vlaanderen marcheert." 

beruchte niet-aanvalsplan tussen de 
Sovjet-Unie en Hitler-Buitshnd, dat voor 
de grootste verwarring in de communisti
sche gelederen zorgde. Inmiddels stelde 
de Belgische Staatsveiligheid lijsten op 
van 'verdachten' (communisten, joden, 
vreemdelingen, leden van Verdinaso en 
VNV) die kort na de Duitse inval op 
'spooktreinen' naar Frankrijk werden 
gedeporteerd. 

Van Hoorick werd gemobiliseerd en krijgs
gevangen genomen, maar kwam 'als 
Vlaming' vrij snel vrij. Op dat ogenblik 
was er nog geen openlijke repressie tegen 
de communisten, als gevolg van het niet-
aanvalspakt. De KP kon zelfs een blad uit
geven, Ulenspiegel, dat een tijdje, in volle 
papierschaarste, dagblad werd. 
In 1941 vielen de Duitsers Rusland bin
nen. Van Hoorick dook onmiddellijk 
onder en verspreidde de clandestiene 
Roode Vaan. Hij werkte ook mee aan de 
uitbouw van het Ormfhankelijkheids-
front, o.m. met Leo Micbielsen. Van 
Hoorick verhuisde naar Antwerpen en 
Brussel en moest zich meer dan eens ver
mommen. Er liepen nogal wat Aalstenaars 
in de collaboratie rond. Een oud-leraar 
van Van Hoorick in haisxJefVan de Wiek 
('Jef Cognac') was leider van DeVlag en 
had resoluut voor het nationaal-socialisme 
gekozen. 

Op 11 februari 1943 werd Van Hoorick te 
Brussel verraden en, overgeleverd aan de 
Gestapo, naar Breendonk gevoerd. Daar 
begon een lijdensweg van martelingen en 
ontberingen. Hij ontmoette er Jef Van 
Extergem, die erg gefolterd werd. Van 
Extergem zou in 1945 omkomen in een 
Duits concentratiekamp. 
Het hele verhaal van zijn verblijf in 
Breendonk heeft Van Hoorick in zijn 
mémoires beschreven. Het is een pijnlijk 
verhaal, omdat er nogal wat Vlamingen in 
voorkomen die hun enthousiasme voor 
de Nieuwe Orde op 'volksgenoten' bot
vierden en de Gestapo een handje toesta
ken. 

Rond kerstmis 1943 werd hij naar de 
gevangenis van Sint-Gillis in Brussel over

gebracht en kwam er in een cel voor ter 
dood veroordeelden terecht. Later zal blij
ken dat er hij werd uitgehaald door een 
oude schoolvriendin van zijn moeder, de 
vrouw van een overleden activist die 
goede contacten had in hoge Duitse mid
dens. 

Hij werd wel op transport gezet naar 
Buchenwald. Daar kwam Van Hoorick 
terecht bij een deel van zijn oude KP-
vrienden, die mekaar zo goed als kon 
steunden en opbeurden. Het leek erop 
alsof de ervaringen in Breendonk trauma
tischer waren dan in Buchenwald, hoewel 
het natuuriijk gaat om een vergelijking 
tussen pest en cholera. 

ALS EEN VIS IN HET WATER 

Aan de vooravond van 1 mei 1945 kwam 
Van Hoorick in Aalst aan. Toen voor de 
publieke opinie bekend werd wat in de 
concentratiekampen gebeurd was, kwam 
een 'tweede repressie' op gang. Een eer
ste had al plaatsgevonden in de septem
berdagen van 1944. „In de stad was de hel 
losgebroken". 

In zijn mémoires beschrijft Van Hoorick 
alles vrij nuchter: „Honderden aanhan
gers van de Nieuwe Orde, leden van het 
VNy DeVlag en collaborateurs, echte en 
vermeende, werden door echte en nieuw
bakken verzetslieden van allerlei organisa
ties uit hun huizen gejaagd (...)." De witte 
vlag zag rood van het bloed. 
Maar Van Hoorick kreeg meer te verwer
ken. ,,Ik informeer naar de Vlaamse 
Kommunistische Partij. Die is eenvoudig
weg afgeschaft. Het geheel van de partij in 
België moet nu met vaste hand uit één en 
hetzelfde centraal orgaan worden geleid". 
Van een voorhoedepartij is de KP een 
'massapartij' geworden. „Maar waar is de 
voorhoede? De Partij zal aan den lijve 
ondervinden dat zij er niet meer zijn, de 
mannen en vrouwen van het slag van Jef 
Van Extergem". 

Bert Van Hoorick aanvaardde nieuwe ver
antwoordelijkheden. Hij werd hoofdre
dacteur van De Rode Vaan, dat in die 
periode een dagblad was met een oplage 
van 32.000 exemplaren. In 1946 werd hij 
volksvertegenwoordiger voor het arron
dissement Aalst. 

In de overtuiging dat er nu wel een en 
ander ging veranderen, werd Van Hoorick 
een overtuigd stalinist. Zonder het zelf te 
beseffen, zo verklaarde hij later „Wij belij
den het dialectisch en historisch materia
lisme, maar lezen de marxistische klassie
kers als talmudisten. We redeneren in 
wezen onmarxistisch bij het vastleggen 
van de politieke lijn". 
Toch roerde hij zich als een vis in het 
water. Voor het congres van 1946 werkte 
hij, samen met o.m. Alois Gerlo, de latere 
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• SAMENLEVING -* 

VUB-rector, aan een 'federalistisch' pro
gramma voor de KE 

MERKWAARDIGE VOORSTELLEN 

In de nacht van 15 op 16 maart 1946 werd 
de IJzertoren te Kaaskerke opgeblazen. Als 
kersvers verkozen communistisch parle
mentslid diende Van Hoorick zijn eerste 
wetsvoorstel in. Hij eiste rechtsherstel en 
de wederoprichting van de IJzertoren 'op 
staatskosten'. 

In feite was hij niet de eerste die hierom
trent interpelleerde. Nog een andere 
voorman van de Vlaamsgezinde linkerzij
de had, de week voordien, zijn 'maiden-
speech' in de Kamer over hetzelfde onder
werp gehouden: de socialist Hendrik 
Fayat. Zijn tekst werd zelfe vooraf door de 
voorzitter van de socialistische fractie, 
Camille Huysmans, gecorrigeerd. 
Dit zijn feiten die men vandaag in een 
bepaalde linkerzijde niet graag hoort, 
maar het zijn wel de feiten 
Een ander merkwaardig initiatief van Van 
Hoorick was een amnestievoorstel voor 
minderjarigen en 'kleine garnalen' uit de 
collaboratie (voor zover zij zich niet aan 
verklikking of mishandeling hadden schul
dig gemaakt). Hij gaf zelfs een door de KP 
betaald brochuurtje uit onder de titel 
'Geen geld, de bak in. Brieven van inci-
vieken uit de interneringskampen'. Van 
Hoorick werd niet door iedereen begre
pen. „De Partij was niet bij machte lessen 
te trekken uit de misgelopen repressie. Zij 
kon haar band met het niet-communis-
tisch verzet en het Belgisch patriottisme 
niet verbreken." 

Het zijn heel merkwaardige initiatieven 
van het jonge parlementslid, vooral omdat 
hij voor het overige trouw de partijtucht 
volgde. Zo keerde hij zich tegen de aanleg 
van de 'Transménapien', de autoweg 
Oostende-Brussel, omdat de partij vrees
de dat die een militair-strategische bedoe
ling had om overzeese troepen sneller 
oostwaarts te kunnen brengen. 

KOUDE OORLOG 

Ondertussen was het volop Koude 
Oorlog. Aan de ene kant kreeg je een anti
communistenpsychose, aan de andere 
kant evolueerde de Stalin-oihus naar het 
absurde. Tot de KP haar laatste zetel in 
Vlaanderen verloor. Een ultieme stuip
trekking was de Koningskwestie en de 
moord op de Luikse KP-leider Julien 
Lahaut, maar dan ging het wel heel snel 
bergaf. Het isolement werd compleet en 
binnen de partij groeide nog meer wan
trouwen dan weleer. 

In 1953 stapte hei 'ientraal Comité van de 
KP af van het 'iLaeralisme', net op een 
ogenblik dat in Wallonië de federalistische 

strekking van André Renard opgang maak
te. De zoveelste flater. „De KPB vindt de 
Belgische cultuur uit", aldus een verbij
sterde Van Hoorick. Eigenlijk deed de par
tij niet meer dan haar statuten aanpassen, 
want sinds de oorlogsjaren was ze weer 
een 'Belgische' partij geworden. 
Maar Van Hoorick was duidelijk geen bel-
gicist. Dat had zo zijn redenen. En die gin
gen niet enkel terug op zijn flaminganti-
sche jeugd. Hij ontdekte b.v dat de 
Gestapo reeds vóór de oorlog over lijsten 
van communisten beschikte en over het 
doen en laten van de partij was ingelicht. 
Dit kon enkel via de discrete hulp van 
bepaalde personen uit de Belgische veilig
heidsdiensten. 

In 1956 stapte Bert Van Hoorick uit de KP 
De gebeurtenissen in Hongarije, maar 
vooral het 'geheim rapport' vanKroetsjov, 
waren net iets teveel voor hem. Hij had in 
Stalin geloofd, omdat 'Stalin' voor hem 
synoniem had gestaan voor de overwin
ning op de nazi-barbarij. Maar net zoals hij 
enig begrip kon opbrengen voor de 
slachtoffers van de repressie in ei^en land, 
kwam hij met zijn geweten niet in het 
reine nu bekend geworden was wat Stalin 
had aangericht - 'wederopvoedingskam

pen' en politieke moorden, en niet op een 
kleine schaal. Het ergste was dat hem dui
delijk werd dat heel wat van zijn vroegere 
'kampvrienden' uit Buchenwald achteraf 
door Beria en Stalin geliquideerd waren. 
Van Hoorick sloot bij de BSP aan, ging 
werken voor De Volksgazet en was van 
1958 tot 1977 parlementslid. Meer dan 
tien jaar was hij ook Onderwijs- en 
Cultuurschepen van de stad Aalst. Hij 
speelde niet meer de rol van vroeger, 
maar behoorde tot de Vlaamsgezinde, 
federalistische vleugel van de BSP 
Zijn gedenkschriften, die in 1982 bij het 
Masereelfonds verschenen, zijn nog 
steeds zeer lezenswaardig, maar houden 
jammer genoeg op in 1956. 
Hoewel men hem zeer kwalijk genomen 
had dat hij 'dè' partij had verlaten - hij 
werd toen 'Ie liquidateur du Parti 

Communiste' genoemd -, heeft hij zelf 
nooit met enige rancune over zijn com
munistische periode geschreven of 
gesproken. Zelfe tegenover zijn grootste 
vijanden bleef hij mild oordelen, tenzij 
wellicht over Paul-Henri Spaak. Natrappen 
kende hij niet. Dat is klasse. 
Van Hoorick heeft steeds gepleit voor een 
symbiose van nationale en sociale strijd. 
Hij werd niet altijd begrepen, en de 
gebeurtenissen van voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog maakten het hem 
ook niet altijd makkeUjL Toch dwingt hij 
respect at precies omdat hijzelf zoveel 
heeft meegemaakt in die periode. 
Bert Van Hoorick leidde al twintig jaar een 
eerder teruggetrokken leven. Maar 
geleefd heeft hij in elk geval. 

Christian Dutoit 

Boon en van 

Hoorick In de 

Kapellekesbaan, 

tussen hen Aloïs 

Gerlo. 

'Hij was een zwarte' 
Men kan zich afvragen of de bekommernis 
van Bert Van Hoorick voor de kleine garna
len van de collaboratie gemeend was. 
Natuurlijk waren er zijn generatiegenoten 
die voor de Nieuwe Oróe hadden gekozen, 
er was ook het feit dat zijn stiefvader - zijn 
vader sneuvelde in WOl - een VNV-aanhan-
ger was geweest. Maar ook dat Van Hoorick 
in 1936 partij had gekozen voor de 
Vlaamsch-Nationale Demokratlsche Partij 
van Hector Plancquaert zal meegespeeld 
hebben. 

Op De Rode Vaan toonde Louis Paul Boon 
belangstelling voor de problematiek van de 
collaborateurs. Vanaf midden 1945 was hij 
op vraag van Van Hoorick voor de commu
nistische krant gaan werken. Boon had toen 
reeds 'De voorstad groeit' en 'Abel 
Cholaerts' gepubliceerd, 'Vergeten straat' 
en 'Mijn kleine oorlog' waren klaar voor 
publicatie, 'De Kapellekensbaan' was in de 
maak. Boon, die zijn beroep van gevelschil
der beu was, wilde nog enkel schrijven. Op 
de krant kreeg hij de bladzijde 'Kunsten en 
letteren' toevertrouwd en schreef ook 
reportages. Een daarvan droeg de titel 'Hij 
was een zwarte'. 

Jos Muyres, die vier reportages van Boon in 
een boek samenbracht, schreef over deze 

reeks dat ze misschien niet de mooiste is, 
maar in politiek opzicht wel de felste." 
De reportages verschenen in juni-juli 1946. 
Jos Muyres- „in een tijd dat de berechting 
van oorlogsmisdadigers in volle gang was 
neemt Boon het op voor een bepaalde 
groep collaborateurs: de kleine man die 
gedurende de oorlog, vaak noodgedwon
gen, met de vijand heulde of misleid werd. 
In de Ardennen ontmoet Boon een jongen 
die in de oorlog lid van de Nationaal 
Socialistische Jeugd Vlaanderen was en nu 
als gedetineerde in de bossen werkt. Die 
vertelt hoe hij op het verkeerde pad kwam." 
In de reportage valt Muyres twee zaken op: 
„In de eerste plaats het feit dat Boon de 
katholieken en enkele nationalistische schrij
vers (Claes. Moens, De Plllecijn. 
Timmermans) verantwoordelijk stelt voor de 
collaboratie. Hij haalt fel uit naar de katho
lieke scholen, die voor de oorlog niets 
ondernamen om de jeugd te wijzen op het 
gevaar van het fascisme. In de tweede 
plaats is er kritiek aan het adres van de over
heid, die niets deed om van de collabora
teurs 'waarachtige mensen' te maken. Zij 
werden aan hun lot overgelaten en kregen 
zo de gelegenheid om In hun nationaal-
socialistische standpunten te volharden." 

