
DONDERDAG 30 MAART 2000 

45"']AARGANG - Nr. 13 - 35Fr. 
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P remier Verhofitadt staat erop om voor 

Pasen de Landbouw en Buitenlandse 

Handel te defederaliseren. Aanhoudende kortslui

tingen in de Costa dreigen de regeringen te desta

biliseren. Overigens gaat het om een 

Interparlementaire én Intergouvemementek 

Conferentie voor de Staatshervorming. Het werd tijd 

dat de federale regering dit besefte en aan de staats-

hervormende kar ging duwen. 

Worden ter zake voor Pasen geen stappen 

ondernomen, dan kan de federale regering nauwe

lijks anders dan een omvattende, globale hervor

ming voorbereiden. Verhofstadt en zijn collega's 

willen dat zo lang mogelijk vermijden. Federaal 

minister van Institutionele Hervorming ]ohan 

Vande Lanotte (SP) stelde terecht dat „het commu

nautaire als een virale aandoening is. Je kan opsto

ten van koorts niet controleren." {De Standaard, 

27 maart jl.). 

Al rijst de vraag of de federale regering niet 

nu reeds een infectie heeft opgelopen. 

Communautaire koorts wordt vaak door niet onbe

langrijke symbooldossiers (als de facihteiten of de 

taalwetgeving) verwekt. Daar heeft premier 

Verhofstadt geen enkele voehng mee. Het interes

seert hem niet. Op dat moment komt de liberaal 

boven die wel fiscale autonomie voorstaat en dus 

over geld praat, maar geen woord over heeft voor 

de naleving van een taalwetgeving die verregaande 

sociale gevolgen heeft. 

Zo presteerde Justitieminister Mare 

Verwilghen (VLD) het, daarin gesteund door de 

premier, om de eertijds moeizaam afgedwongen 

taalwetgeving in gerechtszaken in het nadeel van de 

Vlaamse Brusselaars onomkeerbaar te omzeilen 

(lees op blz. 20 een historisch overzicht). 

Een beduidend aantal Franstalige magistra

ten hoeft voortaan de taalwetgeving niet meer na te 

leven en geen taaiexamens meer af te leggen. 

Zonder probleem kunnen ze als eentalige 

Franstalige magistraten benoemd worden. En dit in 

het grondwettelijk vastgelegde tweetalige Brussel! 

„Voor Franstalig Brussel", aldus VU-voorzitter 

Geert Bourgeois, „staat de deur op een kier naar het 

uitsluitend Franstalig Brussel. Voor VU&ID is dit 

meer dan een Vlaamse brug te ver. In een brief aan 

premier Verhofstadt schrijft ook het Davidsfonds 

„de uitholhng van de taalwetgeving niet te kunnen 

aanvaarden." 

De VU voert een nationale campagne tegen 

de beslissing van de federale regering. Maandag jl. 

lieten de Volksuniejongren hun ongenoegen blijken 

voor het VLD-hoofdkwartier. VUJO noemt de 

partij van Verhofstadt voortaan de 'Belgische libe

ralen en democraten'. 

(evdc) 

Deze week mét affiche' 
Een ietwat rare WIJ deze week, want mét affiche vandaar de twee 
witte bladzijden. De streelc die de VLD-heren i/erhofstadt-i/erwi/ghen-
De Cucht Vlaanderen hebben gelapt moet aan zoveel mogelijk mensen 
bekend worden gemaakt. De taal op de affiche Is hard maar moet: 
omwille van het feit, de aanstelling van bijkomende Frans-eentalige 
rechters te Brussel, en omwille van het verraad want het zijn toch 
maar weer Vlamingen die dit Vlaanderen hebben aangedaan. 

* Maak gebruik van deze affiche, ze kan ook telefonisch bUbesteid 
worden op het aigemeen VU-secretarlaat. Tel. 02/219.49.30. 

D e Volksunie start een campagne 
tegen de aanstelling van toege

voegde magistraten in Brussel. De partij 
staat in haar protest niet alleen. Naast de 
strijd- en cultuurverenigingen heeft ook 
de Vlaamse Juristenvereniging van zich 
laten horen, een stem uit 'de sector' 
klinkt altijd indrukwekkender. De vereni
ging betreurt het dat de ministerraad 
blind blijft voor de ongelijke behandeling 
van Nederlandstalige en Franstalige zaken 
in het Hof van Cassatie en in de Raad van 

We wezen er reeds verleden week op: in 
dit land is alles communautair en ook 
dezer dagen manifesteert de tendens 
zich opnieuw. Zo duidelijk dat zelfs Yves 
Desmet, de koele commentator van De 
Morgen, begin deze week een nieuwe 
communautaire breuklijn vaststelde, met 
name over nieuwe politieke zeden. De 
PRL lacht hartelijk om deze 'nieuwe din
gen', minister Louis MIcliel beweert 'echt 
niet' te begrijpen waarom staatssecretaris 
Eddy Boutmans (Agaiev) zich zo ergert 

Geblinddoekt 
state. De Vlaamse juristen herhalen dan 
ook hun reeds eerder gedane verzoek om 
de taalkaders in die rechtscolleges aan de 
werkelijke werklast aan te passen. Dit wil 
zeggen dat minstens 60% van alle amb
ten aan magistraten met een 
Nederlandstalig diploma wordt toegewe
zen. 
Daarmee is zowat alles gezegd: de wan
verhouding tussen lasten en lusten is na 
zovele jaren van Vlaamse strijd en bewe
ging nog steeds een constante van het 
natieconflict in België. 
Het lag dan ook voor de hand dat de 
weegschaal van • een geblinddoekte 
Vrouwe Justitia op de affiche (zie verder 
in ons blad) duidelijk in één richting 
draagt, deze van de francofonle. 

aan enkele PRL-benoemingen op 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Na al de communautaire prikjes van de 
voorbije weken is een naar Franstalige 
kant doorzakkende weegschaal een 
clichématig maar verdraaid juist symbool, 
in de Fschaal zitten niet enkel de bijko
mende magistraten maar tal van PRL 
benoemingen. Onder het mom van een 
zogezegde inhaalbeweging, de Waalse 
liberalen waren vanwege hun oppositierol 
te weinig aan de bak geweest. 
Waar aan Vlaamse regeringszijde voor
zichtig politiek benoemd wordt, leeft 
beneden de taalgrens minder schroom. 
,,De Franstalige partijen schamen zich 
daar niet eens voor", merkte Guy 
Tegenbosop (De Standaard, 28 maart jl.). 

De vraag moet gesteld worden waarover 
de Franstaligen zich dan wél schamen, ze 
slagen er weer eens in om de Vlaamse 
partijen in hun politieke eisen te doen 
investeren. Want het zijn toch maar de 
federale premier Guy Verhofstadt, de 
minister van Justitie Mare Vervi/ilgt)en en 
de VLD-voorzitter Karel De Guctit die de 
koehandel tussen snelrecht en toege
voegde Franstalige magistraten hebben 
aanvaard. 

Door Franstalige obstructie zijn de Costa-
gesprekken gestokt, het nut van het 
Vlaamse co-voorzitterschap (Patn/c 
Vanl(.runkelsven) werd in vraag gesteld, er 
restte VU&ID maar één uitweg de VLD -
die zowel de federale als de gewestelijke 
regering leidt - tot initiatieven aansporen, 
misschien wel dwingen. Kon dit niet, dan 
dreigde de Costa prematuur af te sterven 
en mocht over verdere staatsvorming 
een kruis gemaakt worden Om de zaak 
weer vlot te krijgen gingen de VU-top en 
de VLD maandag jl. in de vroegte samen 
zitten, gaf Vankrunkelsven het staats
hoofd tekst en uitleg en deed premier 
Verhofstadt op de jongste Zevende Dag 
totaal onverwacht voorstellen. 
Het was deze actie of niets meer. Wat 
niet wil zeggen dat nu alles 'dik In orde' is. 
Herinneren we ons dus dat Verhofstadt 
werk wil maken van defederallsering van 
Buitenlandse Handel en van Landbouw en 

dat hij streeft naar homogene bevoegd
heidspakketten. (,,ln mijn opinie...", 
voegde hij er voorzichtig aan toe.) 
In verband met de doorslaande weeg
schaal is splitsing van de twee ministeries 
bijzonder welgekomen De Waalse boeren 
halen, dank zij een handige aanpak van 
hun bedrijfsstructuren, beduidend meer 
uit de EU-subsidiepot dan de Vlaamse, 
tenwijl de Vlaamse KMO's (met ± 70 % van 
de Belgische buitenlandse handel) in de 
federale diensten ondervertegenwoor
digd blijven. 

Ook de wijze waarop de federale minister 
van Werkgelegenheid Laurette Onicelinx 
(PS) gepoogd heeft de Vlaamse werklo-
en uit haar startbanenplan te bannen 

moet de ogen van de Vlamingen openen 
De flair waarmee madame door het poli
tieke leven raast en haar wetten stelt 
heeft zelfs haar Vlaamse evenknie Renaat 
Landuyt (SP) verbaasd. Niet meer dan 
verbaasd? 

Men zou op den duur verlangen dat er 
vele Onkelinxen opstaan om de 
Vlamingen die niet willen horen om de 
oren te slaan. Om te beginnen de VLD-
coryfeeën die de Frans-eentalige magi
straten in Brussel zonder morren hebben 
aanvaard. 

Maurtts van Uedekerlce 



In vuur en vlam voor de driekleur? 
De kamerleden Foumaux (PSC) en Michel 
(PRL - zoon van) hebben een wetsvoorstel 
ingediend dat het verbranden van de 
Belgische driekleur strafbaar maakt. De 
boetes variëren van 20.000 tot 200.000 fr, 
de celstraf tussen de 8 dagen en eenjaar 
Michel (BvL, 23/03/00): „Wij stellen vast dat 
er in ons land anti-Belgische groeperingen 

zijn die onze nationale vlag verbranden. 
Het nieuwe strafartikel heeft dan ook en 
vooral een symbolische betekenis. Wij willen 
hiermee de federale loyaliteit beschermen. 
Wij willen alle daden - naast verbranden 
ook bespotten - tegen de Belgische driekleur 
aanpakken." Over de Vlaamse Leeuw of 
Waalse haam geen woord. 

Bang maken 
„Niemand klaagt over defel overdreven aandacht die som
mige media besteden aan verslaggeving over criminaliteit. 
In die keurige verslagjes valt het woord 'Vlaams Blok' niet, 
maar daar rapen ze wél hun stemmen mee Ais je de indruk 
wekt dat er achter iedere hoek Iemand staat die je voor 
twintig frank de keel oversnijdt, dan ben je gevaarlijk bezig 
Watje suggereert, is pertinent onjuist en je maakt mensen 
bang. (...) Dat houdt me meer bezig dan de vraag of we 
Annemans in een debat mogen laten meepraten." 
Siegfned Bracke op een vraag over de verhouding van de 
media tot extreem-rechts. In De Standaard van 25 maart 
2000. 
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Binnenkort is liet niet meer 
nodig een familieraad samen te roepen 
wanneer één van de ouders van een 
minderjarige overlijdt. Een nieuw wets
ontwerp bepaalt dat de langstlevende 
ouder gewoon ook de voogd blijft. 

Rudy Borremans, die enige BV-
bekendheid geniet als 'de homo-pries
ter', richt samen met twee gehuwde 
priesters een 'Rent-a-Priest'-service 
op. Mensen die dat willen kunnen 
tegen een zelf te bepalen vergoeding 
een priester huren. 

10% van de 7-jarigen heeft al 
last van tandbederf aan de vaste tan
den. Bij de 9-jangen is dat al bijna een 
derde. 

In België worden bijna 185.Q00 
mensen gezocht. Onder hen goed 
3.000 echte' criminelen. 

Binnenkort kunnen particulie
ren hun belastingen berekenen op 
een website van het ministerie van 
Financiën. Als daar maar geen privacy-
debat van komt... 

Een moeder die al het mogelij
ke deed om haar ex-man het bezoek-
recht aan zijn dochtertje te ontzeggen 
is veroordeeld tot acht maanden cel
straf waarvan vier effectief. 

Zowat 60% van de mensen die 
zich naar spoedgevallen begeven, had 
beter gewoon naar hun huisarts 
gegaan. 

Mare Verwilghen is - in een 
krampachtige poging de leukste van 
den hoop te blijven - nu helemaal de 
pedalen kwijt. De minister wil de 
namen, adressen en foto's van gedeti
neerden bij hun vrijlating bekendma
ken. Hoe hij dat rijmt met de reïntegra
tie in de samenleving - toch het uitein
delijke doel van een gevangenisstraf -
is niet geheel duidelijk. 

Een 'vredesconcert' in Vorst 
Nationaal mondde uit in een massale 
vechtpartij. 

Peter Verhelst ('Tongkat') en 
Toon Tellegen ('De genezing van de kre
kel') zijn de winnaars van een Gouden 
Uil. 

Tot slot: bij deze beschouwen 
wij ook de discussie over het winteruur 
van het komend najaar al als afgeslo
ten. 

ZIEKELIJK 

Zoals bekend heeft het Brusselse stadsbe
stuur beslist om het zomerfestival 
'Boterhammen in het Park', georganiseerd 
door de Ancienne Belgique (AB), niet 
meer te laten doorgaan in het Brusselse 
Warandepark. 'Boterhammen in het park' 
is een gezellig festival van het 
Nederlandstalige lied dat doorgaat gedu
rende het zomerse middaguur met de 
bedoeling Vlaamse pendelaars aan te trek
ken en hen op die manier vertrouwd te 
maken met het culturele leven in de 
hoofdstad. 

Die formule kende heel wat succes. 
Omdat het Warandepark echter aan reno
vatie toe is, verhuisde 'Boterhammen' 
naar het Spanjeplein. De organisatoren 
werd beloofd nadien het Warandepark 
terug te mogen gebruiken. Daar stak de 
Brusselse schepen Olivier Maingain 
(FDF) een stokje voor. Voor hem moet 
'Boterhammen' voor eens en altijd uit het 
Warandepark wegblijven. Zogezegd om 
ecologische redenen, al kunnen de 21 juli-
volksfeesten nog wel in het park door
gaan... 

Daarover stelde Brussels VU&ID raadslid 
en Vlaams parlementslid Sven Gatz een 
vraag aan Vlaams minister van Cultuur en 
Brusselse Aangelegenheden BertAnciaux 
(VU&ID). Gatz noemde de Vlaamshatende 
houding van Maingain 'ziekelijk'. En wou 
van de minister weten of de beslissing van 
het Brussels stadsbestuur op één of ande
re manier kan herroepen worden. „Er 
moet in de hoofdstad ruimte blijven voor 
een aantal van onze eigen organisaties." 

FERME HOUDING 
Vlaams minister Bert Anciaux was het vol
ledig eens met Sven Gatz. De minister wil 
niet minder dan vijf concrete stappen 
ondernemen om de beslissing van het 
Brusselse stadsbestuur ongedaan te 
maken. Reeds op 3 maart 2000 schreef hij 
over de kwestie een brief naar de 
Brusselse burgemeester Frangois-Xavier 
de Donnéa (PRL). Die antwoordde dat het 
besluit er kwam na aandringen van 
'experts' en dat hij alles in het werk zou 
stellen om voor de AB een andere locatie 
te zoeken. „Het gaat hier niet om ecologi
sche of economische redenen", zo sprak 
de minister de Brusselse burgemeester 
tegen, ,,maar om de houding van een 
schepen met een obsessionele afkeer voor 
alles wat Vlaams is. Ik kan en zal dit niet 
aanvaarden." 

Zo heeft de minister ook een brief 
geschreven aan het adres van de federale 
regering. Die oefent immers toezicht uit 
op de hoofdstedelijke functie van Brussel. 
„Ik zal premier Verhofstadt uitdrukkelijk 
vragen de nodige stappen te onderne
men. Ook de Brusselse hoofdstedelijke 
regering kan tussenbeide komen aange
zien zij de voogdij uitoefent op de 
Brusselse gemeenten." 
Opmerkelijk is dat Bert Anciaux boven
dien het Hof op de hoogte stelt. „21 juli is 
een feestdag die onlosmakelijk met de 
monarchie is verbonden. Mijn inziens 
wordt het Hof in deze kwestie als een 
argument misbruikt voor een niet te ver
antwoorden beslissing. Ik zal het Hoi, dat 
een grote invloed heeft op de Brusselse 
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burgemeester, schriftelijk verzoeken zijn 
morele kracht aan te wenden en te verkla
ren zich niet met dit spel te kunnen ver
eenzelvigen." 

De minister denkt er ook aan om preven
tief op te treden. Zo zou een door de 
Vlaamse gemeenschap afgesloten verzeke
ring tegen eventuele schade aan plantsoe
nen het argument van het Brussels stads
bestuur ontkrachten. Tot slot zal de minis
ter de juridische diensten de opdracht 
geven na te gaan in hoeverre een rechts
geding tegen de stad Brussel kan worden 
ingezet. Sven Gatz loofde de 'ferme hou
ding' van de minister. 

GROTESK 

In de federale regering werd overeenge
komen tot politieke en diplomatieke sanc
ties over te gaan tegen het uiterst-rechtse 
bewind in Oostenrijk. De regering onder
schrijft daarmee de strategie van de 
Europese Unie. 

De Franstalige ministers binnen de federa
le regering gaan niettemin onderling een 
ware wedstrijd aan. 'Om ter best' willen ze 
de Oostenrijkse regering en - veel aan
stootgevender - de Oostenrijkse bevolking 
boycotten. Ze maken daarbij gebruik van 
culturele, wetenschappelijke en economi
sche maatregelen. Daarmee wordt niet 
Oostenrijk, maar het eigen land geïso
leerd. Bovendien hanteren de Franstalige 
ministers methoden die juist kenmerkend 
zijn voor het extreem-rechtse gedachte
goed. 

Zo besliste federaal minister van 
Wetenschapsbeleid Rudy Demotte (PS) tot 
een culturele boycot van Oostenrijk. De 
Waalse socialist haalde het in zijn hoofd 
het Museum voor Schone Kunsten en het 
Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis, beiden in Brussel, te verbie
den werken aan Oostenrijk uit te lenen. 
Daardoor zou de reizende Keizer 
Kareltentoonstelling, die in Wenen door
gaat van 16 juni tot 10 september a.s., vier 
belangrijke schilderijen moeten ontberen. 
Dat het hier om een 'Vlaams initiatief' gaat 
zal Demottes beslissing ongetwijfeld beïn
vloed hebben. Bovendien bezit Oostenrijk 
een belangrijk deel van het cultuurpatri-
monium van de Zuidelijke Nederianden, 
zodat tegenreacties, in het nadeel van 
Vlaanderen, mochten worden verwacht. 
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux 
noemde de beslissing van Demotte „gro
tesk en schandalig. Chantage met culture
le goederen omwille van politieke doel
einden overschrijdt de grenzen van het 
politieke verstand. Geen enkel welden
kend mens kan zich voorstellen wat het 
nut is van een dergelijke maatregel." 
Vlaams minister-president Patrick Dewael 
(VLD) onderschreef de kritiek van 
Anciaux. Uiteindelijk trok Demotte zijn 
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Valeur Monsieur 
Redacteur en chef. 
Ami De Liedekerken, la-bas alors me fume Ie chou-chou! Parce que 
j'ai lu dans les journaux que les Wallons ont besoin de juges bilin-
gue, je me pose leur candidal dans votre hebdemedaar. Je vous 
ecris dans la langue de Brigitte Bardot et Catherine Denouveau 
pour faire preuve de ma connaissance de termes juridique et bati-
mentaire, c'est a dire de termes de bateau. Le Maesen brun m'a 
déja rigolé pour que il pense que je suis un gai Frangois. De 
Liedekerken, j'en suis formellement: je ne suis pas du tout gai, je 
me suis marrié avec une femme et un enfant! 

Mais, laissons venir au coeur de la question: je suis vraiment furi-
eux au libéraux de la Flandre et de la Wallonië parce que c'est pres-
que la centième fois qu'ils sont entrain de coudre la Flandre. 
Monsieur Verhofstadt, mais surtout Mme Michelle, ne s'arrètent 
pas de me facher D'abord j'ai du annuler mon voyage au Tirol dans 
la neige. Michelle m'as interdit de aller-y parceque les gens la bas -
dans la montagne c'est plutót la haut, n'est pas De Liedekerken? -
votent extreme droit. Ami De Liedekerken: je trouve que Michel 
doit aussi rester en dehors Anvers. Dans cette ville il y a plus de 
gens qui votent extreme droit que dans 1' Autriche. Et il y sont 
encore des exemples! 
C'est pourquoi je trouve qu'il doit se taiser, comme notre Ludwina 

dit toujours sur moi-même. Quand il est ministre d'exterieur il est 
mieux d'aller au l'exterieur, par exemple au brousse de Congo. Je 
sais surement que c'est la meilleur solution pour Mme Michelle. Et 
pour moi et mon familie une fonction comme juge dans le capital 
Flamand! 
Et maintenant. De Liedekerken: est-ce que je suis réussi, vous pen-
sez? 

