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Mlfli-Cost 
naar Costa ĵ 

J e kan er niet omheen. Brussel, de 

Vlaamse feciliteitengemeenten en de 

taalgrensgemeenten beginnen andermaal een 

belangrijke rol te spelen in het communautaire 

dossier. Er is de feitelijke uitbreiding, bij wet van 

25 maart 1999, van de gerechtelijke faciliteiten in 

het Vlaamse kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw. 

Daartegen heeft het Vlaams pariement een belan

genconflict ingeroepen. En daarover ontstonden 

verhitte discussies in de commissie Justitie van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de facilitei

tengemeenten blijven de Franstaligen steevast naar 

bestuurlijke tweetaligheid streven. 

Ook in Brussel staan meerdere knelpunten 

op de agenda. Daar wordt het taalhofifelijkheidsak-

koord, afgesloten door de vorige Brusselse regering, 

niet naar behoren nageleefd. Toenmalig staatssecre

taris VicAnciaux (VU&ID) zag dit aankomen en 

nam ontslag. Vandaag merkt de Brusselse afdeling 

van de Vlaamse Volksbeweging (WB) op dat een 

steeds groter aantal aanstellingen en bevorderingen 

in de lokale overheden niet conform de taalwetge

ving verlopen. „Van alle Franstalige dossiers uit 

1999 was amper 47% in orde met de taalwetge

ving, tegen 84% van de Nederlandstalige dossiers." 

Er is bovendien de recente beslissing van 

federaal Justitieminister Mare Verwilghen (VLD) 

om in Brussel de mogelijkheid te creëren eentalig 

Franstalige rechters aan te stellen. Ook de taalperi-

kelen bij de Brusselse brandweer blijven een oud 

l zeer. De Brusselse brandweer is een tweetalige 

gewestelijke dienst. Al maakt men ook gebruik van 

een taaikader of een vaste verhouding 

Nederlandstalige tegenover Franstalige brandweer

lui. Het gevolg daarvan is dat er Franstalige brand

weermannen eentalig optreden. Een Vlaamse 

brandweerman weigerde de eentalig Franstalige 

bevelen van zijn oversten op te volgen, met een 

schorsing tot gevolg. „Leven we in 2000 of in 

1914-1918?" Zo vraagt Brussels VU&ID-raadslid 

Sven Gatz (foto) zich af 

Het raadslid nam maandag jl. ook deel aan 

de Brusselse onderhandelingen in de zogenaamde 

Mini-Costa over de minimale vertegenwoordiging 

van de Nederlandstaligen in de Brusselse hoofdste

delijke raad. Opnieuw bereikten de Vlaamse en 

Franstalige partijen geen akkoord. De Brusselse 

burgemeester Frangois-Xavier de Donnéa (PRL) stel

de daarop voor het dossier op de agenda van de 

federale Costa te plaatsen. Dat zou een compleet 

nieuw uitzicht kunnen bieden op een mogelijk 

communautair 'Paasakkoord'. 

(lees verder blz. 2 en 3) 

(evdc) 

WIJ biedt zijn iezers 13X2 gratis staanplaatsen en 13 X 2 gra
tis zitplaatsen aan voor de Nekl<a-nactit op vrijdag 28 aprii a.s. 
in iiet Antwerpse Sportpaleis. 20 X 2 lezers kunnen gratis naar 
het Zangfeest op zondagnamiddag 30 april in het Sportpaleis. 
Wie voor deze manifestaties gratis tickets wil (vermelden voor 
welke) stuurt een briefkaart naar WIJ, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Faxen kan ook: 02/219.97.25. E-mailen naar 
redactie@vprti.be 

Tot vrijdag 14 april a.s. (12u.) worden aanvragen ingewacht. 

D e resultaten van twee recente opi
niepeilingen geven een neerwaart

se trend voor de Volksunie, het zou nut
tig zijn om van de onderzoekers de oor
zaken daarvoor te vernemen. In afwach
ting l<unnen we de film van de voorbije 
maanden in onze herinnering afdraaien 
en zelf verklaringen zoeken. De partij 
heeft in de eerste helft van het jaar niet 
meteen een eersterangsrol gespeeld, dit 
had te maken met de interne bestuurs-
verkiezingen die velen te langdurig en te 

Bourgeois geconfronteerd met Karel 
Boone, ere-VBO-voorzitter, en Roger 
Saenen, woordvoerder van de 
Boerenbond. 
Deze dubbelslag toont aan dat de demo
cratische Vlaams-nationalisten 'gevraagd' 
worden als het om staatshervorming 
gaat. De Volksunietop moet dit goed 
beseffen en staatsvorming als een van 
haar belangrijkste opdrachten blijven 
beschouwen. Tenslotte omvat het pro
bleem veel meer dan de blote defedera-

In de rol van gangmaker 
intens bezig hielden. Bovendien blijft het 
zoeken naar de gepaste houding tussen 
regionaal meebesturen en federaal oppo-
sitiewerk, een evenwichtsnummer in de 
schijnwerpers van de Costa. 
Het waren inderdaad moeilijke weken, ze 
zijn nu achter de rug. Mét overleg en 
gezond verstand kan nu beterschap 
intreden, alle ingrediënten zijn aanwezig. 
Het zal de kunst zijn om ze gunstig aan te 
wenden en ze politiek klaar en duidelijk te 
vertalen. 

Het voorbije weekeinde kregen twee top-
VU'ers de kans zich op de openbare TV-
zender uit te spreken. Zaterdagavond 
ondervroeg Walter Zinzen de Vlaamse 
Costa-voorzitter Patrik Vankrunkelsven en 
zondagmorgen werd voorzitter Geert 

lisehng, het gaat om de inrichting van de 
eigen deelstaat. Bovendien hoort daar de 
verhouding tot de andere deelstaat bij, 
de relatie tot de federale staat en, niet te 
vergeten, de toekomstige positie van 
Vlaanderen in de Europese Unie. Elk van 
deze onderdelen vraagt zorg en denk
werk, is niet van vandaag op morgen 
bereikbaar want de weerstand is bijzon
der hardnekkig. 

Dat bleek o.m. uit de TV-gesprekken. De 
dooddoener' 'ons kleine landje nog meer 
verdelen terwijl Europa verenigt' werd 
door Zinzen andermaal opgewarmd Een 
uitgeslapen Vankrunkelsven weet raad 
met zo'n dwazigheden. Het gaat om de 
waardigheid van volkeren, van naties die 
zichzelf willen besturen, die vrij van 

bevoogding hun eigen weg gaan. 
Belgicisten gruwen van deze zelfstandig-
heidsgedachte. Neem nu dhr Saenen die 
Geert Bourgeois duidelijk maakte dat de 
EU 'geen gewesten als gesprekspartners 
aanvaardt maar alleen lidstaten'. De 
Boerenbondman liegt niet, maar toont 
zich gelijktijdig onderdanig én Belgicist. 
iVlag die slaafse volgzaamheid van de EU 
nu eindelijk eens ophouden? De EU heeft 
niets te aanvaarden, maar moet rekening 
leren houden met wat in de regio's, op 
de laagste echelons, leeft. Bovendien is 
het democratische gehalte van de EU-
besluitvorming zeer betwistbaar en is 
landbouwfraude er zowat de ergste 
kwaal. Maar de Boerenbond spint garen 
bij een Europese landbouwpolitiek die 
vooral de agro-industrie bevoordeligt, 
waarom zou dhr Saenen dwarsliggen? 
Waarom zou zijn bond opkomen tegen 
het feit dat Waalse landbouwers dubbel 
zoveel EU-steun genieten als Vbamse 
landbouwers? De Boerenbond mopt zich 
in Wallonië handhaven tegenove' alter
natieve boerenbonden Daar op het ter
rein aanwezig zijn, is ook zaken doen. En 
wat interesseert de Boerenbond meer? 
Verieden week hadden wij het reeds over 
de regionalisering van de Buitenlandse 
Handel en de belofte die premier 
Verhofstadt daarover heeft gedaan. Zijn 
woorden wekten de woede van de 

Belgicistische bedrijfswereld. (Ook 
gemerkt hoeveel baronnen deze telt?) 
Het zou goed zijn, zoals Geert Bourgeois 
in het zondagdebat vroeg, dat ook de 
Vlaamse ondernemers zouden reageren 
op Verhofstadt. Want de weigering om te 
splitsen reikt verder dan het splitsen zelf, 
het gaat om het behoud van de uitvoer 
als 'Belgische' uitvoer én onder curatele 
van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Van Louis W/crte/dus, zoals bekend 
de ware premier van België. En met prins 
F///P als glijmiddel. 

Het IS duidelijk dat door de vele inciden
ten het debat over de Vlaamse natievor
ming aan belang wint. Wij houden de 
'meningsverschillen' van de jongste 
zeken zo goed als kan bij. Er zijn er nog 

jp komst, reken maar! 
De lezer mag echter niet denken dat wij 
op conflicten azen. Omdat wij weten hoe 
lankmoedig ons volk is, kan een schokef
fect deugd doen Bovendien is niet zel
den uit een onontwarbaar kluwen iets 
moois gegroeid waarmee de gemeen
schappen achteraf hun voordeel doen. 
VU&ID moet beseffen dat zij gangmaker 
van de deelstaatvorming moet blijven, 
stapvoets met overieg en vertrouwend 
op haar programma van bevrijdende par
ty. 

Maurits van Liedekerke 

mailto:redactie@vprti.be


Eupen-Sankt Vitht elfde provincie? 
De VU-kamerleden Ferdy Willems en Danny 
Pieters vinden dat België er een provincie 
bij moet krijgen. Zij pleiten immers voor 
een Duitstalige provincie Eupen-Sankt Vith, 
met goed 69000 inwoners. Eupen zou de 

vertegenwoordiging van de Duitstaligen in 
de nationale parlementen. In een reactie 
aan het Belang van Limburg (30 maart jl.) 
liet de burgemeester van Malmédy - ook 
kamerlid voor de PRL-FDF - alvast weten 
niet geïnteresseerd te zijn. Hij oppert dat de nieuwe provinciehoofdstad worden. De 

argumenten waarmee beide parlementairen Duitstaligen 'erg gelukkig'.zijn in de 
schermen zijn o.a. het gebruik van de provincie Luik. Malmédy is de meest 
Duitse taal en een zekere Waalsgezinde stad in die streek. 

Een kampioen onwaardig 
,,Zie ginds komt de stoomboot uit Brugge weer aan / ze 
(sic) brengt ons de east-side ik zie ze al staan / vergas
sen, vergassen, de klep op en neer / dan zien we In 
Brugge geen jood niemeer" 
Geplukt van de officiële (O website van RSC Anderlecht 
(www rsca com), uit de supportersllederen. 
En dan te bedenken dat ook liet volgende liedje te 
beluisteren is:,,(..) voor Anderlecht: hand in hand / de 
trouwste supporters van 't land / wij gaan altijd met 
Anderlecht mee / voetbal dat is fairplayi" Dat valt dus 
nog te bezien, daar in Anderlecht .. 

• DOORDEWEEKS • 

Een Amerikaan die in het 
Limburgse Rekem woonde en zich 
voordeed als een topman van de NAVO 
slaagde erin om tal van technologiebe
drijven op te lichten voor waarschijnlijk 
meer dan 5 miljard fr 

28% van alle verplaatsingen 
die met de wagen gebeuren heeft een 
winkel als bestemming. Slechts 23% 
van de verplaatsingen is woon-werk-
verkeer 4 op 10 ritjes met de wagen 
hebben een afstand van minder dan 3 
kilometer, 20% zelfs minder dan een 
kilometer De gemiddelde snelheid is 
net geen 40 km/u ... 

Eddy Lipstick, porno-BV, zag in 
beroep zijn drie jaar celstraf gehal
veerd. De man, wiens materiaal In 
iedere krantenshop vrij te verkrijgen is, 
gaat in hoger beroep. 

Izegem heeft niet alleen een 
sterke VU-afdeling en een voetbalkam
pioen in eerste provinciale volgens een 
studie van het weekblad Trends is het 
ook het sterkste zakencentrum van 
België. 

In de Kamer werd een wet 
goedgekeurd die voorziet in straffen 
voor computerkrakers. 

In 1999 kreeg de Vlaamse alds-
telefoon zo'n 16.000 oproepen. 72% 
van de bellers zijn mannen. 

Waarschijnlijk mannen die hun 
heil niet hebben gezocht bij Diego 
Garcia, een atol in de Indische Oceaan 
waar een sexlijn voor homofielen is 
geïnstalleerd. Tal van mensen proteste
ren bij Belgacom voor dure telefoonge
sprekken die ze naar eigen zeggen 
nooit hebben gevoerd. 

De Europese ambtenaren, toch 
niet onmiddellijk slecht betaald, stelen 
jaariljks voor 250 miljoen fr. aan kan
toormaterialen. 

Twee jonge meisjes die door 
een man van 19 waren meegenomen 
werden na een speuractie van een dag 
teruggevonden. De man is gearres
teerd. 

Tot slot: de drie traditionele 
partijen doen aan een BV-opbod n.a.v. 
de gemeenteraadsverkiezingen. Geen 
voetballer, presentator of Mol-deelne-
mer is nog veilig. 

MEDIACIRCUS 

De federale regering heeft het bijzonder 
moeilijk om de benoemingstrein te stop
pen. Twee liberalen, vice-premier Louis 
Michel (PRL) en minister van Justitie Mare 
Verwilghen (VLD) blijven het aangekon
digd sein tot een gedepolitiseerd beleid 
negeren. 

Michel wou zijn departement van 
Buitenlandse Zaken, waartoe ook 
Ontwikkelingssamenwerking behoort, 
met 'vertrouwelingen' bemannen. De 
minister van Buitenlandse Zaken had 
vooral het Directoraat-Generaal voor 
Internationale Samenwerking (DGIS) op 
het oog. Daar wou hij manoeuvreren met 
graden, anciënniteit en functieomschrij
vingen. Staatssecretaris van Ontwik
kelingssamenwerking Eddy Boutmans 
(Agalev) verzette zich tegen de 'blauwe' 
inhaalbeweging. Michel moest inbinden, 
Boutmans heeft daarmee ook het herstel 
van gezag bekomen, fiet is bekend dat 
Michel middelen en bevoegdheden van 
Boutmans wil 'afpakken'. De strijd om de 
macht die beide excellenties uitvochten, 
werd uitvoerig in de media belicht, tot het 
toekennen van winstpunten aan deze of 
gene. In de Kamer verklaarde VU&ID-
volksvertegenwoordiger Ferdy Willems 
„het mediacircus grondig beu te zijn. 
Staatssecretaris Eddy Boutmans is daar
door helemaal niet bezig met zijn eigenlij
ke taak, namelijk Ontwikkelings
samenwerking. We hebben nog steeds 
geen beleidsverklaring van de staatssecre
taris gekregen, wel een stapel persberich
ten." 

KAPSONES 

Federaal minister van Justitie Mare 
Verwilghen moet niet voor Michel onder
doen. De Vlaamse liberaal heeft boven
dien heel wat kapsones. Zo heeft hij twee 
notarissen politiek benoemd. De Raad van 
State heeft deze benoemingen tot drie 
maal toe geschorst. Verwilghen heeft daar 
geen oren naar. Wanneer het hoogste 
administratief rechtscollege benoemingen 
schorst en de minister daarop weigert in 
te gaan, moet hij dit formeel en materieel 
motiveren. Dat laat Verwilghen na, waar
door hij, zoals VU-voorzitter Geert 
Bourgeois vaststelt, „met een extreme 
hardnekkigheid tegen de beslissing van de 
Raad van State ingaat." 
Vragen daarover weigert Verwilghen te 
beantwoorden. Daarmee miskent hij 
bovendien het controlerecht van het par
lement. VU&ID-kamerlid Geert Bourgeois 
wou Verwilghen aan de tand voelen over 
de notarisbenoemingen. De vragen waren 
door Kamervoorzitter Herman Decroo 
(VLD) ontvankelijk verklaard. Verwilghen 
lapte dit aan zijn laars. „Het komt de 
minister niet toe zich uit te spreken over 
de ontvankelijkheid", aldus Bourgeois. 
Verwilghen argumenteerde dat het hier 
om een onderwerp ging van 'particulier 
belang'. „Onjuist", zo repliceerde Bour
geois, „hier is de toepassing van de begin
selen van behoorlijk bestuur in het 
geding." 