Net zoals Van Hoorick vond Boon dat de 
overheid ten onrechte geen onderscheid 
maakte tussen de soorten collaborateurs. 
J. Muyres: „Boon ergerde zich aan het feit 
dat de kleine collaborateurs hard worden 
gestraft, terwijl veel oorlogswoekeraars 
ongestraft gebruik kunnen maken van de 
winsten die zij tijdens de oorlog hebben 
gemaakt, in andere reportages protesteerde 
hij tegen de t)ehandeling van collaborateurs 
in de werkkampen." 

Men kan zich afvragen in welke mate de. 
lezers van De Rode Vaan de mening van 
Boon smaakten. In de loop van 1946 begon 
de oplage van de krant spectaculair te dalen 
en de leiding van de KPB deed wat elke uit
gever doet. 

J. Muyres: „Zij stelde een commissie van 
toezicht in, omdat zij dacht dat die daling 
werd veroorzaakt door de inhoud van de 
krant. De commissieleden oefenden o.a. kri
tiek uit op Boons bijdragen. Voor Boon was 
de lol er toen vlug af, hij had geen zin om 
'naar de goesting' van de partijleiding te 
schrijven." 

Eind 1946 werd Boon bij een bezuinigings
operatie als een der eersten ontslagen. 

(mvl) 
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Er kan geen 
sprake zyn 

van gelijkbe
rechtiging van 

het Nederlands 
en het Frans In 
de faciliteiten

gemeenten. 
Faciliteiten ziJn 
uitzonderingen 

en dit Impli
ceert dat In 

bestuurszaken 
in de regel het 

Nederlands 
wordt gebruikt 

en het Frans 
slechts op ult-
drukkeiUk ver

zoek. 

Met het advies zelf is Geert Bourgeois het 
absoluut niet eens. De VU-voorzitter 
treedt de kritiek van de advocaat van het 
Vlaams gewest Paul Van Orshoven bij. Er 
kan geen sprake zijn van gelijkberechti
ging van het Nederlands en het Frans in 
de faciliteitengemeenten. FaciUteiten zijn 
uitzonderingen en dit impliceert dat in 
bestuurszaken in de regel het Nederlands 
wordt gebruikt en het Frans slechts op uit
drukkelijk verzoek. 

De faciliteitengemeenten liggen nog 
steeds in Nederlands taalgebied. Het 
advies gaat uit van een externe tweetalig
heid en dit is in strijd met vroegere recht
spraak van de Raad van State waaruit dui
delijk blijkt dat de faciliteitengemeenten 
eentalige gemeenten zijn omdat ze deel 
uitmaken van een eentalig taalgebied. 
De VU betwist ook de visie van de audi
teur-generaal over het al dan niet tijdeUjk 
karakter van het faciliteitenstelsel. De 
auditeur-generaal gaat voorbij aan een 
aanvullend verslag namens de commissie 
voor Birmenlandse zaken van 9 februari 
1962. In dit verslag, n.a.v de bespreking 
van het wetsontwerp tot wijziging van de 
wet op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, stelt de commissie letter
lijk „dat het wettelijk faciliteitenstelsel op 
administratief gebied slechts tijdeUjk een 
dwingende betekenis zal hebben, en zijn 
praktisch belang zal verliezen (...)". Voor 
de VU kan niet duidelijker aangetoond 
worden dat de faciliteiten wel degelijk een 
uitdovend karakter hebben. Indien de 
Raad van State het advies van de auditeur-

V oor algemeen VU-voorzitter Geert Bourgeois is het 

advies van de auditeur-generaal bij de Raad van 

State over de rondzendbrief-Peeters slechts een advies. Er 

kunnen pas conclusies worden getrokken na een definitief 

arrest. Wijf sprokkelde meerdere reacties op de uitspraak 

samen. 

• ACTUEEL • 

generaal volgt, moet er een nieuwe rond
zendbrief worden uitgevaardigd die de 
toepassing van de faciliteiten opnieuw 
beperkend zal interpreteren. 

ONAANVAARDBAAR 

De VU&ID-fractie in het Vlaams parlement 
vindt bij monde van voorzitter Paul Van 
Grembergen dat faciliteiten uitzonderin
gen zijn en daarenboven moeten uitdoven 
in de tijd. Het principe van de uitdoving 
werd trouwens steeds aanvaard en expli
ciet in de parlementaire besprekingen 
door de toenmalig bevoegde minister 

vindt dat met het advies van de voorzitter 
van het Arbitragehof de federale regering, 
onder druk van de PS, een wig wil drijven 
in de Vlaamse consensus rond de facilitei
ten. De uitspraak past volledig in de kolo
nisatiepolitiek die de Franstaligen voeren 
in Brussel en Vlaams-Brabant. Het ANZ 
stelt vast dat het Arbitragehof zijn onaf
hankelijke positie weerom prijsgeeft om 
op die manier de strategie van de 
Franstaligen in Brussel en Vlaams Brabant 
te ondersteunen. Uit dit incident blijkt 
eens te meer dat Vlaanderen nood heeft 
aan een eigen grondwet zodat dit volk in 
zijn streven naar welvaart en welzijn zijn 

Faciliteitenstelsel 
is wél tijdelijlc 

Dehaene ingebracht. Alhoewel het forme
le uitdoven bij wet moet geregeld worden, 
houdt de geest van de taalwetgeving 
onbetwistbaar in dat faciliteiten steeds 
beperkend en ten persoonlijke titel moe
ten geïnterpreteerd worden. Logischer
wijze volgt daaruit een steeds hernieuwde 
en expliciete vraag van Franstaligen naar 
de toepassing van de faciliteiten. 
De auditeur-generaal gaat thans uit van de 
gelijke behandeling van het Frans en het 
Nederlands in de faciliteitengemeenten. 
Dit uitgangspunt is voor de VU&ID-fractie 
onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 

EEN BREEKPUNT 

Het Algemeen Nederlands Zangverbond 

eigen weg kan gaan. Als Arbitragehof het 
geformuleerde advies volgt, moet het 
Vlaams parlement en de Vlaamse regering 
hiervan een breekpunt maken. Een stevig 
pleidooi voor de opmaak van een Vlaamse 
grondwet zal de Waalse partijen wellicht 
tot andere gedachten brengen. 

STOP DE ILLUSIE 

De Vlaamse Volksbeweging en het Taal 
Aktie Komitee vragen de Vlaamse partijen 
duidelijk te stellen dat de omzendbrieven 
van voormalig minister Leo Peeters van 
kracht blijven. De zes faciliteitengemeen
ten liggen in Nederlands taalgebied. 
Faciliteiten hebben een uitdovend karak
ter, daar kan geen discussie over bestaan. 

Ze waren bedoeld om de Franstaligen te 
helpen zich te integreren. Meer niet. 
De WB en TAK vinden dat anderstalige 
inwoners van de Zes respect dienen te 
hebben voor de Vlaamse Gemeenschap en 
zich daarin moeten integreren. Bij voor
beeld zoals Laurette Onkelinx, die zich als 
dochter van een Limburger perfect in 
Wallonië wist te integreren. 
De Vlaamse partijen moeten duidelijk blij
ven maken dat de faciliteitenkwestie geen 
detail is waarover gemarchandeerd kan 
worden. Nogal wat Franstaligen blijven 
zich blijkbaar illusies maken. De Vlaamse 
Beweging blijft derhalve best alert. 

AFSCHAFFING 

Ook Herman Van Autgaerden, gedepu
teerde van de provincie Vlaams-Brabant, is 
het oneens met het advies van de auditeur 
van de Raad van State. Maar de discussie 
over de rondzendbrief Peeters leidt eigen
lijk de aandacht af van de kern van de 
zaak. De faciliteiten en het faciliteitenon-
derwijs zijn ruim 35 jaar geleden inge
voerd om de integratie van franstaligen in 
de randgemeenten te bevorderen. Het 
gaat dus wel degelijk om tijdelijke uitzon
deringsmaatregelen, die per definitie 
moeten uitdoven in de tijd. De bedoeUng 
was dat de faciUteiten zichzelf op termijn 
overbodig zouden maken. Dat dat onder
tussen nog altijd niet het geval is, bewijst 
dat het systeem over de hele lijn gefaald 
heeft. 

Herman Van Autgaerden pleit er dan ook 
al jaren voor om de faciliteiten en het faci-
liteitenonderwijs af te schaffen. 

VU&ID tilt zeer zwaar aan de federale rege-
ringsbesllssing om Franstalige magistraten 
buiten het taaikader te benoemen. Voor 
de VLD krijgen Franstalige rechters in 
Brussel het recht om eentalig te zijn, om 
geen kennis van het Nederlands te heb
ben, en moeten Nederlandstalige rechters 
in Brussel perfect tweetalig zijn. Dat is de 
consequentie van de toegeving van VLD 
aan PS en Ecolo. De Vlaamse flank van de 
VLD is na enkele maanden regeringsver
antwoordelijkheid volledig opengereten. 
Na het St.-Elooisakkoord is het verkrach
ten van de taalwet in Brussel de tweede 
fenomenale blunder van de Vlaamse (!) 
Liberalen en Democraten. De Vlaamse kie
zer die geloofde in een VLD als alternatie
ve, grote Vlaamse centrumpartij komt 
bedrogen uit. Met de CVP van Dehaene 
stond de staatshervorming vier jaar stil, 
maar met de VLD van Verhofstadt en De 
Gucht worden zelfs stappen achteruit 
gezet. Als de federale regering vandaag 
aan de taalwet raakt, waarom morgen dan 
niet aan de taalgrens? De Franstaligen zijn 

de jongste jaren nog nooit op zo'n manier 
bediend. 
Met één pennetrek geeft de VLD de taal
wetgeving in gerechtszaken, verworven 
sinds 1935, op. De taalwetgeving is van 
openbare orde en fundamenteel in een 
tweevolkerenstaat. 

alleen in het communautaire debat, ook 
maatschappelijk blijft deze partij zwalpen. 
Inzake politieke vernieuwing staat de tijd 
zo goed als stil. De burgermanifesten van 
Verhofstadt zijn wellicht ook al niet meer 
te verkrijgen in de tweedehandsboeken-
handel. Ze zijn passé. Voor haar belangrijk-

aan de Franstaligen hangt In de lucht. De 
kruik gaat echter zolang te water tot ze 
breekt, en met de benoeming van eenta
lige Franstalige rechters in Brussel is de 
kruik ernstig gebarsten. Elke Franstalige 
verzuchting wordt door de VLD gewillig in 
de Belgische coulissen geregeld. 

Vlaamse rechters in Brussel: tweetalig 
Franstalige rechters in Brussel: eentalig 

Bereidt de VLD haar volgende toegeving 
aan de Franstaligen al voor? 
De Vlamingen blijven communautair ver
weesd achter. Voor de Vlaamse publieke 
opinie kan in centendiscussies de pil nog 
enigszins verzacht worden door het hoge 
welvaarstpeil van Vlaanderen en de 'sche-
ren-is-gratis-politlek', maar wanneer de 
Belgische regering ook nog aan funda
mentele Vlaamse rechten begint te raken, 
raakt het geduld van de Vlamingen vlug 
op De VLD ontgoochelt bovendien niet 

ste programmapunten, zoals het snelrecht 
en het veiligheidsplan, betaalt de VLD drie 
keer: de snel-Belg-wet, de benoeming van 
de Franstalige magistraten en de koppe
ling van de twee dossiers. VU&ID vermoedt 
nu reeds dat de VLD via het veiligheids
plan, via Justitie, gemeenschapsbevoegd
heden, inzake preventie en nazorg, zal 
recupereren, waarbij het veiligheidsplan 
een plan zal zijn om de financiële noden 
van de Franse gemeenschap verder te 
lenigen. De derde toegeving van de VLD 

VU&ID veroordeelt zeer scherp'de federa
le regeringspolitiek van de VLD, maar wijst 
tegelijkertijd ook naar SP en Agalev. Ook 
deze partijen hebben het compromis rond 
het snelrecht en de Franstalige magistra
ten geslikt. 
VU&ID roept de Vlaamse juridische en aca
demische wereld en de Vlaamse verenigin
gen op tot massaal verzet en protest 
tegen de flagrante schending van deze 
verworvenheden van de Vlamingen in hun 
hoofdstad. 
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vu-raadslid wil 
alle izegemnaars 

op het net! 
Dat de kennis en het gebruik van compu
ters en internet onmisbaar zullen zijn voor 
de burger van de 21e eeuw wordt door 
(bijna) niemand meer betwist. 
Nu reeds beschikken meer dan 2 op 5 
gezinnen over een pc, is iets meer dan 
10% van alle huisgezinnen aangesloten op 
het internet, groeit het aantal on-Une-
gebruikers jaarlijks met 40%, zitten zowel 
jongeren als ouderen (8% van alle 55-
plussers) op het net, zal de daling van de 
telefoontarieven nog meer mensen er toe 
aanzetten om zich op de informaticasnel-
weg te begeven,... 

Het gevaar dat de kloof tussen kenner en 
leek steeds groter zal worden is daarbij 
niet denkbeeldig. Het is ook de taak van 
de gemeente om ervoor te zorgen dat al 
haar inwoners de nodige kennis kunnen 
opdoen en er voor te zorgen dat ze deze 
nieuwe technieken effectief (leren) 
gebruiken. 

Zo is het reeds mogelijk om in de biblio
theek van Izegem te surfen, werden er 
daar ook al kennismakingssessies georga
niseerd, worden er daaromtrent diverse 
cursussen gegeven in de stedelijke leer
gangen, is er een interessante Izegemse 
website,... 