Votre douxièmme homme, 
Le Geraerts Jaune 

RS.: Tous mes mercis a Paul M. pour m'aider avec cette lettre dur. 

DOORDEWEEKS # 

maatregel in. Ook federaal minister van 
Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) 
trok het boetekleed aan. Die had als enige 
op de Europese Top in Lissabon gewei
gerd op de groepsfoto te staan. Michels 
gedrag kwam zo belachelijk over en stuit
te op zoveel kritiek, dat hij achteraf ver
klaarde in de toekomst „voorzichtiger te 
zijn en meer rekening te houden met de 
gevoeligheden in Vlaanderen." 

ONKELINX BIJT IN ZAND 

Zoals bekend was het 'Rosetta'- plan of 
het startbanenplan van federaal minister 
van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx 
(PS) op maat geschreven van de Waalse 
werkloze schoolverlaters uit Luik en 
Charleroi. Daartegen hebben de VU&ID-
fracties in de onderscheiden parlementen 
zich heftig verzet. In Wallonië zijn er 
48.000 werkloze schoolverlaters, in 
Vlaanderen amper 7.000. 
Na overleg met Vlaams minister van 
'^ttkgt\t%tv&\ti&RenaatLanduyt (SP) en 
de Vlaamse sociale partners breidde 
Onkelinx de groep uit tot alle werkloze 
min-30-jarigen. Toch nam Onkelinx mirris-
ter Landuyt in het ootje. Toen de federale 
minister de uitvoeringsbesluiten op de 
wet schreef, bleek de procedure zo perfi
de, ingewikkeld en bureaucratisch dat het 
startbanenplan andermaal in het nadeel 
van Vlaanderen uitviel. Zo maakte de 
minister gebruik van een 'cascadesys
teem'. Pas wanneer de eerste groep, de 
werkloze schoolverlaters, aan de slag kon, 
zouden de startbanen gelden voor de 
tweede groep, de min-25-jarigen en nog 
eens nadien voor de mih-30 jarigen. 
Vrijdag jl. dacht de federale ministerraad 
de uitvoeringsbesluiten goed te keuren. 
In het Vlaams parlement dreigde VU&ID-
volksvertegenwoordiger André-Emiel 
Bogaert met een belangenconflict. Hij ver
weet minister Landuyt laks te zijn opge
treden „tegen het sociale dictaat van 
Onkelinx." Bogaert ging nogal onstuimig 
te werk, daar hij voorbarig meedeelde dat 
ook andere parlementsleden van de meer
derheidspartijen het belangenconflict 
steunden. Die hadden mondeling, maar 
nog niet schriftelijk toegezegd. Hoe dan 
ook, de dreiging met een belangenconflict 
mistte zijn effect niet. In de federale minis
terraad werd Onkelinx teruggefloten. De 
Vlaamse overheid en de sociale partners 
kunnen voortaan een eigen versie uitwer
ken van het banenplan, aangepast aan de 
Vlaamse arbeidsmarkt. 

CHARLES BERTIN 

De Vlaamse faciliteitengemeente Sint-
Genesius-Rode schreef in haar begroting 
2000 een bedrag van 552.000 fr. in ten 
voordele van de Franstalige bibliotheek 

Charles Berlin. De deputatie van de pro
vincie Vlaams-Brabant heeft het bedrag 
geschrapt. De subsidies aan de Franstalige 
bibliotheek zo stelt de deputatie vast, zijn 
niet in overeenstemming met het biblio
theekdecreet. Reeds in 1998 en 1999 wer
den forse subsidies aan de bibliotheek 
eerst door de deputatie nadien door de 
Vlaamse gemeenschap geweigerd. Sint-
Genesius-Rode heeft daartegen protest 
aangetekend bij de Raad van State. 

Rent-a-Priest: 
ook de kerk 

treedt nieuw 
millennium 

binnen! 
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p remier Verhofstadt heeft de democratische Vlaams

nationalisten beloofd voor Pasen de defederalisering 
van Landbouw en Buitenlandse Handel te steunen. VU&ID 

wacht voorlopig af of de premier de daad bij het woord 
voegt. 

Hof toont interesse 
voor Costa 

op 12 januari Jl. raakte men het In de 
Conferentie voor de Staatshervorming niet 
eens over de defederalisering van Landbouw 
en Buitenlandse Handel Op verzoek van de 
beide co-voorzltters van de Costa, Patrik 
Vankrunkelsven (VU&ID) en Philippe Mou-
reaux (PS), riep premier Verhofstadt (VLD) de 
partijvoorzitters van de meerderheidspartij
en bijeen om de Costa op nieuwe sporen te 
zetten. De premier bleek tijdens deze verga
dering uiterst ongeïnteresseerd Uiteindelijk 
kwamen de Costa-onderhandelaars op 
woensdag 22 maart jl samen om zich met 
meer te beraden over de regionalisering van 
Buitenlandse Handel, wel over dat van 
Landbouw. 

Maar, ook dat mocht niet baten PRL en 
Ecolo konden zich niet vinden in de splitsing 
van de Zeevisserij. Met PRL en Ecolo kantte 
de PS zich tegen de regionalisering van de 
uittredingsvergoeding voor oudere landbou
wers Dat beschouwen de Franstalige partij
en als een voorbode van een (gedeeltelijke) 
splitsing van de Sociale Zekerheid, een 
onderwerp dat voor de huidige federale 
regering taboe is Overigens vroegen de 
Vlaamse partijen de overheveling van het 
markt- en prijzenbeleid Inzake landbouw De 
Franstaligen verzetten zich daar met klem 
tegen Niet in het minst omdat dit ook 

gevolgen heeft op Europees niveau Indien 
de deelstaten instaan voor het markt- en 
prijzenbeleid, kunnen ze dit ook op Europees 
niveau aankaarten en verdedigen. Dat sluit 
aan bij het door de Franstalige partijen gehe
kelde confederate pnncipe Juist daarom ver
wierpen ze ook een ruimere vertegenwoordi
ging van de deelstaten aan de Europese 
ministerraden over Landbouw. Al Is ook fede
raal minister van Landbouw Jaak Gabriels 
(VLD) allerminst opgezet met deze formule 
Gabnéts wordt op deze manier de objectieve 
bondgenoot van de Boerenbond. Heeft deze 
lobbygroep een bezoek afgelegd aan het 
kabinet van de minister? Nog hilarischer is 
dat ook de Waalse socialisten de kritiek van 
de Boerenbond onderschrijven. Terwijl de 
drukkingsgroep tijdens de dioxinecrisis door 
de PS met alle zonden Israels werd beladen. 
Voor Patrik Vankrunkelsven bleek de maat 
vol In die zin dat hij aanstuurde op een glo
bale staatshervorming. De stap-voor-stap-
werklng, aldus de co-voorzitter, werkt niet. 
Het moet gezegd dat de federale regering 
ter zake weinig consequent is Nu eens wordt 
een heikel communautair dossier naar de 
Costa doorverwezen, dan weer bedisselt de 
federale regering zelf een communautair 
vergelijk, vooral wanneer dit In het nadeel 
van de Vlamingen uitvalt Overigens zijn de 

Franstalige partijen het noorden kwijt. De 
oorspronkelijke francofone eensgezindheid 
drijft op los zand Er is onder de Franstalige 
partijen een communautair opbod ontstaan 
dat sterk ingegeven is door electorale voor
uitzichten. De strijd om de links-Waalse hege
monie vertroebelt het vertrouwen tussen 
Ecolo en PS. Juist daarom stelde Ecolo voor 
om meteen het dossier over de financiering 
van het Onderwijs aan dat van Landbouw te 
koppelen Ecolo heeft er alles voor over om 
de federale kas te pluimen In het voordeel 
van de Franstalige ieraars, een belangrijk deel 
van zijn electoraat Meteen springt ook PS-
voorzitter én minister-president van de 
Waalse regering Elio Dl Rupo op deze kar. Dat 
werkt dan weer op de zenuwen van 
Moureaux die In tegenstelling tot Di Rupo wel 
wil praten over fiscale autonomie 
Kortom, VU-voorzitter Geert Bourgeois 
schreef een gepeperde brief aan het adres 
van de premier om eindelijk een begin te 
maken met de staatshervorming Verhof
stadt sprak daarover vice-premier Louis Mi
chel (PRL) aan In een gesprek met een ruime 
VU-delegatie beloofden Verhofstadt, Patrick 
Dewael en Karel De Cucht om voor Pasen 
mee te werken aan de defederalisenng van 
Landbouw en Buitenlandse Handel Daartoe 
zou de premier overleg plegen met de fede
rale ministers van Institutionele Hervor
mingen Johan Vanüe Lanotte (SP) en Louis 
Michel De Vlaams-nationalisten willen af
wachten of dit overleg ook tot concrete 
teksten leidt Intussen worden de onderhan
delingen in de Costa opgeschort informeel 
hoopt Patrik Vankrunkelsven nog de nodige 
contacten te leggen Hij werd alvast begin 
deze week uitgenodigd door koning Albert. 
Uiteraard kwamen de besprekingen in de 
Costa ter sprake Buitenlandse Handel is een 
onderwerp dat de monarchie sterk interes
seert. 

(evdc) 
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T wee Franstalige ministers én de Vlaamse minister 

van Onderwijs vroegen in een gemeenschappelijke 

verklaring meergeld van de gemeenschapsregeringen en 

van de federale overheid. Intussen is nog lang niet 

duidelijk hoe bepaalde onderdelen van het 

Sint-Elooisakkoord zullen worden toegepast. 

Senator Patrik 
Vankrunkels-
ven noemde 
het geheime 

Slnt-Eloois-
akkoord een 

dolksteek In de 
rug. HU wil er 

zich niet b|] 
neerleggen en 
vraagt zich af 

hoe het 
akkoord In de 

praktUk zal 
worden 

omgezet. De 
federale rege

ring zal ter 
zake nog 

harde noten 
moeten 
kraken. 

4 

Op maandag 21 maart jl. stak Vlaams 
minister van Onderwijs Marleen Vander-
poorten (VLD) de lont aan het commu
nautaire vuur. Samen met Pierre Hazette 
(PRL), in de Franse gemeenschapsrege
ring bevoegd voor het secundair onder
wijs, en Jean-Marc Naliet (Ecolo), 
bevoegd voor het kleuteronderwijs, drong 
Vanderpoorten aan op meer middelen 
voor het onderwijs. Die middelen, zo ver
langden de drie ministers in koor, hoor
den van de gemeenschappen én van de 
federale regering te komen. 

BLUNDER 

Vanderpoorten beklemtoonde dat haar 
wens 'communautair neutraal' is. In beide 
gemeenschappen kijkt men ter zake tegen 
gelijkaardige maatschappelijke uitdagin
gen aan en de verklaring betekent geen 
oordeel over de voorziene onderhandelin
gen met betrekking tot de onderwijsfinan
ciering, zo luidde de redenering van Van
derpoorten. 

De minister van Onderwijs blunderde, ze 
had moeten weten dat de Vlaamse rege
ring er een andere strategie op nahoudt. 
Die wil meer geld voor het onderwijs vrij
maken via fiscale autonomie. In 2001, zo 
werd in een aangepaste regeringsverkla
ring op papier gezet naar aanleiding van 
de Sint-Elooisakkoorden, moet daarover 
een akkoord met de Franstaligen rond 
zijn. Zoniet, zullen de Vlaamse meerder
heidspartijen de kwestie in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers aankaarten. Dat 
noemt men de 'tijdbom' onder de federa
le regering. 

Vanderpoorten gaf op zijn minst de 
indruk nu reeds Vlaamse communautaire 
troeven uit handen te geven. De FranstaU-
gen willen het onderwijsgeld optrekken 
door middel van het welvaartsvast maken 
van de onderwijsdotatie. Die koppeUng 
van onderwijsmiddelen aan de economi
sche groei komt neer op de gekende 
'wafelijzerpolitiek' waarbij de federale 
regering voor de kosten opdraait en de 
gemeenschappen geen verantwoording 
moeten afleggen. 

De Franstalige partijen noemden de 
gemeenschappelijke verklaring dan ook 
een 'nieuw feit'. PS-voot2itter Elio Di 
Rupo zag er een ideale voorzet in. Hij 
vroeg de federale regering van haar 'bud
gettaire ruimte' gebruik te maken om de 

onderwijsdotatie te verhogen. Zijn partij
genoot, federaal minister van Arbeid Lau-
rette Onkelinx, zette de vraag op de agen
da van het maandagse kernkabinet. Daar 
werd beslist de kwestie in de Conferentie 
voor de Staatshervorming (Costa) te laten 
behandelen. Later op de week verklaarde 

begroting moet weten te vinden. „Door 
middelen van het gewest voor de 
bevoegdheden van de gemeenschap te 
gebruiken, heeft de Vlaamse overheid ver
meden dat het debat met de Franstaligen 
over de wijziging van de financieringswet 
met het mes op de keel moest worden 
gevoerd. Het gevolg is echter dat het 
Vlaams gewest nu met een tekort kampt." 
Daarmee erkende Dewael dat op één of 
andere manier bijkomend geld voor het 
onderwijs moet gevonden worden. „De 
vraag is alleen hoe we daarvoor moeten 
zorgen", zo merkte Vlaams VU&ID- parle
mentslid Chris Vandenbroeke terecht op. 
„Uit het antwoord van de minister-presi
dent leid ik af dat we wellicht sneller dan 

Sint-Elooisakkoord kan 
federale regering 

zuur opbreken 
federaal minister voor Institutionele Her
vormingen/o/!)an Vande Lanotte (SP) in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
dat de federale regering zelf met tekorten 
kampt en daarom geen extra middelen 
voor het gemeenschapsonderwijs veil 
heeft. Niettemin had de minister ook 
geruststellende signalen voor de Franstali
ge partijen op zak. ,,Ik heb niet gezegd dat 
er nooit bijkomend geld zal vrijgemaakt 
worden voor het onderwijs." De federale 
excellentie sprak de woorden fiscale auto
nomie niet uit. 

HOEVEEL GEDULD? 

Geen van de drie gemeenschapsministers 
bleek achteraf punten te hebben ge
scoord. De voorzitter van de Franse 
gemeenschapsregering Hervé Hasquin 
(PRL) tikte zijn onderwijsministers op de 
vingers. In Franstalige politieke middens 
wil men dezelfde strategie aanwenden als 
de Vlaamse partijen. Bijkomend geld 
eisen, verzwakt immers de onderhande
lingspositie. Daarom is het beter nog wat 
geduld te oefenen. Al ligt dit niet voor de 
hand. In beide gemeenschappen voeren 
de onderwijsvakbonden en de studenten 
de druk op de ketel op. Het zette 'Vlaams 
minister Vanderpoorten tot de gemeen
schappelijke verklaring aan. Ook zij kreeg 
lik op stuk, van de oppositiepartijen, van 
VU&ID én informeel van minister-presi
dent Patrick Dewael (VLD). In het Vlaams 
parlement maakte Dewael ook duidelijk 
dat Vanderpoorten eventuele bijkomende 
middelen voor het onderwijs in 'haar' 

gedacht over fiscale autonomie zuUen 
beschikken." 

DOLKSTEEK 

Merkwaardig toch: de ministers van 
onderwijs smeekten om meer geld nog 
voor het Sint-Elooisakkoord op donder
dag 23 maart jl. in de Senaat werd goed
gekeurd. De Kamer van Volksvertegen
woordigers moet nog met het akkoord 
instemmen. 

Is daarmee de kous af? VU&ID-senator 
Patrik Vankrunkelsven stak zijn veront
waardiging niet onder stoelen of banken. 
„Wij wisten bij de regeringsonderhande-
Ungen niet dat dit akkoord bestond, zijn 
in de maling genomen en kregen een 
dolksteek in de rug. Het gaat hier om een 
gedeeltelijk akkoord over een probleem 
van Franstalig België. De volgende weken 
zal men opnieuw rond de tafel moeten 
gaan zitten om een meer fundamentele 
regeling uit te werken." 
De toepassing van het Sint-Elooisakkoord 
dat de FranstaUge gemeenschap 2,4 mil
jard fi-. voor hun onderwijs moet opleve
ren, kan de federale regering nog zuur 
opbreken. In beide gemeenschappen 
moet het aantal leerlingen geteld worden. 
Dat moet afgerond zijn tegen 15 mei a.s. 
Vankrunkelsven merkte op dat „het 
Rekenhof dan nog één maand tijd heeft 
om steekproeven te houden en mochten 
de cijfers niet overeenstemmen met de 
door het Rekenhof opgestelde criteria, 
dan moet het Hof alles zelf nog eens natel
len. Dat is een onmogelijke opdracht. En 

de regering vergat te vermelden hoe ze 
een einde zal maken aan de concurrentië-
le ophalingen van leerlingen aan de taal
grens." 

KLEINE KINDEREN 

Met die laatste vaststelling betokkelde de 
Senator, teveps co-voorzitter van de Costa, 
een bijzonder gevoelige snaar. Er blijft 
inderdaad een ijle mist over de concur-
rentiéle ophalingen hangen. De federale 
regering droeg het Rekenhof op ter zake 
een definitie op te stellen. Dat is hoogst 
eigenaardig, aangezien het Hof een a-poli
tiek orgaan is. Overigens staat in het Sint-
Elooisakkoord dat de gemeenschappen 
een samenwerkingsakkoord over de con-
curtentiële ophaUngen moeten sluiten. In 
naam van premier Verhofstadt kwam fede
raal minister van Economie Rudy Demotte 
(PS) dit op dinsdag 23 maart in de Kamer 
bevestigen. Alleen is er van een dergelijk 
samenwerkingsakkoord tussen de ge
meenschappen nog geen sprake. Op dat 
moment komen de federale taaiinspec
teurs op de voorgrond te staan. De 
gemeenschappen mogen niet zelf taaiin
specteurs aanstellen. Anders gedragen ze 
zich als rechter en partij. Is het toeval dat 
de huidige federale regering, in navolging 
van twee koninklijke besluiten uit 1997, 
onlangs twee taaiinspecteurs heeft be
noemd? „Is het sturen van taaiinspecteurs 
naar de scholen (van de Vlaamse randge
meenten, red.) om controles uit te voeren 
bij kleine kinderen in overeenstemming te 
brengen met het beeld van een open, 
meertalig en democratisch België dat zich 
tegen de opkomst van uiterst-rechts in 
Oostenrijk verzet?" zo schudde PSC-voor-
zitter Joëlle Milquet uit de mouw. Met 
FDF-voorzitter Olivier Maingain pleit Mil
quet voor het invoeren van het principe 
van de 'liberie du père de familie' in de 
Vlaamse faciliteitengemeenten. De taalwet 
laat dit enkel toe in de 19 Brusselse 
gemeenten. De wet schrijft tevens voor 
dat Franstalig onderwijs in de Vlaamse 
faciliteitengemeenten enkel kan voor de 
inwoners van die gemeenten of voor die
genen uit Brussel, niet voor de leerlingen 
uit het Waalse gewest. Daar gaan de 'con-
currentiële ophalingen' tegen in. Vandaar 
dat Demotte tegelijk warm en koud blies. 
„De wet is de wet", aldus de bijzonder 
wakkere minister. „U heeft toch beklem
toond dat tussen de gemeenschappen een 
samenwerkingsakkoord moet gesloten 
worden om de controle en de toepassing 
van de taalwetten van 1963 in de zes 
'Brusselse' randgemeenten te regelen?" 
Zo had Maingain het verstaan. Misschien 
kan premier Verhofistadt één en ander 
komen uitleggen. 

(evdc) 
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E en jaar na de bombardementen op Servië en Kosovd 

ging op 17 maart jl in het Vlaams Parlement te 

Brussel een rondetafelgesprek over de Albanese 

problematiek in het Balkangebied door Euro

parlementslid Bart Staes, die zich het lot van de 

Albanezen ter harte neemt, verwelkomde en trok 

besluiten. Een verslag. 

^ EUROPA 4 

Vrijdag 17 maart jl. was het een jaar gele
den dat de Albanese delegatie in Parijs de 
tekst van het vredesoverleg ondertekende. 
Omdat de Serviërs weigerden te tekenen 
was dit in feite een machteloos gebaar dat 
de mislukking van dit ultieme vredesover
leg nog wat meer in de verf zette. En 
eigenlijk betekende dit het opstarten van 
de oorlogsmachine, al zouden de eerste 
NAVO-bommenwerpers pas een week 
later opstijgen. 