UITBREIDING FACILITEITEN 

enig Vlaams zelfbewustzijn kan de minis
ter van Justitie evenmin opbrengen. Naast 
de mogelijkheid om eentalig Franstalige 
rechters in Brussel aan te stellen, heeft 
Verwilghen ook beslist om de faciliteiten 
in gerechtszaken uit te breiden. Zo wor
den de vrederechter en de hoofdgrifiier 
van het Vlaams gerechtelijk kanton Herne-
Sint-Pieters-Leeuw door de wet van 25 
maart 1999 verplicht om het examen 
Frans af te leggen. Daarmee gaat de minis
ter van Justitie verder dan de taalwet van 
1935. Die laat voor Franstalige inwoners 
van het gerechtelijk kanton die persoon
lijk ter zitting verschijnen vertalingen toe. 
Met een tweetalige vrederechter zijn geen 
vertaUngen meer nodig en dat is een uit
breiding van de faciliteiten. 
Daardoor zijn de belangen van de Vlaamse 
gemeenschap geschonden. Het territoria
liteitsbeginsel wordt immers aangetast. 
Tijdens een verhit debat in de commissie 
Justitie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordiger betwiste 

Verwilghen deze stelling. Hij meende dat 
er aan de wet van 1935 „niets is veran
derd." Verwilghen wou daarom een door 
het Vlaams parlement - en dus ook door 
de VLD-fractie - ingeroepen belangencon
flict niet ontvankelijk verklaren. Ook daar
mee ging de minister zijn boekje te bui
ten. Een belangenconflict ontstaat immers 
door het doen of laten van een compo
nent van de staat. Een stelling die de con-
stitutionalisten André Alen en Johan 
Vande Lanotte (SP), tevens vice-premier, 
onderschrijven. 

Eerbied voor het Vlaams parlement en VOEREN 

2 

werk aan de 

winkel voor 

de Vlaamse 

minister van 

Buitenlandse 

Handel. 

De Voerense gemeenteraad verhuurde 
eertijds voor 1 fr. per jaar een vernieuwde 
school aan een VZW die bij de Action 
Fouronnaise aanleunt. Daarmee probeer
de de Voerense gemeenteraad de controle 
van het Vlaams ministerie van Onderwijs 
te ontwijken. Bovendien kreeg de VZW 
subsidies van de Franse gemeenschap De 
Vlaamse Voerenenaars tekenden daarte
gen protest aan bij de federale regering 
die de andere kant uitkeek. 
De Limburgse gouverneur Hilde Houben-
Bertrand schorste de beslissing van de 
Luiksgezinde meerderheid in de Voerense 
gemeenteraad. Het taalparitaire College 
van Gouverneurs beaamde de schorsing 
van de Limburgse gouverneur. Het is de 
eerste keer dat dit gebeurt. Zodoende 
mag de Franse gemeenschap geen vereni
gingen in Voeren meer subsidieren. 

SAUWENS VERSUS 
ONKELINX 

Op 1 april jl. is het startbanenplan of het 
'Rosetta-plan' in werking getreden. 
Tijdens een persconferentie zat federaal 

6 april 2000 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu zijt gij het 
binnen uw Verdacht Unanieme en Ideële Democraten ook al eens 
met elkaar eens! „Vlaams minister Bert Anciaux was het volledig 
eens met Sven Gatz" las ik vorige week in uw gazetje. Gij weet toch, 
De Liedekerfen, dat het met elkaar eens zijn binnen een partij niet 
meer van deze tijd is. Colen, Beysen, Bali, Van dermeesch,... En er 
volgen er nog. Hebt gij trouwens al een voetballer of een BV voor 
op uw lijst te zetten? Ik zag zondag dat zowel Dewael als Sauwens 
aan het proberen waren bij Andreij Tchmil, maar zij weten toch dat 

die in een facihteitengemeente zal moeten trekken? Ik denk trou
wens dat (euh) Eddy Merckx binnenkort bij de Tsjeven zit. Na het 
zien van (euh) die foto in d'(euh) gazet - ge weet wel van bij de 
paus - dacht ik (euh) eerst nog: 'Madam Tussaudl', maar het schijnt 
(euh) dat het den echten Eddy was. 

Ik moet u trouwens nog bedanken voor die schoon affiche met die 
zwarte madam die gij in uwe WIJ van vorige week hebt gestoken. 
Het viel mij, maar nog meer de Bruine Maesen, daarbij overigens 
op dat uw VU&ID'tje was vervangen door 'Volksunie'. Ik dacht 
nochtans dat de koehandel in Brussel al lang door de rechter was 
verboden, maar ook dat schijnt wederom een vergissing van mij
nentwege te zijn. 

Het moet mij, tot slot, nog van het vege lijf dat ik het toch jammer 
vind hoe de zelfbenoemde ridders elkaar met hun pennen te lijf 
gaan. Emocratie of niet, maar als gij niks anders hebt te zeggen dan 
dat de anderen het niet zo goed doen als gijzelf - toch ook maar een 
zetbaaske van de CVP - het zoudt gedaan hebben als gij daar nog de 
ballen voor zoudt gehad hebben, dan houdt gij beter uwe mond. 
Ik vind veel aan De Standaard kalote, maar soms heeft hij wel 
gelijk. 
Uw gebumoute, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS 4 

minister van Arbeid Laurette Onkelinx 
(PS) broederlijk naast de collega's van de 
deelstaten. Voordien had de Vlaamse rege
ring wijzigingen aan het startbanenplan 
opgeëist. Vlaams minister van 
Werkgelegenheid Rmaat Landuyt (SP) is 
voortaan tevreden omdat het „federaal 
plan in Vlaanueren me. eigen accenten 
kan worden uitgevoera. 
IS ua ZO!' Het zogenaamde 'cascadesys
teem' is inderdaau veisoepeld. Eerst 
komen de schoolverlaters aan bod. 
Wanneer deze aitgeput zijn worden de 
mm-25 jarigen aangesproken, nadien de 
min-30 jangen. De laatste twee catego-
neën situeren zich vooral in Vlaanderen. 
Onkelinx was na lange toenemende druk 
bereid om de beregening van het tekort in 
deze of gene groep door de subregionale 
tewerkstellingscomités en niet door het 
federale ministerie van Arbeid te laten 
bepalen. 

Toch is Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Johan Sauwens niet 
tevreden. Hij is allerminst opgezet met de 
optimistische visie van Landuyt. Het start
banenplan is ook van toepassing op de 
lokale overheidsinstellingen Bedrijven 
met minstens 50 werknemers moeten drie 
procent jongeren aanwerven. Steden, 
gemeenten en OCMW's met minstens 50 
werknemers dienen 1,5% jongeren aan te 
stellen. 

Johan Sauwens vindt dat niet kunnen. Om 
meerdere redenen. Er is in Vlaanderen 
nauwelijks sprake van jeugdwerkloosheid. 
Bovendien doen zich ter zake serieuze 
regionale verschillen voor, zodat de ver
plichte maatregel geenszins overal nuttig 
is. Komt daar nog bij dat enkel laagge
schoolde jongeren zonder diploma hoger 
middelbaar onderwijs in aanmerking 
komen voor een financiële tegemoetko
ming van de federale overheid. Voor de 
andere 'verplichte' aangestelden moeten 
de lokale overheden zelf opdraaien. Eerst 
en vooral zal het bijzonder moeilijk wor
den om in "Vlaanderen voldoende laagge
schoolden te vinden. Bovendien ontberen 
de lokale overheden de nodige middelen 
om de andere categorieën werklozen aan 
te werven. 

IIM OOSTENRIJK 

VU&ID-kamerlid Karel Van Hoorebeke is 
terug uit Oostenrijk. Tijdens een skivakan
tie liep hij er ernstige verwondingen op, 
zodat hij een tijd in het Alpenland hoorde 
te verblijven. Het kameriid wil deze week 
zijn werkzaamheden hervatten. 
Karel Van Hoorebeke kon in Oostenrijk 
reacties opvangen over de mening van de 
bevolking tegenover de Europese sancties 
en de houding van de federale regering 
tegenover het Oostenrijkse bewind. 
Daarover schreef hij een brief aan 

Kamervoorzitter//ermfln flecroo (VLD). 
,,Hebben velen er geen sympathie voor 

Jorg Haider en niet gelukkig met het aan
treden van extreem-rechts in de 
Oostenrijkse regering, dan kijkt menigeen 
met onbegrip aan tegenover de wijze 
waarop de Europese Unie, zonder overleg 
met de democratische partijen aldaar, met 
sancties heeft gereageerd. Zeker nu 
Oostenrijk sinds enkele jaren lid is van 
deze Unie. De houding van federaal minis
ter van Buitenlandse Zaken Louis Michel 
(PRL) is nog slechter overgekomen en 
heeft ons imago ernstig geschaad." 

'Rand-

actlvltelten' 

doen Gent vol-

en overlopen. 

f\ p aandringen van VU&ID, streeft prennier Verhofstadt 
^ naar een communautair ai<l<oord voor Pasen. Er werd 
discreet een voorlopig voorstel over de defederalisering 

van Landbouw en Buitenlandse Handel uitgewerkt. Al rijst 
de vraag of ook de kwestie Brussel ter sprake komt. 

Het kan nog 
alle kanten uit 

Maandag jl. draaiden de onderhandelingen 
tussen de Vlaamse en Franstalige partijen in 
de Brusselse 'mini-Costa' andermaal op een 
mislul<l<ing uit. Daar probeert men een ver-
geiijl< te vinden over de minimale 
Nederlandstalige vertegenwoordiging In de 
Brusselse hoofdstedelijl<e raad (BHR). Tijdens 
de Brusselse regeringsonderhandellngen 
verklaarden de Franstalige partijen zich daar
mee al<l<oord In ruil voor meer geld voor de 
Franse gemeenschap. De Franse gemeen
schap zou 800 miljoen fr. uit de Brusselse 
begroting 2000 l<rijgen voor het Brussels 
ondenwijs, de Vlaamse gemeenschap 200 
miljoen fr. Een deel van dat geld is reeds 
gestort. Maar niet alles, zodat de Vlamingen 
nog een stok achter de deur hebben. 
Bovendien willen de Franstalige partijen ook 
bijkomend geld In het jaar 2001. 
Voorlopig blijven die partijen wachten op de 
volledige uitbetaling van het gevraagde 
geld, de Vlaamse partijen op hun minimale 
vertegenwoordiging. Vooral PRL en FDF stel
len zich balorig op, de overige Franstalige 
partijen zijn bereidwilliger, een nieuwe 
bevestiging van een breuk binnen het voor
malig Franstalig front. 

De Vlamingen willen dat 9 bijkomende nlet-
rechtstreeks verkozen Nederlandstalige 
raadsleden - nu zijn er 11 rechtstreeks ver

kozen Vlaams-Brusselse raadsleden - in de 
BHR stemrecht hebben. De Vlaamse partijen 
willen eensgezind dat de bijkomende man
datarissen uit Brussel komen en aangeduid 
worden volgens de krachtsverhoudingen in 
het Vlaams parlement. Daardoor zou de 
band tussen Vlaanderen en Brussel versterkt 
en de tweeledigheid van het land beklem
toond worden. De Brusselse burgemeester 
Frangois-Xavier de Donnéa (PRL), die tevens 
de onderhandelingen leidt, verzet zich 
tegen de tweeledigheid en het stemrecht 
voor de bijkomende raadsleden. 
In de plaats daarvan aast De Donnéa op een 
institutionele band tussen Brussel en de 
Vlaamse Rand. Door 8 Nederlandstalige en 8 
Franstalige mandatarissen, volgens de elec-. 
torale verhoudingen in het Vlaams parle
ment en het parlement van de Franse 
gemeenschap, in de Franse en 
Nederlandstalige gemeenschapscommissies 
van Brussel op te nemen. Een dergelijke 
'extraterritoriale' coöptatie is voor de 
Vlaamse partijen onaanvaardbaar. 
Aangepord door FDFvoorzitter Olivier 
Maingain blijft De Donnéa herhalen „dat de 
Franstaligen In de periferie door de Vlaamse 
regering gepest worden." 
Op het einde van de onderhandelingen zei 
de Franstalige liberaal de Brusselse kwestie 

op de agenda van de federale Cnnfemntie 
voordeStaatstiervormingte willen plaatsen. 
HIJ zou deze wens aan premier Verliofstadt 
(VLD) overmaken De Vlaams-Brusselse par
tijen kunnen daarmee instemmen indien 
men het Brussels dossier niet aan dat van de 
Rand koppelt. Indien wel, weigeren ze het 
nodige geld voor de Franstaligen in Brussel 
te leveren 

Het IS niet helemaal uitgesloten dat het 
Brusselse dossier nog voor Pasen op de 
federale Costa belandt. Franstalige en 
Vlaamse liberale excellenties kwamen afge
lopen weekeinde in Hasselt bijeen om een 
gezamenlijk standpunt over de defederalise
ring van Landbouw en Buitenlandse Handel 
uit te werken. Er staat een aantal voorstellen 
op papier. Daaruit blijkt dat de liberale fami
lie veel verder wil gaan Inzake de splitsing 
van Landbouw dan in de defederalisenng 
van Buitenlandse Handel. Er zou overigens 
een scenario klaarliggen om huidig federaal 
minister van Landbouw Jaal< Gabriels (VLD) 
naar de Vlaamse regenng te transfereren. 
Een eventuele defederalisering van 
Buitenlandse Handel zou vooralsnog niet 
veel meer dan een 'opsmukoperatle' inhou
den, nog versterkt door de Belgische Imag
ocampagne die de federale regenng wil voe
ren (lees biz. 4). Op die manier komt de door 
de Vlamingen gewenste minimale vertegen
woordiging in het vizier. Een nadeel is wel 
dat vice-premler Louis Michel (PRL), zo staat 
in een brief aan co-voorzitter van de Costa 
Patrli< Vanl(runl<eisven (VU&ID), kartelgenoot 
Olivier Maingain (FDF) als onderhandelaar in 
de Costa heeft aangesteld. Bovendien, zo 
klagen verscheidene Franstalige politici aan, 
is de Franse gemeenschap virtueel failliet. 
Ecolo en PSC willen in de kortste tijd een 
'Sint-Elooi-bls'. Daar moeten de Vlaamse 
partijen niet van weten. 
Kortom, het kan nog alle kanten uit. Of juist 
niet (evdc) 
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Brepoels: „wat 
rest er van het 
Belgisch Imago 

wanneer tal 
van Franstalige 

ministers niet 
eeni df taal 

van de meer
derheid van de 

Belgische 
bevolking 
spreken?" 
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De 'nood' aan een Belgische imagocam
pagne stond reeds in de regeringsverkla
ring vermeld. Het idee was ontsproten 
naar aanleiding van de dioxinecrisis. Van
daag heeft men het over een driejarige 
'totaalcampagne'. In de Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken wou het Limburgse 
kamerlid Frieda Brepoels meer te weten 
komen over opzet, nut en budgettaire 
weerslag van de campagne. 

FRANCOFOON 
ONDERONSJE? 

Men kan de imagocampagne in een poli
tiek en technisch aspect onderverdelen. 
Zo rees de politieke vraag in hoeverre de 
deelstaten bij het project betrokken wor
den. Premier Verhofstadt antwoordde dat 
er daartoe een politiek comité wordt 
opgericht waarin de ministers-presiden
ten van de 'deekegeringen' zullen zete
len. Opmerkelijk is dat het comité geleid 
wordt door federaal minister van Buiten
landse Zaken Louis Michel (PRL). Aange
zien de bedrijven een belangrijke plaats 
krijgen in de campagne, mocht worden 
aangenomen dat staatssecretaris voor Bui
tenlandse Handel Pierre Chevalier (VLD) 
die taak op zich zou nemen. Temeer, daar 
de Vlaamse export 70% van de totale 
export bedraagt. In zijn uitgebreid en 
voornamelijk 'technisch' antwoord pres
teerde Verhofstadt het om niet één keer 
de naam van Chevalier te vernoemen. Een 

D rie weken geleden besliste de federale ministerraad 

een grootschalige imagocampagne te starten om het 

Belgisch blazoen, voornamlijk in het buitenland, op te 

poetsen. Daarover stelde VU&ID Kamerfractievoorzitter 

Frieda Brepoels een resem vragen aan premier Verhofstadt 

(VLD). 

• WETSTRAAT 4 

bewijs dat Louis Michel ook deze keer de 
lakens naar zich toetrekt en Verhofstadt 
dit laat begaan, zelfs in het nadeel van een 
partijgenoot. Overigens rijst het vermoe
den dat de imagocampagne een Belgicis-
tisch-francofoon onderonsje wordt. Naast 
een politiek comité, werd ook een bege-
leidingscomité in het leven geroepen. Dit 
staat onder leiding van prins Filip Welke 
taken het begeleidingscomité zal opne
men, is niet geweten. Het bestaat uit 
representatieve figuren uit de economi
sche, wetenschappelijke en culturele 

Regering 
Belgisch 

wereld. Alleen is nog niet bekend wie 
deze figuren zijn. Wel staat vast dat het 
Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO) ter zake een belangrijke stempel 
drukt. Het verbond hoest de helft van het 
voorziene budget op, zijnde 200 miljoen 
fr. Daarmee -wil het projecten steunen 
„die haar goedkeuring kunnen wegdra
gen." 

VOORBEELD? 