Nu moeten we echter een stap verder dur
ven gaan en ook de tweede taak ter harte 
nemen. We moeten de burgers er toe aan

zetten om de nieuwe technieken ook 
optimaal te gaan gebruiken. De commu
nicatie mag niet langer beperkt blijven tot 
een éénrichtingsverkeer, maar moet inter
actief worden: van bestuur naar bevolking 
en van bevolking naar bestuur. 
Documenten moeten 'on-hne' kunnen 
worden aangevraagd, ingevuld en terug
gestuurd. De verschillende diensten moe
ten rechtstreeks kunnen worden gecon
tacteerd. De burger moet snel en goed
koop geïnformeerd kunnen worden.,... 
De stad kan en moet daartoe bijdragen. 
Daarom stelde VU-gemeenteraadslid Piet 
Seynaeve (foto) in de gemeenteraad van 
20 maart jl. voor om aan alle Izegemse 
burgers gratis internettoegang te verschaf
fen, een Izegems electronisch postadres te 
geven onder de vorm van 
'voornaam.naam@izegem.be' en hen 
enkele megabytes webruimte ter beschik
king te stellen. 

Vijfde vu-feest 
in Kortrijl<-Roeselare-Tielt 

In de kiesomschrijving Kortrijk-Roeselare-
Tielt is de VU aan een eerste lustrum toe 
met het vijfde jaarlijkse leden- en sympa-
thisantenfeest, nu in Wevelgem. Het 
begon in Ledegem (1996), vervolgens 
kwamen Waregem (1997) en Roeselare 
(1998) aan de beurt, altijd in stijgende 
lijn, met een voorlopig hoogtepunt in 
Izegem (1999). Voorlopig, want het ziet er 
naar uit dat Wevelgem alle voorgaande 
aantallen aanwezigen zal overtreffen. 
Dit regionaal VU-feest staat in het teken van 
nationaal VU-voorzitter Geert Bourgeois en 
Vlaams parlementslid Chris Vandenhroeke. 
Elk jaar is dit een gelegenheid tot ontmoe
ting van jong en oud, van nieuwkomers en 
oudgedienden. Het is tevens een demon
stratie, in alle gezelligheid, van de VU-dyna-
miek. Vorig jaar was er in Izegem een sfeer 
om U tegen te zeggen en was het een dui
delijke voorafspiegeling van de goede uit
slag van 13 juni 1999. 
De vlotte voorbereiding door de afdeling 
Wevelgem en het arrondissementeel 
bestuur doet rekenen op een maximale 

opkomst. En het spreekt vanzelf dat sym
pathisanten (niet-leden) ook van harte 
welkom zijn. 

Wat er op het programma staat? 
Er wordt gestart met een stevig aperitief of 
fhiitsap, wat al kan vanaf llu. Op de bor
den komt gefarceerde parelhoen met 
boschampignons en gekonfijte billetjes, 
geserveerd met bijpassende groenten en 
kroketten. De goede reputatie van het 
Wevelgemse W/fer̂ bo/" garandeert kwaliteit 
en kwantiteit. 

Natuurlijk gaan nationaal voorzitter Geert 
Bourgeois en Vlaams parlementslid Chris 
Vandenbroeke tussenin voor een korte, 
maar hart en geest versterkende toespraak 
zorgen. En er worden ook enkele verdien
stelijke leden gehuldigd. 

PRAaiCA 

- Prijs: 550 fr. voor volwassenen, 300 fr. 
voor kinderen. 
- Plaats: Vijverhof, Marremstraat 3 te 
Wevelgem 

- Vooraf inschrijven bij het plaatselijk 
bestuur ofwel via Goedele Vandenbulcke 
(tel. 's avonds, 056/42.53.60) of via 
Bernard Depoorter (tel. & fax 
051/30.10.39) en het bedrag overschrij
ven, vóór 2 april, op rekening 853-
8094715-19 van Arr. ledenfeest, 
Wevelgem. 

- Hoe het Vijverhof te bereiken? 
Vanuit de richting Brugge-Roeselare: 

via de A17 tot voorbij de tunnel - afrit 5 en 
linksaf de N8 richting Menen volgen - tot 
net voorbij de kerk van Wevelgem - dan 
rechtsaf, richting Moorsele-Roeselare, tot 
net even buiten de bebouwde kom van 
Wevelgem - dan rechts de Marremstraat 
inrijden. 

Vanuit de richting Gent-Waregem-
Kortrijk: de E17 volgen tot voorbij het 
Shell-station - afrit A17 (richting 
Roeselare-Brugge) oprijden - A17 volgen 
tot afrit 5 (Wevelgem) - de N8 richting 
Menen volgen - en verder zoals hierboven 
beschreven. 

Erik Vandewalle 
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De regionale VU-krant 

Vrij Melle = 
vu-lD + Agaiev 

De VU-afdeling van Melle zal in oktober 2000 opnieuw 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen onder 
de naam 'Vrij Melle' in '94 behaalde deze lijst 2 verko-
zenen, duidelijk mensen met VU-signatuur. Met een 
eigen lijst behaalde Agaiev toen één verkozene. 
In '98 stelde Agaiev ons de vraag om samen te werken 
met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezin
gen. Sindsdien liep er ook een samenwerking vooral in 
het kader van de voorbereiding van de gemeentera
den. 

Op provinciaal niveau had Agaiev blijkbaar wat meer 
moeite met een eventueel samengaan. Uiteindelijk 
kreeg de plaatselijke afdeling toch 'groen' Itcht voor 
een samengaan onder de naam 'Vrij Melle'. 
VU-Melle zal in principe 14 kandidaten leveren, Agaiev 
7. 
De eerste plaats zal ingenomen worden door 
dend VU-voorzitter en huidig gemeenteraadsli 
Pauwels-Moeraert. De tweede en de vierde pla; 
voor Agaiev bestemd. Wellicht zal op de tweede 
ook een vrouw staan. De derde plaats werd voi 
houden voor Freddy Van de Putte, VU-gemeenteraads 
lid sinds 1977. 
Frank De Vis. voorzitter van de VU-sportcommissie el 
OCMW-raadslld, tevens gedupeerde van een Blijde 
Intrede te Gent, zal de vijfde plaats innemen. De overi 
ge plaatsen moeten nog concreet worden ingevuld. 
'Vrij Melle' hoopt in elk geval op vier of vijf verkozenen. 
Dit moet zeker mogelijk zijn, alleen al omdat de kies-
coëfficiënt nu veel minder in ons nadeel zal spelen dan 
dat het geval was in 1994. 
De Volksunie-afdeling van Melle heeft de afgelopen 
jaren ook niet stilgezeten en tal van activiteiten geor
ganiseerd. Het jongste bijzonder geslaagde 
Valentljntjesbal is daar een duidelijk voorbeeld van. 
Zeer recent werd ons bestuur ook vernieuwd en uitge
breid. Dominique Vandermeersch werd onze nieuwe 
voorzitter. Naast de twee gemeenteraadsleden en een 
OCMW-raadslid bestaat het bestuur ook uit: Hildegard 
Callewaert, oud-voorzitter Paul Vervaet. Rob Bral, Jean-
Pierre Flo, Luk Monsieur (penningmeester), Edith 
Deloose-Dellaert, Jan Oosterlynck en de nieuwkomers 
Erwin Van Heesvelde en Geoffroy Andries (ondervoor
zitter). 

Freddy Van de Putte 
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Volgens Europarlementslid Bart Staes verschuilt Boerenbond-
voorzltter Noël Devisch zich ten onrechte achter Europa om 
de defederallsering van het landbouwbeleid tegen te houden. 
Blijkbaar Is Devisch niet op de hoogte van het bestaande toer
beurtsysteem voor Europese ministerraden waaraan enkel 
onze deelstaatministers deelnemen. Daarbij wordt de Belgi
sche federatie vertegenwoordigd door één deelstaatminister 
die spreekt namens de deelstaten. De' betrokken ministers 
spreken dus onderling af welk standpunt op de Europese 
ministen^aden wordt vertolkt. 
Bovendien gaat het standpunt van dhr. Devisch in tegen de 
tendens naar kleinschalige landbouw. Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid staat meer en meer in het teken van platte-

Boerenbond wil niet defederaiiseren 
iandsontwikkeling. Het landbouwbeleid in Vlaanderen heeft -
net ais in andere Europese regiostaten - nood aan een eigen 
invulling. De kenmerken van de agrarische sector in de onder
scheiden regio's kunnen slechts ten volle aan bod komen 
indien resoluut wordt gekozen voor een 'bottom-up'-benade-
ring. 
„De Europese Unie moet rekening houden met de constitu
tionele autonomie van de Vlaamse regiostaat", aldus nog 
Staes. „Het Is niet Vlaanderen dat zich moet aanpassen aan de 

Europese Unie. Deelstaten en regio's hebben een democrati
sche meerwaarde voor het Europese integratieproces. Het is 
essentieel dat hun politieke rol wordt versterkt, ook inzake 
landbouw. Onze doelstelling is immers niet de realisatie van 
een Europese superstaat. Daarom moet de Vlaamse overheid 
alle middelen in handen krijgen om dit beleid volledig zelf te 
sturen. 
Vanuit dit perspectief heeft de Belgische federatie dan ook 
geen meenwaarde voor het Vlaamse landbouwbeleid." 
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• ACTUEEL • 

B-Plus en WA 
samen in debat 

Men kan moeilijk stellen dat het publieke 
debat over staatkundige en maatschappe
lijke problemen ruim wordt gevoerd. 
Tegensprekelijke debatten zijn zeldzaam, 
behalve als televisiespektakel. Intellectu
elen Ujken meestal te onverschillig of te 
voorzichtig om stelling te nemen. 
B-Plus, de Beweging voor een federaal en 
vernieuwd België, en het Verbond van 
Vlaamse Academici hebben daarom 
besUst gezamenlijk tegensprekelijke 
debatten te organiseren waarbij duideUjk 
verschillende meningen aan bod zullen 
komen. 

Een eerste reeks wordt georganiseerd op 
30 maart, 6 april en 4 mei a.s. 

PROGRAMMA VOORJAAR 2000 

Op een gezamenlijke persconferentie heb
ben beide groepen het programma voor
gesteld. 

Donderdag 30 maart om 17u. 'Fiscale 
autonomie voor Vlaanderen en Wallonië: 
voor en tegen'. Mttjan van Doren, VEV-
studiedienst; Femand Herman, oud-
minister van Economische Zaken; Paul 
van Rompuy (KUL); Jef Vuchelen (VUB); 
Guy Tegenbos, De Standaard (moderator). 

Donderdag 6 april 2000 om 17u. 'Vlaan
deren, België, Europa: welke rol, welke 

toekomst?' Met Ludo Dierickx, voorzitter 
B-Plus; Matthias E. Storme, (WA, KU Leu
ven), MarcPlatel (moderator). 

Donderdag 4 mei 2000 om 17u. 'De 
defederallsering van het gezondheidsbe
leid en van de ziekteverzekering: voor en 
tegen'. Met Jürgen Constandt, Vlaams 

Neutraal Ziekenfonds; Jean Hermesse, 
Landsbond Christelijke Mutualiteiten; 
Guy Peelers, Nationaal Verbond Socialisti
sche Mutualiteiten; Danny Pieters, VU-
kamerlid, (KU Leuven);/«« Peers, Natio
nale raad Ziekenhuisbeleid (moderator). 

Plaats: auditorium Bank Brussel Lam-
bert, Mamixlaan 24 te Brussel. Parkeergel. 
onder het gebouw via Troonstraat 1-3. 
Ontvangst vanaf l6u.45. Bijdrage in de 
kosten: 250 fr. (3 debatten) of 100 fr. per 
debat door overschrijving op rek. nr. 068-
1059555-51 van B-Plus. 

Democratie, hoe 
is het mogelUlc? 

In het kader van zijn 'Opsomerlezingen' richt het Verbond van Vlaamse Aca
demici een lezing in waar volgende professoren het woord zullen voeren: 
dr. Boudewijn Bouckaert, dekaan faculteit Rechten ÜG; prof. em. S.W. Cou-
wenberg, Erasmus Universiteit Rotterdam; prof. dr. Mattiiias E. Storme, 
voorzitter WA 
Thema is: Democratie werkt niet in liet luctitledige. 
De sprekers behandelen de vraag onder welke maatschappelijke of culture
le voorwaarden een democratie werkt of minstens beter werkt en wat de 
oorzaken zijn van het onbehagen in de democratie. Daarbij wordt in het bij
zonder ingegaan op de Belgische toestand. 
Georganiseerd door het Verbond van Vlaamse Academici n.a.v. de iedendag 
op zaterdag 1 april 2000 in Academieraadzaai van de Universiteit Gent, Vol
dersstraat 9, Cent, lezingen om 16 uur. 
cs> Info: prof. M.E. Storme, Zuidbroek 49. 9030 Gent, Fax 09-3295106, tel. 
075-784152. E-post: matthlas.e.storme@vlaanderen.org 

Deze wereld vindt 
geld belangrijker 

dan een mensenleven. 

Zeg "Stop. Andere wereld" 
en bel 070/34.44.40 

Meer info: www.br-delen.ngonet.be 

Bel tussen 7 maart en 2 april naar In 1998 veroorzaakte het de crisissen in 
070/34.44.40. Zo steunt u het voorstel van 
James Tobin (Nobelpriis economie 1981). 
Wij vragen een taks op geldspeculatie om 
armoede tegen te gaan. 

Geldspeculatie is handel in geW. Men maakt 
winst met de wisselkoers. Op grote schaal 
heeft dat rampzalige gevolgen. 

Brazilië en Azië. Een aisis die armen óver de 
rand van de afgrond bracht 

Broederlijk Delen steunt mensen ter plaatse in 
hun strijd tegen amioede. Uw gift maakt het 
verschil. Stort vandaag nog. 