ONDER VN-BESTUUR 

Twee en een halve maand zou de lucht
oorlog duren. Ondertussen boden de 
NAVO-bommen de Serviërs het excuus om 
in Kosova ongestraft te moorden, te plun
deren, te branden en te deporteren. Met 
de grootste exodus in Europa sinds de 
Tweede Wereldoorlog tot gevolg. Door die 
massale vluchtelingenstroom werden ook 
Albanië en Macedonië rechtstreeks gecon
fronteerd met de oorlog in Kosova. Uit
eindelijk leidde het NAVO-optreden tot 
een Servische capitulatie. Op 12 juni '99 
trok een internationale vredesmacht 
(KFOR) Kosova binnen. Kosova kwam 
onder VN-bestuur. 

Een jaar later, leek het Bart Staes erg nut
tig om een stand van zaken op te maken. 
Over de situatie in het 'bevrijde' Kosova 
uiteraard, maar ook over de toestand in 
Albanië en Macedonië. Omdat het duide
lijk is dat er alleen maar duurzame stabili
teit kan komen in Zuid-Oost-Europa als de 
'Albanese Kwestie' in haar totaliteit een 
oorbare oplossing krijgt. Dit mag niet 
begrepen worden als een pleidooi voor 
een Groot-Albanië, maar als een welover
wogen betoog voor een radicaal vrede
stichtend project voor het Balkangebied. 
En zo'n project van pacificering en demo
cratisering, van europeanisering dus, 

heeft naar onze overtuiging slechts reële 
levenskansen als de rechten en het 
bestaan van het Albanese volk erkend en 
gevrijwaard worden. Zo kan de lont uit 
het Balkankruitvat gehaald worden. Daar
om werd dit rondetafelgesprek bewust 
opengetrokken naar de Albanese proble
matiek in gans het Balkangebied. 
VU&ID was dan ook zeer verheugd op de 
rondetafelconferentie zes eminente verte
genwoordigers van het Albanese volk, uit 
Kosova, uit Macedonië en uit Albanië, te 

natuurlijk de actuele Albanese problema
tiek. Prof Esat Stavileci was als lid van het 
Interim-Bestuur van Kosova en als voorzit
ter van de Raad van Advocaten bijzonder 
goed geplaatst om te ontleden in welke 
mate de fundamentele voorwaarden voor 
de opbouw van een democratisch, vrede
vol en verdraagzaam Kosova momenteel 
aanwezig zijn. Prof. Abdulla Aliu evalueer-

De lont uit 
het Balkankruitvat? 

kunnen verwelkomen. En Bart Staes ver
welkomde zeer harteUjk de drie vertegen
woordigers van de Albanese Wereldliga, 
Mikel en Simon Kuzhnini en RamizZekol-
li, die tijdens de jongste kerst- en nieuw
jaarsperiode in de Brusselse Miniemen-
kerk een veertiendaagse hongerstaking 
gehouden hebben om de internationale 
gemeenschap te sensibiliseren voor het 
lot van de Albanese gevangenen in Servië. 

TOESTANDEN 

De bedoeling van dit rondetafelgesprek 
was in de eerste plaats informatieverstrek
king. Daarom leek het ook belangrijk om 
enige duiding te krijgen over de reële toe
stand i.v.m. de Albanese vluchtelingen in 
ons land. Ali Islamaj bracht hierover een 
situatieschets. Hieruit bleek dat de media 
de jongste maanden een verkeerd beeld 
ophingen: de meeste Kosovaarse vluchte
lingen zijn teruggekeerd, de recente 
vluchtelingen maakten ten onrechte 
gebruik van de naam 'Kosovaren'. 
Hoofdbrok van dit rondetafelgesprek was 

de de individuele en collectieve rechten 
van de Albanezen in Macedonië. Pjetër 
Arbnori tenslotte zocht naar de ooizaken 
van de chaotische toestand waarin Albanië 
terechtgekomen is. Na deze bondige inlei
dingen was het aan de aanwezigen om op 
de Albanese problematiek in het Balkan
gebied dieper in te gaan tijdens het vrije 
rondetafelgesprek. 

HOOP 

Tot besluit formuleerde Bart Staes enkele 
conclusies. Ten eerste zal de internationa
le gemeenschap zeer binnenkort enkele 

zeer duideüjke doelstellingen moeten 
bepalen over het echte grondgebied van 
Kosova (er moeten stringente afspraken 
gemaakt worden over Mitrovica, Oost-
Kosova, Trepca). Ten tweede moeten de 
verhoudingen geregeld worden tussen de 
Albanezen die momenteel over zeven sta
ten verspreid leven. Ten derde mogen de 
Kosovaarse gevangenen in Servië niet lan
ger als gijzelaars gebruikt worden. Ten 
vierde moet de internationale gemeen
schap haar verplichtingen naleven: het 
pbUtiekorps in Kosova moet eindelijk 
worden ingevuld, de rechten van de Alba
nezen in Macedonië moeten worden 
erkend, de democratie in Albanië moet 
eindelijk echte levenskansen krijgen en 
tenslotte moeten wij - samen met de 
Albanese Wereldunie - correcte informatie 
bezorgen aan de media. 
Bart Staes besloot het rondetafelgesprek 
met de hoop uit te drukken dat het inzicht 
inzake de Albanese problematiek alleszins 
verruimd en verdiept werd en dat zo een 
kleine bijdrage geleverd werd om recht te 
laten geworden aan het 'meest misdeelde 
volk van dit continent', zoals de Albanese 
schrijver Ismail Kadaré het een jaar gele
den uitdrukte. 

(kvr) 

SNP boekt 
forse stemmenwinst 

De Scottish National Party (SNP) werd bij een tussentijdse verkiezing in het Ayr-district de 
tweede grootste partij met 29 procent van de stemmen, een winst van 10 procent. Omwille van 
het Britse tbe-winner-takes-all-systetm ging de zetel naar de Conservatieven (39 procent). 
Labour, regeringspartij in Londen en Edinburgh, zakte van 38 procent naar 22 procent. 
De Schotse nationalisten danken hun electorale sprong grotendeels aan ontevreden Labour-
kiezers. „De verkiezingsnederlaag van Labour is een graadmeter voor het falend beleid van de 
Schotse coalitieregering onder leiding van premier Donald Dewar", zo verklaarde SNP-voorzit-
ter Alex Salmond. Z'n partij zal de politieke druk in Edinbutgh verhogen door voortdurend te 
hameren op de tekortkomingen van de Labour- en Liberaal-Democratische ministers inzake 
tewerbtelling, onderwijs, gezondheid en openbare diensten. 

„Onze kiezers in Ayr bewijzen dat de SNP-boodschap steeds meer weerklank krijgt in heel 
Schodand, wat mooie vooruitzichten biedt voor de verkiezingen van 2003", aldus kandidaat 
Jim Matter. „Ons socio-economisch en maatschappelijk programma spreekt mensen aan met 
een uiteenlopende • litieke achteigrond. Traditionele Labour-militanten kiezen voor SNP als 
hun nieuwe thuishaven. Geen enkele spin doctor kan verhelen dat Labour en de Dewar-rege-
ring fors werden a^estraft." 

(fV) 
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EU 'verbaasd' over 
arrestatie Koerden 

De toetredingsonderhandelingen met Turkije 
kunnen volgens de Raad van Europa niet van 
start gaan zolang het land niet voldoet aan de 
criteria van Kopenhagen. Daartoe behoren de 
eerbiediging van de rechten van de mens en de 
minderheden. De Raad verwijst naar de erken
ning van de Griekse, Armeense en Joodse min
derheden in Turkije (Verdrag van Lausanne, 
1923). 
In het najaar zou een 'pretoetredingsstrategie' 
voor Turkije worden goedgekeurd. In zijn ant
woord op de mondelinge vraag van Nelly Maes 
(VU&ID) maakt de Raad echter geen gewag van 
de rechten van de Koerden als minderheid. Wel 
heeft de Raad oog voor de precaire situatie 
Inzake de mensenrechten in het land en vestigt 
de aandacht op de arrestaties van de voorzitter 
en partijleden van de Hadep (pro-Koerdische 
partij). De Europese Unie heeft via vertrouwelij
ke inspanningen gewezen op het belang van 
niet-lnmenging in democratische instellingen 
en een correcte behandeling van gedetineer
den. Ook drukte de Unie haar 'verbazing' uit 
over de arrestaties. 
Nelly Maes vroeg de Commissie om de strategie 

ter voorbereiding van de toetreding van Turkije 
toe te lichten. De Commissie sleutelt momen
teel aan een 'toetredingspartnerschap' met 
Turkije. Dit partnerschap zal ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Raad en somt de 
prioriteiten die Turkije rnoet uitvoeren alvorens 
te kunnen toetreden tot de Unie. Turkije moet 
een nationaal programma voorleggen waarin 
uiteengezet wordt hoe de prioriteiten zullen 
worden verwezenlijkt. 

Turkije voldoet vandaag niet aan de criteria van 
Kopenhagen en er dient dus nog heel wat te 
gebeuren, aldus de Commissie. Voor het toe
tredingspartnerschap zullen de rapport:en van 
de Commissie het uitgangspunt zijn voor een 
beoordeling. In de rapporten van 1999 wend 
gewezen op de voornaamste lacunes op poli
tiek gebied, met name de kwestie van de 
bescherming van de minderheden. De Turicse 
autoriteiten worden geraadpleegd omdat de 
prioriteiten van het partnerschap tot uiting 
zouden komen in het nationale programma. 
Verder zegt de Commissie voor de Koerdische 
kwestie een niet-militaire oplossing voor te 
staan. 
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XT et voor de jaarwisseling kreeg De Bond - van Grote en 

Jonge Gezinnen - een nieuwe voorzitter De man die 

Frans van Mechelen opvolgt heet Roger Pauly. Wlf sprak 

met hem. 

Roger Pauly, 
voorzitter van 
De Bond: „De 

keuze voor het 
krilgen en 

opvoeden van 
kinderen houdt 
automatisch In 
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levensstan
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de samenle
ving daarmee 
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bewust. 

EIgenlUk zou Je 
gezinnen met 
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Vorige winter deed op het VU-partijsecre-
tariaat het grapje de ronde dat Algemeen 
VU-Secretaris Laurens Appeltans het wel 
jammer zou vinden dat hij niet meer de 
belangrijkste man van Herk-de-Stad was. 
Die eer was sinds half december immers 
weggelegd voor Roger Pauly (°1937), de 
nieuwe voorzitter van de De Bond (van 
Grote en Jonge Gezinnen). Pauly kan 
ermee lachen wanneer we het hem begin 
maart vertellen. Hij blijkt zijn gemeente-
genoot goed te kennen en heeft er zelfs 
mee gevoetbald. 

EEN MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT 

Velen die zich van veraf of nabij interesse
ren voor de gezinsproblematiek moeten 
Pauly ook vóór zijn verkiezing tot voorzit
ter al gekend hebben: hij is immers 
gepokt en gemazeld binnen (relatief 
gezien) Europa's grootste vereniging voor 
het gezin. In 2001 zal hij precies 40 jaar lid 
zijn van De Bond. Pauly nam een lidkaart 
uit sympathie: het gezin was en is voor 
hem nog altijd een van de belangrijkste 
verbanden binnen de samenleving. Louter 
sympathiserend lid is hij niet lang 
geweest: al van in 1961 gaf hij voordrach
ten De vele vrije tijd die hem als leraar 
gegund was, gebruikte hij hoofdzakelijk 
voor De Bond. Pauly werd propagandist 
voor het arrondissement Hasselt, schreef 
voor het weekblad en werd, na een ver
huis, bestuurslid van de afdeling Herk-de-
Stad. Werkers zijn overal welkom en al 
snel werd hij afdeUngsvoorzitter. Met suc
ces: enkele jaren voorzitterschap later was 
het aantal leden bijna verdriedubbeld. 
Naarmate de jaren vorderen krijgt Pauly 
meer verantwoordelijkheid binnen de 
organisatie. Eerst als voorzitter van het 
gewest Hasselt, daarna als provinciaal 
voorzitter en nog later - we schrijven 
inmiddels 1987 - als lid van het hoofdbe
stuur. In 1994 wordt hij Nationaal 
Secretaris van De Bond en daarmee ook 
bevoegd voor de te volgen politiek. 
Naarmate zijn mandaat vordert, wordt 
hem hier en daar al eens gesuggereerd om 
Frans van Mechelen op te volgen. 
Ofschoon bescheiden is Pauly ook niet 
helemaal doof voor dit soort complimen
ten en aldus geschiedde: „Ik vind dat je in 
de samenleving een opdracht hebt," ver-
klaari hij. „De gemeenschap waarin je 
leeft moet ook aan jou iets hebben. Een 
samenleving kan alleen maar vooruitgang 
maken door belangeloze en onvoorwaar
delijke inzet - om het woord liefde niet te 

gebruiken - zoals die bestaat tussen 
ouders en kinderen. Ik vond dan ook dat 
ik de morele plicht had om deze taak op 
mij te nemen." 

onderuit wordt aangevreten door respec
tievelijk Europa en de gemeenschappen. 
Het aantal supranationale beslissmgen 
neemt alsmaar toe. Voor een gezinsbewe
ging houdt dat consequenties in. De Bond 
moet dus naar Europa." Pauly legt uit dat 
er weliswaar een Europese gezinsbewe
ging bestaat, maar dat de werking en 
invloed veel te wensen overlaten. ,Je zou 
zoiets opnieuw vlot moeten krijgen, maar 
ik vind het vooralsnog niet nuttig om daar 

„De Bond 
moet Europees 
gaan werken-' 

EEN MOEILIJKE OPVOLGING? 

„Of dat voorzitterschap een bekroning is? 
Niet in die zin dat ik nu rustig op mijn lau
weren kan gaan rusten," antwoordt hij. 
„Het is een boeiend, maar ook zeer hec
tisch leven. Je begrijpt dat het leiden van 
een vereniging met 1.100 afdelingen 
(goed voor ruim 300.000 leden/red.) en 
180 personeelsleden geen eenvoudige 
bezigheid is." 
De vraag die Pauly ongetwijfeld al het 
vaakst heeft moeten beantwoorden is 
deze of het niet moeilijk is om een 'monu
ment' als Van Mechelen, 40 jaar lang het 
gezicht van De Bond, op te volgen. „Mijn 
antwoord daarop is heel eenvoudig," zegt 
de nieuwe voorzitter. „Ik ben, op alle 
niveaus, bijna 40 jaar lang actief geweest 
binnen De Bond. Ik heb dus geen enkel 
complex om hem op te volgen. Mijn erva
ring binnen alle geledingen van de orga
nisatie zorgt ervoor dat mijn klemtonen 
anders zullen liggen dan deze van mijn 
voorganger. Ik mag toch wel zeggen dat 
het gezinsbeleid zoals dat de jongste jaren 
binnen De Bond werd uitgebouwd voor 
een groot gedeelte mijn werk is. De poli
tieke contacten waren de afgelopen zes 
jaren vrij intensief, iets wat vóór die perio
de zeker niet het geval was. Een en ander 
was natuurlijk ook maar mogelijk omdat 
Frans Van Mechelen mij die vrijheid gaf." 

NAAR EUROPA 

In een eerste reactie na zijn verkiezing tot 
Bond-voorzitter verklaarde Pauly dat het 
niet zijn bedoeling was het roer helemaal 
om te gooien, wel om 'de koers bij te stel
len'. Hij verklaart zich nader: „De bewe
ging is natuurlijk goed uitgebouwd, maar 
ik wil vanzelfeprekend accenten leggen 
Zo vind ik dat het gezinsbeleid meer moet 
worden toegespitst op Europees niveau. 
Ik verras je niet wanneer ik zeg dat het 
federale niveau zowel van boven als van 

onze tijd en enei^e in te steken. De Bond 
moet de motor zijn om in Europa een 
netwerk van politieke contacten op te 
bouwen. Zo wil ik werken om het gezins
beleid op de Europese agenda krijgen." 
Pauly denkt daarbij onder meer aan een 
uniformisering van het ouderschapsveriof 
Europa erkent dat recht, maar de duur 
ervan is in ons land beperkt tot drie 
maanden. „Niets belet ons om daar een 
uitbreiding van te vragen. Maar andersom 
geldt ook," gaat hij verder: „wij moeten 
binnen Europa ook de verworven rechten 
kunnen verdedigen. Mede dankzij De 
Bond kent Vlaanderen een vooruitstre
vend gezinsbeleid. Bij een eventuele 
Europese harmonisering moeten wij er 
dan ook op toezien dat zoiets geen nivel
lering naar beneden inhoudt." 

GEZIN? MET KINDEREN! 

Met De Bond wil de nieuwe voorzitter niet 
alleen wegen op de politici. De vereniging 
moet ook invloed hebben op de samenle
ving in het algemeen. „Mijn doel is een 
meer gezinsvriendelijke samenleving. De 
modelsamenleving die Verhofstadt voor 
ogen heeft kan onmogelijk tot stand 
komen zonder de bijdrage van de gezin
nen." 

Pauly spreekt - uiteraard - veel over het 
gezin. Zijn vereniging gaat er ook prat op 
een bond te zijn voor 'alle' gezinnen. „Wat 
verstaat hij onder 'een gezin'?", vragen 
we. „Het is een samenlevingsverband van 
volwassenen en kinderen die in een diep
gaand intermenselijk contact en volko
men belangeloos een weefsel van relaties 
uitbouwen. Strikt genomen kan je mis
schien ook al spreken van een gezin wan
neer er geen kinderen zijn. Maar dan ont
breekt er wel een schakel. Kinderen geven 
veel sterker zin, inhoud en motivatie aan 
het leven van mensen Wie kiest voor kin
deren zet zich daar onvoorwaardelijk voor 

in. Waarden als trouw, verantwoordelijk
heidszin, solidariteit, gemeenschapszm,... 
worden in een gezin beleefd en doorgege
ven Het zijn ook deze waarden die een 
samenleving in stand houden. Of dit nog 
actuele waarden zijn? Daar ligt volgens mij 
de oorzaak van het huidige onbehagen in 
de samenlevmg: mensen worden haast 
verphcht zich individualistisch op te stel
len. Die houding staat vaak haaks op de 
voorwaarden om een relatie duurzaam in 
stand te houden." 

Ook alleenstaanden met kinderen passen 
in Pauly's plaatje van het gezin. En pakweg 
twee homosexuelen met kinderen? 
„Wanneer ze kinderen opvoeden zijn ze 
welkom bij De Bond. Wie zijn wij om twee 
mensen, die een relatie vorm en betekenis 
geven op een andere manier en vanuit een 
andere geaardheid dan het gros van de 
bevolking, te veroordelen? Je kan hen toch 
niet ontzeggen een relatie en een leven uit 
te bouwen! Maar er is een ander aspect 
aan verbonden: in programma's als 
'Spoorloos' zie ik dat sommige mensen na 
20 of 30 jaar wanhopig op zoek gaan naar 
(één van) hun echte ouders. Daarom ben 
ik tot nader order niet zo te vinden voor 
zo'n gezinssamenstelling: je creëert hier 
per definitie een situatie waarbij kinderen 
één van de natuurlijke ouders zullen mis
sen. Ik ken de impact van het leven in zo'n 
gezin niet. Wanneer men mij morgen 
ervan kan overtuigen dat dit de kinderen -
ook op sociaal vlak - niet de minste schade 
toebrengt, dan schaar ik mij daar achter." 

NIEUWE THEMA'S 

De jongste decennia heeft 'Vlaanderen ge
leerd wat een multiculturele samenleving 
is en wat de maatschappelijke gevolgen 
daarvan zijn. „Vlaanderen moet, of het dat 
nu wil of niet, leren omgaan met de multi
culturele samenleving. Voor een beweging 
als De Bond heeft zoiets consequenties: de 
organisatie moet werken aan de integratie 
van migrantengezinnen," zegt Pauly, 
„want die vinden bij ons vooralsnog niet 
voldoende gemakkelijk aansluiting." 
De nieuwe Bond-voorzitter wil voorts dat 
de Vlaamse gezinsvereniging ook meer 
aandacht gaat besteden aan de grootstede
lijke problematiek: de actieve werking van 
De Bond-afdelingen laat in de steden wel 
eens te wensen over. Ook dat moet beter. 
„Wie een samenleving in stand wil houden 
moet daarbij voldoende aandacht hebben 
voor het sociale weefsel. De Bond kan 
daarin een belangrijke rol spelen. Maar ik 
vind ook dat de overheid daar veel meer 
aandacht voor aan de dag moet leggen." 