Eerst en vooral is het bijzonder merkwaar
dig dat het VBO een dergelijke belangrijke 
rol speelt en het Vlaams Economisch Ver
bond (VEV) op een zijspoor werd gezet. 
En hoe vallen de belangen van een econo
mische drukkingsgroep te rijmen met het 
„promoten van België met zijn diverse 
gewesten, gemeenschappen, talen en cul
turen", zoals de premier aangaf? De pre
mier wil België in het buitenland verko
pen als „voorbeeld van een vreedzame 
samenleving met verschillende talen en 
culturen." Er zijn ons inziens betere voor-

Eei'ste voorbeeld van 
iion-iiiia90 

In navolging van de door de federale regering 
opgestarte Belgische imagocampagne zal min
stens 30 miljoen fr aan het door Belgié en 
Nederland ingerichte voetbaltoernooi Euro 
2000 besteed worden Het bedrag moet dienen 
om zowel de buitenlandse gasten als de ingeze
tenen te overtuigen van de troeven van dit 
land 

Wat blijkt, bij het raadplegen van de Euro-2000-
webstek"? De webstek is in het Frans, Engels en 
Duits opgesteld, niet in het Nederlands' ,,Wat is 
de verklaring voor deze fenomenale blunder?" 
Zo vraagt Vlaams VU&lD-parlementslid Sven 
Catz (foto) aan de organisatoren „Heeft u zich 

laten overtuigen door uw 
koopmanszieke Hollandse 
collega? is het een teken 
van kosmopolitisme om 
vooral de eigen taal niet te 
gebruiken'?" 
Blijkbaar tellen de 21 mil
joen Nederlandstaligen niet 

mee Samen met de 4 miljoen Franstaligen 
maken deze nochtans de bevolking uit van de 
organiserende landen van het Europees voet
balkampioenschap Dat heeft de Europese orga-
nisaor, UEFA, over het hoofd gezien en de fede
rale regering niet gemerkt. (evdc) 

beelden te vinden. Overigens heeft het 
VBO daar geen boodschap aan. Wel inte
gendeel, tijdens de opening van de diplo
matieke dagen op 1 september 1999 ver
klaarde VB0-vooi2itter Gui de Vaucleroy 
dat „de moeilijk te begrijpen staatsstruc
turen onze reputatie in het buitenland 
schaden." Het VBO wil geenszins België 
verkopen als 'vreedzame samenleving met 
verschillende talen en culturen'. 
Verhofstadt nam de parlementsleden in 
het ootje. Dat beseft hij zelf maar al te 
goed. De premier had het ook over een 

exporteert 
non-imago 

„langdurige campagne om buitenlandse 
markten terug te winnen." Daar is het 
natuurlijk het VBO om te doen. Op die 
manier dient de imagocampagne de taken 
van de Belgische Dienst voor Buitenland
se Handel (BDBH) te vervangen. In feite 
kwam Verhofstadt dit bevestigen door 
extra de nadruk te leggen op het feit „dat 
het hier om het imago van Belgié gaat, 
niet om een kopie van de campagnes van 
de BDBH." De premier weet dat de BDBH 
omwille van onenigheid tussen de gewes
ten niet werkt en misschien gedefederali-
seerd wordt. Begrijpe wie kan, een slecht 
werkende dienst vervangt men door een 
imagocampagne waarbij men Belgié als 
'modelstaat' wil promoten. Hilarischer 
kan het nauwelijks. VU&ID-kamerlid Frie
da Brepoels merkte terecht op „of men 
niet beter een degelijk politiek beleid zou 
voeren." 

ROMMELPOT 

De resterende 200 miljoen voor de 
'imagocampagne' wordt door de belas
tingsbetaler betaald. 22,5% van het budget 
gaat naar een grootscheepse PR-campagne, 
in het buitenland. Daartoe horen Belgi
sche themaweken en contacten met poli
tieke actoren en journalisten. Moet men 
daarvoor meer dan 44 miljoen fr. uittrek
ken? Waarvoor dienen de politici, hun 
persdiensten, kabinetten en ministeries 
eigenlijk? En bestaat er niet zoiets als een 
Federale Vooriichtingsdienst? 
Het tweede campagneonderdeel, dat 
77,5% van de middelen opslorpt, omvat 
een pakket van 6 initiatieven gaande van 
de creatie van een Belgisch logo over de 
uitgave van blitse brochures tot publicitai
re campagnes in de internationale schrij
vende en audiovisuele pers. We citeren 
een onverdachte bron, staatssecretaris 
voor Buitenlandse Handel Pierre Cheva
lier in het weekblad Knack van 13 oktober 
1999. „Bepaalde vooroordelen over Bel

gië werkt men niet weg met imagocam
pagnes en met paginagrote advertenties in 
The Financial Times of The New York 
Times." Louis Michel dacht er blijkbaar 
anders over... 

Met het voorziene budget zal men ook 
groots opgezette evenementen als Euro 
2000 en de , Wereldexpo promoten. Dit 
om de eigen bevolking te overtuigen van 
'de troeven van België'. Als dat maar goed 
afloopt. 

Inmiddels, zo bracht Frieda Brepoels te 
berde, werd het Belgisch paviljoen op de 
Wereldexpo van Hannover geprezen als 
het typevoorbeeld van architecturale wan
staltigheid. Heeft er bovendien iemand 
reeds van dit paviljoen gehoord? 

WAT IS BELGISCH IMAGO? 

Jean Leopold Schuybroek, voorzitter van 
de overkoepelende internationale leden
organisatie van PR-bureaus stelt onom
wonden dat een ernstige' internationale 
PR-campagne 1 miljard fr. kost. Rekening 
houdend met het uitgebreid pakket van 
maatregelen, zo wierp ons Limburgs 
kamerlid premier Verhofstadt voor de voe
ten, „zal het budget van 400 miljoen fr. 
schier onvoldoende blijken." Frieda Bre
poels waarschuwt er dan ook nu reeds 
voor dat de promotiecampagne een weer
kerende post op de jaarlijkse federale 
begroting zal zijn. Professor in politieke 
marketing Frank Thevissen (VUB) beves
tigt de stelling van Brepoels. In het vak
blad 4lnstance van december 1999 meent 
hij dat een „imagocampagne slechts zin 
heeft als je die beschouwt als een onder
deel van een lange-termijn strategie die 
minstens 10 jaar kan worden volgehou
den en waarbij het om het systematisch 
herhalen van éénvormige signalen gaat." 
Thevissen had overigens een vernietigend 
oordeel over de imagocampagne op zak. 
„Deze riskeert om voor oneigenhjke doe
len te worden gebruikt, namelijk om poü-
tieke solonummertjes op te voeren. Daar 
zal het buitenland niet de minste bood
schap aan hebben." 

Premier Verhofstadt kan niet eens duide
lijk uitleggen wat onder een 'Belgisch 
imago' mag worden verstaan. Het ontlok
te Frieda Brepoels de volgende beden
king. „Wat rest er van het Belgisch imago 
warmeer tal van Franstalige ministers niet 
eens de taal beheersen van de meerder
heid van de Belgische bevolking?" Toch 
was het kamerlid zo vriendelijk om de 
premier een suggestie aan de hand te 
doen. ,,Het meest aangewezen Belgische 
logo lijkt ons het Atomium te zijn, sym
bool van het failliete België dat enkel nog 
kan worden recht gehouden door Vlaam
se steun." 

(evdc) 
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Het regionalisme heeft de jongste jaren in 
Europees verband wel degelijk van zich 
laten horen. Daar zijn verschillende rede
nen voor. In het midden van de jaren tach
tig ontstonden verschillende vrijvî illige 
interregionale organisaties die tot doel 
hadden een deel of het geheel van het 
fenomeen van het regionalisme te organi
seren en te begeleiden. 

TWEEDE KAMER 

In 1985 ontstond op initiatief van de Fran
se eerste minister Edgard Faure, en op 
voorstel van 9 reeds bestaande kleinere 
sectoraal of geografisch georganiseerde 
bewegingen, de Vergadering van de 
Regio's van Europa (VRE). De bedoeling 
was het regionalisme zodanig te promo
ten dat het Europa van de Regio's tot 
stand zou komen mede via de creatie van 
een Senaat van de Regio's die als een 
Tweede Kamer tegenover het bestaande' 
Europese parlement of tegenover de 
Raad van de Ministers zou fungeren. 
Tussen de medeoprichters van de VRE 
waren er belangrijke kleppers zoals het nu 
nog steeds bestaande en bijzonder sterk 
expanderende CRPM {Conférence des 
Regions Périferiques et Maritimes), dat 
specifiek de belangen van verafgelegen en 
maritieme regio's behartigt. 
Sedert de jaren 70 was de Europese 
Gemeenschap begonnen met de ontwik
keling van een eigen regionale politiek die 
tot doel moest hebben de verschillen tus
sen de rijkere en armere regio's in Europa 
zo klein mogelijk te houden. Er was heel 
wat geld voorhanden maar het belangrijk
ste was dat een partnerrelatie ontstond, 
rechtstreeks tussen de Europese Commis
sie en de betrokken regio's. Op die 
manier heeft de Europese regionale poli
tiek het regionalisme indirect gestimu
leerd. 

Onder druk van deze regionale groeperin
gen ontstonden in het begin van de jaren 
'90 twee institutionele organismen die 
een belangrijke etappe inluidden van het 
regionalisme. Binnen het kader van de 
Europese Unie, werd door het Verdrag 
van Maastricht (1992) het Comité van de 
Regio's opgericht. Dit comité is dus een 
aanloop tot een echte Europese instelling 
zoals het Europees Parlement, de Com
missie en de Raad van Ministers. Het bete
kent dat voortaan in vele domeinen geen 
Europese beslissingen meer kunnen 
genomen worden als niet de stem van de 
regio's voorafgaandelijk is gehoord. 
Eenzelfde institutionele doorbraak 
gebeurde binnen het kader van de Raad 
van Europa in Straatsburg, daar werd het 
Congres van de Lokale en Regionale Auto
riteiten in Europa opgericht, zodanig dat 
ook voor de terreinen waar de Raad van 
Europa bevoegd is - en die zijn zeer ver-

O p de vooravond van het EVA-congres, dat vrijdag 7 

april begint, wil Hans De Belder uiteenzetten hoe 

de regio's in Europa georganiseerd zijn. Dit is, vindt hij, 

een belangrijk terrein waarop Vlaanderen zijn 

internationale bevoegdheden goed kan gebruiken. Een 

klaar inzicht in de structuren is derhalve geboden, want 

eenvoudig is anders. 

• HORIZON • 

schillend van die van de Europese Unie -
de regio's institutionele inspraak zouden 
hebben. 

NIET EENVOUDIG 

Er is sedertdien nogal wat verwarring ont
staan tussen het Comité van de Regio's en 
de Vergadering van de Regio's. Het vol
staat te weten dat het Comité in wezen 
een instelling van de Europese Unie is, 
terwijl de Vergadering van de Regio's van 

De bedoeling van het VRE is 1. de institu
tionele plaats van de regio's binnen de 
Europese Unie en de Raad van Europa te 
bevestigen en uit te breiden; 2. het regio
nalisme te promoten, vooral in nog sterk 
gecentraliseerde staten (zoals Frankrijk, 
Ierland, Zweden) door te wijzen op de 
voordelen van een goed georganiseerd 
intermediair bestuursniveau dat zich situ
eert tussen de nationale soevereiniteit en 
de historisch sterke gemeenten en steden 
Tenslotte is het de taak van de VRE om de 

Hoe de Europese regio's 
georganiseerd zijn 

Europa nog steeds een politieke beweging 
is die overigens is samengesteld uit regio's 
ook van buiten de Europese Unie, in 
tegenstelling tot het Comité. 
Wat voor Vlaanderen nuttig is, is het feit 
dat op dit ogenblik twee Vlamingen aan 
het hoofd staan van beide organisaties. De 
Vergadering van de Europese Regio's 
wordt geleid door Luc Van Den Brande 
en het Comité van de Regio's door ]os 
Chabert. Anderzijds staat één Waal aan het 
hoofd van de Regionale Kamer van het 
Congres in Straatsburg: Jean-Claude Van 
Cauwenberghe van Charleroi. 
Dit betekent dat op dit ogenblik de 
belangrijkste politieke bewegingen en 
beide geïnstitutionaliseerde organismen 
door "Vlamingen en Walen worden geleid! 
Hier zou de Vlaamse regering dankbaar 
gebruik moeten van maken want weldra 
komt Luc Van Den Brande aan het eind 
van zijn mandaat (2000), terwijl Chabert 
slechts voor 2 jaar is verkozen (2002) en 
Van Cauwenberghe binnenkort zal vervan
gen worden. 

samenwerking tussen de regio's te organi
seren en te bevorderen. 
Hierbij werkt de "VRE samen met gespecia
liseerde organisaties zoals bijvoorbeeld de 
Associatie van Grensoverschrijdende 
Regio's (ARFE) die zich specialiseert in 
Euroregio's, d.w.z. samenwerking tussen 
regio's aan beide zijden van door de 
geschiedenis opgelegde politieke gren
zen. Zij dragen ertoe bij dat de diploma
tieke gevolgen van de spanningen tussen 
soevereine staten uit de 19de eeuw en de 
overblijfselen van Jalta langzamerhand 
van het politieke toneel verdwijnen. 

NIEUWE ALLIANTIES 

Regionalismeformules kunnen inderdaad 
efficiënt bijdragen tot de oplossing van 
grensoverschrijdende problemen of van 
toestanden waar verschillende volkeren 
en culturen op één grondgebied samen
wonen. België is daar een klassiek voor
beeld van, maar men vindt hetzelfde bij
voorbeeld in Noord-Ierland en - waarom 

niet?- in de Balkan. De VRE pleit immers 
voor meer autonomie, erkenning van de 
rechten van rnensen en volkeren en voor 
respect van eenieders eigenheid; zij over
schrijdt de grenzen van het separatisme 
en het nationalisme niet. 
Er zijn binnen de VRE ook regio's met de 
allures van bijna soevereine staten zoals 
België: de Duitse en Oostenrijkse Lander, 
sommige 'autonomia's' van Spanje en 
regio's in Italië. Die zijn zelfs aanwezig in 
de Europese Raad van Ministers wanneer 
zaken behandeld worden die tot hun 
geregionaliseerde bevoegdheidssferen 
behoren. In het verieden zijn verschillen
de pogingen ondernomen om tot een 
soort van alliantie van deze regio's te 
komen In de Vlaamse regeringsverklaring 
staat dat het de bedoeling is van Vlaande
ren deze partners in een verbond rondom 
Vlaanderen te verenigen Als de huidige 
regering daar werkehjk werk wil van 
maken zal zij snel van wal moeten steken 
want dergelijke allianties ontstaan niet 
zomaar; allianties vergen heel wat diplo
matie, tijd, geduld én professionaliteit. 
Geplaatst tegenover al deze moeilijkhe
den is de huidige VRE, waarvan ik tot 
secretaris-generaal werd verkozen, afge
stapt van haar grote ambi
tie van het Europa van de 
Regio's: voortaan werken 
wij hard en pragmatisch 
aan een Europa mét de 
regio's, dat is al een hele 
opdracht. 

Hans De Belder 

Regionalisme 

kan bijdragen 

om grensover-

schrtldende 

problemen, 

o.m. In België, 

op te lossen. 
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Saksen-coburg: goud, macht en vrouwen... 
Dat bij het huwelijk van Fiüp en Mathilde de debiliteitsgraad 
bij een - geiukkig beperkt - deel van de bevoiking angst
aanjagende hoogten bereikte, was nnin of meer te ver 
wachten, maar dat zich bij 'kritische' journalisten (op aan
raden van hogerhand?) en zelfs bij Kamervoorzitter Her
man Decroo tekens van dit syndroom manifesteerden, 
werd als bijzonder zorgwekkend ervaren 
Gelukkig weiden er bij een aantal nuchter gebleven men
sen vragen op naar de betekenis van het georkestreer
de gedoe, zie de massaal aangevoerde schoolkinderen 
tijdens de Blijde intreden, en de hardhandige aanpak 
van 'ordeverstoorders' Enkele keren ook vragen over 
de monarchie zelf. Want hoe bestaat het in een 
moderne democratie: een uitsluitend door erfrecht 
verkregen hoogste staatsfunctie? 
Diverse politici lieten zich daarbij voorzichtig uit en 

noemden zich ofwel pragmatisch royalist ofwel pragmatisch 
republikein, zonder de omvang en de reden van dit prag
matisme te omschrijven 
In een reeks van vier afleveringen wil W/J het hebben over 
de familie die nu ongeveer 170 jaar de erfelijke staats
hoofden voor België levert en die in ieder geval by beslis
singen over het wel en wee van de staatsburgers ('onder
danen' lijkt té archaïsch ) haar dikke vinger in de pap 
heeft (gehad). Op indirecte wijze vaak Op directe wijze 
soms 

Vanaf volgende donderdag brengt Vi/lJ onder de - mis
schien spectaculaire maar niet onjuiste - titel 'Saksen-
Coburg- goud, macht en vrouwen. ' het verhaal van 

een koninklijke .̂ dynastie zoals ze vandaag nog alleen in 
Hollywood worden uitgevonden. 
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TT et buitenland weet onvoldoende dat de Belgische 

federatie uit verschillende volkeren bestaat, het doet 

te vaak alsof België een Franseentalig land is. Dat blijkt 

o.m. uit de wijze waarop ambassades zich hier melden. 