Rekening 000-0{K)0092-92 

BROEDERIIIK DELEN 
06 A<«s.«e SSHootr AAH ALi.eN 

C(«m lant/f aa» iiin IBCMI ilMimt 

Repetitie 
voor 

Euro 2000? 
Kamerlid Danny 
Pieters (VU&ID) 
heeft minister van 
B i n n e n l a n d s e 
Zaken Duquesne 
vragen gesteld over 
de 'orde'handha-
ving tijdens de 'Blij
de Intrede' in Gent op 1 maart jl. De 
minister verklaarde niet te kunnen ant
woorden op de vragen van Pieters omdat 
deze aangelegenheid uitsluitend tot de 
bevoegdheden van de gemeentelijke over
heden behoort. 

Hij stelde wél dat hij achter de vrijheid van 
meningsuiting staat en dat elke overtui
ging moet kunnen geuit worden... zonder 
het plezier van anderen te verstoren. Hoe 
dat moet is wel zeer de vraag als de minis
ter toegeeft dat mensen bij het betreden 
van de veiligheidszone door 'spotters' 
opgepakt werden nog voordat zij ook 
maar een verkeerde blik in de richting van 
het koninklijk parcours konden werpen. 
Interessant is te horen dat de minister zich 
nu al aan het indekken is voor mogelijke 
ontsporingen van de politie tijdens Euro 
2000: ook dan zullen de gemeentelijke 
overheden wellicht de volle verantwoor
delijkheid krijgen. 

Danny Pieters: „Wij stellen vast dat de 
liberalen een wel erg vermakelijke opvat
ting van 'vrijheid' hebben. Wij zullen ons 
met vastberadenheid inzetten om onze 
mening te blijven uiten op vreedzame en 
vriendelijke wijze, ook als dit het plezier 
van Belgicisten of anderen zou verstoren. 
Bij deze willen wij oproepen om met alle 
macht te verhinderen dat er 'verantwoor
delijke' gemeenteraden verkozen worden 
die de vrijheden minder genegen zijn. 
Vandaag heeft de minister geweigerd op te 
treden tegen vrijheidsonlievende plaatse
lijke overheden. Optreden tegen Oosten
rijk is voor deze regering blijkbaar gemak
kelijker dan verantwoordelijkheid opne
men in eigen land." 

Aanbieding 
Tussen Vlaanderen en Ierland 
bestaat sinds heel lang een hech
te band. Wie een Vlaams-lerse 
avond wenst te organiseren, met 
een historisch beeld en de meest 
actuele politieke actualiteit, kan 
contact opnemen met Piet De 
Pauw, Gustaaf Callierlaan te 
9000Gent. Tel. 09/255.51.23. 

23 maart aOOÖ. 
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M ^ H Denkende aan de eerstvolgende pro-
^ ^ ^ j j ^ ^ vincie- en gemeenteraadsverkiezin 
{ A J H ^ ^ „ ^ gen in oktober van dit jaar lanceert 

de Coördinatie van Politieke Vrou
wengroepen een bewustmakingscampagne 
De verkiezingswet van 1994 IS duidelijk Die zegt Opeen 
lyst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht met 
meer bedragen dan twee derden van het totaal by de ver 
kiezingen te begeven zetels" 

Ook méér vu-vrouwen 
De Coördinatie van Politieke Vrouwengroepen echter 
streeft naar evenwicht en wil evenveel vrouwen als man
nen in de politiek Dit wil zeggen dat vrouwen zich kandi
daat moeten stellen 
Met evenveel mannen als vrouwen in de politiek komt de 
balans in evenwicht Dat betekent verruiming van de poli
tieke visie en vernieuwing in de beleidsvorming Om dit te 
kunnen verwezenlyken roept de Coördinatie van Politieke 
Vrouwengroepen de partybesturen op om evenveel vrou

wen als mannen op de kandidatenlysten op te nemen 
Het bestuur van de gemeente en van de provincie is een 
zaak van mannen én van vrouwen daarom de vraag om 
evenveel vrouwen als mannen op de lysten te zetten Om 
dit te bereiken roept de Coördinatie van Politieke Vrou
wengroepen de kiezers op om de actie voor meer vrou
wen in de politiek te steunen in woord en daad 
c» Info: Amazone, Secretariaat, Mlddaglljnstraat 10 te 
1210 Baissel 

^ UIT DE REGIO ^ 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 23 maart DESTELBERCEN: 

Voordracht 'Vrouw en politiek' doorMar-
griet Hermans Vlaams Parlementslid Om 
20u in zaal Domus, Dendermondsesteen-
weg 439, Destelbergen info Hilde Hou
wen (02/2192500) Org Dr J Goossena-
ertskring en VU-ID-Destelbergen i s m 
VCLD 

za. 25 maart ZELE: Voordracht 
'Werking van de gemeenteraad en het 
schepencollege door Hilde Houwen direc
teur VCLD en Werking van het OCMW 
door Dirk Blanquaert voorzitter OCMW-
Zele Om 10u m Taverne De Stube, Loke-
renbaan, Zele Org vu-arr Waas en Den
der i s m VCLD Info Hilde Houwen, direc
teur VCLD (02/2192500) 

za. 25 maart AALTER: Jaarlijks 
vriendenmaal van de Vlaamse Vrienden
kring Gastspreker minister Bert Anciaux 
Vanaf I9u 30 in de gemeentelijke feestzaal 
te Aalter-erug, Cardijnlaan 5 Inschrijven 
voor 17/3 bij Cuido Van den Kerchove 
(09/374 25 00) Deelname 550 fr 

zo. 2 april CENT: Lentefeest van 
VU-St -Amandsberg/Oostakker Vanaf 
I1u30 m het Novacentrum, Bemadette-
straat 134 te Gent gastsprekers zijn Geert 
Bourgeois en Oswald Van Ooteghem Deel
name koud buffet 400 fr, -12j 200 fr 
Inschrijven vóór 27/3 bij Erwin Herman, 
09/251 50 08 

Dl. 4 april EKE: Bert Anciaux komt 
spreken op de startvergadering van vu-ID 
Nazareth-Eke Om 20u in CC De Brouwenj 
Stationsstraat 3B te Eke Org VU-arr Cent-
Eeklo 

Dl. 4 april BELSELE: Voordracht 
Vrouw en politiek door Margriet Her
mans, 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 Den
der i sm VCLD 

Di. 11 april DE PINTE: cespreks-
avond met Geert Bourgeois over 'De Volks
unie In de 21ste eeuw' Om 20u in 
Gemeentehuis De Pinte Org VU-arr Gent-
Eeklo 

za. 15 april AAICEIVI: Eetfestijn van 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem Van 18u30 
tot 21 u in zaal Torengalm, Dorp Aaigem 
Deelname 350 fr, kinderen 200 fr Ook op 
16/4 van 11u 30 tot 14u Kaarten bij Jan 
De Vuyst (053/62 32 80) Rudy Van 
Droogenbroeck (053/62 68 99) en Christi
na Smekens (053/62 73 89) 

Za. 15 april ZELE: Viering 20-jarig 
burgemeesterschap van Jozef De Bruyne 
Groot steakfestijn vanaf 19u in zaal 
Parochiehuis (naast de kerk) te Zele Hui-
velde Ook op 16/4 vanaf 11u 30 Aperitief 
en chateaubriand voor 450 fr Kinderen 
koninginnehapje 250 fr Org VU-Zele 

Za. 29 april NEVELE: 1ste Nevelse 
Grootse Oberbayernavond met die Berg-
wald Blaskapelle aus Lotenhulle in de 
benedenzaal van de gemeentelijke sport

hal Stationsstraat 19 te Landegem Deu
ren 19u 30 Inkom 250 fr, in wk 200 fr 
Inschrijving Michel Roelens 
(09/37162 68) of Storting op rek 141-
0595062-13 van Michel Roelens met ver
melding van aantal plaatsen Org Vlaamse 
Vriendenkring Groot-Nevele FVK-Roden-
bachfonds 

WEST-VLAANDEREN 
Di. 28 maart iZECEM: Vijfde fiets

tocht Start om I4u aan het beeld 'Het 
Paar Korenmarkt Org WVC 

Di 28 maart iEf>ER: Kookdemon
stratie Om 19u 30 in de keuken van het 
Jeugdstadion, Leopold lll-laan te leper 
Onkosten worden gedeeld Org en info 
w i 

Do. 30 maart BRUGGE: Vrijen en 
trouwen in Vlaanderen van de Middeleeu
wen 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 TlELT: Voordracht 
'Genetische manipulatie' door Louis De 
Bruyn Om 20u in 't Vossenhol (keider-
theater CC Gildhof), Sint-Michielstraat 7 
Tielt Toegang 80 fr, abo's gratis Info 
Hilde Houwen directeur VCLD ( 
02/2192500) Org A Vander Plaetsekring 
en Wervel i s m VCLD 

vr. 31 maart OOSTENDE: Annemie 
Van de Casteele spreekt over de Dioxine-
cnsis Om 20u in feestzaal Hertendale 
leperstraat 22 org vu-Oostende i s m 
VCLD 

zo. 2 april IZEGEIM: Wandeling in 
Passendale, o I v Raf Strgier Vertrek naar 
Passendale om 13u 50 aan het Vlaams 
Huis Org wandelclub Vlaams Huis 

IVla. 3 april ROESELARE: Uitgansle-
ven m de jaren '50' Voordracht door 
Roger Noyez Om 14u 30 in PC, Katten-
straat 29 te Roeselare Org VWG-Roese-
lare i s m VCLD 

Di. 4 april IZECEIM: Namiddaguit-
stap naar Kinepolis Vertrek met bus om 
I2u 15 aan lokaal De Drie Gezellen Ment-
nehoekstraat 4 Deelname 500 fr. Vooraf 
inschrijven bij Lucien Velghe 
(051/30 69 06) Org VWG-lzegem 

Do. 6 april iZECEiUi: 'Achter België' 
door Dirk Achten (De Standaard) Om 20u 
in de bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord Kruisstraat 15 Teogang 
80 fr abos gratis Org VSVK 

Vr. 7 april BRUGGE: VU-Ledenfeest 
In OCMW-Dienstencentrum Van Volden, 
Boeveriestraat te Brugge Eregast Geert 
Bourgeois Receptie om 19u Breugelmaal-
tijd om 20u 30 Deelname- 500 fr Info 
Hilde Jaques 050/33 80 53 Org VU-arr 
Bruggo-Torhout-Oostkust 

ZO. 9 april WEVELGElU: Jaarlijks 
arrondissementeel feest van Kortnjk-Roe-
selare-Tielt in aanwezigheid van nationaal 
VU-voorzitter Geert Bourgeois en Vlaams 
parlementslid Chris Vandenbroeke Vanaf 
11u in het Vijverhof Marremstraat 3 te 
Wevelgem Deelname 550 fr kinderen 300 
fr Vooraf inschrijven via lokale afdeling of 
tel 051/30 10 39 of 056/42 53 60 ( S 
avonds) of storting op rek 853-8094715-
19 Org Arr KRT 

Dl. 11 april IZEGEIW: Zesde fiets
tocht van WVG-fietsclub Start om 14u 
aan het beeld Het Paar Korenmarkt 

Di. 11 april IZEGEiM: Uiteenzetting 
door Peter Depoorter over Etiquette Om 

20u in De Dne Gezellen, Mentenhoek-
straat Org l=W 

WO. 12 aprii BRUGGE: Muziekvoor 
dracht door Frans Herman over De taal 
van de muziek Om 15u in de Magdalena-
zaal Violierstraat 7 te Brugge Deuren om 
I4u Org vvvc-Brugge-Zuid info 
050/38 35 12 

WO. 12 april BRUGGE: Culturele 
wandeling door de Brugse binnenstad 
o IV O Dombrecht Org en info VWB-
Brugge-Zuid, tel 050/38 35 12 

Di. 18 april IZEGEIM: De zon gaat 
met onder Een levensverhaal door Walter 
Vermote Om 14u 30 in De Drie Gezellen 
Mentenhoekstraat 4 Org WVG 

20 april HOUTLAND: Op 26 mei 
maakt VWG-Houtland een busuitstap naar 
de Vlaamse Ardennen inschnjven kan tot 
20 apnP Deelname 1 000 fr Info VWg-
Houtland, regio Torhout en Zedelgem 

DO. 20 april BRUGGE: Paul De Rid
der over België heeft vanaf haar ontstaan 
in 1830 Brussel verfransti' Om 15u in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22 Org Informativa 
vzw 

Di. 25 april iZEGERfl: Zevende fiets
tocht van WVG-fietsclub Start om 14u, 
aan het beeld 'Het Paar' Korenmarkt 

WO. 26 aprii BRUGGE: Voordracht 
door Johan Van Iseghem over Humor bij 
Cezelle Om 15u in de Magdalenazaal Vio-
lierstraat 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 Ize-
gems Sint-Jozefscollege Om 20u Org 
Comité Vlaams Zomerfeest info en kaar
ten Jons Verbeke, 051/30 48 08 

VLAAMS-BRABANT 
za. 25 maart HALLE: Iers-Vlaams 

Eetfestijn Van 17 tot 23u in 't Vergeet-
menietje Kasteelstraat, Essenbeek Met 
Ierse volksmuziek Ook op zo 26 maart van 
11u30 tot 16u (zonder muziek) Org 
vu&lD-Halie 

Za. 25 maart IUACHELEN: voor-
jaarssmulfestijn van vu-Macheien-Diegem 
Vanaf I7u in Zaal De Rode Leeuw, Broun-
straat 1 te Machelen Ook op 26/3 van 
11u30tot15u 

Za 1 april BEERSEL: Jaarlijkse kaas-
avond met Vlaamse kazen en lekkere 
streekbieren Vanaf 18u in de Gemeente
lijke 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 

LIMBURG 
ivia. 30 maart HASSELT: Debat

avond met Bart Staes over het Hormo
nendossier Om 20u in café De Brouwerij 
te Hasselt Org VU-Hasselt 