WERKEN AAN DE VERENIGING 

Dan rijst er een wel een ander probleem, 
werpen we op: verenigingen hebben het 
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moeilijk om leden te werven en, meer 
nog, om ze ook actief in te schakelen. 
Heeft De Bond wél voldoende wervings
kracht of zijn het ook daar vooral de kor
tingen op het openbaar vervoer, de zegel
tjes en de goedkope kinderoppas die het 
hem doen? 

„De Bond heeft in tegenstelling tot ande
re organisaties de jongste tien jaar weinig 
leden verloren. Thans blijkt het ledenaan
tal zich te stabiliseren op een blijvend 
hoog niveau," luidt het. 
De Bond heeft dan ook een goed product: 
het gezin. Ieder onderzoek in Europa leert 
dat de mensen 'het/hun gezin' als het 
belangrijkste gegeven in hun leven 
beschouwen. In Vlaanderen plaatst liefst 
83% het gezin bovenaan het lijstje. „De 
vraag of de mensen belangstelling hebben 
voor de activiteiten van De Bond is niet 
eenduidig te beantwoorden" legt Pauly 
uit. „'Neen', wanneer je pakweg 300 men
sen wil samenbrengen rond dit of gene 
thema. 'Ja', wanneer je gericht werkt voor 
gelijkgestemden. De Bond organiseert bv 
'oefenscholen' voor ouders van kleine kin
deren: daar is ruime belangstelling voor. 
Zo'n doelgroepbenadering werkt dus." 
„Het leidt mij naar nog een aandachts
punt voor de komende jaren" gaat Pauly 
verder. „De basis moet worden versterkt. 
Tot op heden loopt de communicatie 
teveel van boven naar beneden. De top 
weet nog te weinig wat er leeft aan de 
basis: welke problemen zijn er, hoe erva
ren mensen hun mandaat in de afdeling, 
is er voldoende inspraak,...? Er moet een 
structuur komen vanuit de basis naar de 
top. Ik nodig de veldwerkers dan ook uit 
om daaraan mee te werken." 

GROOT, MAAR JONG? 

Wie het Brussels hoofdkwartier van De 
Bond binnengaat wordt daar nog altijd 
geconfronteerd met de naam 'Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen'. Anderen spre
ken dan weer gewoon van 'De Bond'. Wat 
is het nu eigenlijk? „Naast de externe aan
dachtspunten, dient zich intern ook een 
statutenwijziging aan. Zoiets is voor mij, 
en voor het gros van de leden, van secun
dair belang. Daarbij hoort ook een even
tuele naamswijziging van De Bond. Bijna 
iedereen is ervan overtuigd dat dit moet 
gebeuren. Anderzijds is het zo dat wij een 
grote bekendheid genieten onder de 
bevolking met onze huidige naam." 
Ongetwijfeld: 'De Bond' is een zeer stevig 
'merk', maar toch ook beetje oubollig ... 
„Dat beeld klopt niet. Zo zijn wij recent 
gestart met het een tijdschrift Ouders van 
tieners, dat op veel bijval kan rekenen. 
Alle medewerkers van de studiedienst 
zijn jonger dan 40 en hebben opgroeien
de kinderen: dan mag je toch niet be
weren dat die mensen niet weten wat 
er leeft in de samenleving?!" De foto 
van het nieuwe hoofdbestuur doet noch
tans ook wat 'levenservaring' vermoeden, 
leggen we Pauly voor. En heeft ook 
de nieuwe voorzitter Abraham niet al 
gezien? „Ik zou de 60-plussers met een 
topfijnctie de kost niet willen geven" ver
dedigt hij zich. „62 is niet oud. Je moet 
een bestuur en een voorzitter niet alleen 
beoordelen op leeftijd, maar ook op vaar
digheden, visie, betrokkenheid, dynamiek 
en vooral ervaring. Een Bond-voorzitter 
van pakweg 30 jaar lijkt mij trouwens veel 
te jong. Je moet de beweging ten gronde 
kennen." 

VERGRIJZEN? 

De Bond mag dan al geen last hebben van 
vergrijzingsverschijnselen, Vlaanderen 
heeft dat duidelijk wél. Om de bevolking 
op peil te houden zijn er gemiddeld 2,1 
kinderen per gezin nodig. Dat is een half 
kind meer dan nu het geval is. Is het 
opvoeden van kinderen een vrije keuze of 
keren wij huiswaarts met de boodschap 
'Gaat heen en vermenigvuldigt u'? 
Ook De Bond is gewonnen voor een vrije 
keuze en niet voor een demografische poli
tiek, zo leren we. „De Bond pleit niet voor 
een groot aantal kinderen per gezin. Wij 
pleiten er wel voor dat de mensen het aan
tal kinderen kunnen hebben dat ze graag 
zouden willen. Wij zijn er evenwel van 
overtuigd dat die keuze in Vlaanderen 
momenteel niet mogelijk is. Mensen willen 
meer kinderen. Dat heeft alles te maken 
met de situatie waarin ze leven: koppels 
zijn zo goed als verplicht om met twee te 
gaan werken enkel en alleen om het nor
male welvaartspeil in stand te houden. Let 
op: du is uitdrukkelijk geen pleidooi voor 
'de moeder aan de haard'. Vrouwen én 
mannen moeten zelf kuimen kiezen voor 
het thuis opvoeden van de kinderen. Voor 
velen is dat evenwel financieel niet haal
baar. Waarom geven ze de opvoedende 
ouder geen 'loon'? NatuurUjk zijn daar 
centen voor, maar dan moet de regering 
wel haar prioriteiten verleggen. 

De overheid doet te weinig voor mensen 
die er, in alle vrijheid, voor kiezen om -
minstens voor enkele jaren - hun kinderen 
thuis op te voeden. Mieke Vogels heeft nu 
10.000 extra opvangplaatsen beloofd. Dat 
is goed: het is ook een mogeüjkheid tot 
keuze. Wie wil gaan werken, moet zijn 
kinderen kunnen plaatsen in een kwaU-
teitsvolle, betaalbare instelling. Maar wie 
ervoor kiest de kinderen thuis op te voe
den, krijgt bv veel minder fiscale voorde
len. Dat is onrechtvaardig. Alleen al maar 
de keuze voor het krijgen en opvoeden 
van kinderen houdt automatisch in dat je 
je levensstandaard vermindert. Terwijl je 
de samenleving daarmee juist een dienst 
bewijst. EigenUjk zou je gezinnen met kin
deren positief moeten discrimineren. Van 
De Bond mag de fiscale aftrekbaarheid 
van kinderen gerust worden afgeschaft. 
Maar daar moet tegenover staan dat de 
overheid de minimumkosten van kinde
ren dekt." 

Pauly mag dan al voorzitter zijn, het werk 
van op het terrein is hij niet verleerd. We 
verlaten het pand aan de Troonstraat met 
een Udkaart van De Bond op zak. Mieke 
Vogels en Guy Verbofstadt gingen ons 
voor. Bij Pauly en in het ledenbestand. 
Wie zich bij De Bond aansluit is in goed 
gezelschap. 

(gv) 

„Een samenle
ving kan alleen 
maar vooruit
gang maken 
door belangelo
ze en onvoor
waardelijke 
inzet zoals die 
bestaat tussen 
ouders en kin
deren." 
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De Bond doet niet aan politiek 
De Bond is naar alle waarschijnlijkheid Vlaanderens groot
ste drul<k;ingsgroep. De tijd heeft geleerd dat de organisa
tie bovendien öehoorlijl< succesvol is in haar lobbywerk. 
Waarom heeft ze, zo vragen we Pauly, nooit zelf overwo
gen om de overschakeling te maken naar een politieke 
partij? „Zelf heb ik mij altijd politiek neutraal opgesteld," 
begint Pauly. „De Bond heeft nooit overwogen om zelf in 
de politiek te stappen omdat je je als politieke partij niet 
kan veroorloven om slechts met één thema, in ons geval 
'het gezin', bezig te zijn. Maar zeker ook omdat politieke 
partijen toch vooral werken in het vooruitzicht van de 
komende verkiezingen. De Bond tracht vooral te werken 
voor de volgende generatie. Heel dat lobbywerk zou in 
feite overbodig moeten zijn, de politici zouden dat uit 
zichzelf moeten zien." 

Vroeger bestond binnen De Bond zoiets als een politieke 
praatgroep. Pauly was er geen voorstander van. Toen hij 
Nationaal Secretaris was, doekte hij haar op. „Dat werkte 
niet, De partijen stuurden allemaal afgevaardigden, maar 
daardoor werd het overleg herleid tot een klassieke dis

cussie tussen politici: De Bond kon zich dat, als pluralisti
sche vereniging, niet veroorloven. Daar kwam nog bij dat 
- met respect voor hun inzet - de deelnemers aan dat 
overleg overwegend niet behoorden tot de partijtop. Hun 
impact was minder groot en daaronder leden dan weer de 
resultaten die De Bond wilde boeken, In derde instantie 
waren er partijen (Pauly bedoelt het Vlaams Blok/red.) bij 
betrokken die gespreksresultaten uitbrachten en ze open
lijk vanuit de oppositie wilden steunen. Dat was dan weer 
voldoende om ze, vanuit de meerderheid, te doen 
afschieten." En zo geraak je niet vooruit, natuurlijk. 
Wordt het Vlaams Blok, dat zichzelf wel eens durft 
omschrijven als de gezinspartij bij uitstek, opzettelijk 
geweerd bij De Bond? „De integratie van migranten en hun 
gezin is een proces dat zich In Vlaanderen niet zo geruisloos 
voltrekt als in pakweg Nederland, In die materie kunnen wij 
de VB-standpunten hoegenaamd niet bijtreden. Je kan het 
toch niet eens zijn met de stelling dat het vierde kind in een 
migrantengezin geen kinderbijslag mag krijgen. Anderzijds: 
moet De Bond het Vlaams Blok veroordelen voor stand

punten die niets met het gezin te maken hebben? Tot op 
dit ogenblik is het niet onze roeping om te gaan pleiten 
voor een samenleving waar dat (extreem-rechts/red.) niet 
in voorkomt. De Bond houdt zich bezig met de politiek 
rond het gezin, niet met politiek als dusdanig," 
,,Bovendien" vervolgt Pauly, „stemt waarschijnlijk 15% van 
onze leden voor het Vlaams Blok Als die partij zoveel 
stemmen haalt, dan weerspiegelt zich dat in ons ledenbe
stand. Wij stellen ons daar weinig vragen bij. De contacten 
met oppositiepartijen zijn op zichzelf minder intensief dan 
met partijen en ministers die onze gezinsstandpunten 
kunnen realiseren." 

,,Meer In het algemeen" besluit Pauly, „vind Ik dat men 
vanuit de politiek veel te weinig kiest voor het gezin. 
Nochtans overstijgt het gezin de politieke kleuren. Moest 
de CVP - en dat heb ik haar ook zo laten weten - in het 
verleden consequent geweest zijn inzake gezinsbeleid, 
zoals zij altijd gepretendeerd heeft, dan had de partij van
daag een heel stuk verder gestaan," 

(gv) 
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P r zijn voldoende redenen om bezorgd te zijn over de 

kwaliteit van land- en tuinbouwproducten. Maar de 

sector is ook een hoogwaardig financieel gegeven, met -

hoe kan het anders - communautaire trekjes. 

Waalse boeren 

ontvangen 

meer EU-steun 

dan hun 

Vlaamse 

collega's. 
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Landbouwspecialist Leo Schrooten publi
ceerde een bijzonder actueel en uitste
kend gedocumenteerd boek over de land-
bouwseaor. In 'Kleine boeren, grote boe
ren' zet de gewezen De Standaard-\ouT-
nalist de schijnwerper op een sector die 
om de haverklap in het nieuws komt 
omdat er altijd wel ergens onheil dreigt of 
een crisis zich manifesteert. 

BOEKHOUDING 

De boer krijgt in de media een imago 
opgedrongen van voedselknoeier, milieu
vervuiler, dierenmishandelaar en stank
producent. De boerenorganisaties slagen 
erin de beleidsmakers op alle niveau's te 
bewegen tot mildheid en steun. Ieder jaar 
luiden zij de alarmbel over het inkomen 
van de boer ten overstaan van loontrek-
kenden. 

Schrooten onderzocht alle subsidierege
lingen en fiscale maatregelen om te bekij
ken of een boer uiteindelijk minder 
inkomsten heeft dan een loontrekkende. 
Om te controleren wat een zelfstandige 
ondernemer verdient is het vanzelfspre
kend te starten met zijn boekhouding. In 
1997 verklaarde 61% van boeren en tuin
ders dat er op hun bedrijf geen boekhou
ding bestond. Bij bedrijven met minder 
dan 10 hectare grond heeft zelfs 75% geen 
boekhouding. In de categorie van bedrij

ven met meer dan 80 hectare (gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte 118 ha) heeft één op 
de vier geen boekhouding. 
In hoeverre de boeren en tuinders die 
geen boekhouding hanteren toch een 
inzicht hebben in de economische en 
financiële toestand van hun bedrijf is dan 
ook een groot vraagteken. De landbouw
organisaties steunen zich bij hun protes-

krijgt. Wie de meeste hectaren bewerkt en 
de meeste dieren bezit, ontvangt de hoog
ste premies, op voorwaarde dat hij ze aan
vraagt. Omdat niet alle landbouwactivitei
ten onder een subsidieregeling vallen, zijn 
er boeren met veel subsidies en vakgeno
ten met heel weinig of helemaal geen sub
sidies. 

Schrooten stelt dat in een normaal land-
bouwjaar-zonder-heisa de Belgische land
bouwsector 36 miljard subsidie ontvangt 
van de EU. De totale omzet van de land
bouw bedraagt 256 miljard. Het arbeidsin-

Grote boeren, 
boeren goed 

ten i.vm. loonongelijkheid op de 'natio
nale boerderij'. Hierbij gaat het men uit 
van nationale gegevens zoals de waarde 
van de totale landbouwproductie, een 
betwistbaar uitgangspunt. Leo Schrooten 
toont aan dat de kloof tussen boer en 
loontrekker niet zo groot is als de organi
saties graag voorstellen. 

SUBSIDIES 

Het inkomen van boeren zal in de toe
komst meer en meer uit subsidies bestaan. 
Door de bepalingen van de EU-Agenda 
2000 zijn de boeren tot en met 2006 zo 
goed als zeker van de subsidiering. Hoe 
groter de boer is des te meer subsidies hij 

komen van de seaor is jaarlijks 76 miljard. 
Bepaalde teelten worden beter niet 
gedaan om er iets aan te verdienen maar 
wel om met de subsidies aan een inkomen 
te geraken. De totale subsidiëring van de 
land- en tuinbouwsertor stemt nagenoeg 
overeen met de helft van het inkomen dat 
er verdiend wordt. 

Een Belgische fiscale maatregel uit 1993 
begunstigt de boeren die Europese inko
menscompensaties genieten door ze 
tegen een bijzonder tarief te belasten. 
Over de heilzame invloed van deze fiscale 
maatregel op het inkomen-na-belasting 
van de premietrekkende boeren is de hele 
landbouwgemeenschap nogal zwijgzaam. 
Bij de vergelijking met de verdienste van 

loontrekkenden zwijgen de organisaties 
zedig over deze inkomenscorrectie die 
langs fiscale weg gebeurt. De boer met het 
grootste inkomen en de meeste subsidies 
geniet van het grootste fiscaal voordeel. 

GEWESTEN 

Het aandeel van de subsidiëring in een 
landbouwsysteem hangt nauw samen met 
het teeltpatroon. Hier duikt een groot ver
schil op tussen de Vlaamse en de Waalse 
landbouw. Zwak gesubsidieerde sectoren 
als tuinbouw, aardappelteelt, varkens en 
pluimvee betekenen voor Vlaanderen 65% 
van de landbouwproductie. Deze sectoren 
vertegenwoordigen in Wallonië slechts 
19%. Het graanareaal en het aantal pre-
miegerechtigde runderen liggen dan weer 
veel hoger in Wallonië. Dit betekent dus 
hogere inkomenscompensaties. Het 
Waalse landbouwinkomen krijgt 37% 
directe steun, het Vlaamse 12%. 
'Vlaanderen krijgt veel minder van Europa 
dan het geeft. Het Europese landbouwsys
teem impliceert dat wie het met weinig 
overheidsgeld doet zeker niet op aanmoe
diging mag rekenen. De Belgische fiscus 
maakt het nog bonter door inkomens
compensaties fiscaal te bevoordeligen. 
Wie al te bescheiden langs de uitbetalings
loketten gaat moet niet rekenen op eni
gerlei vorm van sympathie. 

(hup) 
<=» Kleine boeren, grote boeren. Leo 
Schrooten. Uitg. Davidsfonds, Leuven, 
2000. 96 biz., 495 Jr. 

Waarom Devisch geen splitsing wil 
We hebben aandachtig het TV-debat in 'Zinzen' (VRT, za
terdag 18 maart jl.) gevolgd, nnaar hoe scherp Walter 
Zinzen ool< uit de hoel< l<wann, toch werden heel wat zaken 
door zijn gesprekspartner gewoon weggewuifd. 

VEEL VERZWEGEN 
Bezorgdheid voor de verbruiker was er in het debat ner
gens te bespeuren. Antibiotica in de veevoeding: een paar 
afkeurende woorden over de meer dan zeshonderd pesti
ciden die de land- en tuinbouwer absoluut nodig meent te 
hebben, dat scheen beide heren niet te interesseren 
Dat het beleid zo mild was met de miljarden voor die 2% 
van onze nog boerende bevolking, werd gewoon wegge
wuifd omdat de land- en tuinbouw tenslotte onze bevol
king voedt Over import en export werd niet eens gespro
ken. 
Noel Devisch, de machtige voorzitter van de nog steeds 
Belgische Boerenbond, is een vlot en zelfs hoffelijk man. 
Dat belet hem echter niet om een proces in te spannen 
tegen een van zijn leden, een dame die onheuse dingen 
wist te vertellen over zijn Boerenbond... 
Diezelfde man die toch zou moeten weten dat kankerspe
cialisten sinds jaar en dag waarschuwen voor kanker en 

andere aandoeningen door het gebruik van pesticiden in 
land- en tuinbouw, die man roept moord en brand wan
neer er te veel 'vreemde' tomaten worden ingevoerd. Of, 
ook in dit verband, niet wil begrijpen dat ook voor de glas
tuinbouw het spel van vraag en aanbod mag, kan en moet 
spelen. 
En over alternatieve land- en tuinbouw schenen beide 
heren niets te weten. Wellicht door tijdsgebrek? 

ONGEGENEERD 
Wel was de BB-voorzitter niet te spreken over de plannen 
om 'landbouw' te splitsen. Eigenlijk is dit logisch, want 
Vlaanderen doet vooral aan tuinbouw en Wallonië prak
tisch niet Wél zijn onze Waalse vrienden heel wat matiger 
met intensieve veeteelt, en dat siert hen. Ze tonen ook 
meer belangstelling voor de alternatieve land- en tuin
bouw en Vlaanderen eigenlijk... niet. Wij kregen in onze 
proeftuin destijds bezoek uit de Luikse universiteit maar 
niet uit Vlaamse universiteiten. Wél van de plaatselijke 
land- en tuinbouwhogeschool die ons het proefperceel In 
bruikleen schonk. 

In eenzelfde Staatsblad stond het bedrag vermeld van 
betoelaging voor weiden, die meer dan dubbel zo hoog is 

in Wallonië als in Vlaanderen. Men geneert zich blijkbaar 
allang niet meer voor iets dergelijks... 
Er zijn nog heel wat andere redenen waarom dhr. Devisch 
gekant is tegen de regionalisering van de Landbouw, maar 
die liggen eigenlijk op Europees vlak. (Terloops gezegd: In 
Groot-Brittannië zijn er wél regionale landbouwministers 
maar op Europeess vlak is er één stem die namens de hele 
Britse landbouw spreekt.)Want tenslotte heeft de nog 
steeds Belgische Boerenbond allang geen leden meer in 
Wallonië: wél nog enkele in de Duitstalige Oostkantons, 
met daar zelfs een verkorte versie van het orgaan van de 
Boerenbond in Vlaanderen: Der Bauer - De Boer. 
Daarnaast is er voor Vlaanderen Landbouwleven, dat zeer 
veel gelezen wordt In Vlaanderen en vooral door de leden 
van een paar kleine landbouworganisaties. In Wallonië ver
schijnt ook het daar veel gelezen Le Sillon dat door de re
dactie van Landbouwleven wordt verzorgd. 
Tot slot: het is ook zo dat de 'vrijgestelden' van de Boeren
bond, ook en vooral naar de verkiezingen toe, bijzonder 
actief zijn in de Boerenbond-afdelingen en de verwante 
organisaties. Uiteraard voor de CVP.. 