Een Wij-medewerker ging in Brussel op zoek naar de witte 

en de zwarte raven 

4 SAMENLEVING ^ 

Van alle 
ambassades In 
Brussel presen

teren er zich 
liefst 132 In 
het Frans In 

het telefoon-
boelc. 33 doen 

het minstens 
tweetalig. 
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Het toeval heeft gewild dat we, bij het 
doorbladeren van het telefoonboek voor 
Brussel, bleven haperen bij het vakje 
'ambassades'. Onwillekeurig werden we 
nieuwsgierig naar de taal waarin die vele 
vreemde staten zichzelf in België voorstel
len. Al gauw bleek dat die voor de mees
ten Frans is, niets dan Frans. 
Nederlandstaligen schijnen voor hen niet 
te bestaan. Het is dus ondenkbaar dat ze 
met ons, om het even op welk gebied, 
rekening houden. 

DE WinE RAVEN 

Eerst dachten we eraan, de namen van de 
staten in een soort straflijstje te publice
ren. Al gauw echter bleek het praktischer, 
met enige tevredenheid de namen te 
publiceren van de weinige ambassades die 
op de ene of andere wijze laten blijken dat 

(Vaticaan), Indie, Italië, Jamaica, Japan, 
Canada, Korea, Luxemburg, Nederland, 
Nigerië, Noorwegen, Oostenrijk, 
Oezbekistan, Oekraïne, Pakistan, Rusland, 
Saoedi-Arabié, Slovenië, Spanje, 
Suriname, VSA, IJsland, Zweden, 
Zwitserland en Zuid-Afrika. 

Beleefde 
en onbeleefde 

ambassades 
zij ook voor Vlamingen open staan. We 
zijn daarin breed. Het eenvoudige vermel
den van 'In' (laan) naast 'av' vervult ons al 
met voldoening; veel zijn we op dit punt 
niet gewoon. Zoniet zou ons lijstje trou
wens al te kort uitvallen. 
Hier volgen de namen van de staten wier 
ambassades weten dat in België ook 
Vlamingen leven: Andorra, Australië, 
Brazilië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk (jawel!). Heilige Stoel 

DE ZWARTE RAVEN 

De overige 132 ambassades gebaren dus 
alsof Brussel en België eentalig Frans zijn. 
Onder hen bevinden zich een aantal die, 
bvb. als nieuwkomers op de internationale 
scène, waarschijnlijk nog niet goed inge
licht zijn. En het is niet de gewoonte van 
het Belgische ambassadepersoneel, buiten
landers op het bestaan van een Neder
landse bevolkingsgroep in België te wijzen. 
Er zijn er ook bij die beter zouden moeten 

Europa neemt rioolsllb 
onder de loep 

De Europese Commissie sleutelt aan de 
richtlijn over het gebruik van slib uit afval
waterzuiveringsinstallaties op landbouw
grond Er wordt overleg gepleegd met des
kundigen uit de lidstaten, het bedrijfsleven 
en met-gouvernementele organisaties. In 
tegenstelling tot europarlementslid Bart 
Staes (VU&ID) ziet de Commissie geen 
wetenschappelijke reden om het gebruik 
van zuiveringsslib te verbieden. 
In verschillende EU-lidstaten, waaronder de 
Belgische federatie, wordt afvalslib gebruikt 
als meststof In geen enkele lidstaat is het 
gebruik van slib in de landbouw verboden 
De percentages schommelen tussen zeer 
weinig in Griekenland en 65 procent in 
Denemarken Methodes van afvalverwer
king, gebrek aan vertrouwen bij landbou
wers en consumenten en de voorkeur voor 
andere meststoffen liggen aan de basis van 
deze verschillen 

Het slib is volgens Staes meestal ernstig ver
vuild met zware metalen Wetenschappelijk 
onderzoek (*) wijst ook op besmetting met 
bactenén, virussen en parasieten. Beide 
vaststellingen noodzaken een diepgaander 
onderzoek en een aangepaste aanpak op 

alle beleidsniveaus. De Commissie ziet voor
lopig geen enkele wetenschappelijke reden 
om het gebruik van zuivenngsslib in de 
landbouw te verbieden op voorwaarde dat 
het behoorlijk wordt behandeld, geanaly
seerd en gecontroleerd.. 

HERZIENING 
De 'oude' richtlijn (86/278/EEG) bepaalt de 
maximale grenswaarden voor de zware 
metalen cadmium, koper, kwik, lood, nikkel 
en zink in slib. Doelstelling is het voorkomen 
van nadelige gevolgen voor bodem, plan
ten, dieren en mensen en het bevorderen 
van een correct gebruik van zuivehngsslib. 
Voorafgaand aan het gebruik als meststof 
moet het slib worden ontleed op de aanwe
zigheid van zware metalen Tot slot legt de 
richtlijn beperkingen op inzake bemestings
perioden en gewassen waarop het slib mag 
worden aangebracht 

Milieucommissahs Margot Wallstróm wijst 
erop dat de in zuiveringsslib aanwezige ziek
teverwekkers eveneens worden aangetrof
fen in dierlijke mest. Cadmium is een onzui
verheid in fosfaatmeststoffen. Koper en zink 
worden gebruikt in de veeteelt in de toe

komst moet de verontreiniging van zuive
hngsslib volgens haar dan ook aan de bron 
worden verminderd door een effectief 
beleid voor industhële lozingen, in afwach
ting van zo'n brongericht beleid en met het 
voorzorgsbeginsel in het achterhoofd pleit 
europarlementslid Staes voor een tijdelijk 
verbod op het gebruik van afvalslib. 
De Commissie overweegt momenteel een 
herziening van de hchtlijn omwille van de 
technologische en wetenschappelijke voor
uitgang. Een aantal vraagstukken dat kan 
worden behandeld is de definitie van 
'behandeld slib', de grenswaarden voor 
zware metalen, de controle op organische 
verbindingen en de langetermljnbescher-
ming van de bodem tegen de langzame 
opstapeling van zware metalen De 
Commissie heeft alvast een aantal studies 
opgezet om de nodige wetenschappelijke 
en technische informatie te verzamelen. 

(fv) 
o» Les rlsQues sanltalres llés è l'épandage 
des boues de stations d'épuration urbalnes. 
Adeline Montcharmont Ultg. Ecole nationa
le vétérinaire de Lyon, these numero 31, 
1999 

weten, die thuis zelf met meer dan één 
taalgroep opgescheept zitten en daar lie
ver geen rekening mee houden. En dus 
ook in Brussel van kromme Naas gebaren 
Wij denken o.m. aan Albanië, Algerije, Wit 
Rusland, Bulgarije, China, Kongo 
Ethiopië, Georgië, Groot-Brittannië 
Griekenland, Hongarije, Indonesië, Iran 
Kazakstan, Litouwen, Maleisië, Namibië 
Nieuw-Zeeland, Filippijnen, Polen 
Roemenië, Senegal, Slovakije, Soedan, Sri 
Lanka, Tsjaad en, last but nog least.. 
Turkije. 

Daarnaast is het toch enigszins bevreem
dend dat landen waaraan nog niet lang 
geleden langs privé of zelfs officiële 
Vlaamse weg hulp verieend werd, ons in 
Brussel niet meer schijnen te kennen. Wij 
denken hierbij aan Litouwen, Albanië en 
Kroatië. 

WERK AAN DE WINKEL 

Er is dus veel werk aan de winkel om 
Vlaanderen op de kaart te zetten. Het lijkt 
niet de zorg van de Vlaamse premier 
Dewael. Deze besliste immers de Vlaamse 
vertegenwoordiging in het buitenland te 
bevriezen. Het lijkt ons nochtans elemen
tair dat ambassades rekening houden met 
de structuur van de staat waarbij zij geac
crediteerd zijn. Het komt hen niet toe, 
een federale staat te behandelen als een 
eenheidsstaat. 

Zulke houding is niet alleen onbeleefd 
maar ook nadelig; vooral wanneer het ver
onachtzaamde bevolkingsaandeel de 
meerderheid uitmaakt. 
De nadelen zijn voor beide partijen Voor 
de Vlamingen omdat met hen, als onbe
kenden, geen rekening wordt gehouden 
in de wereld. Voor de betrokken ambassa
des orndat zij geen beroep kunnen doen 
op enige hulp of medewerking van 
Vlaamse zijde. 

Een alerte Vlaamse regering zou reeds 
lang een meertalige, handige beknopte en 
goed verzorgde brochure hebben opge
steld ten behoeve van die 132 ambassades 
en ten behoeve van onze ambassades in 
het buitenland. Het is nooit te laat om 
goed te doen 

En indien deze informatiecampagne na 
een zekere tijd geen vruchten afwerpt kan 
altijd een herinneringsschrijven volgen. 
Meer militante groepen, die minder aan 
officiële voorschriften gebonden zijn, zou
den deze katten een bel kunnen aanbin
den. Wij denken bvb. aan de WB. Zonder 
uit het oog te verliezen dat privé-contac-
ten, vooral van economische aard (VEV?) 
veel ten goede kunnen keren; of, wie 
weet, misschien al ten goede gekeerd heb
ben. 

KarelJansegers 
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\T orige week stelde VU&ID, in de personen van 

Kamerlid Fons Borginon en Vlaams 

parlementslid Simonne Janssens-Vanoppen, zijn visie op 

de problematiek van de kinderopvang voor 

Beide parlementsleden vinden het ver
keerd om de problematiek van het aanbod 
van kinderopvangplaatsen, de betaalbaar
heid voor de ouders en het sociaal en fis
caal statuut van opvanggezinnen te redu
ceren tot enkele, weliswaar noodzakelijke, 
wetswijzigingen. Daarom ontwikkelden ze 
binnen hun fracties een totaalvisie op kin
deropvang. Een vijftal kernpunten. 

100% AFTREKBAAR TOT 12 JAAR 

VU&ID wil dat de fiscale aftrekbaarheid 
voor de ouders wordt uitgebreid. De hui
dige fiscale aftrekbaarheid voor kinderop
vang weegt nu niet op tegen de reële kost 
hiervan. De aangekondigde maatregel van 
de regering om 100 % van de werkelijk 
betaalde uitgaven aan kinderopvang te 
mogen aftrekken van het inkomen, met 
weliswaar een plafond van 450 fr. per dag, 
is halfslachtig. Een bovengrens zet boven
dien een rem op de natuurlijke ontwikke
ling van de markt van de kinderopvang: 
de marge om - door aan de ouders meer 
te vragen - het inkomen van onthaalmoe
ders te verhogen is onbestaande. 
VU&ID wil de mogelijkheid creëren dat 
ouders de kosten voor kinderopvang voor 
100 % en zonder plafondbedrag kunnen 
aftrekken van het belastbaar inkomen; en 
dit niet alleen voor de klassieke kinderop
vang voor kinderen tot 3 jaar, maar ook 
voor de meer flexibele kinderopvang van 
kinderen tot 12 jaar 

VU&ID bepleit ook een gelijk fiscaal sta
tuut voor zelfstandige onthaalmoeders, 
uitbaatsters van een POI (private opvang
instelling) en onthaalmoeders aangeslo
ten bij een dienst voor opvanggezinnen. 

STATUUT ONTHAALMOEDERS 

Sociaal wordt er voor alle onthaalmoeders 
een volwaardig statuut gecreëerd zonder 
dat de kostprijs daarvan ontmoedigt om 
onthaalmoeder te worden. De financiële 
aantrekkelijkheid van het beroep van ont
haalmoeder wordt verhoogd door een 
grotere bijdragecapaciteit van de ouders 
omwille van gunstige fiscale maatregelen 
en een verhoging van vergoedingen van 
onthaalmoeders. 

Onthaalmoeders die in het verleden geen 
statuut hadden, hebben ook geen rechten 
opgebouwd. Voor de pensioenen kunnen 
bij KB bepaalde perioden van inactiviteit 
gelijk worden gesteld met gewerkte jaren 
voor de pensioenberekening. VU&ID wil 
dat de jaren waarvoor de onthaalmoeder 
bewijst dat ze inkomsten verwierf ten 
belope van minstens 4 voltijdse kinderop
vangplaatsen worden gelijkgesteld voor 
de berekening van de pensioenen. Dit 
voor een maximum \ an 10 gelijkgestelde 
jaren. 

De subsidieregelmg die thans bestaat op 
het niveau van de Vlaamse gemeenschap 
is beperkt tot openbare kribbes enerzijds 
en diensten voor opvanggezinnen ander
zijds. Op het niveau van de Vlaamse 
Gemeenschap zou overwogen kunnen 
worden de subsidieregeling uit te breiden 
tot de onthaalmoeders (aangesloten bij 
een dienst of zelfstandig) en de POI's. Het 
gedeeltelijk subsidiëren van kinderop-

groep ook in de beleidsnota kinderop
vang wordt vergeten. De Vlaamse en fede
rale regering moeten zoeken naar creatie
ve oplossingen om de opvoedingsarbeid 

Naar een 
toekomstgerichte 

kinderopvang 
vangplaatsen in de huiskring blijft goed
koper dan het zelf organiseren van kin
deropvang door de overheid. In de 
beleidsnota van de verantwoordelijke 
Vlaamse minister wordt al een subsidie
ring voorzien voor de POI's. 

INKOMEN ONTHAALMOEDER 
OMHOOG 

Voor VU&ID is er een grote noodzaak aan 
eenduidige regels omtrent dagdagelijkse 
problemen in verband met ziekte en ver
lofregeling van kinderen, enz. VU&ID 
bepleit ook het welvaartsvast maken van 
de bedragen die aan de onthaalmoeders 
worden uitgekeerd. Thans bedraagt het 
bedrag dat onthaalmoeders, aangesloten 
bij een dienst voor opvanggezinnen, ont
vangen 508 fr. per dag. Dit bedrag is al 20 
jaar niet meer het voorwerp geweest van 
ernstige onderhandelingen. VU&ID stelt 
voor deze bedragen op te trekken. 

THUIS OPVOEDEN: EN DAN? 

VU&ID heeft tenslotte ook enkele kriti
sche bemerkingen bij het Vlaams beleid 
kinderopvang. Aansluitend bij de voorstel
len om het statuut van onthaalgezinnen te 
verbeteren wil VU&ID aandacht vragen 
voor een andere 'vergeten' groep. Met 
name die ouders die er voor kiezen zelf 
hun kinderen op te vangen en op te voe
den gedurende een bepaalde (lange) 
periode. Nog steeds wordt deze groep in 
onze samenleving niet echt erkend voor 
zijn diensten en ondervinden deze ouders 
problemen om terug de draad op te 
nemen m het arbeidscircuit. Vanuit het 
beleid moet er extra aandacht uitgaan 
naar herintre(e)d(st)ers en naar onder
zoek binnen de groep van thuisblijvende 
ouders rond hun specifieke wensen en 
moeilijkheden. Het is duideUjk dat deze 

van deze mensen te waarderen en hen 
extra te helpen bij een herintrede op de 
arbeidsmarkt. 
De maatregelen van de Vlaamse minister 
m.b.t. de atypische opvang gaan boven
dien vooral uit van bijkomende dienstver
lening door het bestaande circuit. VU&ID 
denkt hierbij vooral aan nieuwe initiatie
ven in de ambulante sector die beter kun

nen aansluiten bij de behoeften van kleine 
kinderen. Concreet zien we hier bv een 
Vlaamse vertaling van het au-pairsysteem 
of het inzetten van mensen die 's morgens 
een aantal uren komen babysitten en de 
kinderen daarna naar de opvang brengen 
en/of hen 's avonds van de opvang halen 
om ze thuis in hun bed te stoppen. 
Tot slot moeten er inspanningen gedaan 
worden voor gezinsvriendelijke maatrege
len binnen bedrijven. Een goede combi
natie van arbeid en het gezinsleven vergt 
inspanningen van beide zijden Dit bete
kent ook dat er moet worden nagedacht 
over de manier waarop men in de toe
komst wil omgaan met overheidsmaatre
gelen die ouders ondersteunen om tijde
lijk zelf voor hun kinderen te zorgen. 

Het volledige dossier kinderop
vang, inclusief de financiële implica
ties van het VU&ID-voorstel, is consul
teerbaar op de VU-webstek en ver
krijgbaar bij de VU-persdienst. 