Zo. 9 april HASSELT- Babbelbuffet 
Brunch m De Biekaar St Jozefsplein 8 te 
Tuilt-Hasselt Van 11 tot I4u keuze aan 
zelfbereide heerlijkheden Inschrijven tot 1 
april bij Frieda Brepoels (011/23 30 59) tij
dens de kantooruren Org VU Hasselt 

ANTWERPEN 
zo. 26 maart MECHELEN: Pannen-

koekenfeest van VU-Mechelen Van 14 tot 

I9u in parochiezaal St -Cecilia te Leest 
Info ErikDHiet 015/27 70 25 

zo. 26 maart WOIVIMELCEM: Aperi
tiefconcert Om 10u45 in Home Sint-
Jozef, Kallement 1 Optreden zigeunertno 
Gipsy Baron Org KK Jan Puimege 

Di. 28 maart WOIMIUELGEIM: Caro-
lus Boromeus Concert door orkest Leopo-
lis uit Oekraïne Kaarten 500 en 600 fr Bij 
Ward Herbosch 03/353 68 94 Org KK 
Jan Puimège 

Di. 28 maart MORTSEL: Frans Wou
ters spreekt over dementie en mentor
schap Om 20u in Buurthuis De Wachtzaal 
(station Deurnestraat) te Mortsel Niet-
leden 50 fr leden gratis Org FVV-Mort-
sel 

WO. 29 maart TURNHOUT: 
'Omgaan met nieuwe Vlamingen door 
Fons Borginon Om 20u in CC De Warande 
Gratis toegang Org Vlaamse Knng Turn
hout Info Klara Hertogs, 014/72 45 79 

WO. 29 maart TESSENDERLO: F W 
Tessenderio bezoekt het Kasteel van de 
Hertogen van Brabant (rechtbank Turn
hout) o IV de voorzitter van de Rechtbank 
van 1ste Aanleg Daarna bezoek aan Olen 
Afspraak Vismarkt om 13u 50 Org, FW-
Tessenderlo 

za. 1 april KONTiCH: Cantus voor 
jong en minder jong Preasus KVHV Ant
werpen leidt cantus Om 20u in zaal d Ek
ster Ooststatiestraat l Deelname 350 fr 
Org VKK en VUJO-Kontich 

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. 1 aprii BERLAAR: Vijfde vu-
schepenbal van de schepenen Gustaaf 
Geysemans en Walter Luyten Vanaf 20u in 
zaal Familia te Berlaar Heikant Met Eddy 
Smets Letty Lanca en het orkest the Ami
go s (vanaf 21u ) Inkom 150 fr wk 100 
fr 

iMa. 3 april EDEGEiM: 'Kunstmatige 
insinuatie Boudewijn Vandermeuleen zet 
de problemen met roddelen om een rij 
oorzaken tegenmaatregelen en concrete 
oplossingen Om 20u m de zijzaal van het 
Elzenhof Boudewijnlaan Edegem Inkom 
leden 150 fr met-leden 200 fr Org Cul
turele Kring De Pelgrim 

Vr. 7 april KALMTHOUT- FW-Kalmt-
hout gaat op weekeinde te Stuivekensker-
ke Op 7 8 en 9 april info 666 87 93 

Za. 8 aprii BORGERHOUT: Quiz-
avond m de Reuzenpoort 5 Quizleider is 
dhr Bolsens Ploegen van max 5/6 perso
nen Deelname 100 f rpp Info Jan De 
Scheerder 03/236 45 40 of Martha De 
Coninck 03/322 08 06 Org Knng voor 
Vlaamse Volksontwikkeling 

WO. 19 april BERCHEIU: FW zoekt 
Keizer Karel Afspraak om 8u 55 Berchem 
station Bezoek aan Mechelen en tentoon
stelling Het Mechelse Meubel Deelname 
900 fr (tentoonstelling gidsen middag
maal) Inschnjven vóór 1 apnl bij Monique 
Van Den Bsoch (03/230 77 59 - tussen 18 
en 19u I) 

WO. 26 april TURNHOUT: Vlaams 
volksvertegenwoordiger Chns Vanden
broeke over Vlaamse identiteit gisteren, 
vandaag en morgen Om 20u in CC De 
Warande Toegang gratis Org Vlaamse 
Knng Turnhout Info Klara Hertogs 
014/72 45 79 
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Santana in Vorst 
Op dinsdag 30 mei a.s. concerteert de 52-
jarige stergitarist Carlos Santana en' groep 
in Vorst Nationaal. De formatie Santana 
was er ais eerste bij om reeds in de jaren 
1970 rocl< met Latin-muziel< te combine
ren. Het bracht de groep geen windeieren 
op. De in ivlexico geboren Carios Santana 
en zijn begeleidingsgroep verl<ochten vijf 

piatina en negen gouden platen. Kenmer
kend voor Santana zijn de magistrale 
covers. Zowei Black Magie Woman van 
Peter Green ais She's Not There van The 
Zombies liaaiden door de fijnzinnige en 
originele bewerlcing van Santana de liitlijs-
ten. De groep staat ovengens garant voor I 
een rijl< instrumentarium en subtiele arran- ; 

gementen. Live bezit Santana een stevige 
reputatie, dat bewees de groep tijdens het 
voorprogramma van Bob Dylan in 
Schaarbeel<, anno 1977. Na 25 jaar doet 
Santana eindeiiji< terug het iand aan. 
intussen staat de groep nog steeds een de 
top, de succesvolle comebacl<-cd 
Supernational spreekt alvast boei<delen. 
o» Meer info: Santana op dinsdag 30 mei 
a.s. om 20 u. 30 In Vorst Nationaal. Tickets: 
0900-00.991. 

4 CULTUUR ^ 

U et leperse In Flanders Fields Museum 
publiceert samen met uitgeverij Vanther een 

getekende versie van de dramatische 
gebeurtenissen die zich In en rond leper 
afspeelden In de periode tussen 1916 en 1918. Het 
Is de Waalse tekenaar-scenarist Philippe Clogowskl 
die het verhaal op een Indrukwekkend nauwkeurige 
manier In stripbeeld heeft gebracht. 

Leven en dood 
in leper 

12 
Onder de titel 'Henry's dagboek' zorgt 
Philippe Glogowski voor een goed gedo
cumenteerd verhaal dat iedereen wakker 
wil schudden voor de dieptragische dra

ma's die de Grote Oorlog heeft veroor
zaakt. Het album wordt uitgegeven door 
Les Editions Vanther uit Marche en ver
schijnt gelijktijdig in het Nederlands, 
Engels en Frans. 

GEEN HAPPY-END 

Bij de voorsteUing van het album wist 
Raad van Beheervoorzitter Frans Ligneel 
van het In Flanders Fields Museum te ver
tellen;,, Als we op WOI focussen, is 'De 

Voor jou mijn lief 
In de l<inder- en jeugdboei<enweei< is een goed 
gedicht geen overbodige luxe. Wij plukten er 
eentje uit het vertaalde werk van Jacques 
Prévert (1900-1977). In een vertaling van Wim 
Hofman werden 28 gedichten van de meester 
samengebracht naast de oorspronkelijke 
Franstalige versie. De titel 'Voor jou mijn lief' 
werd ontleend aan het gedicht 'Pour tol mon 
amour'. Ook de illustraties zijn van de hand van 
de vertaler, maar deze zijn in tegenstelling tot 
de vertalingen langs de povere kant 
De gedichten van Prévert behoren tot de 
meest geciteerde van de hele wereld, veel 
ervan werden op muziek gezet en vertolkt door 
o.m. Yves Montand, Juliette Créco, Serge 
Reglanni, MouloudJI en andere grootheden van 
het Franse chanson. 

In de biografische noot die de bundel afsluit 
staat een foto van Prévert, uiteraard met een 
Gaulolse in de mond wat de uitgever tot vol
gende waarschuwing noopt: ,,ln 1977 sterft 
Prévert, die nooit werd gezien zonder een siga
ret in zijn mond, aan longkanker." 
Bij wijze van smaakmaker kozen wij het gedicht 
'Gezin' ('Familiale' uit de bundel Paroles) 

o» Voor Jou mijn Hef. Gedichten. Jacques 
Prévert. Vertaling: WIm Hofman. Ultg. Querldo 
Amsterdam. 2000. 48 biz., 599 fr. 

Gezin 

De moeder zit te breien 
De zoon zit aan het front 
Zij vindt dat heel gewoon de moeder 
En de vader wat doet de vader? 
IHij zit in zaken 
Zijn vrouw zit te breien 
Zijn zoon aan het front 
Hij doet zaken 
Dat vindt hij heel gewoon de vader 
En de zoon de zoon 
Wat vindt de zoon daarvan? 
Hij vindt daar absoluut niets van 
De zoon zijn moeder zit te breien 
Zijn vader zit in zaken en hij zit aan het front 
En ais de oorlog om is 
Gaat hij In de zaak bij zijn vader 
De oorlog gaat door de moeder gaat door 
Zij breit de vader gaat door met zijn zaken 
De zoon sneuvelt hij gaat niet door 
De vader en de moeder gaan naar 

de begrafenis 
Zij vinden dat doodgewoon de vader en 

de moeder 
Het leven gaat door het leven met het 

gebrel de oorlog de zaken 
De zaken de oorlog het gebrel de oorlog 
De zaken de zaken de zaken 
Het leven en het begraven. 

loopgravenoorlog' YAn Jacques Tardi een 
meesterwerk dat niemand onberoerd 
heeft gelaten. Hij laat mensen aan het 
woord waarvan wij ons nog afvragen: hoe 
hielden zij het daar in godsnaam uit in die 
desolate wereld van modder, van moede
loosheid, van granaten en deserteurs? 
Diezelfde geest is overvloedig aanwezig in 
het stripwerk van Philippe Glogowski. Wie 
het album leest wordt stilaan meegezogen 
in het tragische gebeuren dat later terecht 
betiteld werd als de Grote Oorlog. Als erf
genaam van die oorlog kon ik als het ware 
de indringende geur van modder en lijken 
uit het boek opsnuiven. De scenarist-teke
naar bant in geen geval de gruwel. 
Daarnaast komt het mij voor dat de door 
de soldaten aangeleerde volgzaamheid, 
offerzin en liefde voor de koning in schril 
kontrast stonden met het inferno op het 
slagveld waar ze met massa's als arme 
drommels stierven. Ze leefden jarenlang 
tussen fluitende kogels, ratten en rottend 
mensenvlees. Op de meest onmogelijke 
momenten sloeg het noodlot dan ook toe 
waarbij de diverse gasaanvallen en de ont
ploffing van Hill 60 niets heldhaftigs in 
zich hadden." 

Het openingsbeeld van het album toont 
een Duits soldaat die 'Henry's dagboek' 
aan het doorbladeren is. Zopas heeft hij, 
op die bewuste 27 maart 1918, in een loy
aal gevecht van man tegen man Henry 
Naylor gedood. In normale omstandighe
den, zonder oorlogsperikelen, zat de kans 
er dik in dat de twee jonge mensen 
eikaars vrienden waren geweest. Nu voer
den zij de zinloze strijd van 'hij eraan of ik 
eraan'. 

Naarmate het verhaal vordert, ontrafelen 
zich de fictieve oorlogsperikelen van twee 
Engelse boezemvrienden Matthew en 
Henry die zich beiden zonder nadenken 
lieten aanwerven om hun vaderland tegen 
de Duitsers te helpen. Het oorlogsgeweld 
wordt een ware nachtmerrie waarbij enkel 
een oorlogsliefje voor wat soelaas zorgt. 
De dodelijke gasaanvallen en kogelregens 

eisen hun onvermijdelijke tol. Het verhaal 
kon dus onmogelijk een happy-end krij
gen, 

DIT NOOIT MEER! 

Uitgever Jean-Claude Vantomme speelde 
al geruime tijd met de idee om iets rond 
de Eerste Wereldoorlog'uit te geven. Als 
kind van de streek kwam hij tijdens de 
vakantie vaak bij zijn oma in leper. Daarbij 
trok Vantomme steevast op onderzoek uit 
om de harde realiteit te ontdekken achter 
de dramatische gebeurtenissen die zich 
nu meer 80 jaar geleden afspeelden in de 
streek van zijn grootmoeder Voor hem 
was het dan al een uitgemaakte zaak dat 
hij een strip zou uitbrengen over de Grote 
Oorlog in en rond leper. Enkel tekenaar 
Glogowski, met wie hij eerder een histori
sche strip rond Sint-Hubertus realiseerde, 
moest nog over de streep getrokken wor
den. 

Een bezoek aan leper onder begeleiding 
van Vantomme, waarbij een tocht naar de 
begraafplaatsen, grafmonumenten en In 
Flanders Fields Museum niet ontbrak, 
haalde Philippe Glogowski over de brug. 
P. Glogowski: „Oorlogsscènes tekenen 
leek me eerder iets weg te hebben van 
ramptoerisme en dat was niet echt aan mij 
besteed. Na enkele weken laaide de inte
resse zodanig op dat ik enkel nog boeken 
over de Eerste Wereldoorlog wilde lezen. 
Het eindresultaat werd een strip waarin 
zekere Henry Naylor centraal staat. Een 
jongeman met wie jong en minder jong 
zich kan identificeren. Enkel het begin en 
het einde van het verhaal waren op voor
hand bepaald. De rest werd ingevuld met 
een geloofwaardig verhaal. Een verhaal 
dat elk van de honderdduizenden solda
ten had kunnen beleven. Wat velen van 
die jongens aan het front meemaakten, 
was afschuwelijk. Sommige dingen heb ik 
zeffs niet durven tekenen of vertellen. 
Toch hoop ik erin geslaagd te zijn de 
belangrijkste boodschap 'Dit nooit meer' 
aan de lezer mee te geven. We moeten er 
met zijn allen van overtuigd zijn dat oor
log voeren niet ons noodlot is!" 
Op de laatste bladzijde laat Glogowski de 
Duitse soldaat beloven dat hij het gevon
den dagboek aan de familie van Henry zal 
bezorgen, al bij al toch nog een positief 
slot van een groots menselijk drama. 