Rik Dedapper 
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vu-Jongeren 
willen Jeugdcentrum 

in de Brugse binnenstad 
Om de haverklap is er in de regionale pers 
sprake van de bouw van een Brugs jeugd
centrum. Blijkbaar is er nu in het college van 
burgemeester en schepenen eensgezindheid 
over de bouw van zo'n centrum en voelen de 
jeugdraad en de jongerenafdelingen van alle 
politieke partijen zich geroepen om het col
lege hierin voluit te steunen. De VU-jongeren 
uit Brugge willen een ander geluid laten 
horen. 

VOOR JONGEREN... 

Bij het dossier van het Brugs jeugdcentrum 
riskeert het stadsbestuur dezelfde fout te 
maken als bij de bouw van de concertzaal: 
eerst nadenken over de bakstenen en dan 
pas over hoe uit die bakstenen een leuk pro
ject kan groeien. De VU-jongeren van Brugge 
vragen een dringend overleg tussen alle 
mogelijke partners en het stadsbestuur over 
een boeiend, eigentijds, uitdagend en ver
nieuwend project voor een jeugdcentrum. 
Bovendien vinden wij dat het jeugdcentrum 
een heus jeugdcultuurcentrum moet wor
den, met uitdrukkelijke klemtonen op een 
vrijetijdsaanbod voor individuele jongeren 
binnen de bestaande subculturen. In zo'n 
jeugdcultuurcentrum is er een ontmoetings
ruimte met bar, een goede zaal voor staande 
optredens en fuiven (500 tot 750 personen) 
met de nodige technische modaliteiten, een 
2-tal repetitieruimten, een opnamestudio en 
een aantal werk- en vergaderruimten, o.a. 
voor de stedelijke jeugddienst. Zoals in een 
aantal andere jeugdcentra gebeurt, zou er 
binnen het gebouw ook plaats kunnen 
gemaakt worden voor een opleidingsproject 
voor laaggeschoolde jongeren. Een sociale 
keuken bijvoorbeeld kan voor zo'n jongeren 
een ideale instap in de Brugse horeca zijn 
Een andere mogelijkheid zou een herstelate
lier voor speelpleinwerktuigen en andere 
gemeentelijke jeugdinfrastructuur kunnen 
zijn. Op lange termijn zal een inhoudelijk 
samenwerkingsverband tussen jeugdhuis 
Den Dwarskop, Cactus (club uit het clubcir
cuit, brengt voornamelijk pop- en wereldmu
ziek) en een scholingsproject binnen het 
Sociaal Impulsfonds of het CVL (Centrum 
voor Levensvorming, initiatief voor deeltijd
se vorming) wellicht het meest kansen 
geven. 

De vu-jongerer) vinden dat een jeugdcentrum integraal moet deel uitmaken van het stedelijke 
weefsel, m.a.w. thuishoort in het centrum van de stad. 

MAAR... GEEN GEHO 

En dan is er natuurlijk nog de inplanting-
plaats van het jeugdcentrum. Het stadsbe
stuur wil graag de Entrepot (in de Brugse 
achterhaven) of de gronden in de buurt van 
de Kathelijnebrug (langs het kanaal Brugge-
Gent) forceren. Kwestie van zo weinig moge
lijk overlast te genereren. De VU-jongeren 
vinden echter dat een jeugdcennjm integraal 
moet deel uitmaken van het stedelijke weef
sel, m.a.w. thuishoort in het centrum van de 
stad, liefst op de as Kruispoort-Smedenpoort 
waar het uitgangsleven zich voornamelijk 
concentreert. Afgelegen getto's voor jonge
ren hoeven voor ons niet. 
Het verbaast de VU-jongeren dat zowat ieder
een het stadsbestuur naloopt, ook de jeugd
raad, ook alle jongerenafdelingen van alle 
andere partijen, van Agalev tot Vlaams Blok. 
Zij gebruiken daarvoor het argument dat men 
gebruik moet maken van de opportuniteiten 
die zich voordoen. De VU-jongeren vinden 
dat ook, maar zijn zo nuchter genoeg om te 
zien dat die opportuniteiten in de binnenstad 
er wel (geweest) zijn (voormalige rijkswacht
kazerne of het gebouw van de Rode kruis of 
de leegstaande school aan de Verversdijk) 
maar dat de prioriteiten door het stadsbe
stuur steeds anders worden ingevuld. Het 
gebouw waarin zich momenteel de 
Cactusclub bevindt, lijkt voor de VU-jongeren 
trouwens een ideale locatie. Wanneer de 

gelijkvloerse verdieping in orde wordt 
gebracht met de Vlaremwetgeving kunnen 
daar fuiven en optredens tot 750 personen 
plaatsvinden Het gebouw is ruim genoeg om 
alle voornoemde functies te ondervangen. 

WANNEER? 

Bovendien lijkt het erop dat het stadsbestuur 
niet te vlug tot de inrichting van een jeugd
centrum zal overgaan. Het argument daar
voor werd in de week van 28 februari jongst
leden reeds 2 keer door Matthias Verlee in de 
pers aangehaald. Matthias Verlee is lid van het 
bureau van de jeugdraad, CVP-kandidaat voor 
de volgende verkiezingen en meestal goed op 
de hoogte van de standpunten van het sche
pencollege. Hij haalde aan dat het jeugdcen
trum er maar zou komen wanneer het sche
pencollege de begroting voor de concertzaal 
rondkreeg. Indien de nodige miljoenen er 
niet zouden komen, dan zou het jeugdcen
trum in het beste geval in een aantal fasen 
kunnen worden gerealiseerd. Bij deze is het 
duidelijk. Burgemeester Moenaert zal zich 
achter de zogezegd beloofde extra miljoenen 
van de vorige Vlaamse regering (waar er tot 
op heden geen enkel concreet gegeven over 
terug te vinden is) verbergen om het jeugd
centrum niet te moeten bouwen. 

Pascal Ennaert, 
voorzitter VUJO-air. Brugge 

Afhalen van palinggerechten mogeli)k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode- de maand december 
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De regionale VU-krant 

Herdenking 
Daan Vervaet 

Op 3 april e.k. zal het precies 10 jaar geleden zijn dat 
volksvertegenwoordiger Daan Vervaet bij deelname 
aan eenjoggingwedstrijd overleed 
Vervaet stamde uit een groot boerengezin uit het 
Oost-Vlaamse Kalken. Na het behalen van zijn regents
diploma kon hIj In 1962 aan de slag als leraar 
Nederlands In het SInt-NiklaasInstituut te Anderlecht 
HIJ vestigde zich begin jaren zeventig met zijn jong 
gezin in het lieflijke Sint-Laureins-Berchem 
Van hieruit raakte hij geëngageerd in de gemeentepo
litiek. Vanaf 1977 had hij een zitje in de gemeenteraad 
van SInt-Pieters-Leeuw Van de lokale politiek kwam de 
nationale politiek Vanaf 1981 werd Daan voor het 
arrondissement Halle-Vilvoorde als parlementslid verko
zen. Hij bleef dit mandaat behouden tot aan zijn plot
se dood 
Daan stond binnen de Volksunie bekend als de zachte 
contestant, de groene jongen Hij was zeer begaan met 
de natuur, met een leefbare landbouw en met de 
zwakkeren in onze samenleving Initiatieven waar hij 
0 m. mee aan de basis van lag waren- de Boerenmarkt 
van Gaasbeek, een standbeeld voor Pnns, het Brabants 
trekpaard, de aankoop, bescherming en openstelling 
van het domein Groenenberg, bescherming van kleine 
landschapselementen; het woonrecht, autisme... 
Teneinde de veelzijdige figuur, die Daan Vervaet was, 
even te herdenken, gaat er op zondag 2 april a.s. een 
herdenkingsactiviteit door te Gaasbeek. 
Een verkwikkende ochtendwandeling langsheen een 
gedeelte van het Daan Vervaet-wandelpad en aanslui
tend een hartverwarmend aperitiefgesprek. 
Mare Weclo(, ex-collega en oud-directeur van het Sint-
Niklaasinstituut en Etienne Van Vaerenbergh, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en opvolger van Daan hebben 
hun medewerking toegezegd. 

PROGRAMMA 
9U.45: samenkomst aan Afspanning Oud-Gaasbeek 
(rechtover hoofdingang van het kasteeldomein). 
lOu.: onthulling Wandelpad-bord. 
lOu.15: geleide wandeling doorheen het domein 
Groenenberg naar het dorpscentrum van Gaasbeek. 
1 lu . : aankomst in het gemeenschapslokaal (achter het 
oud-gemeentehuis van Gaasbeek). 
I1u 15 tot I3u.: aperitiefgesprek. 
C9- InfO: Vlaamse Werkgroep De Vrede, Smldsestraat 
12,1602, Vlezenbeek (02/532.01.74). 
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vu-Jongeren laken 
onvlaamse VLD 

(* 

1%. 

10 

op maandagmiddag 27 maart hield een 
tiental leden van de Volksuniejongeren 
een actie aan het partijhoofdkwartier van 
de VLD. VUJO liet een aantal blauwe bal
lonnen de lucht invliegen met daaraan 
kaartjes met de teksten: 'Taalwetten 1935', 
'Vlaamse belangen', 'Vlaams profiel VLD', 

'Taaipariteit' en 'Kiesbeloften VLD'. Samen 
met de balloimen verdwenen deze belof
ten in... de Brusselse lucht. 
De symboliek verwijst naar het schaamte
loze, onvlaamse gedrag van de VLD. Con
crete aanleiding voor de actie was de be
slissing van de ministerraad van 17 maart 

jl. om het aantal toegevoegde magistraten 
in Brussel te verdubbelen en zo de ver
worven taalwetten uit 1935 op een achter
bakse manier te omzeilen. Zo bindt Vlaan
deren, onder impuls van de VLD, opnieuw 
in voor de Franstaligen en dit nadat eerst 
het onderwijsakkoord al werd doorge
drukt. Dat deze regeling dan nog als pas
munt voor het omstreden snelrecht dient, 
is des te meer perfide politiek. 
Van de Vlaamsgezindheid die de VLD vóór 
de verkiezingen ten toon spreidde, blijft 

inderdaad niet veel meer over. Om de 
haverklap geeft Verhofstadt Vlaamse troe
ven uit handen, waardoor hij indirect het 
welslagen van de Costa ondermijnt. De 
VLD bedriegt zijn kiezers en meteen heel 
de Vlaamse gemeenschap. 
Met hun actie willen de Volksuniejonge
ren de verantwoordeUjken van de koe
handel duidelijk aanwijzen. 

Volgende afepraak: vlak voor de komende 
Paasvakantie... 

Milieu, zal het je 
worst wezen? 

VU-arr. Brugge-
Oostkust in feest 

In het kader van de sensibiliseringscam-
pagne 'Af van Afval' wil de stad Antwerpen 
aan doelgroepenwerking doen. Onder de 
titel 'Milieu, zal het je worst wezen?' wordt 
een vrij podium voor jongeren opgezet. 
Veel jongeren zijn al zeer betrokken bij 
het milieu. Met 'Milieu, zal het je worst 
wezen?' kunnen zij op een aparte wijze én 
op het podium die betrokkenheid laten 
zien en duidelijk maken: zingend, acte
rend, dansend, voordragend, muziekma-
kend, poëtisch, verstild of met grote geba
ren. Jongeren maken dus podiumacts en 
die worden opgevoerd tijdens het Ant
werpse Milieufestival. Een jury bekijkt, 
beluistert en bekroont. 
Ben je tussen 12 en 25? Heb je een cre
atieve geest, en/of creatieve vrienden? Vind 
je dat je mening over milieuproblematiek 
nog niet geuit is? Verhef je dan uit de 
massa en schrijf je in voor deze wedstrijd. 

Men zoekt podiumacts (muziek, toneel, 
poëzie, mime,...) die op een originele, 
eigentijdse of gewoon grappige manier de 
milieuproblematiek benaderen. 
Een inschrijvingsformuUer (en wedstrijd
reglement) bekom je op onderstaand 
adres. Inschrijving vóór 10 april en eind 
april gaan de selecties door. Een profes
sionele jury zal de creaties beoordelen en 
de 10 beste acts krijgen een plaatsje in de 
programmatic van het Antwerpse MiUeu-
festival op 20 mei. De hoofdprijs is een 
schoenmaat aan CD's. 
Misschien iets voor VUJO'ers? 

^ Info: Stadsland vzw, Boomgaard
straat 215 te 2018 Antwerpen. Tel. 
03/230.02.22, fax 03/230.90.19- E-post: 
stadsland@glo.be. Contactpersonen: 
Karin Laurent en Eveline Vande Vyve-
re. 

VU&ID op TV 
Samen Antwerpen 

toekomst geven 
stilaan naderen de gemeenteraads
verkiezingen en stijgt de politieice 
Icoorts. Nu reeds wordt gesproi<en 
over 'de siag om Antwerpen'. De 
VNOS nam poolsiioogte in de Ant
werpse metropooi. Gemeenteraadsiid 
Luk Lemmens en provincieraadsiid 
Koen Raets - in oictober nummer 1 en 
2 op de VU&iD-lijst - biil<l<en vooruit 
op de poiitiel<e uitdagingen voor 
VU&ID in Croot-Antwerpen 

Dinsdag 5 april e.k. - TV1 • 23u.10 - na laat-
avondjoumaal 
Een programma van de Vlaams-Natlonale 
Omroepstlchting (VNOS) 

Op vrijdag 7 april komen naar goede jaar
lijkse traditie de leden van het VU-arrondis-
sement Brugge-Oostkust samen rond de 
feestdis om, Breughel achterna, gezellig te 
tafelen. Dit jaar staat het ledenfeest in het 
teken van nationaal VU-voorzitter Geert 
Bourgeois en vm.Jean-Marie Bogaert, frac
tieleider in de Brugse gemeenteraad. 
De avond begint met een uitgebreide 
receptie vanaf 19u. Daarna komt een goed 
gestoffeerde breughelliaanse maahijd. 
Tussenin spreekt nationaal voorzitter 
Geert Bourgeois over de politieke actuali
teit in Vlaanderen en over de plannen van 
de Volksunie voor de komende jaren. 

Ook gewezen Vlaams volksvertegenwoor
diger Jean-Marie Bogaert werd gevraagd 
een toespraak te houden over onze strate
gie voor de komende gemeente- en pro
vincieraadsverkiezingen. 

TAK-webstek 

Op 26 maart 2000 was het Taal Aktie 
Komitee 28 jaar actief Actievoeren doet 
het allang niet meer alleen met kalk-en 
papborstel maar sinds kort ook via de 
electronische snelweg. Als verjaardagsge
schenk voor zijn actievoerders, sympathi
santen en andere geïnteresseerden startte 
TAK met een eigen webstek. Sinds 15 
maart jl. kan iedereen terecht op 
www.taalaktiekomitee.org voor informatie 
over komende acties, persmedelingen en 
standpunten, regionale contactpersonen. 
In de actiedatabank - met fotoreportages -
leest men nog dezelfde avond het verslag 
van de gevoerde acties. Ook de geschiede
nis van TAK komt uitgebreid aan bod. In 
de nabije toekomst worden een discus
sieforum, een TAK-winkel en een affiche
archief gepland. 

Het elektronisch TAK-adres luidt: 
bart.de.valck@taalaktiekomitee.org 

PROGRAMMA 

19u.: Verwelkoming dooi Joel Hausse-

maere. Receptie. 
20u.: Toespraak door Geert Bourgeois. 
21u.30: Toespraak door Jean-Marie 

Bogaert. 

De receptie wordt gratis aangeboden. 
De maaltijd kost 500 fr. (drank niet inbe
grepen), te storten op rekening 
001-2686590-57 van het Arrondissement 
Brugge-Torhout-Oostkust. 
Inschrijven kan ook bij Hilde Jaques, 
Graaf de Muêlenaerelaan 119, 8000 Brug
ge of Ethel De Vreese, Eikenberg 12 te 
8210 Sint-Kruis. 

Het feestmaal gaat door in OCMW-Dien-
stencentrum Van Volder, Boeveriestraat te 
Brugge. 

O.C.M.W. van Nijlen 
Het O.C.M.W van Nijlen maakt bekend 
dat volgende betrekking te begeven is 
voor mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten: 

In vast dienstverband: 
één voltijdse betrekking voor 
een administratief bediende 
(D1-D3). 

De aanwervings- en benoemings
voorwaarden kunnen bekomen worden 
op het secretariaat van het O.C.M.W-
Nijlen, Bevel-dorp 91 te 2560 Bevel (tel. 
03/411.07 10 - fax 03/411 25.72). 

De kandidaturen voor deze betrekldng 
dienen aangetekend gericht aan de 
Voorzitter van het O C M.W, de heer 
Leo VERELST, p/a Bevel-dorp 91 te 2560 
Bevel, uiterlijk op 21 april 2000. 

De Secretaris, 
L. Schoofe 

De Voorzitter, 
L. Vereist 
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Op 8 oktober 2000 vinden gemeente- en provincieraads 
verkiezingen plaats De kiezers wijzen dan hun nieuwe ver 
tegenwoordigers aan voor gemeente en provincieraden 
Rekening houdend met de verkiezingsresultaten van 13 
juni 1999 (de 'moeder van alle verkiezingen') is de inzet 
van deze verkiezingen heel groot Het is dan ook met ver
wonderlijk dat bij de (toekomstige) lokale en provinciale 
mandatanssen en alle politiek geïnteresseerden de 
belangstelling navenant is De werkgroep 'Politieke Weten
schappen' van de Gentse universiteit wil op deze interes
se inspelen met een congres over 'Lokale en provinciale 
politiek' 
Het congres probeert een antwoord te bieden op talrijke 

Over lokale en provinciale politiel< 
vragen Wat is de inzet van de verkiezingen van 8 oktober 
2000? Hoe ziet het nieuwe statuut van de lokale manda 
tanssen, dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
van kracht wordt, er uit? Hoe verloopt de lijstvorming? 
Hoe voert men een verkiezingscampagne op lokaal en 
provinciaal vlak? Hoe worden coalities op beide niveaus 
gevormd? 
Al deze thema's zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot 
een boeiend debat 
De studiedag gaat door op dinsdag 4 apnl en begint om 

9u 50 en in de aula van UC, Voldersstraat 9 te 9000 Cent 
Congres en verslagboek kosten 1 650 fr Inschrijvingsgeld 
voor 1 apnl storten op rek 001-5421500 89 van de Vak 
groep Politieke Wetenschappen met vermelding Congres 
lokale en provinciale politiek 
De dag wordt om I7u 15 met een receptie gesloten 

c» Vakgroep Politieke Wetenschappen, Prof Dr H Rey-
naert, Universiteitstraat 8, 9000 Gent Tel 09/264 68 71, 
fax. 09/264 67 04 E-post Herwig Reynaert@njg ac be 

OOST-VLAANDEREN 
la. 1 april NINOVE: 23ste eetfes

tijn van VU-Ninove Van 18 tot 22u in 
Buurthuis Pallieter Smid Lambrechtstraat 
100 te Outer Ook op 2 apnl, van 11u 30 tot 
14u 30 Keuze uit biefstuk, tong of kippen-
filet 

Zo. 2 april CENT: Lentefeest van 
VU-St -Amandsberg/Oostakker Vanaf 
11U50 in het Novacentrum, Bemadette-
straat 134 te Cent Gastsprekers zijn Geert 
Bourgeois en Oswald van Ooteghem Deel
name koud buffet 400 fr. -I2j 200 fr 
Inschrijven voor 27/3 bij Erwin Herman, 
09/251 50 08 

Dl. 4 april EKE: Bert Anciaux komt 
spreken op de startvergadenng 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 Margnet 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 s m VCLD 

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

Za. 15 apm AAICEM: Eetfestijn van 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem Van 18u.30 
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 Chnsti-
na Smekens (053/62 73 89) 

Za. 15 april ZELE: Vienng 20-jang 
burgemeesterschap van Jozef De Bruyne 
Groot steakfestijn vanaf 19u m 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. 15 april NINOVE: Paasfeest van 
VWG-Ninove Om I2u in De Pennelekker, 
Ninoofsesteeenweg 22 te Denderhoutem 
Uitgebreid menu aan 1 000 fr p p, met-
leden 1 150 fr Storten op rek 979-
1300520-46 Meer info 054/33 43 47 

za. 29 april NEVELE: 1ste Nevelse 
Grootse Oberbayemavond met die Berg-
wald Blaskapelle aus Lotenhülle 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 
(09/371.62 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 