Kosten voor 

kinderopvang 

moeten voor 

VU&ID voor 100 

% aftrekbaar 

worden en gel

den voor kinde

ren tot 

12 Jaar. 

Europese Commissie 
discrimineert 

iiernieuwbare energiebronnen 
Voor overheidssteun aan hernieuwbare energie 
en kernenergie hanteert de Europese 
Commissie twee maten en twee gewichten, zo 
l<laagt VU&lD-europariementslid Bart Staes. In 
haar voorstel over staatssteun aan milieupro
jecten wil de Commissie, zonder raadpleging 
van het Europees Parlement, de mogeiiji<heid 
beperken voor lid- en deelstaten om te inves
teren in hernieuwbare energiebronnen of de 
exploitatie ervan te ondersteunen. 
Een dergelijke benadering Is, volgens Staes, 
een ernstige handicap voor lidstaten zoals de 
Belgische federatie, Frankrijk en Spanje, die 
laat begonnen zijn met de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie-industrieën. De vermin
dering van de bescheiden steun voor her
nieuwbare energie staat in scherp contrast 
met de onwil van de Europese Commissie om 
de omvangrijker overheidssteun voor kern
energie te onderzoeken. Sinds de invoenng 
van de interne elektriciteitsmarkt in februari 
'99 dient men er nochtans vanuit te gaan dat 
het enige burgerlijke product van kernenergie, 
met name elektnciteit, onder de regels valt 

van de interne markt en de concurrentie. 
Staes heeft ook bedenkingen bij de procedure 
die de Commissie hanteert De Commissie wil 
dit dossier eigenmachtig afhandelen met een 
kaderregeling inzake staatssteun Daardoor 
kan ze de Raad en het Europees Parlement 
buitenspel zetten De lidstaten worden enkel 
geraadpleegd en dienden vóór 30 maart te 
reageren. Daarna zal de Europese Commissie 
unilateraal beslissen Het europarlementslid 
roept de Belgische en Vlaamse regenng dan 
ook op om m de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC), die thans de EC-verdragen 
herziet, te pleiten voor de invoering van 
medebeslissing door de Europese Ministerraad 
en het Europees Parlement voor de algemene 
regelgeving inzake concurrentie en overheids
steun 

De fractie van Staes (Groenen / Europese Vrije 
Alliantie) heeft EU-commissans Monü inmiddels 
verzocht om ook de overheidssteun voor kern
energie, die voor meer dan 50 procent van de 
Europese energieproductie instaat, onder de 
loep te nemen. 
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Vlaams-Brabant 
op electronische 
snelweg 

Vlaams-
Brabant 

moet uit
groeien 

tot de 
digitale 

regio bU 
uitsteic 
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Recent heeft de provincieraad van Vlaams-
Brabant de statuten en de beheersover
eenkomst van het autonome provinciebe-
drijf VERA goedgekeurd. De meerderheid 
(CVP-SP-VU) en Agalev stemden voor. De 
andere oppositiepartijen (VLD, Vlaams 
Blok en UF) onthielden zich of stemden 
tegen. 

VERA is het ambitieuze project van gede
puteerde van Informatica Herman Van 
Autgaerden (VU) om de lokale en provin
ciale besturen van Vlaams-Brabant op de 
digitale informatiesnelweg aan te sluiten. 
Het provinciebestuur voorziet al die 
besturen van één gratis (door de provincie 
betaalde) aansluiting op één apart en spe

ciaal beveiligd netwerk (een extranet). 
Binnen dat netwerk krijgen alle ambtena
ren een gestandaardiseerd e-postadres. 
Bovendien krijgen ze toegang tot aller
hande databestanden zoals Bibnet, Isabel 
(bancaire diensten), het Rijksregister en 
Publilink. Op termijn zullen ook andere 
instanties zoals intercommunales en 
bedrijven actiefin de openbare sector zich 
op VERA kunnen aansluiten. Op die 
manier moet Vlaams-Brabant uitgroeien 
tot de digitale regio bij uitstek. Op dit 
moment zijn al een 20-tal besturen aange
sloten op VERA, maar hun aantal neemt 
bijna dagelijks toe. 65 lokale besturen 
hebben hun deelname al toegezegd. 

Van Autgaerden betreurt het dat niet de 
hele provincieraad zich achter VERA heeft 
geschaard, maar is anderzijds zeer ver
heugd over de definitieve start van het 
project. Het belang van VERA voor 
Vlaams-Brabant kan dan ook moeilijk wor
den onderschat. 

Herman Van Autgaerden: „Het provin
ciebestuur streeft - om het zeer kernachtig 
te stellen - met VERA naar een vlotte over
heidscommunicatie. In een eerste fase 
door de provincie, de 65 gemeenten en de 
65 OCMW's via een netwerk - een extranet 
- met elkaar te verbinden. In een tweede 
fase kunnen ook intercommunales en 
andere organisaties die actief zijn in de 
openbare sector zich op dat net aanslui
ten. Op termijn is het natuurlijk de bedoe-
Ung dat niet alleen die besturen en orga
nisaties daar beter van worden maar ook 

de burger. Enerzijds omdat de administra
tieve molen vlotter gaat draaien, ander
zijds omdat de burger vlotter zijn weg 
vindt naar de overheid langs één - in dit 
geval digitaal - loket. 

De provincie wil met de ontwikkeling van 
VERA zeker geen cavalier seul gaan spelen 
zonder ruimte te laten aan andere - even
tueel ook private - partners. De provincie 
Vlaams-Brabant wil via VERA enkel het 
ruime kader aanreiken waarbinnen dit 
allemaal kan ontstaan. Zo vermijd je 
bovendien dat er zich her en der verschil
lende niet-compatibele initiatieven ont
wikkelen. De overheid heeft de neiging 
om altijd een aantal jaren achterop te 
lopen in vergelijking met de private sec
tor. Deze keer spelen we een voortrek
kersrol." 

Geen nieuws uit Senaat? Zwartrijders brengen op 
Worden er berichten over het stemgedrag 
van de onderscheiden partijen in de com
missies van de Senaat in de media verspreid 
dan blijft de VU&ID-fractie in de kou staan. 
Dat heeft te maken met het feit dat VU&ID in 
de Hoge Vergadering geen erkende fractie is 
en dus in de commissies geen stemrecht 
heeft. Dat betekent niet dat VU&ID niet 
actief is in de commissies. Wel integendeel. 

De fractie dient niet zelden wetsvoorstellen 
in of amendeert voorstellen van andere par
tijen. Een paar van die amendementen werd 
reeds opgenomen in de finale teksten. Patrik 
Vankrunkelsven, voorzitter van de VU&ID-
fractie, senator Vincent Van Quickenbome 
en gemeenschapssenator Chris Vandenbroe-
ke maken in de commissies ook regelmatig 
gebruik van hun spreekrecht 

Felicitaties voor 
Broederlijlc Delen 

VU&ID feliciteert Broederlijk Delen met haar cam
pagne 'Bel de kloof dicint'. De alliantie staat prin
cipieel achter het idee om een speciale taks op 
muntspeculatie te heffen. De opbrengsten hier
van moeten dienen om de ontwikkeling van de 
Derde Wereld vooruit te helpen want de kloof 
tussen arm en rijk op deze wereld blijft ondraag
lijk groot Financiële crisissen tengevolge van spe
culatieve kapitaalbewegingen liggen ook aan de 
basis van onderontwikkeling Het is daarom 
logisch dat de internationale gemeenschap stap
pen onderneemt om de negatieve gevolgen van 
speculatie te vermijden. 

De zgn. Tobin-taks, die pas efficiënt Is als alle lan
den van de wereld meedoen, hoort thuis In het 
rijtje van noodzakelijke structurele veranderingen 
om de kloof met de Derde Wereld te dichten, 
zoals o.a. ook rechtvaardige prijzen in de wereld
handel, kwijtschelding van schuldenlast van de 
armste landen, initiatieven ter verbetering van de 
positie van Derde Wereldlanden en -producenten 
op de internationale markt en de kordate aanpak 
van wapenhandel. In sommige ontwikkelingslan
den beschikt de toevallige machtselite meestal 
over voldoende geld om wapens te kopen die 
enerzijds hun machtspositie moeten versterken 

en anderzijds moeten helpen om de plaatselijke 
bevolking te onderdrukken en regionale conflic
ten uit te vechten. Daarom moet de strijd tegen 
corrupte en dictatohale regimes, die zich verrij
ken op de rug van de eigen bevolking, worden 
opgevoerd. De internationale gemeenschap 
moet doortastende maatregelen nemen tegen 
Derde Wereldleiders die voor eigen profijt kapl-
taalvlucht organiseren en grote economische 
winsten, die gehehnvesteerd moeten worden, in 
het buitenland parkeren. 
Samen met de 50.000 bellers roept VU&ID de 
federale regering op om het probleem van de 
speculatie met negatieve gevolgen internationaal 
te agenderen en actief oplossingen aan te reiken. 
Bij de Tobin-taks kunnen echter ook enkele kant
tekeningen worden gemaakt. Positief is bv. dat 
kapitaalbewegingen ook het productief vermo
gen van ontwikkelingslanden kunnen verhogen. 
Negatief Is bv. dat via financiële spitstechnologie 
ook andere manieren van speculeren mogelijk 
zijn zonder langs de klassieke wisselmarkt te pas
seren (swaps) om zo de Tobin-taks te ontwijken. 
Daarom dient een Internationaal debat over de 
invloed van de overheid op het monetaire beleid 
gevoerd te worden 

Geregeld voert de Vlaamse Vervoermaat
schappij De Lijn controles uit om 'zwartrij
ders' op bussen en trams op te sporen. 
Vlaams parlementslid Etienne Van 
Vaerenbergh wou weten hoeveel controles 
er in de loop van het jaar 1999 uitgevoerd 
werden, hoeveel zwartrijders er werden 
betrapt en wat de opbrengst van de hele 
operatie is. 

Aantal controles: 
Antwerpen: 9584 
Limburg: 4.369 
Oost-Vlaanderen: 6.580 
Vlaams-Brabant: 3.238 
West-Vlaanderen: 4.686 

Aantal vastgestelde overtredingen: 
Antwerpen: 3.520 
Limburg: 861 
Oost-Vlaanderen: 1.622 
Vlaams-Brabant: 930 
West-Vlaanderen: 2.376 
Opbrengst: 
Antwerpen: 7.939.916 fi-. 
Limburg: 1.266.506 fr. 
Oost-Vlaanderen: 1.771.022 fr. 
Vlaams-Brabant: 845.135 fi". 
West-Vlaanderen: 3.735.800 fr. 
Met zo'n opbrengst (13.789.128 fi-.) loont 
het echt de moeite een controleur meer 
aan te werven. Maar wat wanneer minister 
Stevaert alle Lijn-vervoer gratis wil? 

Jan Loones ijvert voor 
sociaal verhuurl<antoor 

Via een masterplan 'Wonen in de West
hoek' worden door het Westhoekoverleg 
(waarvan verschillende gemeenten lid 
zijn) acties op touw gezet om het woon-
aanbod voor de groeiende groep moeilijk 
te plaatsen huurders uit te breiden. 
Een van die acties is het opbouwen van 
een bijkomend sociaal huuraanbod via een 
'regionaal sociaal verhuurkantoor', waar
bij private woningen op langere termijn in 
huur worden genomen en tegelijk worden 
onderhouden en eventueel gerenoveerd. 
Daardoor komen meteen meer woningen 
ter beschikking van de doelgroep en wordt 
het bestaand patrimonium gevrijwaard van 
verkrotting. 

Deze werkvorm sluit trouwens perfect aan 
bij de intenties van minister van Huisves
ting Bert Anciaux, zoals vermeld in zijn 
beleidsnota 'Vlaams Woonbeleid'. 
Vlaams volksvertegenwoordiger/«« Loo

nes ijvert momenteel, samen met de vzw 
Wonen in de Westhoek voor optimalisering 
van het Vlaams woonbeleid in de 
Westhoek. 
Hij drong bij de Vlaamse minister van 
Huisvesting Bert Anciaux aan om steun 
van de Vlaamse overheid bij de oprichting 
van een 'regionaal sociaal verhuurkantoor 
in de Westhoek' en vroeg de nodige aan
dacht voor de samenwerking van de 
Vlaamse overheid met de betrokken over
heden, provincie en gemeenten. 
De minister heeft in zijn antwoord aan 
volksvertegenwoordiger Jan Loones zijn 
principiële steun toegezegd: ,,De werking 
van een (regionaal) sociaal verhuurkan
toor kan, indien voldaan wordt aan de 
wettelijke voorwaarden, houdende bepa
ling van de erkenning- en subsidievoor
waarden van sociale verhuurkantoren, 
erkend en/of gesubsidieerd worden." 
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Kempische burgemeesters 
verbieden 

nucleair transport 

De burgemeesters van Geel, Mol en 
Dessel verbieden het transport van het 
nucleair alval uit het Franse La Hague naar 
de opslagplaats van Belgoprocess in 
Dessel. Aanleiding was een plotse fax van 
vrijdag 31 maart, gericht aan de politie
diensten van de gemeenten, die meldde 
dat het transport op woensdag 4 april in 
Dessel zal arriveren. Zelf kregen de burge
meesters geen officiële mededeling. 
In een inderhaast bijeengeroepen pers
conferentie in Dessel maakten de drie 
burgemeesters, Frans Peeters (Geel), Sus 
Luyten (Mol) en Kris Van Dyck (Dessel), 
hun verbod op het transport duidelijk. Ze 
hebben al vijf jaar lang het gevoel niet 
gehoord te worden en het feit dat het 
transport plots al op 4 april zou arriveren, 
was voor hen de druppel die de emmer 
deed overlopen. Hun besluit luidde dat 
„voor het transport, zoals dat gepland is 
voor volgende week, de burgemeesters 
niet verantwoordelijk kunnen zijn". De 
openbare orde, de veiligheid en de 
gezondheid van de omwonenden is name-

Krls Van Dijck, burgemeester van Dessel. 

lijk niet verantwoord en daarom willen ze 
het verbod uitvoeren. 
De drie burgemeesters vragen dat hun 
eisenpakket, dat ze al enkele jaren gele
den aan de overheid overmaakten, eerst 
wordt besproken én wordt ingewiüigd. 

De werkgroepen die rond het probleem 
werden opgericht, zijn voor de burge
meesters enkel een doekje voor het 
bloeden. Zij willen eindelijk door de fede
rale overheid gehoord worden en willen 
ook spijkerharde garanties, waaronder het 
bestaan van een degelijke noodplanning. 
Pas daarna kan sprake zijn van het uitvoe
ren van het nucleaire transport. 
Het hoogradioactief afval is oorspronke
lijk afkomstig van de nucleaire installaties 
in Doel en Tihange. In het Franse La 
Hague werd het opgewerkt en ingepakt 
en nu moet het afval terug naar België. De 
firma Belgoprocess in Dessel is de eindbe
stemming. 

Met hun verbod verhinderen de burge
meesters het transport op hun grondge
bied, ze zijn er zich van bewust dat het 
kan worden geschorst door hogere instan
ties. „Maar dan zijn wij niet meer verant
woordelijk en moet de persoon van de 
schorsing instaan voor de gevolgen." 
In het voorbije weekeinde was de zaak tot 
getouwtrek tussen Greenpeace en de 

Dossier: 
Costa 

Met enige vertraging 
liep onlangs het laat
ste nummer van de 
vierde jaargang van 
VNS-Standpunten 
van de persen. Het 
draagt de titel 
'Dossier; Costa', is _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ 
samengesteld door 

Mare Platel en bevat bijdragen van Patrik 
Vankrunkelsven en Hugo Schiltz. 
'Dossier: Costa' vangt aan met een over
zicht van de opeenvolgende staatshervor
mingen. In kort bestek worden de belang
rijkste gegevens daarvan nog eens op een 
rijtje gezet. De vijfde grote staatshervor
ming zou er met de Costa aan moeten 
komen: Guy Verhofstadt zag het althans 
zo in zijn regeringsverklaring. Naast een 
Costa-woordenboekje bevat het VNS-dos-
sier tot slot ook een historisch overzicht 
van alle grieven- en andere staatshervor-
'mende commissies die dit land al heeft 
geteld. Het dossier, 48 blz., bevat tal van 
schema's die de vroegere en huidige 
staatsstructuur illustreren. Ook tal van 
merkwaardige foto's werden opgenomen. 

• Bestellen kan door een seintje te geven 
aan Hilde Jaques, Barrikadenplein 12, 
1000 Bnissel, tel. 02/219.49.30 en fax 
02/217.35.10. Abonneren op dit kwartaal
tijdschrift kan ook en wel door de over
schrijving van 300 fr. (jaarabonnement) 
op reknr. 435-0259801-18 van het VNS. 

vaarwel aan Peter Criel . 
Als kleine jongen werd hij gebeten door het Vlaamse virus toen hij 
van zijn grootvader de bijbel van het Vlaams-nationalisme kreeg. Als 
bezieler en voorzitter van de VU-Bonheiden/Rijmenam werden wij 
door zijn overtuiging 'gebeten'. Dankzij zijn onverminderde 
inspanningen nam het aantal leden binnen de kortste keren toe 
met meer dan 50% en was er terug leven in de afdeling Bonheiden-
Rijmenam. Door zijn schieUjk overlijden heeft hij helaas zijn werk 

niet kunnen afmaken. Ons wacht nu de niet eenvoudige taak om de fakkel over te nemen. 
Peter, zoals je zelf zou gewild hebben, hebben vwj maar één devies: wij doen voort ! 