Haddock 

•=» Henry's Dagboek, Philippe 
Glogowski, Uitg. Vanther, Marche, 
250 fr. 32 bh. 
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De beste 
banjospeler 
ter wereld 

4 MUZIEK 4 

Na jarenlange ziekte is de Amerikaanse 
Antwerpenaar Derroll Mams overleden. 
Geboren in Portland, Orgeon (1924) in 
het noordwesten van de VSA, was hij als 
student in de vijftiger jaren, wat men een 
'beatnik' is gaan noemen. Als kunstschil
der en muzikant trok Adams naar het 
warme Californië waar hij rond 
Hollywood in kleine folkclubs optrad. 

EXPO '58 

Adams verwierf faam als banjospeler en 
maakte kennis met de groten van toen; 
Woody Guthrie en 'rambling'/«c^ Elliott 
en vrouw/«we. In '54 traden ze samen 
voor het eerst op in Topanga Canyon, wat 
het begin was van een jarenlange vriend
schap. Jack betaalde in '56 Adams' over
tocht naar Europa en samen ondernamen 
ze een uitgebreide concertentoer. Jack 
was in die tijd, als 'pieker' op de gitaar, hét 
grote voorbeeld van de Engelse opkomen
de folkies die in de jaren zeventig zijn 

vrienden zouden worden: Happy Traym, 
die in een kampeerwagen rondtrok, Allan 
•Taylor en de muzikanten van de Britse 
groep Pentangle. Het was nochtans reeds 
in 1958 dat hij voor het eerst ons land aan
deed toen hij met Jack Elliott op de Expo 
in het Amerikaans paviljoen als The cow
boys mocht optreden. Op rondreis in 
Italië werden ze even later als de 
Rambling boys bekend. Het was evenwel 
de Britse folkzanger Doworaw {Leitch), de 
evenknie van Bob Dylan in de States, die 
hem definitief overhaalde hier te blijven. 
Uit die tijd, in '71, kennen wij de liedjes 
'Portland Town' en 'The Valley'. Na vele 
concerten in Engeland en de Lage Landen 
besloot Derroll Adams in Vlaanderen te 
blijven, net zoals folkdichter en zanger 
Tucker Zimmerman, John Colston en 
Vincent Edwards, die hier bovendien ook 
hun vrouw vonden. Met Donovan ging hij 
in '76 in Amerika toeren en Don schreef 
voor hem 'Epistle to Derroll'! Wij waren 
erbij toen Donovan speciaal naar Brussel 

overkwam om hem bij zijn 50ste verjaar
dag geluk te wensen. 
In de jaren tachtig werd het stil rond hem, 
hij ging zich tussen de schaarse optredens 
door aan de schilderkunst, zijn eerste lief
de, wijden. Tot in '91 Gentenaar Walter 
Ertvelt en Stefaan Franqois hem in 
Antwerpen, vlakbij de Belltoren, thuis gin
gen opzoeken... 

EERBETOON 

,,Ik was verrast en wist niet wat te zeggen 
toen ze me voorstelden een plaat op te 
nemen samen met mijn oude bekende 
vrienden", vertelde Derroll. „De bedoe
ling was mijn 65ste verjaardag te vieren. 
De opnamen gebeurden live in de 
Kortrijkse stadsschouwburg, omringd 
door ondermeer Tucker, Roland en zijn 

fiddler, Allan Tayler, Pentangle-zangeres 
Jacqui (Mc Shee) en haar muzikanten. Bill 
Keith,..." 

De plaat verscheen net voor zijn verjaar
dag op 26 november, in co-productie met 
Dree Peremans van Radio 1, opgenomen 
met een VRT-mobile studio. Ze laat alle 
voornoemden in een twintigtal nummers 
om beurt horen, met tussendoor Derroll 
zelf. Afronden gebeurt met Dylan's 'Don't 
think twice..." én DerroU's 'Portland 
Town', met z'n alien en boordevol sfeer. 
Een waardig eerbetoon aan de man die 
zich terecht 'de beste banjospeler ter 
wereld' mocht noemen en Vlaanderen 
voor het laatste kwarteeuw van zijn leven 
als zijn thuishaven koos. 
Derroll laat hier vrouw Danny en dochter 
Rebecca na. 

Sergius 

Derroll Adams, 

de beatnik die 

bar\|ospeler 

werd... 

H O O F D B R E K E R 
opgave 6 

Horizontaal 

2, Met die bliksem wordt alles 
weer klaar (9) 
8. Succesvolle hedendaagse 
muziekgroep uit Galliclë (5) 
9. Uitroep van droefheid (5) 
10. Bonte papegaai (3) 
12. Kijk daar (2) 
13. Iers Republikeins Leger (5) 
15. Bekende brochure van 
pater Stracke (3,10) 
20. Zuivere (4) 
21. Frans leven (3) 
22. Lofrede (3) 
23. Ingrediënt van een bergrit 
(3) 
25. Zij zijn niet bepaald de 
vrienden van Bosniërs en 
Kroaten (8) 
27. Voegwoord (2) 
28. Persoonlijk voornaann-
woord (2) 
29. Zij worden door potten 
verweten (6) 
30. Duitse zender (3) 
31. Meer dan een meer (3) 
32. Afscherming tegen (8) 
34. Inspiratie (4) 
36. Autokenletters van ons 
landeke (2) 
37 Wij hebben niks tegen dit 
wapen Zeker niet in de zomer 
(12) 

43. Buigen (6) 
44. Deze gemeente ligt duide
lijk in Vlaams-Brabant zoniet 
zou ze "Destin" heten (3) 
46, Deze meisjesnaam kan 
prikken (3) 
49, Is dit speelgoed een belas
ting ? (3) 
50. De Indianen zijn onze 
vrienden voor zover ze ons 
niet daaraan vastbinden (9) 
55. Als je dit voor "drama" 
plaatst is er meteen muziek bij 
(4) 
56. Welzijnswerker (5) 
58. Ware naam van Stijn 
Streuvels (5,6) 

Verticaal 
1. Lidwoord (2) 
2. Voorjaarsfenomeen tot 
grote ergernis van de automo
bilisten (15) 
3. En andere (2) 
4. Dit toestel bewijst dat je 
met sporten hogerop kan 
komen (6) 
5. Persoonlijk voornaamwoord 
(middelnederlands) (2) 
6. Jeugdbeweging (5) 
7. Triestige plaats (9) 
8. Muzikaal symbool van 
leriand (4) 
11. Mast (2) 

12 Zeurt (6) 
14. Scheepsexploitant (5) 
16, Afweer tegen tropenmug-
gen (10) 
17, Angst (5) 
18, Ommuurde stad in Spanje 
(5) 
19, Stoer geklede vetkuif uit 
de vijftiger jaren (5) 
24, Dit beest is moeilijk te 
temmen,,.alhoewel...(5) 
26, Huid (3) 
33, Een heel klein beetje (3) 
35. Zie aldaar (2) 
36. Vaartuig (4) 
38. Fries water (2) 
39. Procureur-generaal (2) 
40. Hij (2) 
41. Vogel (4) 
42. Oosterlengte (2) -
45. Aan dit meubilair hebben 
wij in onze jeugd onze ellebo
gen versleten (4) 
47, Slaaf (4) 
48, Overgeleverd volksverhaal 
(4) 
51, Familielid (3) 
52, leder (3) 
53, Heel Vlaanderen was gedu
rende acht weken op zoek 
naar dit beestje (3) 
54, Populaire Lodewijk (3) 
57, Frans goud (2) 
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Oplossing opgave 5 

Horizontaal: 1, Geraardsbergen; 12, omen; 13, rial; 14, eon; 15, dijk; 17 
CDA; 18, nu; 19. ESA; 20. Teutonen; 24, een; 26. bie; 28, WW; 29. Odin, 
30, II; 31, Beervelde; 33, ion; 35. er; 36, oei; 37, egaal; 39. welkom; 40 
Retie; 41. batik; 42. Neil; 44, ne, 45. kei; 46 Ligne; 49, geladen; 53 
omheining; 54. oma; 56. Elias. 
Vert;icaal: 1. gondelier, 2. em; 3. reden; 4. anijs; 5. rr; 6, dictee; 7, Sade 
8. Blauwvoet; 9, Reno; 10, Gounod 11. en; 16, kabbelen; 21, tweeling; 22 
edelman; 23. nl; 25. eloge; 27, Ier; 32, likken; 34, nattigheid; 38. ai; 39 
wallen; 41. bi; 43, elan, 45, klok; 47, Inge; 48, Emma; 50, Ee; 51, Liam; 52 
dik; 54. Oi; 55. as. 

Diric Lambeets uit 8370 Blankenberge is de gelukkige winnaar van deze 
week. Hij woont in De Wandelaar 30 /6 en ontvangt binnenkort zijn prijs. 
De briefkaart met de oplossing van opgave 6 verwachten wij ten laatste 
op maandag 5 april a,s. op ons adres: Barrikadenpiein 12 te 1000 Brussel. 
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SOLAS 

Wanneer men in bepaalde middens een hooggeplaatst persoon 
aan iemand voorstelt, gaat dat niet zelden gepaard met het 
opnoemen van al zijn titels. Zoiets zijn we ook verplicht aan regis
seur Benito Zambrano, die met 'Solas' zijn debuut maakt In 1998 
kreeg hij de publieksprijs op het Filmfestival van Berlijn, later 
kwamen daar ook de Opera Prima Eerste Prijs (op bet 3de 
Primavera Cinematografica de Lorca • Spanje) en de Andalusian 
Association Press Prize bij Bij de uitreiking van de Goya's, de 
Spaanse oscars, kaapte 'Solas' er vorig jaar liefst 6 weg. Op het 
jongste Filmfestival van Brussel ging 'Solos' aan de haal met de 
'Gouden Iris' voor de beste Europese film, Ana Fernandez kreeg er 

NIEUW IN DE BIOS 

de prijs voorde beste vrouwelijke vertolking en als toemaatje werd 
de prent bekroond met de Persprijs van de Internationale Jury. 
'Solos' is inmiddels gevraagd door bijna alle grote filmfestivals. 
Zambrano draaide 'Solas' in zijn geboortestreek: Andalousië, 
maar de film is ontdaan van alle folklore en geografische referen
ties; enkel bet Spaans heefi een Andalousische tongval De hoofd
rolspelers zijn dan ook allen uit de streek afkomstig. 
Het verbaal van 'Solas' speelt zich afin een armoedige wijk in een 

grote stad. Daar wonen moeder en dochter samen in een uitge
woonde flat De moeder, een boerin, kwam samen met haar man 
naar de stad. Ze is aan het eind van haar Latijn. Haar dochter, een 
poetsvrouw, is zwanger, maar de verwekker is niet in haar geïnte
resseerd. Haar bovenbuurman is een oude, verlegen eenzaat De 
liefde brengt terug wat waardigheid en hoop. 
'Solas' is een film over de problemen van alledag, maar hij is zo 
indringend dat hij je boeit van de eerste tot de laatste minuut De 
camera lijkt wel verliefd op de personages: hij legt alles wat mooi 
is aan het mens-zijn vast en dat in een wereld waar het conflict 
tussen apathie en hoop dreigt 'Solas' loopt in Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Gent, Kortrijk en Leuven. (****) 

Willem Sneer 

• MEDIA ^ 

The Good, the Bad and the Ugly Klassieke wes
tern van Sergio Leone, al 34 jaar oud en nog steeds 
boeiend. Meeslepend meesterwerk van Eastwood, 
Wallach en Van Cieef. Muziek van Ennio Morricone. Zat. 
25 maart, VTM om Ou.l5 

' ^ ^ S ^ The Silence of the lambs Amerikaanse thriller uit 
1991 met Jodie Foster en Anthony Hopkins. FBI-agente 
Clarice moet de 'kannibaal' dr. Hannibal Lector overre
den om haar te helpen op de jacht naar seriemoorde
naar 'Buffalo Bill'. Dit meesterwerk van Jonathan 
Demme was goed voor 4 oscars. Zon. 26 maart. Kanaal 
2 om 21U.30 

^ ' s^v cultuursteden: Bologna 4de aflevering in de 7-
delige reeks over de Europese steden die in 2000 cultu
rele hoofdstad zijn. M.m.v. de schrijver Umberto Eco. 
Zon. 26 maart. Canvas om 22u. 

^^^^ Kwesties: Te gek om los te lopen in de reeks 
'human interest-reportages' wordt een beklijvende 
reportage getoond over mentaal zieke en totaal ontoe
rekeningsvatbare mensen en de tomeloze inzet van hun 
verzorgers. Maan. 27 Jan., Canvas om 20u.55. 

^ ^ ^ ^ Trendspottlng Deze aflevering is geheel gewijd 
aan in het oog springende trends bij jongeren, o.a. 
mode, geld, internet. DIns. 28 maart. Canvas om 22u.15 

Katrin Camidge en 
Lynda steadman In 
'Career Oins'. 
Woens. 29 maart, 
Canvas om 20U.55 

De Uft Nederlandse thriller uit 1983 met Huub 
Stapel en Willeke van Ammelrooy. Net wanneer enkele 
bezoekers in een torengebouw de lift nemen, slaat de 
bliksem in. De elektricien ontdekt dat er eigenlijk niets 
mis is met de zekeringen en nog minder met de lift. 
Toch gebeuren er rare dingen. Woens. 29 maart. Kanaal 
2 om 22u. 