LIMBURG 
DO. 6 april HERK-DE-STAD: Avond 

met Bert Anciaux om 20u in CC De Markt
hallen Org Vlaamse Knng Herk-de-Stad 

zo. 9 april HASSELT: Babbel 
buffet' Brunch m De Biekaar', St -Jozefs-
plein 8 te Tuilt-Hasselt Van 11 tot 14u 
keuze aan zelfbereide heerlijkheden 
Inschrijven tot 1 apnl bij Fneda Brepoels 
(011/23 30 59) tijdens de kantooruren 
Org VU-Hasselt 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 30 maart BRUGGE: Vnjen en 

trouwen in Vlaanderen van de Middeleeu
wen tot heden Door Chns Vandenbroeke 
Om 20u in De Gulden Spoor t Zand 22 
Inkom 100 fr, leden 50 fr Org Vlaams 
Forum 1 s m VCLD 

Do. 30 maart TIELT: Voordracht 
'Genetische manipulatie' door Louis De 
Bruyn Om 20u in 't Vossenhol (keider-
theater CC Gildhof), Smt-Michielstraat 7, 
Tlelt Toegang 80 fr. abo's gratis Info 
Hilde Houwen directeur VCLD ( 
02/2192500) Org A Vander Plaetseknng 
en Wervel i s m VCLD 

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

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

Ma. 3 april ROESELARE: Uitgans-
leven m de jaren 50 Voordracht door 
Roger Noyez Om I4u 30 in PC. Katten-
straat 29 te Roeselare Org WVG-Roese-
lare i s m VCLD 

Di. 4 april KORTRIJK: Kookdemon
stratie door kok Steven Holvoet in het 
Trefcentrum West-Flandna. Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7 om 19u 30 Inschrij
ving (250 fr.) bij B Damiens 
(056/21 26 99) Org FW-Kortnjk 

Di. 4 april IZEGEM: Namiddaguit-
stap naar Kinepolis Vertrek met bus om 
12u 15 aan lokaal De Dne Gezellen Ment-
nehoekstraat 4 Deelname 500 fr Vooraf 
inschrijven bij Lucien Velghe 
(051/30.69 06) Org VWG-lzegem 

DO. 6 april IZEGEM: 'Achter België', 
door Dirk Achten (Oe Standaard) Om 20u 
in de bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord. Kruisstraat 15 Teogang 
80 fr. abo's gratis Org VSVK 

vr. 7 april BRUGGE: VU Ledenfeest 
in OCMW-Dienstencentrum Van Volden. 
Boevenestraat te Brugge Eregast Geert 
Bourgeois Receptie om I9u Breugelmaal-
tijd om 20U.30 Deelname 500 fr Info 
Hilde Jaques. 050/33 80 53 Org vu-an-
Bruggo-Tortiout-Oostkust 

vr. 7 april DIKSMUIDE: 'Hoe nor
maal IS paranormaal?' door Mare Braem 
Om 20u in Kasteelhoeve Viconia Kasteel-
hoevestraat 2 te Stuivekenskerke Org, en 
info- FW, 09/223 38 83 

Za. 8 april DIKSMUIDE: Concert 
een muzikale tnp door Latijns-Amenka met 
de groep Con Junto Om 20u in Kasteel
hoeve Viconia, Kasteelhoevestraat 2 te 
Stuivekenskerke, Org en info FW, 
09/223 38 83 

ZO. 9 april DIKSMUIDE: Politiek 
debat vrouwen in de politiek Met o m Els 
Van Weert Om lOu in Kasteelhoeve Vico
nia, Kasteelhoevestraat 2 te stuivekens
kerke Org en info FW, 09/223 38 83 

zo. 9 april WEVELGEM: Jaarlijks 
arrondissementeel feest van Kortnjk Roe
selare Tielt In aanwezigheid van nationaal 
VU-voorzitter Geert Bourgeois en Vlaams 
parlementslid Chns Vandenbroeke Vanaf 
11u m het Vijverhof, Marremstraat 3 te 
Wevelgem Deelname 550fr, 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 An- KRT 

Di. 11 april IZEGEM: Zesde fiets
tocht van VWG-fietsclub Start om 14u 
aan het beeld 'Het Paar Korenmarkt 

Dl. 11 april IZEGEM: Uiteenzetting 
door Peter Depoorter over Etiquette Om 
20u in De Dne Gezellen, Mentenhoek-
straat Org FW 

WO. 12 april BRUGGE: Muziekvoor-
dracht door Frans Herman over De taal 
van de muziek' Om 15u in de Magdalena-
zaal Violierstraat 7 te Brugge Deuren om 
14u Org WVC-Brugge-Zuid Info 
050/38 35 12 

Ma. 17 april BRUGGE: Culturele 
wandeling door de Brugse binnenstad 
o IV O Dombrecht Org en info VWB-
Baigge-Zuid, tel 050/38 35 12 

Di. 18 april IZEGEM: De zon gaat 
met onder' Een levensverhaal door Walter 
Vermote Om I4u 30 in De Dne Gezellen 
Mentenhoekstraat 4 Org, VWG 

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

DO. 20 april BRUGGE: Paul De Ridder 
over 'België heeft vanaf haar ontstaan m 
1830 Brussel verfransti' Om 15u in De Gul
den Spoor 't Zand 22 Org Informativa vzw 

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

WO. 26 april BRUGGE: Voordracht 
door Johan Van Iseghem over Humor bij 
Cezelle' Om15u in de Magdalenazaal, Vio-
lierstraat 7 Deuren om lau Org en info 
VWG-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 JonsVerbeke 051/30 48 08 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 1 april BEERSEL: Jaarlijkse 

kaasavond met Vlaamse kazen en lekkere 
streekbieren Vanaf 18u in de Gemeente
lijke Feestzaal Hoogstraat 1 te Beersel 
Org VU-Groot-Beersel 

Za. 1 & zo. 2 april DILBEEK: Lente-
festijn in zaal 't Verioren Hofke Kaude-
naardewijk Org vu-Groot-Dilbeek 

zo. 2 april TERVUREN: Steakfes
tijn Vanaf 11u 30 m het Koninklijk Athe
neum, Boulangeriaan 7 te Tervuren Org 
VU-Duisburg-Moorsel-Tervuren 

za. 15 april ASSE: Jaarlijks VU-
etentje Vanaf 18u m Zaal Toverfluit, 
Gemeenteplein te Asse Ook op 16 apnl 
van 11u 30 tot I6u en op 17 apnl vanaf 
18u Keuze uit verschillende gerechten 

za. 15 april ZAVENTEM: Kaas- en 
Wijnavond Vanaf 18u 30 in zaal 'De Snuif-
molen , Leuvensesteenweg 194 te St -Ste-
vens-Woluwe Korte tafelrede door Bert 
Anciaux Org VU-Zaventem 

vr. 5 mei AARSCHOT: Gespreks-
avond met Geert Bourgeois In het 
parochiezaaltje, Langdorpsesteenweg te 
Langdorp om 20u Org Vlaamse Jonge
ren Aarschot 

Zat. 13 mei AARSCHOT Tweede 
folkavond van VJA en Davidsfonds Aar
schot In D Elf Uren Mis Kard Mercier-
straat 23 te Aarschot om 20u Met Zak
doek Inkom 200 fr wk 150 fr Info tel 
Mano Bergen, 016/56 40 59 

ANTWERPEN 

za. 1 april KONTICH: Cantus voor 
jong en minder jong Praeses KVHV Ant
werpen leidt cantus Om 20u in zaal d Ek
ster Ooststatiestraat 1 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 
I4u 15 op de Veemarkt Bijdrage 150 fr 
Vooraf verwittigen 03/521 19 86 

za. 1 april 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 
Amigo s (vanaf 21 u ) Inkom 150 fr wk 
100 fr 

Ma. 3 april EDEGEM: 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, niet-
leden 200 fr Org Culturele Knng De Pel-
gnm 

Vr. 7 april KALMTHOUT: FVV-
Kalmthout gaat op weekeinde te Stuive
kenskerke Op 7 8 en 9 apnl Info 
666 87 93 

za. 8 april BORGERHOUT: Quiz-
avond in 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 

za. 15 april WOMMELCEM: 17de 
Plantenruildag Vanaf I3u bij Sonja Mal-
doy Kastanjelaan 4 te Wommelgem Met 
deskundig advies van Walter Wessels en 
muziek door Werner Alix Gratis toegang 
Org KK Jan Puimège 

WO. 19 april BERCHEM- 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) 

Vr 21 april VOSSELAAR: Tentoon
stelling Euskadi (Baskenland) om van te 
houden - Vlaanderen maitatzeke (om van 
te houden) Tot 30 apnl in de Glzaenstraat 
van het Gemeentenhuis, Cmgel 7 Toe
gang gratis tijdens openingsuren gemeen
tehuis Info Jons Fredenckx, 
014/61 38 67 

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 

WO. 10 mei KALMTHOUT: Cher-
chez la femme Een vrouwenwandeling in 
de Brusselse binnenstad Plaats, pnjs en 
uur Annie Van Lerberghe 666 87 93 Org 
FW-Kalmthout 

zo. 21 mei VOSSELAAR: Vosselaar 
anders bekeken Fotozoektocht vanaf 
I4u Vertrek Diepvenneke Vosselaar 
Deelname 40fr (-I2j gratis) Org Vlaam
se Knng Noorderkempen i s m Roden-
bachfonds Info Jons Fredenckx, 
014/61 38 67 
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T T et Belgisch voetbalkampioenschap scheert geen hoge 

toppen. Dat belet niet dat Anderlecht de landstitel op 

een ongewoon gemakkelijke manier kan inpikken. Tijdens 

de jongste twee uitwedstrijden haalde de toekomstige 

kampioen echt geen niveau. 

Wat zal er van 

Anderlecht 

volgend Jaar 

nog overblij

ven? 

Tï 

Anderlecht speelde bij Geel en Harelbeke 
gelijk. Dat zijn geen prestaties en geen 
resultaten waarmee men deelneming aan 
de Champions League mag ambiëren. In 
het Astridpark staat er evenwel niemand 
bij stil. De ploeg liep immers nog verder 
uit op de dichtste concurrent. Standard, 
dat dertig op dertig had gescoord, verloor 
bij Lommei en werd op Sclessin door Club 
Brugge met 0-1 geklopt. Dat moet pijn 
hebben gedaan want de helft van Wallonië 
droomde van een mirakel. Vooral omdat 
het optreden van Anderlecht kwetsbaar
heid verraadde... 

TRANSFERS 

Standard wordt dit jaar geen kampioen. 
Zoveel is zeker. Maar de wederopstanding 
na jarenlang verval schijnt mogelijk. Louis 
Dreyfuss, de geldschieter van de club en 
de grote baas van Adidas, heeft zich met 
miljardenverlies bij Olympique Marseille 
verzoend en richt nu al zijn financiële 
inspanningen op de Luikse club. 

Europees voetbal moét voor de 'Rouches' 
en volgend jaar gaat de ploeg voluit voor 
de titel. Het heet dat, door recente veran
deringen, visie en structuren nu volop 

moeten uitzien weet voorlopig niemand 
te vertellen. 
Ook bij Beerschot blijft men het antwoord 
schuldig op vele vragen. De fusie met 
Germinal heeft niet alle oneffenheden 
weggevlakt. Het heet dat de nieuwe club 
nu al niet meer rondkomt... Dat er moet 
worden gesnoeid. Tering naar nering. En 
dat veroorzaakt wrijvingen tussen de per 

Grote transfers 
in de maak 

aanwezig zijn en dat succes niet kan uit
blijven. 'Wait and see', zeggen de 
Engelsen. 
Hoe de krachtsverhoudingen binnen het 
Belgisch voetbal zullen evolueren, kan 
niet worden voorspeld. Wat zal er van het 
Anderlecht van deze jaargang volgend sei
zoen nog overblijven? Het is geen geheim 
dat men in de bestuurskamer droomt van 
een paar grote transfers. Uitgaande transf
ers wel te verstaan. Voor het vertrek van 
Koller, Baseggio en Goor werden 'de dos
siers' al opgesteld... 
Anderlecht, zo wordt luidop gezegd, zoekt 
naar goedkope versterkingen! Hoe die er 

definitie voorzichtige bestuurders met een 
Ekerense achtergrond en de grootse en 
dure verwachtingen koesterende achter
ban van Louis Devries. Het heet dat 'zus-
terclub' Ajax zal ter hulp geroepen wor
den om de problemen op te lossen. 

BEKLIJVEND 

Het weekblad Voetbalmagazine bestaat 
twintig jaar en dat vonden we een goede 
reden om het tijdschrift nog eens door te 
nemen. Best aardig waren zes bladzijden 
'Zo Gezegd'. Een bloemlezing van sterke 
uitspraken uit de geschiedenis van het 

Alle koersen die gereden worden vóór de 
eerste zondag in april zijn voor ons, Vlaamse 
wielerliefhebbers, aanloopwedstrijden rich
ting Ronde van Vlaanderen Zo moet dat 
worden bekeken. Niet anders. Natuurlijk 
staan er op geregelde tijdstippen valse pro
feten op die stellen dat Milaan-San Remo 
een mooiere en een moeilijkere klassieker is 
dan onze nationale Ronde. 

RAAR 
Discussieren heeft weinig zin. Feiten en 
resultaten spreken voor zichzelf. 
Wanneer is de Primavera nu eens niet op een 
massaspurt geëindigd' Een koers van om en 
bij de 500 km, waarin het kaf niet van het 
koren kan worden gescheiden Daar moet 
toch iets mis mee zijn. Zaüe/wint drie van de 
jongste vier edities. Natuurlijk is de Duitser 
een groot kampioen Hij kan misschien wel 
meer dan hijzelf vermoedt want hij specu
leert nog altijd en uitsluitend op zijn scherpe 
eindspurt. 
Tot de verbeelding van de kijker spreekt 
Milaan-San Remo almaar minder Daarvoor 
oogt het parcours te gemakkelijk, is de 
afloop te voorspelbaar. Al blijft een massa
spurt altijd een emotioneel gebeuren. Oscar 
Frelre, de jonge wereldkampioen die op één 
dag van een onbeduidende en onbekende 
belofte tot kampioen promoveerde, kwam 
er dicht bij zijn eerste klassieke zege. De aan
winst van Patrick Lefevere maakte indruk in 
de openingskoersen Tom Steels kreeg niet 

Overwicht en inzicht, de Iwalitelten van Museeuw. 

dezelfde kansen, 's Lands enige rasspurter 
moet nog altijd om onbekende reden weglij
ven uit Milaan-San Remo Raar! 

HARD 
Maar zondag kan er veel worden goedge
maakt! In de Ronde. Nog altijd leeft de hoop 

Vier Is veel 
dat Johan Museeuw een vierde overwinning 
kan behalen. Hij zou dan de absolute record
houder worden. Johan is vierendertig en op 
die leeftijd is vier een groot getal. Zondag 
speelt hij alles of niets. Hij gaat zijn laatste 
kans. Hij weet dat zelf ook wel maar blijft 
zoals steeds terughoudend en voorzichtig. 
Hij won dit jaar al twee belangrijke koersen: 
Het Volk en de Brabantse PIJL Het Volk won 
hij met overwicht, de Pijl met inzicht Twee 
kwaliteiten die onontbeerlijk zijn voor wie de 
Ronde wil winnen. Maar Museeuw is realist. 
Na de Ronde is er Cent-Wevelgem en nog 
vier dagen later Parijs-Roubalx Met winst in 
één van deze drie wedstrijden zou Museeuw 
begrijpelijkerwijze genoegen nemen. Maar 
de concurrenten zijn ook klaar. Van 
Peteghem rijdt in een sterke ploeg. 
Sörensen bewees al eerder dat hij een kas-
seienkoning is. Vandenbroucke blijft afwezig. 
Al voor nieuwjaar uitten wij op deze bladzij
de de grootste twijfels omtrent zijn voorsei
zoen. Hij bakte het al te bruin. Hij beschadig
de zichzelf. We lazen één volmaakte conclu
sie: ,,Vandenbroucke is een groot talent 
maar hij mist de klasse om dat talent te kun
nen beheren..." Hard maar waar 

(Olympos) 

blad werden tegen het licht van de tijd 
gehouden en ontlokten bij ons uiteenlo
pende reacties. Vaak was het lachen, soms 
was het medelijden en een zeldzame keer 
was het 'goed gezien'... Als er ooft werd 
bewezen dat sport relativerend moet wor
den tegemoet getreden is het wel op deze 
zes bladzijden. 

Enkele historische uitspraken willen we u 
niet onthouden. Dat Michel Verschueren 
er méér dan één voor zijn rekening nam 
had u al wel begrepen. 
In 1980: „Een mens moet op tijd van 
werkkring veranderen. Na een tijd raken 
werkgever en werknemer op mekaar uit
gekeken. Je moet dan wisselen in het 
belang van de betrokken partijen." 
In 1990: „Bij Anderlecht verloopt alles 
correct. Ik zou niet kunnen werken in een 
milieu waar ongezonde dingen gebeu
ren." 

In 1993: „Ik kan er toch niets aan doen 
dat ik mijn stiel ken." 
Wat zou ons voetbal zonder Michel 
Verschueren nog voorstellen, nietwaar... 
Maar ook zijn huidige voorzitter, zoon 
Roger Vanden Stock, schoot in 1989 met 
scherp: „Velen beweren dat het voor 
Anderlecht onmogelijk wordt om in de 
toekomst Europacup 1 te winnen. 
Daarmee ben ik het absoluut niet eens." 
Waarvan akte. En wat te zeggen van Club 
Brugge-voetballer Dennis Van Wijk die in 
1992 een boekje over trainer Leekens 
open deed; „Leekens is een bleiter,zo zegt 
men dat toch in Brugge. Een slijmbal die 
zich altijd zal mooipraten." 
Dat meningen en opvattingen evolueren 
met de ftinctie bewijst Hugo Broos met 
deze uitspraak uft 1983: „Het spijtige van 
de zaak is dat Van Himst me nooft een 
reden heeft gegeven waarom hij me uit de 
ploeg verwijderde." 

Makelaar Femand Goyvaerts loste al in 
1986 een schot voor de boeg met deze uit
spraak: „Ik heb er geen probleem mee dat 
men ons soms in de categorie van de 
gangsters rangschikt." 
Profetische woorden werden in 1980 los
gelaten door Pierre Lano, toenmalig voor
zitter van Harelbeke en door Arie Haan, 
toen aanvoerder van Anderlecht. 
Lano: „Met Harelbeke in eerste sukkelen? 
Dat is het grootste drama dat ons kan 
overkomen. Fusie? Rationeel bekeken 
onvermijdeljk maar er gebeurt niets. 
Groot obstakel is de dorpsmentaliteit." 
Haan: „De KBVB moet proberen even
wicht te vinden tussen buitenlanders en 
spelers van eigen bodem. Het zou name
lijk een krankzinnige situatie zijn mochten 
er in een Belgisch clubelftal meer buiten
landers dan Belgen staan." 
Wva beklijvende uitspraken gesproken! 

Olympos 
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TT et is wellicht, meer dan halve eeuw na zijn dood, niet 

overbodig om even te herinneren aan het curriculum 

vanjeroom Leuridan. Hij was een boerenzoon van 

Bachten de Kuppe, met de wilsvierkantigheid die vaak 

wordt toegeschreven aan mensen van deze grond. Zopas 

verschenen van hem aanvullende biografische gegevens 

over zijn oorlogsjaren. 

•lassisutSiX 
• • B 5 W »mmmT\ 

Zoals veel andere jonge West-Vlamingen 
kwam/eroow Leuridan (1894-1945) als 
leerling aan een college (in zijn geval te 
Poperinge) in contact met de Blauwvoe-
terij, enerzijds uit reactie tegen het beslo
ten systeem, anderzijds onder invloed van 
een Vlaamsgezinde leraar. In 1915 werd 
hij oorlogsvrijwilliger. Aan de IJzer was hij 
actief in de Frontbeweging en leerde 
Verschaeve kennen. Aan zijn soldatentijd 
in de oorlog hield hij, zoals veel Vlaamse 
oud-strijders, een visceraal antibelgicisme 
over. 

Direct na de oorlog studeerde hij in 
Leuven af, eerst in de Germaanse 
Filologie, kort daarna in de Rechten; hij 
wou advocaat worden om de handen vrij 
te hebben voor de politiek. Te Leuven had 
hij zich ontplooid tot een radicale Groot-
Nederlander. Reeds in 1921 was hij kandi
daat geweest voor de Frontpartij. 
Advocaat te leper, werd hij vanaf 1929 
volksvertegenwoordiger. Toen in 1933 het 
VNV was opgericht, werd hij aangesteld 
tot gouwleider van West-Vlaanderen wat 
hij bleef tot bij zijn dood. Als parlemen
tair, in 1939 verhuisde hij van de Kamer 
naar de Senaat, viel hij o.m. op door revo
lutionaire en virulent anti-Belgische tus
senkomsten. Een theoreticus was hij 
nooit. Zijn West-Vlaamse volgelingen 
droegen hem op de handen als de verper
soonlijking van een strijdbaar nationalis
me, mede omwille van zijn grote werk
kracht, zijn volkse welsprekendheid en 
zijn idealisme. 