Het afdelingsbestuur 

Herdenking 
dynamitering iJzertoren 

Een plechtigheid georganiseerd door VOS 
i.s.m. het Ijzerbedevaartcomité, wil op 
zondag 16 april 2000 (Palmzondag) de ver
nietiging van de IJzertoren herdenken. 
Om Uu. eucharistieviering in de kapel van 
de IJzertoren door e.h. Luc Vranks. 
Tijdens de eucharistieviering worden de 
overleden VOS-leden herdacht, tevens is 
er palmwijding voorzien. Om llu.45: 
kransneerlegging met stil bezinningsmo

ment. Om 12u.is er een academische zit
ting in het auditorium van de IJzertoren. 
Spreker is Willy Moons, auteur van het 
boek 'Het taboe van Vlaanderen' over de 
aanslagen op de IJzertoren. 
Om 13u.: jaarlijks middagmaal in de zaal 
van 't Fort. Kostprijs is 500 fr, vooraf te ver
wittigen bij StafBeelen (tel. 056/21.50.85) 
of bij Werner Vandenberghe (tel. 
056/21.34.71). 

,L^'ej^^??/^^x^^^ ^^e/ ^i^^^/ff 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 

De regionale VU-krant 

federale regering uitgegroeid. De milieu
beweging had het transport bij het gerecht 
aanhangig gemaakt en het transport ver
boden. De federale regering, zich van 
geen kwaad bewust, houdt vol dat de vei
ligheid gewaarborgd is. Bij het afsluiten 
van ons weekblad, dinsdagmiddag jl., 
werd bekend dat het in glas verpakte kern
afval dan toch naar Vlaanderen was ver
trokken. 

vuJO-lzegem 
past snelrecht 

toe 
Het wordt stilaan een traditie in Izegem- sinds enl<e-
le jaren weten de Izegemse meerderlneidspartijen 
dat hen op 1 april een actie van VUJO staat te wacln-
ten 
Dit jaar veroordeelde een delegatie van VUJO-
izegem de SP/CVP-meerderheid via het... snelrecht. 
In toga's gehuld en met een geboeide beklaagde 
voor hen sprak VUJO onder grote persbelangstelling 
het vonnis uit. En dat was niet malS' beide partijen 
kregen een voorwaardelijke straf van 1 april tot 8 
oktober Op die dag (Inderdaad, de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen) zal een volksraadple
ging de definitieve strafmaat bepalen 
De Izegemse meerderheidspartijen werden voor tal 
van 'inbreuken) veroordeeld: veel beloven en weinig 
uitvoeren, erbarmelijke voorbereiding van de 
gemeenteraadszittingen (SP en CVP moeten soms 
hun eigen punten afkeuren omdat ze gewoon slecht 
doordacht zijn), slechte coördinatie en onvoldoende 
opvolging van de openbare werken, een slecht 
OCMW-(examen)beleid (de schorsingen van de exa
mens stapelen zich intussen op)... 
Na de uitspraak begaf de VUJO-deiegatie zich tusSfen 
de marktbezoekers en deelde pamfletten met de 
tekst van het vonnis uit. 

Kurt Hlmpe 

9 
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Te Lebbeke, Wieze en Denderbelle zijn 
vong najaar bestuursverkiezingen gehou
den. Op onze foto een delegatie van de 
nieuwe besturen met de mandatarissen 
tijdens het jaarlijks etentje voor leden en 
sympathisanten. Deze verkiezingen heb
ben geleid tot een verjonging en vervrou-
welijking Het hoogtepunt van de avond 
was de overhandiging van de nieuwe afde-

lingsvlag van de Volksunie, met daarop de 
namen van de drie afdelingen: Lebbeke, 
Wieze en Denderbelle. De vlag werd ons 
geschonken door het echtpaar Alfons Van 
Nieuwenhuyze - Yvonne Raaymakers, de 
ouders van onze afdelingssecretaris: 
Vanessa Van Nieuwenhuyze. Hartelijke 
dank! 

Dirk De Cock 

Groot Antwerps debat 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsver
kiezingen organiseert de Antwerpse afde
ling van de Vlaamse Volksbeweging (WB) 
een debat met alle lijsttrekkers van Ant
werpen. Dit debat heeft plaats op woens
dag 17 mei a.s., om 20u. in het Alpheus-
dal, Filip WiUiotstraat 22 te Berchem. 

Deelnemers: Leona Detiège (SP), Leo Del-
waide (VLD), Luc Lemmens (VU), Filip 
Dewinter (VI, Blok), Chantal Pauwels 
(Agalev) en Mark Van Peel (CVP), 

Moderator is Roger Van Houtte, journalist 
bij Gazet van Antwerpen. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 6 april IZEGEM: 'Achter België', 

door Dirk Achten (De Standaard). Om 20u. 
In de bar van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord, Kruisstraat 15. Teogang: 
80 fr, abo's gratis. Org.: VSVK. 

vr. 7 aprfl BRUCCE: VU-ledenfeest 
in OCMW-Dienstencentrum Van Volden, 
Boeveriestraat te Brugge. Eregast: Geert 
Bourgeois. Receptie om I9u. Breugelmaal-
tijd om 20U.30. Deelname: 500 fr. Info: 
Hllde Jaques, 050/33.80.55. Org.: VU-arr 
Bruggo-Torhout-Oostkust. 

vr. 7 april DiKSIMUlDE: 'Hoe nor
maal is paranormaal?' door Mare Braem. 
Om 20u. in Kasteelhoeve Viconia, Kasteel-
hoevestraat 2 te Stulvekenskerke. Org;: en 
info: FVV, 09/223.38.83. 

za. 8 april DIKSMUIDE/ Concert: 
een muzikale trip door Latijns-Amerika met 
de groep Con Junto. Om 20u. in Kasteel
hoeve Viconia, Kasteelhoevestraat 2 te 
Stulvekenskerke: Org. en Info: FVV, 
09/223.38.83. 

ZO. 9 april DIKSIUUIDE: Politiek 
debat: vrouwen in de politiek. Met o.m. Els 
Van Weert. Om 10u. In Kasteelhoeve Vico
nia, Kasteelhoevestraat 2 te Stulvekens
kerke. Org. en Info: FW, 09/223.38.83. 

zo. 9 april WEVELCEIU: Jaarlijks 
arrondissementeel feest van Kortrljk-Roe-
selare-Tielt. In aanwezigheid van nationaal 
VU-voorzitter Geert Bourgeois en Vlaams 
parlementslid Chris Vandenbroeke. Vanaf 
11 u. in het Vijverhof, Marremstraat 3 te 
Wevelgem. Deelname 550 fr., kinderen 300 
fr. Vooraf Inschrijven via lokale afdeling of 
tel. 051/30.10.39 of 056/42.53.60 ('S 
avonds) of storting op rek. 853-8094715-
19. Org.: Arr. KRT. 

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

Di. 11 april IZECEM: Uiteenzetting 
door Peter Depoorter over 'Etiquette'. Om 
20u. in De Drie Gezellen, Mentenhoek-
straat. Org.: FW. 

Wo. 12 april BRUGGE: Muziekvoor-
dracfjt door Frans Herman over 'De taal 
van de muziek'. Om 15u. In de Magdalena-
zaal, Violierstraat 7 te Brugge. Deuren om 
14u. Org.: VVVG-Brugge-Zuld. Info: 
050/38.35.12. 

Ma. 17 april BRUGGE: Culturele 
wandeling door de Brugse binnenstad 
o.l.v. O. Dombrecht. Org. en Info: VWB-
Brugge-Zuld, tel. 050/38.35.12. 

Dl. 18 april IZEGEM: 'De zon gaat 
niet onder'. Een levensverhaal door Walter 
Vermote. Om 14u.30 In De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org;: WVC. 

20 april HOUTLAND: Op 26 mei 
maakt VWG-Houtland een busultstap naar 
de Vlaamse Ardennen. Inschrijven kan tot 
20 april! Deelname: 1.000 fr info: VWg-
Houtland, regio Torhout en Zedelgem. 

DO. 20 april BRUCCE: Paul De Rid
der over 'België heeft vanaf haar ontstaan 
in 1830 Brussel verfransti". Om I5u. in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: Informativa 
vzw. 

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

WO. 26 april BRUCCE: Voordracht 
door Johan Van Iseghem over 'Humor bij 
Gezelle'. Om I5u. in de Magdalenazaal, Vlo-
llerstraat 7. Deuren om 14u. Org. en info:-
VWG-Brugge-Zuid, tel. 050/38.35.12. 

Za. 29 april IZECEM: Cabaretier 
Karel Declercq In de feestzaal van het Ize-
gems Sint-Jozefscollege. Om 20u. Org.: 
Comité Vlaams Zomerfeest. Info en kaar
ten: Joris Verbeke, 051/30.48.08. 

Za. 6 mei KORTRUK: Geleid bezoek 
aan het Museum van Ename en de archeo
logische site. Verzamelen om 14u.20 aan 
de Ingang van het museum van Ename (op 
20m van de kerk). Met gids, betaald door 
de afdelingskas. Org.: FW-KortrlJk. 

OOST-VLAANDEREN 
Di. 11 april DE PINTE: Gespreks-

avond met Geert Bourgeois over 'De Volks
unie In de 21ste eeuw'. Om 20u. In 
Gemeentehuls De Pinte. Org.: VU-arr Gent-
Eeklo. 

za. 15 april AAiCEM: Eetfestijn van 
VU-Burst-Bambrugge-Aalgem. Van 18u.30 
tot 21u. in zaal Torengalm, Dorp Aalgem. 
Deelname 350 fr, kinderen 200 fr Ook op 
16/4 van llu.30 tot 14u. Kaarten bij Jan 
De Vuyst (053/62.32.80), Rudy Van 
Droogenbroeck (053/62.68.99) en Christi
na Smekens (053/62.73.89). 

za. 15 april ZELE: viering 20-jarlg 
burgemeesterschap van Jozef De Bruyne. 
Groot steakfestijn vanaf 19u. in zaal 
Parochiehuls (naast de kerk) te Zele Hui-
velde. Ook op 16/4 vanaf 1lu.30. Aperitief 
en chateaubriand voor 450 fr Kinderen: 
koninginnehapje- 250 fr Org.: VU-Zele. 

za. 15 april NINOVE: Paasfeest van 
VWG-NInove. Om 12u. in De Pennelekker, 
Nlnoofsesteeenweg 22 te Denderhoutem. 
Uitgebreid menu aan 1.000 fn p.p., nlet-
leden 1.150 fr Storten op rek. 979-
1300520-46. Meer Info: 054/33.43.47. 

za. 29 april NEVELE: Iste Nevelse 
Grootse Oberbayernavond 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 f t ; 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. 

Zo. 30 april LAARNE-KALKEN: 
Jaarlijkse dagtrip van VU-Laarne-Kalken. 
Bestemming: DIest. Inschrijven vóór 23/4 
bij F. Van imschoot, (09/369.50.45). Deel
name 1.400 fr. (volledig dagarrangement 
met bus en mddagmaal). Niet-leden: 1.450 
fr. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 7 april SCHERPENHEUVEL-

ZICHEM: Gemeenteraad. Om 20u.30. Info: 
Robert Janssens (013/78.19.21) of Willy 
Kalokellnos. 

Zo. 9 april WEZEMBEEK-OPPEM: 
Pasta-festijn van 11u.30 tot 20u. in GC De 
Kam, Beekstraat 172. Org.: Demokraten 
Wezembeek Oppem. 

Zo. 9 april SINT-MARTENS-BOOE-
GEM: Pannenkoekenfeest en Boterham
men op zijn Pajots. Van 15 tot 20u. In zaal 
Solleveld te Sint-Martens-.Bodegem. Org.: 
vu-SInt-Martens-Bodegem, Groot-Dllbeek 
en VOLKS. 

Za. 15 april ASSE: Jaarlijks vu-
etentje. Vanaf I8u. In Zaal Toverfluit, 
Gemeenteplein te Asse. Ook op 16 april 
van llu.30 tot I6u. en op 17 april 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 
Anclaux. Org.: VU-Zaventem. 

Za. 15 april GRIMBERCEIM: Jaarlijks 
Lente-etentje. In de Sporthal, De Singel te 
Strombeek-Bever vanaf 17u.30. Ook op zo. 
16 april vanaf l lu.30 tot I5u. org.: VU-
Croot-Grimbergen. 

za. 29 april SINT-PIETERS-LEEUW: 
Breughelbuffet. Vanaf I7u. In zaal Morlau, 
Rink 30. En wat gebeurt er rond 20u??? 
Org.: vu-Sint-Pieters-Leeuw. 

Vr. 5 mei AARSCHOT: Cespreks-
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. Mercler-
straat 23 te Aarschot om 20u. Met 'Zak
doek'. Inkom 200 fr, wk 150 fr. Info: tel. 
Mario Bergen, 016/56.40.59. 

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

met Bert Anclaux. Om 20u. in CC De Markt
hallen. Org.: Vlaamse Kring Herk-de-Stad. 

zo. 9 april HASSELT: 'Babbel
buffet'. Brunch in 'De Biekaar', St.-Jozefs-
plein 8 te Tuilt-Hasselt. Van 11 tot 14u. 
keuze aan zelfbereide heerlijkheden. 
Inschrijven tot 1 april bij Frieda Brepoels 
(011/23.30.59) tijdens de kantooruren. 
Org.: VU-Hasselt. 

ANTWERPEN 
Vr. 7 april KALMTHOUT: FVV-

Kalmthout gaat op weekeinde te stulve
kenskerke. Op 7, 8 en 9 april. 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: lOO frp.p. Info: Jan De 
Scheerder, 03/236.45.40 of Martha De 
Coninck, 03/322.08.06. Org.: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling. 

Za. 15 april WOMMELCEM: 17de 
Plantenruildag. Vanaf 13u. bij Sonja Mal-
doy. Kastanjelaan 4 te Wommelgem. Met 
deskundig advies van Walter Wessels en 
muziek door Werner Allx. Gratis toegang. 
Org.: KK Jan Puimège. 

WO. 19 april BERCHEM: FVV 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). Inschrijven vóór 1 april bij Monique 
Van Den Bsoch (03/230.77.59 - tussen 18 
en 19u.!). 

vr. 21 april VOSSELAAR/ Tentoon
stelling EuskadI (Baskenland) om van te 
houden - Vlaanderen maitatzeke (om van 
te houden). Tot 30 april In de Glzaenstraat 
van het Gemeentenhuls, CIngel, 7. Toe
gang gratis tijdens openingsuren gemeen
tehuls, info: Joris Frederickx, 
014/61.38.67. 

WO. 26 april TURNHOUT: Vlaams 
volksvertegenwoordiger Chris Vanden
broeke over 'Vlaamse identiteit gisteren, 
vandaag en morgen'. Om 20u. In CC De 
Warande. Toegang gratis. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout. Info: Klara Hertogs, 
014/72.45.^9. 