^=^5/ Histories: Chroesjtlov Documentaire over de 
Russische leider Nikita Chroesjtjov (1894-1971) die in 
1964 als gevolg van economische problemen en gekon
kel door 'intieme' vrienden verplicht werd af te treden. 
Don. 30 maart. Canvas om 20u.55 

^^^=i^ De Pré-hlstorle 1982 in deze aflevering o.a. de 
Falklands-oorlog; de geboorte van prins William, eerste
ling van Charles en Di; dood van prinses Grace; hevige 
gevechten door staaiarbeiders te Brussel. Don. 30 
maart, TV1 om2lu.35 

^^^=^ Tesis Spannende thriller Een studente moet 
een studie maken over de relatie tussen toeschouwer 
en visueel geweld. Tijdens haar opzoekwerk doet zij een 
gruwelijke ontdekking. Vrü. 31 maart. Canvas om 
23U.10 

Variaties op een thema 
Het nieuws van VTM zal voortaan drie 

kwartier duren. Het commerciële kanaal 
uit Vilvoorde zegt dat het nieuwsaanbod 
te groot is om het met minder te doen. De 
jongste tijd liep het journaal regelmatig 
uit en dat zorgde voor vertragingen van 
andere programma's, iets wat voor de kij
ker bepaald niet interessant is. Te hopen 
valt dat een journaal van ruim drie kwar
tier - toch wel erg lang - interessant blijft. 
De verlenging van het journaal van 19u. 
zou niets te maken hebben met de con
currentie van 'Man bijt hond', dat op dat 
moment op Wl hoort te lopen. Het zou 
ons evenwel niet verwonderen mocht bin
nenkort het weerbericht onmiddellijk na 
het TVl-joumaal worden uitgezonden. 

Bert De Graeve, gedelegeerd bestuur
der van de VRT, ontkent de geruchten dat 
hij de openbare omroep zou verlaten. Hij 
blijft baas aan de Reyerslaan en zal de VRT 
mee voorbereiden op een nieuw decreet 
en een hertekend radiolandschap. 

„De in het Engels gestelde bijlage die 
u gisteren bij de krant aantrof, heeft bij 
een aantal lezers tot verwarring geleid. 
Het moge duidelijk zijn dat het hier om 
een advertentiekatem ging dat geheel bui
ten de verantwoordelijkheid van de redac
tie tot stand kwam. Mocht dat niet duide
lijk geweest zijn, dan bieden we daar onze 
excuses voor aan" aldus een 'Bericht aan 
de lezer' van Yves Desmet in De Morgen. 
Tijden veranderen ... gelukkig ten goede! 

Spreek niet over jezelf, maar zorg dat 
er over je wordt gesproken. Wat deze gou

den tip van de reclame betreft deed P-
Magazine het de jongste week niet slecht. 
De nieuwe commissaris van de Antwerpse 
politie, Luc Lamine, had immers 2.000 
exemplaren van het blad opgekocht om 
het te laten verspreiden naar zijn perso
neel. Het interview met hem dat in het 
bewuste nummer stond verwoordde zijn 
ideeën dermate goed dat dit hem, qua 
communicatieplan, de beste oplossing 
leek. Het Nationaal Syndicaat van de 
Belgische Politie protesteerde onder meer 
omdat het vraaggesprek werd afgedrukt in 
een zgn. pikant mannenblad. Een argu
ment dat meer hout snijdt is de vraag of 
voor dit soort dingen wel belastinggeld 
moet worden gebruikt. 

In Oostenrijk zouden ze er overigens 
wel raad mee weten. De Oostenrijkse 
joumalistenbond maakt zich grote zorgen 
over de aanpak van de nieuwe regering. 
Sonmiige journalisten die er een andere 
dan de FPÖ-mening op nahouden zouden 
opzettelijk worden gediscrimineerd. Zo 
worden hun vragen niet altijd beantwoord 
en in andere gevallen zijn ze zelfs niet 
meer welkom op persconferenties van de 
overheid. Sommige media vrezen nu al 
voor het verlies aan subsidies. 

Journalisten van De Morgen opgelet! 
Er is weer een plaatsje vrij bij Knack. Daar 
heeft Peter Renard immers het onzekere 
voor het zekere gekozen door de commu
nicatie van de Antwerpse SP te gaan ver
zorgen. Renard, die ooit als onafliankelij-
ke verkozen werd op een VU-lijst in 

Dirk Abrams is niet Zanger ctief Sport üy VTM. 
Hij wordt opgevolgd door DZric Deferme. 
Abrams ziet uit eigen beneging van zijn 

functie af. Hij blijft wel commentaar leveren 
en presenteren. 

Brasschaat, zal bij de komende gemeente
raadsverkiezingen de 10de plaats krijgen. 
Op de SP-lijst, welteverstaan. 

Bart Kaëll heeft VTM blijkbaar niets 
meer bij te brengen. Na jaren van 'Rad van 
Fortuin' en 'Soundmix Show' mag de pre
sentator-zanger zijn koffers pakken. Eén 
en ander heeft te maken met de 'Operatie 
Verjonging' die men in Vilvoorde aan het 
doorvoeren is. In De Morgen (20 maart jl.) 
argumenteerde VTM-woordvoerder Mark 
Vanlombeek dat 'televisie mensen verslijt'. 
Daar zit - al willen wij niemand op ver
keerde gedachten brengen - een interes
sant proces in! 

14 

Het was alweer enige tijd geleden 
dat wij afstemden op 'Jambers 
Magazine', maar deze keer diende 
het onderwerp zich aan als 'interes
sant'. Jambers en de zijnen zouden 
ons Immers laten kennismaken met 
enkele 'dorpsfiguren'. Nu houden wij 
nogal van ons dorp en kennen wij 
daar vanzelfsprekend de meest mar
kante figuren. Meestal vallen ze op 
omdat ze 'er altijd bij zijn', maar ook 
omdat ze, wanneer ze er bij zijn, een 
frisse pint niet zullen afslaan. Wie 
altijd voor de ogen van de hele goe-
gemeenschap vrolijk wordt, is al vlug 
een gekende figuur 
Deze Jambers Magazine' had slechts 
twee kandidaten om in aanmerking 
te komen voor de term 'dorpsfi
guur' De twee anderen zouden we 
durven onderbrengen in de catego
rie 'buitenbeentjes'. Om het woord 
'zonderiing' niet te gebruiken. Er was 
een trappenbouwer die de dood van 

zijn vader niet kon verwerken en die 
sax speelde in de plaatselijke fanfare. 
En er was een man die - waarschijn
lijk in een manische bui - zichzelf had 
omgedoopt tot Misera, waarmee hij 
wilde aantonen dat hij het wereld-

'den Tet' - met een luide knal de 
geest geven en door de woonkamer 
gaan vliegen. Deze man schijnt in 
Zammel zo populair te zijn dat er 
zelfs een café naar hem is genoemd. 
Waar Tet dan tot het vermaak van 

Van Smetje en Tetje 
Jambers Magazine, donderdag 16 maart 2000, VTM 

leed op zijn schouders torste. Om 
daarna, halfnaakt, zijn muren te gaan 
inwrijven met varkensbloed. 
Neen, dan geef ons Tet en Smet. De 
eerste was in die zin openbarend dat 
hij ons eindelijk een beeld gaf van 
mannen die het met een opblaaspop 
doen. Wij hebben die dingen tot
nogtoe enkel kunnen aanschouwen 
op naïeve vrljgezelienparty's, maar 
deze Rubberen Rita's schijnen dus 
daadwerkelijk te kunnen dienen als 
bliksemafleider Totdat ze - zoals bij 

het gewone gepeupel enkele optre
dens ten beste kan geven. 
Ook 'Smetje' was zo het type dat wij 
In onze gemeente van op afstand 
plegen te herkennen. In een onoog
lijk klein café dronk Smetje bier uit 
een Bavlk-g\as. Dat gegeven alleen ai 
maakte van deze bijdrage een werk-
stukje met een hoog heemkundig 
gehalte. Waren er meer dorpen, de 
steden zouden niet zoveel verioren 
figuren hebben ... 

Krik 
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aanwezigheid in de recente voorzittersverkiezingen (waar
in duidelijl( werd dat de meeste VU-miiitanten het cumu-
ieren van mandaten ten steiiigste afwijzen), brachten de 
VU-jongeren ertoe het debat opnieuw intern te voeren. 
Het achterpoortje in de statuten betreffende decumul 
werd in prai<tiji< immers de hoofduitgang. 
Nog voor het inhoudelijlc debat gevoerd l<on worden, 
besiiste de Partijraad een statutenwijziging voor onbepaal-

Decumul (1) 

Sinds de Partijraad van 18 maart j i . is de Voll<sunie er op 
meesterlijl<e wijze in geslaagd haar voortrekkersrol in het 
debat inzake decumul te verkwanselen. 
Het ondubbelzinnig verkiezingsprogramma van juni '99, 
het schitterende werk van kamerlid Els Van Weert in de 
commissie 'Politieke Vernieuwing' en de soms pijnlijke 

~w^-

de duur uit te stellen. Nochtans beslisten de partijraadsle
den nauwelijks één maand eerder het punt wel te agen
deren. Weg met de politieke moed en de politieke geloof
waardigheid, lijkt het wel. 

Geert Conaerts, 
VUJO-afgevaardigde in het Partijbestuur 

4 WEDERWOORD • 

Leesplezier 
Na het lezen van het vraaggesprek met uit
gever Walter Soethoudt (Wlf, 9 maart jl -
'Kinderen willen gewoon lelcker lezen') zit 
ik met een vraag die in het artikel niet 
werd beantwoord. Hoe valt het te rijmen 
dat het zo goed gaat met het 
Nederlandstalige kinder- en jeugdboek 
terwijl anderzijds iedereen klaagt dat kin
deren zo moeilijk tot lezen kunnen wor
den aangezet? 
Zo las ik in De Standaard (10 maart jl.) 
een vraagje van iemand die op zoek is 
'naar alles wat leerlingen kan helpen om 
te lezen met plezier'... 
Tot slot iets over de kliekjesgeest die 
onder (jeugd-)schrijvers zou bestaan. Dit 
is toch géén nieuws. De hele artiestenwe-
reld bestaat uit een oneindig aantal elkaar 
fêterende en elkaar bekampende cenakel-
tjes, dat is altijd zo geweest en het zou 
onrustwekkend zijn moest dat anders zijn! 
Tot slot nog dit: het ontvangen van de ene 
Griffelprijs na de andere is niet noodzake
lijk een waarboi^ voor populariteit bij het 
jeugdig lezerspubliek. 
• .üétmii. R . j . Vens 

(via e-post) 

Referendum 
50 jaar na het referendum over de 
Koningskwestie geeft professor Mark 
Vandenwijngaert (VUB) zijn mening. Vol
gens hem leert de geschiedenis ons dat 
een referendum niet is aangewezen bij 
belangrijke beslissingen. Het jaagt immers 
vooral het communautaire spook uit de 
kast. Spook dat destijds ook al niet 'uit de 
lucht kwam gevallen'. De prof pleit dus 
letterlijk tegen meer democratie (of wat is 
een referendum anders?) en dit om een 
spook in de hand te kunnen houden! 
Alsof er geen andere middelen zijn om dit 
soort spoken voor altijd de wereld uit de 
helpen. Wat zou 'de geschiedenis' ons 
trouwens geleerd hebben indien de uit
slag in het voordeel van de Franstallgen 
was uitgevallen en zij niét hun zin hadden 
gekregen? Voor hen was er destijds geen 
behoefte aan een figuur die de zogenaam
de eenheid van dit land moest belicha
men. Zij hadden het immers beter dan de 
Vlamingen. Die werden toen in het zuide
lijke landsdeel enkel getolereerd als een 
soort hardwerkende gastarbeiders in 
eigen land. Naar het Zuiden uitgeweken 
Vlamingen konden maar beter zo snel 
mogelijk hun moedertaal en streek van 
herkomst vergeten. Een mooi voorbeeld 
daarvan is minister Onkelinx. 
Nu is dat anders. Franstalig België heeft 
die fameuze eenheid van het land nu 
broodnodig omdat het zo aan de Vlaamse 
centen kan zónder ervoor te werken. 

De professor zegt ook iets dat tot naden
ken stemt, namelijk dat België een repu
bliek had kunnen zijn als destijds alles 
geweten was geweest over Leopold lU. 
Laat ons hopen dat vooral het Vlaamse 
volk wat wijzer zal gemaakt worden in de 
toekomst. Dat alle paardeimiiddelen die 
nu ingezet worden om 'de kroon te 
bedekken' ooit wegvallen en dat een vre
delievend volk bij uitstek niet langer voor 
'geschiedkundige' voldongen feiten zal 
worden geplaatst. Indien Radio 1 ('Voor 
de dag') de enige van de hele mediawe
reld in België is die hogergenoemde feiten 
aanhaalt, dan weet ik echter dat mijn 
Vlaamse hart nog lang zal moeten klop
pen om rechtvaardigheid en rust te vin
den... 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

Piercing 
Piercing werd toen ik klein was gedwon
gen verricht en toegelaten door moeders, 
op de oorlellen van zeer kleine kinderen, 
omdat oorbellen schoon waren. 
Schooldirecteurs moeten niet op de vin
gers getikt worden omdat zij dft soort 
praktijken niet toelaten. Men moet ook 
hier voorlichten en duidelijk maken dat er 
infecties kunnen volgen; en de daaruit 
voortvloeiende discipline is te bewonde
ren. Er is daar in de huidige tijd een groot 
gebrek aan. Vroeger was men té streng, nu 
(dikwijls) té verdraagzaam. 
Een school mag enkel geboycot worden 
als ze het lesrooster niet respecteert, als ze 
toelaat dat leerlingen geïntimideerd, 
gepest, of belachelijk gemaakt worden. En 
nog erger als ze seksueel misbruik niet 
onderzoekt en bestraffen. 
Laat scholen hun leerlingen naar best ver
mogen opvoeden! 