Leuridan stierf na de bevrijding, op 26 juh 
1945, in de leperse gevangenis. Aan dit 
bewogen leven werd in 1963 een biografie 
gewijd door zijn vriend en medestrijder 
Rik Demoen. Sindsdien zijn nieuwe bron
nen vrijgekomen voor aanvullend onder
zoek. De historicus Pieter-Jan Verstraete 
wist materiaal aan te boren voor een aan
vullende aspectbiografie over de collabo
ratie van Leuridan in WO II. Hij vult dit 
aan met een inleiding tot de figuur en 
vooral met, als slot, de geannoteerde uit
gave van Leuridans ontroerend gevange
nisdagboek. Een portret van Leuridan, 
geschreven door Hendrik Elias in diens 
onuitgegeven memoires, is een belangrij
ke aanvulling. 

SPREEKVERBOD 

In het begin van de bezetting anno 1940 
koesterde Leuridan de illusie dat zijn 
Dietse droom werkelijkheid zou worden. 
Vrij spoedig moest hij echter vaststellen 
dat Noord en Zuid door de Duitsers meer 
dan ooit gescheiden bleven. Hij ergerde er 
zich in toenemende mate aan, dat het VNV 
mede onder de Duitse druk verzaakte aan 
het Groot-Nederlandse woordgebruik en 

aan de idee zelve. Zijn ongenoegen kwam 
volop tot uitbarsting in een redevoering 
op 21 juni 1943 te Gent. Hij beklemtoon
de zijn Dietse visie, zijn 'onverfranst, 
onverduitst' en viel zwaar uit tegen de 
DeVlag. De Duitsers namen sancties tegen 
Leuridan: hij kreeg een geldboete en 
spreekverbod. De geldboete werd, achter 

naar buiten door het ongelooflijk toeval 
dat Leuridan door een hersenbloeding 
werd getroffen vlak vóór zijn beslissende 
datum. De zieke Leuridan was uitgeteld. 
De volgende maanden, met af en toe een 

De rechte lijn 
van Leuridan 

hem om, door het VNV betaald. Het 
spreekverbod leidde in het West-Vlaamse 
VNV tot een grote malaise. Twaalf West-
Vlaamse burgemeesters stuurden hun ont
slagbrief naar de provinciegouverneur en 
de VNV-leiding. Ook zonder deze rebellie 
was de zomer van 1943 al een grote crisis
periode in de collaboratiegeschiedenis 
van het VNV Elias had alle moeite om de 
West-Vlaamse rebellie te bedwingen. Dat 
was pas gebeurd, of ze escaleerde 
opnieuw, toen Leuridan aankondigde dat 
hij op 26 augustus het Duits spreekverbod 
zou overtreden. De crisis brak niet open 

nieuwe inzinking, verbleef hij vooral op 
de ouderlijke hoeve. De weinige contac
ten die hij nog had, wijdde hij vooral aan 
het prediken van zijn Diets verzet. 

BLIJVENDE WAARDE 

Bij de bevrijding werd hij aangehouden. 
De maanden die hem nog restten sleet hij 
in de cel, in de ziekenzaal van de gevan
genis of in het hospitaalbed. 
Zijn dagboek is, bladzijden lang, één belij
denis van zijn Dietse trouw. Soms wijdt hij 
een enkel woord aan wat rond hem in de 

gevangenis gebeurt, soms enkele - vaak 
apocalyptische - zinnen aan het wereldge
beuren. In zijn sombere uren citeert hij 
Léon Bloy ('J'attends Ie Saint-Esprit ou les 
cosaques'), maar hij blijft vertrouwen op 
Vlaanderen. Hij richt zich vaak, in een 
hooggestemde taal, rechtstreeks tot zijn 
kinderen en degenen die hem lief zijn; hij 
bezweert hen trouw te zijn aan het Dietse 
ideaal en het christelijk geloof 
Dit geestelijk testament is, in zijn politieke 
dimensie, goeddeels beperkt tot het raam 
van zijn tijd en zijn leven. Als menselijk 
document is het echter ontheven aan die 
tijd, van een blijvende waarde. 

Toon van Overstraeten 

°* Onverfranst-onverduitst. De oor-
hgsjaren vanjeroom Leuridan 1940-
1945. Pieter-Jan Verstraete. 191 bh., 
16 bh. ai, 850 fr. 

Bestellen door storting op rekening
nummer 462-7286791-52 van Pieter-
Jan Verstraete, Burg. Danneelstraat 
83 te 8500 Kortrijk, met vermelding 
Jeroom Leuridan'. 

Jeroom 

Leuridan dank

te zyn reputa

tie aan grote 

werldaracht, 

Idealisme en 

volkse wel

sprekendheid. 

1! 
Ik zie je al verwonderd kijken, beste lezer Past 
het woord geestig wel bij het traditionele beeld 
dat we van Bach hebben: een ernstige man 
met een pruik, een devoot lutheraan, een die
naar van God en In die hoedanigheid schepper 
van de Mattheuspassie, de H-moll Messe en 
zoveel cantates en motetten? Ik zou eerder vra
gen- waarom zou het niet passen? Wie Bachs 
profane cantates heeft gehoord, wie zijn beel
tenis als een levenslustige, bijna frivole jonge
man heeft gezien op het pleintje in de buurt 
van de kerk van Arnstadt, en wie oor heeft voor 
zijn suites en Brandenburgse concerten weet 
dat hij ver van een droogstoppel was. Inte
gendeel. De meeste van zijn concert! zijn in hun 
vormgeving weliswaar streng-Dults, maar ade
men in hun speelsheid en hun melodie een 
Italiaanse geest uit. 

LEIPZIG 
Na zijn omstreden vertrek uit Weimar (hij werd 
als kapelmeester gepasseerd door een matig 
musicus) trok Bach naar Anhalt-Cöthen. Het 
streng lutheraanse hof hield de religieuze mo
menten sober, maar keurvorst Leopold was een 
vurig liefhebber en beoefenaar van de profane 
muziek. Het hoforkest was er trouwens een van 
hoog niveau. Bach voelde er zich thuis en ge
lukkig en schreef er zijn Brandenburgse concer
ten en zijn suites. Maar de keurvorst trouwde 
met een onmuzikale vrouw (Bach noemde haar 
'amusa'). Daarom zocht Bach andere oorden op 
en kwam in Leipzig terecht. Zijn dagen moeten 
hier achtenveertig uur hebben geteld, want hij 

De andere Bach 
was er cantor, onderwijzer, organist, componist 
en In de eerste plaats vader van een groot 
gezin. Toch vond hij nog de tijd om minstens 
één keer per week, op vrijdagavond, met het 
Collegium Musicum van de stad een optreden 
te verzorgen in ZImmermans koffiehuis Ook 
schreef hij er verschillende concerti voor een of 
meer klavecimbels, moeilijk uit te voeren omdat 
de instrumenten niet identiek maar op elkaar 
moeten afgestemd zijn. Een uitdaging dus. Een 
woord dat Jos Van Immerseel als muziek in de 
oren klinkt. Geef de eigenzinnige Antwerpenaar 
een stuk van Debussy en hij rust niet voor hij de 
gepaste Frard-vleugei heeft gevonden. 
Dezelfde zoektocht voor een impromptu van 
Schubert of een sonate van Mozart. 

INTIEM 
Voor het Bachjaar kiest Van Immerseel voor zijn 
eerste liefde, het klavecimbel. Hij maakt er voor 
het Brusselse Lunatheater, een plek waar elke 
Vlaming zich thuis kan voelen, een cyclus van 
drie avonden van. Ewald Demeyere, Chris Ver
helsten Frank Agstenribbe zijn zijn kompanen. 
Anima Eterna begeleidt. Bach speelt In de con
cert! vaak leentje gebuur bij zichzelf of zijn 
beroemde Italiaanse tijdgenoten zoals VIvaldl. 
Maar dat had te maken met een tijdsdruk en 
met het feit dat imitatie (of parodie zoals dat in 
die tijd heette) een uiting van waardering of 
bewondering was. Sommige mensen spreken 

Bach Minkt als een uitdaging. 

V sin de schoonheid van de wiskunde. Kandlnsky 
noemde zijn non-figuratieve doeken toonlad
ders. We zitten in de buurt van Bach. Deze mu
ziek is louter muziek, schijnbaar opborrelend 
maar in feite stevig onderbouwd Van immer
seel pakt het In de snelle hoekdelen speels en in 
de langzame middenbeweging mijmerend aan. 
Dit is kamenmuzlek (n zijn letterlijke betekenis: 
gekleurd door de intimiteit van een familie
feest. De klavecimbels glimlachen, keuvelen en 
tintelen. En alles zit op zijn plaats. Bach moest 
het kunnen horen Maar misschien is dat wel zo 

Wouter De Bruyne 
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ELVIS OP BROADWAY 

Jarenlang ben ook ik een Elvisfan geweest, maar toen hij echter de 
slijmbalweg opging ben ik afgehaakt. En ook met de meeste van 
zijn films loop ik niet hoog op. Ten titel van volledigheid: ik denk 
niet dat Elvis nog leeft. Maar zijn muziek is zeker niet dood en dat 
hebben ze op Broadway ook begrepen. Joe DiPietro schrijft op dit 
ogenblik een musical die een aantal Elvisnummers zal omvatten, 
die door de king ofrock'n 'roll de onsterfelijkheid werden inge-
zongen. Het muziekgebeuren zou klaar moeten zijn tegen 2001. 
De opdrachtgevers gaan ervan uit dat de songs van Elvis een ver
baal te vertellen hebben. Maar dan geen over Elvis zelf De musi-

NIEUW IN DE BIOS 
cal wordt dan ook zo'n beetje opgevat als 'Mama Mia', die de 
muziek van Abba gebruikt, maar verder nergens naar de Zweedse 
groep verwijst. 

DiPietro is niet aan zijn proefstuk toe. 'Off Broadway' loopt zijn 
'Over the river and through the woods' al meer dan 500 voorstel
lingen lang. Voorts is er de revue 'I love you, you're perfect, now 
change' die reeds loopt sinds 1 augustus 1996. Op 16 januari van 
dit jaar opende, tot slot, "The kiss at city hall'. DiPietro werkt op 
dit ogenblik nog aan het herschrijven van 'Allegro' een musical uit 
1947 van Rodgers & Hammerstein en recent was er een doorloop 

van zijn nieuwe bewerking van Ira Gershwins 'Oh, Kay!'. Omdat 
de beste Off Broadway-theaters nog te druk bezet zijn, kan men 
zijn 'Manner', die vorige zomer ergens te lande werd gecreëerd, net 
zoals 'O. Henry's Lovers' die in oktober in première ging voorlopig 
nergens onderbrengen. Ze staan op de wachtlijst van de komende 
successen. 

DiPietro werkte als schrijver-producent voor de televisie, maar 
begon politieke sketches te schrijven tijdens de presidentscampag
ne tussen Bush en Dukakis (1987). In 1992 zond bijzijn eerste stuk 
'Over the river' naar het O'Neill festival Ondertussen verandert 
alles wat hij onder handen neemt in goud. Misschien ook Elvis dus. 

Wlem Sneer 

• MEDIA • 

Sarah Jessica Parker 
en Bruce willis In 
'Striking Distance', 
Zat. 1 apm. TV1 om 

23U.35 

'^fe=s^ Plankenkoorts: John Lennon. Uitgebreid verslag 
van de productie van het muziekalbum 'Imagine' van The 
Beatles. Met nooit eerder getoond materiaal van de 
opnamesessies en van John Lennon en zijn vhendin Yoko 
Ono. Eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel draait 
rond Paul McCartney. Zat. 1 april. Canvas om 23u.10 

^=J? Panorama: XTC De discussie rond softdrugs Is 
opnieuw volop bezig. 'Panorama' brengt in dit verband 
een reportage over Nederlandse XTC-koeriers in 
Amenkaanse gevangenissen. Uit deze reportage blijkt 
dat Nedehand de tneste titel van grootste exporteur 
van XTC-pillen naar de VSA verdient. Zon. 2 april, Canvas 
om 20U.50 

^^=s^ The Doctor Amerikaanse film uit 1991 met John 
Hurt, Christine Lahti, Elisabeth Perkins e.a. Dokter. Jack 
MacKee is een hartchlrug die bezeten is van zijn werk 
Hij houdt niet van zeurende patiënten, laat de opvoe
ding van zijn dochter aan zijn vrouw over. Op een dag 
wordt net bij hem een kwaadaardige tumor vastgesteld. 
Maan. 3 april, VT4 om 22u.40 

S r ü ^ Vergezicht: De geesten van Victoria Chileense 
documentaire over het welvarende Chileense mijnstad
je Victoria dat tijdens het regime van Pinochet, na het 
sluiten van de mijn, verkommerde. Pinochet Het de stad 
verwoesten en uitmoorden. Dins. 4 april, Ned. 3 om 
23U.25 

^Ë0 An Officer and a Gentleman Kapotgedraaid 
melodrama, overdekt met een plak machismo en sek
sisme. Blinde verheerlijking van vaderiandsllefde en mili
tarisme, kaderend in het Reagan-tijdperk. Woens. 5 
april, VTMom21u.25 

^^? Histories: Salvador Allende Documentaire over 
Chili ten tijde van president Allende en de machtsgreep 
door Pinochet op 11 november 1973. In het licht van de 
vaudeville rond Pinochet komt deze documentaire net 
op tijd. Dond. 6 april. Canvas om 20u.55 

^s^ Ben en de Belgen iste aflevering van een reeks 
reportages waarin Ben Crabbé de 8 steden voorstelt 
waar zal worden gevoetbald tijdens Euro 2000. Deze 
eerste aflevering speelt in Rotterdam. Don. 6 april, TV1 
dm 21U.05 

? s = ^ La vie de Jésus Filmdebuut van de Franse regis
seur Bruno Dumont (1997) dat speelt In het Frans-
Vlaamse stadje Belle (Baillieul). De streekbewoners zijn 
de acteurs en het vredige. Ingedommelde stadje, 
samen met de geblokte ongeschoolde, recht-voor-z'n-
raap-Freddy vertolken de hoofdrollen. Vrij. 7 april, Ned. 
3 om 23U.16 

De gangmaker 
van het vrije woord 

14 

Na de persvoorstelling van iiet essay 'De 
lierinnering is een vorm van hoop' vroeg 
Johan Anthierens om abonnee op ons 
weeldblad te worden, liij was aangenaam 
verrast omdat onze redactie Ludo Abicht 
de opdracht had gegeven een pleidooi 
voor Vlaamse identiteit te schrijven. 
Anthierens plukte veel informatie uit Wp 
voor het schrijven van zijn boek over de 
IJzerbedevaarten, meer bepaald over de 
controverse tussen Comité en Forum. 
Als telg uit een zwart nest heeft hij zijn 
hele leven overhoop gelegen met flamin
ganten die geen afscheid konden (kun
nen) nemen van 'hun schoonste jaren' en 
had hij het moeilijk met kinderen die kri
tiekloos hun ouders daarin volg(d)en. Uit 
deze dwarsheid puurde Anthierens de 
koppigheid om tegen de mythen van de 
Vlaamse beweging ten strijde te trekken. 
Dat leverde hem in Vlaamse kringen het 
etiket van nestbevuiler op, terwijl hij - om 
door progressieve vrienden als 'vol' te 
worden beschouwd - er graag een schepje 
bovenop deed. Uit de enkele keren dat wij 
het met hem over de problematiek had
den, leerden we een eerlijke zoeker ken
nen, iemand die op zijn manier met 'een 
onverwerkt verleden' probeerde om te 
gaan. Het doet aan Hugo Claus denken, 
die met hetzelfde probleem worstelt en 
dat in zijn literair werk van zich af probeert 
te schrijven. Is het te ver gezocht de haat-
liefde-verhouding voor Vlaanderen van 
Johans grote muzikale Heide Jacques Brei 
in hetzelfde licht te zien? 
De lezer zal over Anthierens zijn mening 
hebben, gevormd door zijn optreden op 
radio en TV De man kon soms arrogant 
uithalen, zijn verstokte pogingen om 
'OUands' te praten kwamen aanmatigend 
over en zijn manie om woordspelingen te 
creëren ging op den duur danig vervelen. 
Krasse uitspraken zijn hem blijven achter
volgen, aan één heeft hij een spitsvondig 
vervolg gebreid op zijn ... overiijdensbe-
richt. Zijn uitspraak in de Wies 
Andersenshow dat hij 'gelukkig geschei
den' leefde werd door hem zelf aangevuld 
met 'Innig hertrouwd...' 
Men kan het doen en laten van Johan 
Anthierens kritisch uitvlooien maar men
sen moeten vooral herinnerd worden om 
hun goede eigenschappen. Zo komt hem 
de lof toe Vlaanderen in contact te hebben 
gebracht met het goede chanson, het bete
re luisterlied. 
Dit was voor Anthierens niet zomaar een 

dada, zijn aanbreng groeide uit tot een 
ware muzikale omwenteling die de zesti
ger en zeventiger jaren van vorige eeuw 
kleur en klank hebben bijgezet. Het ging 
hem om ware ontdekkingen voor wie zijn 
radioprogramma's intens heeft beluisterd, 
het klinkt vandaag onwaarschijnlijk dat 
zoiets langs de radio mogelijk is geweest. 
Nog steeds aangenaam om lezen is zijn 
Vlaamse pocket, nummer 148, getiteld 
'een keurkorf luisterliedjes geplukt door 
johan anthierens' (let op de onderkastlet
ters) waarin de toen 27-jarige jongeman 
een keuze Nederlandstalige liederen 
samenbracht die als luisterlied (konden) 
doorgaan. De bundel werd ingeleid door 
Jef Claessen, toenmalig directeur van de 
Gewestelijke Omroep Limburg, vervolgens 
legt Anthierens uit wat een luisteriied is. 
Het begrip werd voor het eerst op 13 juni 
1961 gebruikt door de Amsterdammer 
Ernst van Altena in het programma 
'Zomer-zing-zang' (Vara) en door Maarten 
van Nierop, toenmalig taaltuinier van De 
Standaard, naar Vlaanderen overgebracht. 
Het was wel Johan Anthierens die met zijn 
radioprogramma 'De charme van het 
chanson' de verspreiding van het begrip 
verzekerde. 

Maar Anthierens was vooral de journalist 
die in de mediatuin van de ene bloem naar 
de andere fladderde, als een luidruchtige 
horzel. Van De Standaard over Mimo, De 
Post en Knack, met tussenstappen op 
radio en Ty naar het onmogelijke maar 
boeiende avontuur van De Zwijger; een 
journalistieke zwerftocht waaraan een 

Als geen ander voerde h// tiet vrije noord... 

einde kwam in de zomer van 1999 toen 
lymfekanker werd vastgesteld. 
Hoe men ook over Johan Anthierens 
denkt, hij is - net als zijn 'grote (joumaUs-
tieke) broer Jef die enkele maanden gele
den overleed en Karel, de derde schrijven
de Anthierens - een ijveraar geweest voor 
goed en kleurrijk Nederiands. Soms zelfs 
op het maniakale af, maar niet overbodig. 
Zo waren zijn Ooggetuige-bijdragen in 
Knack wekelijkse pareltjes van virtuoos 
taalgebruik. Maar er was meer: Anthierens 
legde in deze columns ook zijn ware bin
nenste bloot, plots werd de onverbiddelij
ke scherpslijper een zachtzinnig en teder 
iemand. Wie ooit zijn 'Minnebrief aan mijn 
dochter' (17 augustus '77) gelezen heeft 
weet genoeg. 

De derde eigenschap die Anthierens ken
merkte was zijn vrijmoedigheid, als geen 
ander heeft hij de pen als wapen gebruikt. 
'Niemands meester, niemands knecht'; wie 
van ons streeft de gedachte niet na, maar 
wie slaagt erin ze te verwezenlijken? 
Anthierens heeft het gekund en er de blut
sen en de builen van geïncasseerd, het 
siert hem. 

Dat zijn vrienden hem, die in Vlaanderen 
de onbetwistbare gangmaker van het vrije 
woord is geweest, nooit met de 'Arkprijs 
van het Vrije Woord' hebben bedacht kan 
erop wijzen dat ze hem en zijn publicaties 
niet echt als vol hebben beschouwd. 
Het doet er nu niet meer toe, en vermin
dert onze waardering niet. 