WO. 10 mei KALMTHOUT: Cher-
chez la femme. Een vrouwenwandeling In 
de Brusselse binnenstad. Plaats, prijs 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: 
40 fr (-12J. gratis). Org.: Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfc 
Info: Joris Frederickx. 014/61.38.67. 
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Mechels 
houtsnijwerk 

en design 

In Mechelen lopen drie tentoonstellingen 
met het meubel als onderwerp In een 
eerste luik wordt teruggeblikt op de oor
sprong van de Mechelse houtsmjderstradi-
tie die op het einde van de middeleeuwen 
startte met de aanmaak van intussen 
wereldberoemde poppen In de I6de 
eeuw werd Mechelen bekend voor zijn 
houten renaissancebeeldhouwwerk Hier
uit presenteert deze tentoonsteUing 
goede voorbeelden, afkomstig uit binnen-
en buitenlandse verzamelingen We ont
dekken hieruit de evolutie van laatgotiek 
naar vroegbarok, interessant is ook de 
geografische en kunsthistonsche context 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de typische modellen van vrouwenbeel
den, de Mechelse meestertekens, specifie
ke beeldengroepen, de gekende 'besloten 
hofjes' als unieke huisretabels en de aan
kleding van beelden 

In de penode 1510-1530 kan te Mechelen 
gesproken worden van een 'meuwe sculp
turale productie' Stihstisch sluit deze 
beeldsmjkunst nog duidelijk aan bij de 
late-gotiek Kenmerkend voor de eerste 
van deze werken is zeker het vnj kleine for
maat, dat de beeldjes voorbestemde voor 
pnvé-devotie en plaatsmg in een huisal-
taar Opvallend wordt wel de voelbare aan
wezigheid van het lichaam van de afgebeel
de en de kleding, die het hchaam verder 
profileert en de houding ondersteunt 
Tijdens het tweede en derde kwart van de 
I6de eeuw werd de sculpturale bedrijvig
heid in de Dijlestad sterk opgedreven In 
eerste instantie werden de beelden groter, 
tussen 60 en 85 cm Ze staan luet langer 
op voetstukken en de anatomische ver
houdingen worden exacter 
Duidelijke stijlkenmerken zijn het algeme
ne uitzicht van het kleed (met opgctruk-
ken bovenkleed, de mantel, de V-vormige 
plooien op de buikstreek), de contrapost-
houding met het zwaartepunt op heup
hoogte, de uitrusting van 'Mana met Kind' 
met kronen, scepter en wereldbol en de 
hiërarchische houding van het Jezuskind 
Tot dit model hoort het werk van de tot 
dusver onbekende artiest, aangeduid als de 
'Meester met de vijfpuntige ster' (zijn 
merkteken) 

De beeldproductie uit het laatste kwart 
van de I6de eeuw sluit qua typologie en 
modelé zeker aan bij de vorige penoden, 
doch de variatie in algemene opvatting, 
details en afmetingen wordt veel groter 
De drapenngen worden zwaarder en de 
anatomische verhoudingen nauwkeuriger 
Er wordt nu zeker meer ruimte gelaten 
voor de individuele verbeeldingskracht 
van de kunstenaar 

MEUBELEN 

De Mechelse meubelmjverheid genoot van 
de eerste decenma van de 19de eeuw tot 

diep in de 20ste eeuw een wereldwijde 
weerklank Zo was onder meer in de Ver
enigde Staten de vraag naar deze stevige 
meubelen in neostijlen bijzonder groot 
De tentoonstelhng plaatst het stijlbegnp 
'Mechels meubel' in zijn enig juiste con
text Het grng hierbij inderdaad met om 
een specifieke meubelsoort, maar om een 
kwaliteitslabel, gevestigd op degelijkheid 
en traditioneel vakmanschap 
Niet te vergeten dat de meubelbedrijvig-
heid in Mechelen ook een belangnjk soci
aal en economisch gegeven was 
Onder de titel 'Meubelen uit Mechelen 
1820-1960' belicht deze tentoonstelling 
via meubelstukken en hele -ensembles uit 
burgerhjke inteneurs een alleszins boei
end, zowel stilistische als sterk gevarieerd, 
van de aanzienlijke productie van Mechel
se meubelmakers 

Dit njke aanbod werd aangevuld door 
reproducties en tekeningen Ook het spe
cifieke productieproces, het gereedschap, 
de neventechnieken en de aanvoerstoffen 
worden in deze expositie belicht Dit 
behelst ook de bekleding van zetels en 

stoelen, niet zelden met kostbare matena-
len zoals goudieder, fluweel, zijde en 
damast 
In een aparte afdeling worden meubelen 
van de meuwe stijl uit het Interbellum 
getoond Ook de bijhorende inteneurele-
menten knjgen aandacht 

HEDENDAAGS DESIGN 

De afdeling 1940-1960 toont zowel meu
belen van belangnjke Mechelse als van 
andere Belgische ontwerpers Zo gaat het 
van het zogenaamde 'fifties-meubel' in 
ons land over Alfred Hendrtckx (1931) en 
'Belform', Marcel-Louts Baugniet (1896-
1995), Gaston Eysselinck (1907-1953), 
Wtlly Van Der Meeren (1923) en Tubax, 
het sociale meubel volgens Emiel Veran-
neman (1924), het getemperd modernis
me van/os De Mey (1928), de anstocra-
tisch-modeme meubelen nn Jules Wab-
bes (1919-1974) tot de meubelontwerpen 
van Renaat Braem (1910) en Lucten 
Engels (1928) 
Al deze meubelen staan opgesteld m 'kijk-

appartementen' waann ook designobjec
ten, keramiek en textiel uit de verschillen
de penoden hun plaats knjgen Dit wordt 
nog verder aangevuld met originele docu
menten, werktekeningen, publicaties 
publicitaire folders en affiches 
In een tweede afdebng over de jaren 
'1990-2000' wordt een overzicht gegeven 
van de succesnjke hedendaagse Vlaamse 
ontwerper-architect-designer Maarten 
Van Severen Dit oeuvre is veelzijdig en 
karaktenseert zich door vakmanschap en 
experimentele aanpak Naar aanleiding 
van deze expositie schreef Geert Bekaert 
een interessante monografie 

Dirk Stappaerts 

°» Het Meubelse Meubel. Van hout
snijwerk tot design. Tot 7 mei 2000 in 
bet Museum Schepenhuis, het Cultu
reel Centrum Antoon Spinoy en de 
Garage, alle op loopafstand van 
elkaar in het centrum van Mechelen. 
Open van wo. tot zo., van 10 tot 18u. 
Op di. van 10 tot 22u. Gesloten op 
maandag Info: 015/29.40.30. 
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Wat doet iemand die mijmert' Scènes en dro
men van vroeger en nu opvoeren' Worden er 
wat draden duidelijk? Een gestructureerd net
werk? Een visionair woord dat de bokken en 
de schapen scheidt? Jacques Claes n929) 
beantwoordt deze vragen al mijmerend 
Zijn afscheid van de professorale toga bood 
hem de gelegenheid om dit breekpunt aan 
een bezielend vervolg te koppelen Hij staat 
stil bij de waargenomen verandenngen De 
lezer kijkt door de ogen van Claes mee De 
auteur rekent de ik-figuur en de aandacht 
voor het 'nu' met tot de twistpunten Toch 
ziet hij '«/oidoende hartverwarmenae moge
lijkheden in onze beschaving Nostalgie én 
hoop De richting van het wonder wordt 
nog steeds gewezen, zoals in volgend citaat 
over Sinterklaas 

,,0p een bepaald moment kom je er achter 
dat de goedheilige man eigenlijk met 
bestaat Wie dan cynisch zijn geloof in Sm 
terklaas leest, lijdt ernstig verlies De kans 
ligt er - of is het genade - op dat moment 
dieper in Sint-Nicolaas te gaan geloven, in 
het wondere gebeuren dat mensen elkaar 
op 6 december - het kan elke dag zijn - zom
aar een stukje hemel bezorgen ( ) Wie 
Sint-Nicolaas op die manier verliest en vindt, 
wint de etappe van goedgelovigheid tot 
gelovigheid " (biz 81) 

Wie van mijmenngen houdt, hetzij als licht 
op de auteur, op de wegvliedende eeuw of 
om mee te mijmeren, heeft aan dit boek 
een prettige bondgenoot 

ONDERBROKEN TRADITIE 
In een tamelijk academische stijl stelt Lieven 
Boeve, jong docent systematische theologie 

(Leuven), dat de discontinuïteit moet voor
gaan op de continuïteit, wil de chnstelyke 
traditie nog toekomst hebben Hij schrijft het 
nauwelijks voorzichtiger Hij sluit aan by de 
nieuwe theologie, die voor het jongste con
cilie (1962-1965) reeds werk maakte van een 
contextuele benadenng van het woordge-
beuren In navolging van enkele denkers, die 
soms te eenduidig overkomen, heet hy onze 
tyd 'postmodern' De term, die in de kunst
kritiek opdook, staat nu voor de verwerping 

openstaan voor het andere, vooral voor uit
gestotenen, zoals Jezus deed Ze moet 
nagaan wat er van het andere in het chnste
lyke verhaal met gerespecteerd wordt Ten
slotte moet ze de werkzaamheid van Gods 
genade herkennen en bevestigen in elke 
openbrekende andersheid Zo is de 'onder
broken traditie' God op het spoor Deze God 
IS thans veeleer aanwezig als verborgen God, 
als slechts beperkt verwoordbaar geheim 
Is de postmoderne rouwbnef van de grote 

Hebben goede 
gedachten toeicomst? 
van de hegemonische en homogeniserende 
verschynselen in de cultuur de wereld van 
de wetenschappen, de mediawereld, de poli
tiek, de taal, de functionele organisatie 
Terwyl in Algiers auteurs vermoord worden 
omwille van de band tussen hun woord en 
hun maatschappu, zien postmodernen de 
band tussen taalgebeuren en te 'vertalen' 
gebeuren losser, /̂ anf achterna 
Lieven Boeve meent dat, op het verhaal van 
het doorgeschoten kapitalisme na, alle 
grote verhalen doodziek zyn = de moderni
teit (emancipatie en vooruitgang), de grote 
verhalen van de godsdiensten, de ideologi
sche verhalen Welk chnstendom betekent 
morgen nog wat? 

OPEN VERHAAL 
De academicus pleit voor een 'praxis van het 
open chnstelyk verhaal' Die praxis moet 

verhalen met te intellectueel-modieus? 
Horen de vruchten van de moderniteit op 
het vuilblik van de geschiedenis de nationa-
lismen voorop? Postmodern wordt hier a-
histonsch, arbitrair (Gramsci) 
De pluraliteit, de individualisenng, de secula-
risenng en het pnmaat van de markt vragen 
naar meer uitgewerkte aanwezigheidsmo-
dellen Ze postmodern noemen verheldert 
met echt Dit neemt met weg dat het open 
chnstelyk verhaal van Lieven Boeve tot de 
goede gedachten behoort 

Mare Cels 

c» Mijmeren over de twintigste eeuw. Jac
ques Claes. Ultg Peickmans, Kapellen, 1999. 
174 bIz. 595 fr. 
c» Onderbroken traditie. Lieven Boeve. 
Reeks Mens en Tljd. Ultg. Peickmans, Kapel
len, 1999. 164 bIz., 595 fr. 
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P en goedgeschreven, volumineuze historische roman 

geput uit de eigen geschiedenis... Wat kan een 

boekenliefhebber zich nog meer wensen? Zo'n boek werd 

geschreven door Vic De Donder, wij stellen het graag aan 

u voor! 

^ CULTUUR 4 

Met 

'Zonsverduiste

ring traven 

Brugge' ver

went Vic De 

Donder een 
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pubiielc. 
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Het verhaal van de moord op Karel de 
Goede is in Vlaanderen merkwaardig 
genoeg weinig bekend, terwijl het werk 
van Galbert van Brugge, die het relaas van 
de toenmalige gebeurtenissen heeft nage
laten, in het Franse en het Engelse taalge
bied gemeengoed is. Wat Vic De Donder, 
de auteur van 'Zonsverduistering over 
Brugge', er vergeet bij te vertellen is dat 
Hendrik Conscience reeds in 1860 een 
roman geschreven heeft over de 
Erembalden en diezelfde Karel de Goede. 
Conscience wilde met 'De Kerels van 
Vlaanderen' de Vlamingen een hart onder 
het riem te steken. Hij baseerde zich daar
bij op dezelfde tekst als De Donder en op 
de toenmalige wetenschappelijke kennis, 
een aantal studies van Kervyn de 
Lettenhove. In de zomer van 1999 gaf het 
Davidsfonds het verslag dat Galbert in 
zijn Geschiedenisreeks uit (redactie: 
Raoul van Caenegem, Bert Demyttenaere 
en Luc Devlieger). Maar laten we wel 
wezen, we vinden de poging van Vic De 
Donder om de feiten in een roman te ver
werken meer dan geslaagd en wij verheu
gen ons u dit werk te mogen voorstellen. 

NATIE IN OPKOMST 

Waarom? Die vraag geldt zowel de auteur 
als de door hem uitgeschreven gebeurte
nissen. Waarom schreef Galbert op wasta-
feltjes wat er in die bewogen dagen van 
1127 aan de hand was? Waarom werd de 
graaf, die met Vlaanderen zo veel goeds 
voor had, vermoord? Tenslotte, waarom 
was het statuut van kanselier van 
Vlaanderen zo belangrijk en wat hebben 
wij aan de noties 'horigheid' of 'vrijgebo
rene'? 

In al deze vragen ligt de kwaliteit van het 
boek van De Donder besloten. Daarom 
beginnen we bij de gebeurtenissen zelf. 
Vlaanderen was aan het begin van de 12de 
eeuw een natie in opkomst, sterker dan 
het Rijnland, Lombardije of de Provence. 
Nergens konden zich zoveel steden van 
zo'n omvang op zo'n kleine oppervlakte 
ontwikkelen als in Vlaanderen. 

onder de Elzassers, een grote stabiliteit 
zou bereikt worden en het werk kon wor
den verder gezet. De vrede werd aange
vuld met vrijheden, dat wil zeggen het 
recht van de steden om in hun eigen 
invloedssfeer recht te spreken en tol te 
heffen. De macht zou pas later gezien wor
den als iets dat door het volk wordt ver
leend. Maar dan reeds bestond de wens 
dat de macht van de vorst en zijn mede
werkers liefst niet te groot werd en dat het 
volk een eigen positie bekleedde. 

De moord op 
de goede Karel 

Chauvinisme? Daarvoor is de vertelde 
geschiedenis net iets te complex. De wel
vaart van een natie wordt niet gemaakt 
door een vorst, maar door de mensen die 
de welvaart voortbrengen. De rol van de 
vorst, zeker in de 12de eeuw, was het 
scheppen van de voorwaarden, die het 
mogelijk maakten dat mensen durfden 
ondernemen, dat zij wisten dat de risico's 
niet nodeloos bezwaard werden door 
onveihgheid, onzekerheid, politieke en 
maatschappelijke troebelen. Kortom, de 
rol van graaf en van instanties die in zijn 
opdracht handelden, bestond erin de 
vrede te bewaren. Roofridders werden 
door Boudewijn met de Bijl ofte Hapken 
en Karel de Goede mededogenloos ver
volgd. Toen was de graaf nog begiftigd 
met gezag dat van God kwam, zozeer dat 
Karel de Goede ervan zou gedroomd heb
ben van Vlaanderen een koninkrijk te 
maken. Gezien zijn eigen macht en de 
mogelijkheden van Vlaanderen is dat niet 
ondenkbaar. Belangrijk was dat na hem. 

E mile verhaeren is er weer 
Sinds kort is het Emile Verhaerenmuseum in 
Sint-Amands-aan-de-Schelcle weer open voor 
het publiel<. 
Er werd gekozen voor een nieuwe opsteliing 
van de vaste collectie om Emiie Verhaeren 
("1855 - t l 9 l6 ) met alleen (beter) te leren ken
nen als mens en als dichter maar om ook zijn 
activiteiten als kunstcriticus te ontdekken. 
Bovendien werd ruime aandacht besteed aan 
de vele Europese schrijvers en kunstenaars van 
eind 19de - begin 20ste eeuw die Verhaeren 
kende, en aan artiesten van iater die inspiratie 
vonden in zijn werk. Want nog steeds worden 
er gedichten van hem vertaald en nog steeds 
wordt hij gedoceerd aan universiteiten in het 
buitenland. 

Emiie Verhaeren verdient zeker een bezoekje. 
Hij heeft Vlaanderen in zijn (Franstalige) 
gedichten bezongen en internationale faam 
bezorgd. Een betere promotor voor Vlaanderen 
kan men zich niet inbeelden. Nadien (of 
ervoor) kunt u op de Sint-Amandse kaai namij-
meren en genieten van het uitzicht op de 
Schelde dat reeds op Verhaeren zo'n geweldige 
indruk maakte. 

o» Het EmIle Verhaerenmuseum, E. 
Verhaerenstraat 72 te 2890 SInt-Amands, Is 
open van 12 tot 19u. Tot 31 oktober op za., zo. 
en feestdagen. Van ljull tot 15 september op 
dl., WO., do., za. en zo. De toegang Is gratis. 
Gids beschikbaar op aanvraag bij de conserva
tor (Sophie Van Outryve, 052/35.08.05). 

De rol van Karel de Goede kan men ver
gelijken met die van bijvoorbeeld/oze/// 
in de 18de eeuw, ook hij voerde hervor
mingen door en wilde kapitaal mobilise
ren tot grotere welvaart van het volk en ter 
stijving van de (eigen) schatkist. Beide 
figuren zijn al te onbekend in Vlaanderen. 
Karel van Denemarken, zoals hij in het 
boek ook wel genoemd wordt, werd door 
Conscience niet echt zo positief beschre
ven. Die hield het in zijn opzet 
Vlaanderens zonen te herinneren aan ver
gane glorie bij de Erembalden. Dat was 
een clan van sterke figuren, die er sinds 
het midden van de elfde eeuw, in geslaagd 
waren belangrijke ambten als het kanse
lierschap en burchtheerschap van Brugge 
binnen de familie te houden. Die erfelijk
heid steunde op nepotisme, want de kan
selier was proost van het kapittel van Sint-
Donaas en dus clericus. Al werd met de 
zeden van de man niet altijd rekening 
gehouden, wettelijke en erfachtige zonen 
kon hij zijn ambt niet laten toekomen. Het 
diende dus via neven te gaan ... 