Margriet A^damine, 
Oostende 

Rode vlaggen 
In WIJ (9 maart jl., Wederwoord) maakt 
lezeres Klara Hertogs zich druk omdat 
VU-mensen achter rode vlaggen aanliepen 
tijdens de betoging tegen deelname van 
extreem-rechts aan het federale bestuur in 
Oostenrijk. Los van het feit dat de beto
ging, vanwege de bedoelingen van de 
inrichters, een sterk hypocriet-gehalte ver
toonde vind ik het niet schandelijk om 
achter rode vlaggen aan te lopen. Rode 
vlaggen kunnen even eerbiedwaardig zijn 
als Vlaamse leeuwen, zeker als ik weet dat 
zij misbruikt worden door uiterst-links of 
uiterst-rechts. Hoe erg is het niet te verne

men dat gezonde Vlaamsgezinden geen 
leeuwenvlag meer durven hijsen omdat 
hun buren deze met het Vlaams Blok ver
eenzelvigen? 
Hetzelfde geldt voor de rode vlaggen. Er 
ligt een wereld van verschil tussen de rode 
vlaggen van het sovjet-communisme en 
deze van een indiaanse bevrijdingsbewe
ging in Latijns-Amerika. 
Voor het overige deel ik de mening van de 
briefschrijfster dat de bijdrage van volks
vertegenwoordiger Dirk de Cock (WIJ, 2 
maart jl.) leerzaam was, vooral de vergeüj-
king tussen de Duitse Bondsrepubliek en 
Oostenrijk inzake oorlogsverwerking in 
het onderwijs. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Totale misleiding 
Dat het "Vlaams Blok totaal los staat van de 
democratische Vlaamse beweging en zich 
vrijwel uitsluitend als racistisch profileert 
en bekommerd is met de onveiligheid van 
de burger, wisten wij al geruime tijd. 
Het indienen van een lijst 'Demol' in 
Schaarbeek is daar nu een niet te misken
nen illustratie van en zal, hoop ik, vele 
goedmenende Vlamingen de ogen of)e-
nen. Op deze Ujst ontbreken alleen nog 
de volgehngen van de toenmalige 
Vlamingenhater Nols, waar wij met alle 
kracht tegen betoogd hebben of zijn het 
deze waarmede De Mol samenspant? 
De benaming "Vlaams Blok' dient dan ook 
dringend aangepast te worden waarbij 
'Vlaams' gewoon geschrapt wordt omdat 
deze vlag een totaal andere lading dekt. 
Hiermede zou ook iedere verwarring ver
meden worden. 

Richard De Grom, 
Welle 

Decumul C2) 
In het verkiezingsprogramma van 1999 
pleitte de VU voor een verregaand decu-
mulverbod. De VUJO vatte de koe dan ook 
bij de hoorns om dit in de eigen partij te 
verwezenlijken. Maar wat blijkt nu? De VU 
wacht liever tot er een wettelijke regeling 
komt... 
Durft de VU niet meer voor haar stand
punten uitkomen? De partij heeft dikwijls 
een voortrekkersrol gespeeld, maar nu 
niet. Waarom? Doet de VU nu ook aan 
politique politicienne zoals de CVP en 
andere partijen? Dat kan en dat mag niet, 
zowel naar de kiezers toe als omwille van 
de waardigheid van de eigen partij. 
Ik schaar me dan ook volledig achter het 
VUJO-standpunt: er moet een decumul-
verbod komen. Het decumulverbod is een 
principe waar we met democratische 
overtuiging voor moeten strijden. 

Immannel Synaeve, 
Lier. 
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J an Leyers, producer, presentator, gerenommeerd 

singer-songwriter, zanger (ex-Soulsister) is sinds 

kort peetvader van Dierenartsen zonder Grenzen, een 

unieke organisatie die diep in Afrika werkzaam is. Een 

werking die steunt op gezond verstand en respect voor de 

kennis van de lokale bevolking. Een verhaal dat ook 

duidelijk maakt hoe fragiel een ecosysteem wel kan zijn... 

• UITSMIJTER • 

'Als de kudde sterft, sterft ook het dorp.' 
Het klinkt nogal overdreven, maar het is 
nog waar ook. Want als je in Turkana zit, 
zowat 'in the middle of nowhere', midden 
in de woestijn, zit je in de hel van de Sahel: 
een lap kurkdroge grond waar je nog niet 
moet denken aan landbouw. Zonder steden 
in de buurt om nog even te gaan bijklussen 
als het wat tegen zU. Dus is het inderdaad 
waar: koe ziek, familie zonder eten! 

FRAGIEL NETWERK 

De blonde en bruingebrande Nederlandse 
Frauke de Weyer (ze wordt er weUicht als 
een godin aanbeden...) is veearts én antro
pologe, zodat ze zowel dier als mens door 
en door kent. Ze werkt al een tijdje aan 
het Turkana-project in Kenia. 
Frauke de Weyer: „Dat soort nomaden
bestaan is een heel ingewikkeld en een 
heel fragiel systeem. In die streken is er 
maar één mogelijke bron van leven: de 
kudde. Er is dan ook een basiskamp met 
vooral vrouwen en kinderen, de mannen 
volgen de regenwolken, de jongsten van 
hen trekken het verste weg, de kale ber
gen in. Ze leven van een soort kaas die ze 
zelf maken, de melk doen ze stremmen 
met kruiden van ter plekke. Het gaat hier 
dus niet enkel om een economische struc
tuur, maar om een heel sociaal stramien. 
Dit soort migratie is ook erg uitputtend 
voor mens en dier. 

Er zijn heel wat factoren die we bij onze 
interventies respecteren. Het gaat er bij
voorbeeld niet gewoon om de kudden toe
gang te geven tot goede graslanden. Als je 
ze er te lang laat, grazen ze aUes af en blijft 
geen spriet meer over. Dan gaat de erosie 
zijn gang. Daarom zullen we normaal géén 
permanente waterput boren. Maar eentje 
die na een tijdje vanzelf opdroogt. Dan 
trekt de kudde verder, zo kan de natuur 
zich ondertussen herstellen." 

Hoe (on-)veilig is de regio, vraag je 
je onmiddellijl< af... 

F. de Weyer: „In zo'n wereldje waar alles 
afhangt van het vee en er niks overschot 
is, is de veiTigheid vaak in het gedrang. 
Veeroof is er een doodgewone zaak, in 
vele gevallen zelfs een 'noodzaak'. Ook al 
omdat jonge mannen daardoor hun stoer
heid bewijzen. Vroeger roofden die zich 
een bruidsschat bijeen met pijl en boog, 
vandaag gebeurt dat met machinegewe
ren. Bovendien ligt Turkana angstwek
kend dicht bij een aantal zeer woelige lan
den met gevreesde 'warlords'. Daarom 
zorgden we ervoor dat alle grote lokale 
chefs de koppen bij elkaar staken om 
alvast dat zinloos geweld bij hun eigen 
jonge heethoofden de kop in te drukken." 

LUISTEREN NAAR WUZE MENSEN 

Met enige overdrijving kunnen we stellen 
dat de hoofdtaak van Dierenartsen zonder 

Grenzen er in bestaat om te... luisteren. 
Luisteren naar de wijze mannen en vrou
wen van Turkana, die weten het allemaal 
zoveel beter. Zij hebben generaties lang 
kennis vergaard, over wanneer en waar 
het gaat regenen; zij kennen de traditio
nele trekroutes van het vee, het doen en 
laten van hun beesten. De bewoners zijn 
Masai, die leven van melk en... bloed. Er is 
namelijk niks anders' Hun kudde is hun 
levensverzekering, als die wegvalt is het 
miserie troef Alle producten worden 
gebruikt: leer voor kleren en tenten, 
gedroogde mest om op te koken, urine als 

mijn. Het gaat niet om dat ene zieke 
beest." 

Zitten er ool< vrouwen bij de die
renverzorgers? 

F. de Weyer: ,,Eén vrouw en daar zijn we 
best tevreden mee, dat is helemaal niet 
evident in dit soort gemeenschap. Maar de 
vrouw heeft er traditioneel veel te maken 
met het vee en deze medewerkster blijkt 
bovendien het best te functioneren van 
allemaal. Dat merken de mensen daar ook 
op, dat is dus ook weer een stapje vooruft 
in het openbreken van de rol van de 
vrouw daar." 

Daar heb Je Leyers 
met zijn 

koebeesten! 
ontsmettingsmiddel. Dat werkt écht, dat 
wordt vandaag ook in het Westen stilaan 
terug ontdekt en gewaardeerd. 
F. de Weyer: „We luisteren actief naar 
hen. Welke problemen kunnen ze oplos
sen met hun eigen ervaring, welke ziekten 
kunnen ze met hun geneeskundige plan
ten genezen? Want dft zijn echt geen pri' 
mitieven, hoor! Maar met welke zaken 
zijn ze niet tevreden? Dan zullen ze ook 
toegeven dat ze niet zoveel resultaten krij
gen van 'bidden' of 'een steen in het vuur 
leggen' als een geit ziek is. Toch zijn ze 
erg sterk op sommige vlakken. Zo kunnen 
ze heel wat over het weer 'lezen' in de 
ingewanden van dode dieren. Wij willen 
een brug slaan van hun oeroude kennis 
en hun instincten naar een paar van onze 
technieken, maar dan enkel als ze er zelf 
niet uit komen. Want ze kunnen wel aan 
Westerse medicijnen komen, die zijn er te 
koop op de zwarte markt. Maar dan tegen 
woekerprijzen. Ze weten amper hoe die 
te gebruiken en vaak is de houdbaar
heidsdatum al vervallen. Het is beter dat 
wij geneesmiddelen in goede omstandig
heden aanreiken." 

Hoe gaan jullie te werk? 
F. de Weyer: „Het systeem is simpel: 
onze veeartsen gaan zelf niet het veld op, 
maar ze geven korte opleidingen aan 
mensen van daar. Verzorging, medicijnen, 
symptomen herkennen, bevalling en zo. 
Met veel 'palavers' natuurlijk, we werken 
daar op hun ritme, niet op het onze. 
Omdat zij analfabeten zijn, verduidelijken 
we alles met plaatjes en lokale tolken. De 
opleiding tot dierenverzorger duurt een 
tweetal weken. We leren ze ook verder te 
kijken in de toekomst. Dat een koe met 
runderpest niet alleen mager is maar ook 
veel minder melk geeft en in extreme 
gevallen ook haar foetus zal verliezen. Dat 
werkt dus sterk door op de langere ter-

Waar zijn jullie nog mee bezig? 
F. de Weyer: „We hebben nog andere pro
jecten, onder andere in de Comoren. Het 
project is gestart aan de universiteU van 
Luik in 1994, wij volgen nu vijf projecten 
op met 30 vrijwilligers ter plaatse. Een 
beetje zoals Artsen zonder Grenzen zelf, 
die op twee dagen een cholerakamp in 
Mozambique opstellen om snel een epide
mie in te dijken, of waterpompen boren in 
de droge bergen van Afghanistan, een 
Angolese baby snel genoeg afhelpen van 
slaapziekte... Maar bij ons draait het 
steeds om de synergie tussen mens en 
dier, en dat is in al die streken van levens
belang." 

PEETVADER LEYERS 

Hij jij als pa van vier dochters nog 
tijd voor zoiets? 

Jan Leyers:, Ja zeker, maar dit vind ik 
essentieel." (We noteren op zijn CV dat 
Leyers ook filosofie studeerde, dat heeft 
wellicht ook te maken met zijn engage
ment.) 

Wat Vind je van de rol van 'de 
artiest' die bij allerlei benefieten 
moet opdraven? 

J. Leyers: „We doen wat we kunnen, alle 
beetjes helpen. Maar natuurlijk werd ik in 
de toptijd van Soulsister vaker gevraagd 
om steun aan dergelijke projecten. Van 
Chili tot China... Daar zitten vaak veel 
goede bedoelingen achter, maar ach zo 
bitter weinig realisme! En ik ben echt een 
realist. Als er bij mij iemand afliomt die 
'snel even de honger in Somalië wil uit
roeien', dan wens ik hem veel geluk. 

Voor veel Afrikanen, zoals de Masai, is hun 
Icucide een soort 'levensverzekering' 

Maar het Turkana-project is concreet, dui
delijk omlijnd en je ziet snel resultaten. Je 
hebt niet het gevoel van een druppel op 
een hete plaat, bovendien is er resultaat 
voor een grote groep mensen. Ik wil me 
daar echt achter zetten, achter het gene
zen van die koebeesten. Zonder overdrij
ven natuurlijk. Dat men mijn kop niet kan 
zien of ze zeggen: 'Daar heb je Leyers 
weer met zijn koeien...' Maar dU is echt 
realistisch, de dierenartsen willen zich zo 
weinig mogelijk bemoeien met die men
sen, enkel aanvullen en zich zo snel moge
lijk overbodig maken. Daar wil ik dan wel 
ambassadeur voor spelen. Er zijn natuur
lijk de geijkte grote sponsors uit de regio's 
en ontwikkelingshulp. Maar om echt goed 
te kunnen werken hebben die gasten voor 
hun hele actie welgeteld 100.000 frank 
extra per maand nodig. Dat is alles. 
Wanneer 1.000 mensen gewoon 100 fr. 
storten, dan zijn ze van mijn gezaag af." 

Ken jij Turkana? 
J. Leyers: „Ik ben daar nog niet geweest 
maar dat ga ik beslist doen, samen met 
Marie Gillain die peetmoeder van het 
project is. (De Franse actrice is het nieu
we 'gezicht' van Lancóme I nvdr.) Maar ik 
ben al wel in de buurt van Kenia geweest, 
en ik sta dan liefst heel nauw bij de bevol
king. Ik heb het daar gezien en... gero
ken." 

Geroken? 
J. Leyers: „De geur van dat continent 
draag je mee, dat is helemaal het tegen
overgestelde van de uitlaatgassen van 
Manhattan. De geur van Afrika, die is zo 
ongelooflijk vol en vitaal..." 

Anne Van Velthoven 
°» Info: Dierenartsen zonder 
Grenzen, De Merodestraat 216, 1060 
Brussel. Tel. 02/539.09.89 en bankrek: 
732-6190064-60. 

Jan Leyers: „ik 
ben echt een 
realist, daarom 
mUn Inzet." 
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