(mvl) 
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Cumulverbod 
Als bejaarde vrouw st3 ik volledig achter de principes van 
Geert Conaerts en Immanuel Synaeve (Wederwoord, 25 
maart jl.). Het cumuleren van mandaten zou eerder 
bestraft dan geduld moeten worden. De partijraad mag 
niet uitstellen, wat zij tevoren wél zeer belangrijk vond. Als 
de partij van bij zijn stichting had moeten wachten tot er 
een wettige regeling kwam voor alles waar wij voor stre
den, dan behoorde diezelfde partij reeds lang tot het ver
leden. 

ik weet het, aan mandaten, vooral politieke, zijn risico's 
verbonden en men heeft het recht het zekere voor het 
onzekere te kiezen. Maar dan moet men het voortaeeid 
van mijn echtgenoot volgen. Vanaf zijn 20 jaar streed hij 
voor gelijkberechtiging van het Vlaamse volk. Hij was bij de 
eerste 200 leden van de Volksunie. Hij was ambtenaar en 
Is dat gebleven tot aan zijn pensionering. Hij wijdde noch
tans al zijn vrije tijd aan de partij waar hij achter stond, 
alles onbetaald. Hij deed 's avonds secnetariaatsweric, hij 
ging colporteren, geld bedelen, affiches plakken en noem 

maar op. Hij is door die activiteiten, die hij niet verborg, 
dikwijls beroofd geweest van gepaste bevorderingen op 
zijn weric. Het heeft hem in ieder geval meer nadeel dan 
voordeel opgebracht. Hij moest meer dan eens zijn onbil
lijke behandeling als ambtenaar voor de Raad van State 
brengen. 

Al wie in de partij een mandaat heeft, heeft het onzekere 
gekozen en moet zich daaraan houden. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

Storm in een glas 
Scheldewater? 
Net als u betreur ik ten zeerste de uiterst 
onaangename perikelen rond de lijstvor-
ming tussen ID21 en VU-stad Antwerpen. 
Dit getuigt allerminst van de nieuwe poli
tieke cultuur, waarvan deze alliantie de 
ambitie heeft de speerpunt te zijn. 
Net als u betreur ik het venijnig natrappen 
in de pers op één persoon na de 'week-
end-bom'. 

Net als u betreur ik dat er steeds mensen 
zijn die het nodig achten tweedracht te 
zaaien. 

Ruzie maakt men steeds met twee. In het 
artikel in WIJ (9 maart jl.) kwam echter 
slechts één der beide partners aan bod. 
De WlJ-lezers verdienen beter dan deze 
vrij eenzijdige belichting van dit conflict. 
Zonder de betrokkenen van ID21 stad 
Antwerpen in deze vrij te pleiten, betreur 
ik hierbij vooral de rol van de (Antwerpse) 
nationale VU-ondervoorzitter, die in dit 
verhaal niet bepaald een matigende rol 
gespeeld heeft. 

Zelf ben ik actief (geweest) in zowel VU als 
ID21. Wat me aan beide zijden niet door 
iedereen in dank is a^enomen. Doch 
voor mij was dit de enige mogelijkheid om 
zelf én objectief beide partners te leren 
kennen, doorgronden en naar waarde te 
schatten. En bij geen van beide partners 
leeft het besef dat ze elkaar perfect kun
nen aanvullen en er samen sterker uit 
kunnen komen. Meer nog, we zijn nu zo 
ver gevorderd dat een eventuele breuk 
voor beiden nefast zal zijn! 
Rest ons dus enkel... sterk te geloven in de 
kracht van de positieve aanpak die men
sen bindt i.p.v ze tegen elkaar opzet. Zo 
kan ik enkel hopen dat de positieve krach
ten binnen VU stad Antwerpen de moed 
mogen vinden om samen met ID21 deze 
breuk te overbru^en. En dit op basis van 
volledig nieuwe, klare en duidelijke 
afspraken, gemaakt tussen twee verschil
lende, doch gelijkwaardige partners die 
elkaar kunnen respecteren én waarderen 
om ieders eigenheid. 
Samen kan deze alliantie het voor de stad 
Antwerpen hoognodige positieve alterna
tief vormen waarnaar deze Metropool zo 
snakt. Samen kan deze alliantie voor de 
broodnodige zuurstof zorgen in dit locaal 
verstikkende politieke klimaat. Samen 
kunnen zij deze stad in beweging bren
gen. Antwerpen en, met deze stad, gans 
Vlaanderen verdient immers het beste! 

Peter Putseys, 
Heide-Kalmthout 

Onbegriipellilc 
De Vlamingen vormen de overgrote meer
derheid in België en toch laten zij zich 

nog altijd in vele opzichten overheersen 
door de Franstaligen. (WIJ, 23 maart jl. -
'Eentalige Franstalige rechters in 
Brussel'). Het lijkt onbegrijpelijk maar 
waar. Vele Vlamingen denken niet verder 
dan hun neus lang is. Ze protesteren 
enkel als hen iets raakt, maar vergeten dat 
ze in alles solidair moeten optreden 
indien ze in hun algemeen belang iets wil
len zien veranderen en verbeteren. Die 
gelatenheid toont zich nog in vele geval
len. Racisten worden alleen zij die last 
hebben van vreemdelingen. De rest is 
onverschillig. Een arbeider trekt zich niets 
aan van zelfstandigen en omgekeerd. Een 
wereldje van puur egoïsme en van elk 
voor zich zelf 

Telkens de Franstaligen Vlaamse belangen 
aanvallen of ondermijnen zijn er enkele 
honderdduizenden die protesteren. Maar 
dat is altijd onvoldoende. De door de 
Vlamingen gekozen volksvertegenwoordi
gers zouden de Vlaamse meerderheid 
moeten verdedigen. Gewoon uit eigen- en 
partijbelangen met Franstalige collega's 
doen zij dat niet. Feitelijk kan men hen 
saboteurs van de Vlaamse belangen noe
men. Het ontwijken van alle moeilijkhe
den omdat zij vrezen voor hun persoonlij
ke macht en invloed. Ze misbruiken de 
verdeeldheid onder het eigen volk om 
hun positie te behouden. 

Willy Degheldere, 
Bru^e 

Decumui 
Persoonlijk vind ik dat één nationaal (of 
gewestelijk) mandaat best te verzoenen is 
met één gemeentelijk mandaat. Dat is 
helemaal geen oneer, onfatsoen of 
ondoenbaar; het kan zelfs nuttig zijn in 
beide richtingen. 

Maar eens men de decumui (wat een lelijk 
woord!) als programmapunt heeft aan
vaard, moet het ook geëerbiedigd worden 
en is alle geschipper voor en tegen en -
nog ergert!- uitstellen tot de overheid een 
initiatief neemt belachelijk en vernede
rend voor wie de decumui wel eerbiedigt. 
In die zin geef ik VUJO dan ook gelijk de 
houding van de partijraad aan te klagen. 
Al vind ik dat de jongeren zich moeten 
beraden over de zin van hun verzet. 

St-Andries 

Stripverhaal 
Na het lezen van het artikel over 'Henry's 
dagboek' (WIJ, 23 maart jl. -'Leven en 
dood in leper') vraag ik mij af waarom 
nog niemand op de gedachte is gekomen 
om het Vlaamse Ijzerdrama in een strip
verhaal uit te beelden. Vlaanderen 
beschikt over zoveel goede stripauteurs: 

dat kan het niet zijn. Bovendien kan het 
ook geen kwestie van scenario zijn! Wie 
heeft niet genoten van 'De leeuw van 
Vlaanderen' van Bob de Moor? Of het 
leven van Rodenbacb \3n Jef Nijsl En van 
zovele andere heldenverhalen in strip
vorm! 

De vra^ is alleen maar wie het initiatief 
neemt. 
Nu het stripverhaal tot de leescultuur is 
gaan behoren mag toch niets meer in de 
weg staan. 

J.Vkes, 
Leuven 

Niet ernstig 
meer! 
Meer en meer begin ik mij af te vragen wat 
er met ons onderwijs scheelt Een tekort 
aan onderwijzers, een tekort aan regen
ten, een tekort aan dit en een tekort aan 
dat. 

Een gepensioneerde leraar moet terug 
voor de klas gaan staan, kleuterleidsters 
die in lagere scholen les geven, ... En op 
mij regionale radio hoor ik dat in Asse 
(Vlaams-Brabant) een lerares wegens acht 
weken ziekte niet kan vervangen worden; 
gevolg de leerlingen krijgen geen les 
Nederlands (moedertaal!) en moeten hun 
tijd in de ... studiezaal gaan slijten. De 
directeur van het betreffende gemeen
schapsonderwijs (een Koninklijk 
Atheneum, aub!) vindt geen vervanger. Dit 
is toch niet ernstig meer! 
En ze^en dat men jarenlang jonge men
sen heeft ontraden om voor een baan in 
het onderwijs te kiezen! 

F. Lammens, 
Hofetade 

HAAL MEER .. 
UIT -^^^!LI 

Dit boek moet u 
gelezen hebben! 

In zijn boek 'Ik wil niet sterven aan de 
XXste eeuw' (zie WIJ, 16 maart jl.) stelt 
VRT-joumalist Dirtc Barrez ( foto) pran
gende vragen over de toekomst van 
de mensheid. Daarbij kijkt de auteur in 
de richting van de politici, maar de 
meeste van hen geven niet thuis. 
Daarom houdt de auteur een pleidooi voor een actieve 
overheid. Dit uitvoerig gedocumenteerde boek zit vol 
prikkelende ideeën en verrassende sleutels voor de toe
komst. Dit moet u gelezen hebben! Uitzonderiijk kunnen 
WlJ-lezers zich het boek aan voordeelprijs aanschaffen: 
575 fr.d.p.v. 699fr.), port inbegrepen. 
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Zaterdag 22 juni 1935. In een van de grote 
zalen van het stadhuis van Antwerpen 
wordt een groot banket georganiseerd 
'waaraan zonder twijfel alle Vlaamse 
Juristen zullen deelnemen'. Een terechte 
oproep in het Rechtskundig Weekblad van 
toen: de wet op het taalgebruik in 
gerechtszaken was eindelijk een politiek 
feit. Dezelfde wet waarover nu zoveel te 
doen is omdat de heren Verhofstadt en 
Verwilghen die willen uitholfcn. Ten gun
ste van eentalig Franstaligen in het twee
talige Brussel.(l) 

„Op het oogenblik van het ter perse gaan 
komt ons de bhjde tijding toe dat de 
Senaat met een overweldigende meerder
heid het wetsontwerp van de Kamer heeft 
bekrachtigd en dat alle amendementen 
welke door de Senaatscommissie werden 
voorgesteld, verworpen zijn." 
Aldus het editoriaal van het Rechtskundig 
Weekblad van 14 april 1935. Drie dagen 
vroeger keurde de Senaat inderdaad het 
wetsontwerp op de 'vervlaamsching van 
het gerecht' (volgens de titel van het 
Rechtskundig Weekblad) goed met 77 
stemmen tegen 50, en 6 onthoudingen. 
Dat alle amendementen verworpen 
waren, zoals het Rechtskundig Weekblad 
schrijft is niet juist: de Senaat had het ont
werp op enkele levensbelangrijke punten 
gewijzigd, onder meer om de aanhechting 
mogelijk te maken van de toen nog over
wegend Vlaamse gemeenten St.-Agatha-
Berchem, Evere en Ganshoren bij het 
voortaan tweetalige gerechtelijk arrondis
sement. De Kamer nam het geamendeerde 
ontwerp zonder verdere discussie aan op 
5 juni 1935. De wettelijke deur naar de 
onomkeerbare vernederlandsing van het 
gerecht in Vlaanderen stond nu wijd open. 
Zo ook de deur naar een tweetalig Brussel. 

Taalwetten kwamen in dit land nooit zo
maar tot stand. Elk nieuw stukje taalwet 
vroeg van de Vlamingen hopeloos veel 
geduld en doorzettingsvermogen. Met de 
taalwet voor het gerecht van 1935 ging het 
niet anders. 

Het feitelijke verhaal begint ai in 1928. Bij 
tussentijdse parlementsverkiezingen in 
Antwerpen was de Frontpartij er in 
geslaagd om niemand minder dan August 
Borms te laten verkiezen. En dat met een 
meerderheid die kon tellen: goed 83.00 
stemmen voor Borms, zo'n 40.000 stem
men meer dan de tweede kandidaat. 
Nochtans ging die laatste met het parle
mentair mandaat lopen: Borms zat op de 
verkiezingsdag nog in de gevangenis en 
kon dus onmogelijk naar het parlement. 
Maar het Belgische systeem had de bood
schap begrepen. In januari 1929 stelde de 
toenmalige premier/ax/>ar voor een com
missie op te richten die zou moeten pro
beren „de resumer les principale revendi-

•pv e taalwet die het duo Verhofstadt-Verwilghen zo'n 

beetje wil wijzigen is door de Vlamingen fel 

bevochten geweest. De Franstaligen lijken de strijd uit de 

jaren '30 alsnog te gaan winnen. Een terugblik. 

UITSMIJTER 

cations flamands et wallons et de suggérer 
des mesures a prendre pour y donner 
satisfaction". Een zoveelste 
Grievencommissie - of een 'Costa' avant la 
lettre - waarin geprobeerd zou worden 
tegemoet te komen aan de belangrijkste 
eisen van Vlamingen en Walen dus. Die 
commissie kwam er niet, nieuwe parle
mentsverkiezingen wel. Met nadien een 
toch wel duideUjk Belgisch besef - meer 
kwaadschiks dan goedschiks - dat de een
taligheid van Vlaanderen nu maar eens 
vorm en inhoud moest krijgen. 

Aan Franstalige kant had men zich trou
wens al een tijdje neergelegd bij de onver
mijdelijke eentaligheid van Vlaanderen. 
Weerbarstigen kregen van de Brusselse 
liberale krant l'Etoile Beige op 1 juni 1931 
te horen dat niemand zich moest inbeel
den dat de Vlaamse beweging iets kunst
matigs was. Integendeel: iedere 
Franstalige aldus l'Etoile Beige zou beter 
de waarheid onder ogen zien en dat was 
dat Vlaanderen Vlaams wilde zijn. 
Dat kon het Franstalig verzet evenwel niet 
overtuigen. Meer dan elfhonderd 

Een groot banket voor 
een Vlaamse taalwet 

^SULTATEl f 

In de eerste helft van de jaren dertig werd 
de universiteit van Gent eindelijk hele
maal vernederlandst. Het Nederlands 
kreeg zijn rechtmatige plaats in bestuurs
zaken. In het lager en het middelbaar 
onderwijs in Vlaanderen werd de slogan 
'Streektaal = Voertaal' doorgedrukt. Ook 
het Belgisch leger kreeg een grondig 
Vlaamsvriendelijk taaibad. En tussendoor 
werd de weg vrijgemaakt voor onder 
meer de vernederlandsing van het gerecht 
in Vlaanderen. 

Voorjaar 1930 presenteerde de regering 
twee ontwerpen, één op het taalgebruik 
in burgerlijke zaken en een tweede op het 
taalgebruik voor het Hof van Cassatie, 
waar, terioops gezegd, pas in 1932 voor 
het eerst in het Nederlands werd gepleit. 
Toch weer de traditionele Belgische aan
pak in schijfjes in plaats van een globale 
aanpak. Die was er wel in het voorstel van 
de Vlaamse nationalist Romsée, een voor
stel dat meteen ook de grote contouren 
bepaalde van de uiteindelijke wet van 
1935. Eentaligheid in Vlaanderen en 
Wallonië en tweetaligheid in Brussel, in 
beroep en cassatie de taal van de vorige 
aanleg mét als zoethoudertje een beperk
te overgangsmaatregel voor de advocaten 
die in Brussel of Vlaanderen bij gemoti
veerde beslissing van de rechtbank toch in 
het Frans zouden mogen pleiten. 
Zoals nogal gebeurde in dit land wanneer 
het ging om 'Waamsvriendelijke taalingre-
pen, duurde het ook nu weer iets langer 
dan normaal. Maar vooral de Vlaamse 
Katholieke Kamergroep liet niet af. Eén 
van hen, de latere minister Hendrik 
Marck, kreeg opdracht om zich in het dos
sier vast te bijten. Hij deed dat met dusda
nige verbetenheid dat de uiteindelijke wet 
wel eens naar hem wordt genoemd. 

DE ADVOCATUUR 

Marck hield zich aan de grote lijnen zoals 
vastgelegd in het voorstel van Romsée. 

Franstalige advocaten deden in een plech
tige petitie zelfs een beroep op de koning. 
Hij was immers de opperste garant van de 
grondwet en dan meer bepaald van de 
door de grondwet gewaarborgde vrijheid 
van taalgebruik. De advocaten stelden dat 
zij geen ambtenaren waren zoals rechters 
aan wie men desnoods wel een taalver-
plichting kon opleggen, maar vrije beroe
pen. En die mochten dankzij de grondwet 
aanspraak maken op hun allerindividueel
ste recht om de taal te gebruiken die zij 
zelf wilden. Merkwaardig is wel dat die 
advocaten er niet blijkbaar niet aan dach
ten dat ook hun cUënten aanspraak kon
den maken op datzelfde grondwettelijk 
recht op vrij taalgebruik. 
Uiteindelijk wonnen de advocaten hun 
pleit: ze mochten in sommige omstandig
heden het gebruik van een andere taal 
afdwingen. Het resultaat laat zich raden: 
tussen 1935 en 1967 lag het aantal 
Franstalige processen in het arrondisse
ment Brussel opvallend hoger dan de wer
kelijke taaiverhoudingen doen vermoe
den. Om ook die achterpoort dicht te krij
gen was het wachten op de hervormingen 
van het gerecht van het midden van de 
jaren zestig, ruim dertig jaar later dus. 

BRUSSELS 

Het was te verwachten dat ook de tweeta
ligheid voor Brussel geen gemakkelijke 
klus zou worden. Ook toen was immers de 
nu zo fel besproken verdeling van de 
Brusselse rechters - in Franstaligen, 
Nederlandssprekenden en tweetaligen -
aan de orde. In een brief aan de minister 
van justitie schreef de toenmalige procu
reur-generaal van Brussel dat het volgens 
hem vanzelfsprekend was „que dans un 
arrondissement judiciaire biUngue, les 
juges d'instruction, les juges des enfants et 
un certain nombre de vice-presidents doi-
vent être des bilingues, parfaits, si je puis 
employer cette expression." Vrij vertaald: 
in een tweetalig gerechtelijk arrondisse
ment moeten onderzoeksrechters, jeugd

rechters en een aantal ondervoorzitters 
perfect tweetalig zijn... 
Het ging daarbij onder meer over het taal
gebruik in de zgn. 'werkrechtersraden' en 
vredegerechten in Vlaamse gemeenten, 
meer bepaald in de kantons Wolvertem, 
Asse, St.-Kwintens-Lennik en Vilvoorde 
waar de Franstaligen (tevergeefs) de 
tweetaligheid wilden afdwingen. In 
beroep verhuisde het dossier immers naar 
het tweetalige Brussel waar zij dan in het 
Frans konden pleiten. De recente discus
sie rond de al dan niet tweetaligheid van 
de vrederechter in het Vlaamse St.-Pieters-
Leeuw bewijst nog maar eens dat 
Franstaligen hun verzet nooit helemaal 
opgeven. 

De Franstaligen sleepten uiteindelijk nog 
andere Brusselse toegevingen uit de 
brand. Zo bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om de zaak te laten verwijzen naar een 
ander rechtsgebied omwille van taalpro
blemen. Een zoveelste achterdeur die van
daag nog altijd open staat ook al wordt die 
nu vooral gebruikt om op die manier de 
verjaring van een dossier te bekomen. Een 
minstens even grote Vlaamse toegeving 
was de overheveling van de toen nog over
wegend Vlaamse gemeenten St.-Agatha-
Berchem, Evere en Ganshoren naar het 
tweetalige Brussel. 

Maar toen was men aan Vlaamse kant 
meer dan moe gevochten. Beter een paar 
vogels in de hand, zo redeneerde men 
dan straks twintig vogels ergens ver weg in 
de lucht. En dus mocht Leopold III de wet 
op 15 juni 1935 ondertekenen. 
Het is die zo moeizaam verworven taalwet 
die nu door de heren Verhofstadt en 
Verwilghen wordt doorbroken. Uitge
rekend op een voor Vlaanderen in het 
tweetalige Brussel zo belangrijk punt als 
de tweetalige verdeling van de beschikba
re zitjes voor rechters. 

Mare Platel 

"Het nut der 
Belgische 
taalwetten", 
of hoe hoge
re militairen 
met een taal
wet l.v.m. 
het leger 
omgingen. 
Karikatuur 
uit 1938... 

(1) Wie deze geschiedenis in deuil wil 
lezen, kan terecht bij Herman Van 
Goethem, "100 jaar Vlaams rechtsleven 
1885 - 1985", 338 blz. 1985, uitg. Story, 
Gent. 20 
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