VERMOORD 

De graven van Vlaanderen hadden een 
zekere administratie nodig, al was het 
maar om de belening van heeriijke rech
ten bij te houden, of de opbrengsten van 
de eigen domeinen. In tijden van hon
gersnood zocht de graaf naar oplossingen, 
hij bedeelde broden en kleren maar 
bedacht ook structurele maatregelen om 
de honger duurzaam te bestrijden. 
Het conflict tussen de graaf en de 
Erembalden kan als volgt omschreven 
worden: om de rechtszekerheid te verho
gen en om zelf grotere greep te krijgen 
probeerde Karel de Goede horigen die 
onder zijn macht vielen, maar zich door 
verblijf in de stad eraan ontrokken had
den, opnieuw in de pas te doen lopen. 
Men kan dit weinig christelijk noemen of 
menen dat de vrijheid belangrijk is, maar 

uiteindelijk probeerde hij principieel de 
rechten van eenieder in stand te houden. 
Toch zat daarachter een min of meer ver
borgen agenda, want de Erembalden, die 
al zolang een greep hadden op het beleid 
en vooral op de inkomsten van de grafelij
ke schatkist begonnen het gezag van de 
graaf te ondermijnen. De kanselier lachte 
Karel zowat in het gezicht uit. De enige 
oplossing voor de graaf was dan ook de 
machtige kanselier uit te schakelen. Met 
wettelijke middelen was dat niet mogelijk, 
omdat de kanseher al te veel invloedrijke 
edelen van het graafschap in zijn macht 
had gekregen met vele en gulle grepen uit 
de schatkamer van de graaf. Toen het dui
delijk was dat de graaf de Erembalden uit 
hun ambten zou ontzetten, hun vele 
eigendommen zou aanslaan en hen zou 
laten berechten, konden zij niet anders 
dan zelf het initiatief nemen. De graaf 
werd vermoord in de vroege ochtend van 
2 maart 1127. Uitgever en auteur stelden 
hun boek op 2 maart 2000 in het 
Prinsenhof te Brugge voor... 

SLEUTELBEGRIP 

Er zijn merkbare verschillen met 'Kerels 
van Vlaanderen' omdat De Donder een 
enigszins andere invalshoek dan 
Conscience kiest. Bovendien heeft de 
auteur zich diepgaand gelaafd aan de 
wetenschappelijke literatuur over de 
twaalfde eeuw, het maakt zijn boek er 
alleen maar geloofwaardiger op. 
Het belang van de roman schuilt vooral in 
kleine details, die het Vlaanderen van 
toen, in onze ogen weliswaar nog primi
tief toch al heel erg vooruit op de tijd 
laten zien. Door het verhaal van Galbert 
met een aantal bijkomende verhaallijnen 
te mengen krijgen we een beter beeld van 
hoe het bestuur er toen moet hebben uit
gezien. De kernvraag blijft: wie diende de 
belangen van Vlaanderen het beste, Karel 
of de Erembalden? Ons komt het voor dat 
Conscience, die de kaart van de 
Erembalden trok en daarin de voorzaten 
van de vrijheid minnende Vlamingen zag, 
metterdaad het belang van billijk en goed 
beleid over het hoofd heeft gezien. De 
vrede, als noodzaak voor goed bestuur, 
was voor Boudewijn Ven Karel de Goede, 
net zoals voor Diederik en Filips van den 
Elzas een sleutelbegrip. 
Alleen zal de Vlaming, vanouds wantrou
wig tegenover het beleid en de bewind
voerders, deze lezing van de feiten mis
schien niet zo graag zien. Of: wie zal gelo
ven dat Karel de Goede echt een goede 
graaf was? 

Bart Haers 
<=* Zonsverduistering boven Brugge. 
Vic De Donder. Uitg. Davidsfonds, 
Leuven, 2000. 444 bh., 1.180 fr. Met 
stambomen en literatuurlijst. 
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D erichtgeving over Baskenland-in-Frankrijk is eerder 

schaars, toch bracht onze medewerker een aardig 

bericht uit het Pays Basque mee. Uit het Spaanse 

Baskenland bereikte hem dan weer de vrijlating, na 21 

jaar cel, van Kiko M. Apestegia. 

LANDUIT 

De belangrijkste eis van Noord-Basken is 
wel een eigen departement. Nu zitten ze, 
samen met Béarn, in het Département 
Pyrénées-Atlantiques. 
Frangois Mitterand beloofde vóór zijn 
eerste verkiezing tot president een eigen 
'Euskal Departamendua' in mil voor de 
stem van de Basken! Veel beloven en wei
nig geven, zo bleek achteraf. 

STUNT 

Later werd gesteld dat er een meerderheid 
gevonden moest worden voor het 
Département Pays Basque. Die kwam er. 
In elke gemeente spraken de verkozenen 
zich openbaar uit: vóór of tegen. Méér dan 
80 gemeenteraden, waaronder 64% van 
de burgemeesters, waren pro. 'L'appel des 
100' werd ondertekend door iedereen die 
'iets' betekende in Iparralde ('het noorde
lijke deel'). In januari 1999 stapten in 
Bayonne 6.000 manifestanten achter 
dezelfde eis op, terwijl er dat zes maanden 
later nog eens 12.000 overdeden. 

Op 14 maart jl. bij klaarlichte dag, gekleed 
in duidelijke, tweetalige T-shirts met de 
tekst 'Demokrazia Euskal Herriarentzat' -
'Département Pays Basque maintenant' 
repatrieerden een twintigtal Basken uit 
het gebouw van het Département 
Pyreénées Atlantiques in Pau de 21 zetels 
die aan de Baskische vertegenwoordigers 
toebehoren. De stoelen werden naar bui
ten gebracht, over de omheining getild en 

Kilte ii.ii^neiii 

BAHITOTA 
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gers af te raden naar de Cóte d'Azur op 
vakantie te gaan... 

KIKO VRIJGELATEN 

Op 16 maart jl., een maand na het ver
schijnen van het verslag over een bezoek 
aan een Baskisch gevangene (WIJ, 15 febr. 

Voor een Baskisch 
departement in Frani<riji< 

naar huis meegenomen. Vier actievoer
ders werden gearresteerd. De CRS, de 
doortastende oproerpolitie van onze 
Zuiderburen, nam ook nog eens 6 journa
listen voor ondervraging mee. Toen de 
perslui enkele uren later vrijgelaten wer
den mochten ze vaststellen dat de casset
tes uit hun videocamera's waren gehaald. 
Onze minister van Buitenlandse Zaken 

v^g^ii vaivaiiiiv,gaii-

jl. - 'Een half mensenleven in Spaanse 
gevangenissen') werd Kiko M. Apestegia 
vrijgelaten. Hij was de gevangene met de 
meeste dienstjaren in Spaanse cellen. 
In 1978 week Apestegia uit naar Noord-
Baskenland (Frankrijk) waar hij een jaar 
later werd gearresteerd. Bij zijn uitleve
ring aan de Spaanse autoriteiten werd hij 
gedurende tien dagen vernederd en gefol-

Precies op de dag dat Kiko zijn straf van 21 
jaar volledig had uitgezeten werd hij vrij
gelaten. Dit liep niet meteen van een leien 
dakje. Drie uur nadat in de penitentiaire 
instelling in Murcia het bevel tot in vrij-
heidsstelling was binnengelopen sloeg de 
gevangenispoort achter Apestegia dicht. 
Eenmaal op weg naar huis kreeg de hele 
familie, na enkele kilometers, nog een 
afscheidsgeschenk: een controle door de 
Guardia Civil. 

24 uur later stapte Apestegia in Pamplona 
samen met 1.500 anderen van de Plaza del 
Castillo tot aan de gevangenis op achter 
een spandoek waarop het dichterbijbren-
gen van Baskische gevangenen geëist 
werd. Na afloop werd hij geëerd met een 
aurresku-dans en bloemen. Wijzend op de 
aanwezige Spaanse politiemannen ver
klaarde hij: „Die psychopaten praten over 
geweld, maar niet over het geweld dat zij
zelf uitoefenen op een geïsoleerd per- 13 

H O O F D B R E K E R 
Opgave 7 

Horizontaal 

1.Laatdunkend, trots (10) 
7, Overal (4) 
10. Nederlandse zender (3) 
11. Aldaar (5) 
15. Moeder (2) 
15. Vaart verminderen (8) 
18. Eén druppel kan hem doen 
overlopen (5) 
21. Celijk (5) 
23. Alles draait rond die per
soon (10) 
24. Doorzichtige troefkaart (9) 
26. Het Spaanse zuiden (3) 
27. Bazige vrouw (2) 
28. Van onderen (2) 
29. Zout van salpeterzuur (7) 
33. Uitverkoren vaartuig van 
Antoine Denert (8) 
37. Strandzak (6) 
38. KaPouter (8) 
40. Tin (2) 
41. Beroep, ambacht (3) 
42. Geen weer om een hond 
door te jagen (7) 
46. Bestaat (2) 
47. West-Vlaamse jongen (6) 
49. Meisjesnaam (2) 
50. Hoofdkerk? Niet bepaald 
slim (3) 
51. Baskische terroristische 

afscheidingsbeweging (3) 
53. Compagnie (3) 
54. Voorzetsel (3) 
56. Masker (5) 
57. Belemmering (3) 
58. Bewerken tot leer (6) 
61. Voegwoord (2) 
63. Autoritair Argentijns staats
hoofd (5) 
65. In dit Engels stadje is men 
aan het lezen (7) 
66. Slerbloem (8) 
69. Welaan (2) 
70. Voorzetsel (3) 

Verticaal 
1. Piano (12) 
2. in orde (2) 
3. Deel van een vis (5) 
4. Zijn klant is koning (14) 
5. Tamboerijn (8) 
6. Gekleurde gemeente (4) 
7. Ten bedrage van (2) 
8. Daar komt verkrotting van! 
(9) 
9. Omwald (7) 
12. Grof, niet gedistingeerd (5) 
14. Spaans water (4) 
16. Europese ruimteorganisa
tie (3) 
17. verkeerd (3) 

19. Franse maarschalk, 
schoonbroer van Napoleon (5) 
20. Daar (2) 
22, Ad interim (2) 
25. Regel (4) 
50. Geestelijke vader van Peer 
Gynt (5) 
51. Rivierschip (3) 
32. Ter stede (2) 
33. AVV-.,. (3) 
34. Fries water (2) 
35. Hoofdstad van Catalonië 
(9) 
36. Weegt dit vat duizend kg? 
(3) 
39. Kwaadsprekerij (6) 
42. Jongensnaam (4) 
43. Plassen (7) 
44. Anagram van "doe" (3) 
45. Deze Italiaan woont In de 
hoofdstad (6) 
48. Kippenproduct (2) 
52. Voormiddag (2) 
55. Ons inziens (2) 
59. Gezellin van Lennon (3) 
60. Troefkaari; (3) 
62, Nomen nescio (2) 
64. Soort (3) 
67. Nuchter (2) 
68. Feeks (2) 

Oplossing opgave 6 

Horizontaal: 2. weeriicht; 8. Hevia; 9. ach; 10. ara; 12. kd; 13. IRA; 15. Arm 
Vlaanderen; 20. pure; 21. vie; 22, ode; 23. vol; 25. Serviërs; 27. rn; 28. ee; 
29. ketels; 30. ARD; 31. zee; 32, isolatie; 34. muze; 36. VL; 37. waterpis
tool; 43. neigen; 44. Lot; 46, Els; 49, tol; 50. totempaal; 55, melo; 56. 
agoog; 58. Frank Lateur 
Verticaal: 1. de; 2, wielertoeristen; 3, ea; 4, ladder; 5, ic; 6, chlro; 7, tra
nendal; 8. harp; 11. ra; 12. kniest; 14. teder; 16. muskletnet; 17. brees; 
18. Avila; 19, Nnzem; 24. leeuw; 26. bel; 33. let; 35. ea; 36. vlot; 38. Ee; 
39. PG; 40. ie; 41, snep; 42. ol; 45. toog; 47. laat; 48. sage; 51 oma; 52. 
eik; 53, mol; 54. LOU; 57. or. 

Hector Houdart is onze winnaar van deze week. Hij woont op de 
Aarschotse Steenweg 358 te 3012 Wllsele en krijgt binnenkort zijn prijs 
thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing van opgave 7 verwachten wij ten laatste 
op maandag 17 april a.s, op ons adres: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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FOCUS OP HET ZUIDEN 

'Focus op het zviden' is de naam van het 8ste Mondiaal 
Filmfestival dat in Turnhout loopt van 28 april tot 7 mei. 
Gedurenüe deze Hen dagen zijn zo'n vijftigtal 'zuiderse'films te 
zien. Oude bekeruien, maar ook nieuwe waarden die een echte 
kans verdienen De festivalverantwoordelijken maakten een selec
tie die er wezen mag. Enkele uitschieters. 
Zo is er onder meer 'Kadosh', de Israëlisch-Franse coproduktie van 
Amos Gitai die al he' Filmfestival van Gent opende. De Frans-
Egyptische coproduktie 'L'Autre' van Youssef Chahine is een politiek 
en sociaal pamfle' dat zich kant tegen terrorisme, multinationals 

NIEUW IN DE BIOS 
en de VS als leider van de Nieuwe Wereld Orde. In sommige 
Arabische landen zullen ze van dit soort stereotiepen ongetwijfeld 
smullen. 'Le vent nous emportera' kreeg in Venetië de Grote Prijs van 
de Jury en de prijs van de Internationale Pers. Dat was vooral te 
danken aan regisseur en scenarist Abbes Kiarostani die in Cannes 
'97 reeds een Gouden Palm kreeg voor 'De smaak van kersen'. 
'El coronel no tiene quien le escribe' is een Mexicaans-Spaans-
Franse coproductie en een ongelooflijk mooie adaptatie van het 
boek van Gabriel Garcia Marquez. Dit verhaal over de herinne
ringen en valse hoop van een oudgeworden paar, verdient tenvol-

le veel grote schermen in alle grote steden en niet alleen die van 
het festivalcircuit. De Britse 'East is east' van Damien 0'Donnell 
werd enkele weken geleden in deze kolommen al besproken. 
'Harem suare', een Italiaans-Frans-Turks drama van Feran 
Ozpetek, is een exotisch verhaal van een Turkse harem in het begin 
van de twintigste eeuw. De liefdesverhouding tussen een odalisk 
en een eunuch die samen de macht willen verkrijgen in diezelfde 
harem. Nogal chaotisch en helemaal niet van de kwaliteit van zijn 
debuutfilm 'Hamam-Het Turkse bad'. 
Voor meer info over 'Focus op het Zuiden': tel 014/41.94.94, 
fax 014/42.08.21, e-post: Opendoek@warande.be of 
www.warande.be/film Willem Sneer 

• MEDIA ^ 

Fluke Op een dag wordt Tom door zijn vriend 
aoodgereden. Op hetzelfde monnent wordt een eindje 
verderop in de straat een hondje geboren. Dat beseft 
mereen dat het in een vong ieven een mens was en dat 
her 'eel za mioeten leren Ameril<aanse familiekomedie 
van Carlo Cariei uit 1995, met Nancy Travis, Max 
Pomeranc en Matthew Modine. Zat. 8 april, Ned. 1 om 
22U.55 

^'Srrv Eraser FBl-agent Kruger is een expert in het 
beschermen van getuigen. Wanneer binnen zijn sys
teem een verrader opduil<t, wordt Krugers job ievens-
gevaariijl< en moet hij vluchten. Ameril<aanse actiethrii-
ler van Charles Russeli uit 1996 met Arnold 
Schwarzenegger, James Caan en Vanessa Williams. Zon. 
9 april, Kanaal2om2lu.25 

"^^ri^ What's eating Gilbert Grape? Amerikaans psy
chologisch drama van Lasse hallstrom uit 1993 naar een 
roman van Peter Hedges. Met Johnny Depp, Darlene 
Cates, Leonardo DiCapno en Mar/ Steenbruggen Gilbert 
nrgnP iPirll- oon caai jpx/pntip hji \MprV\^ in rjo nlaa^cplii^p 

kruidenierszaak, waar hij een affaire heeft met zijn 
bazin. Wanneer de knappe Becky zich met haar oma in 
de stad komt vestigen, neemt Gilberts leven een nieu
we wending. Maan. 10 april. Kanaal 2 om 20u.55 

^'srsv Zembla: De zaak Ajax De voetbalvereniging Ajax 
bestaat dit jaar honderd jaar. Een aantal supporters 
vindt dit geen reden tot feestvieren, want zij hunkeren 
naar de 'goeie ouwe tijd' in het stadion 'De Meer'. DIns. 
11 april, Ned. 3 om 21 u.18 

tt 

i Robin Williams en Jeff 
Bridges In 'The Fisher 
King', woens., 12 
apm, Canvas om 
20U.55 

^•^=!J Histories: Liefde In tijdens van oorlog Eerste 
deel van een 5-deiige documentaire van Michael Kioft 
(Spiegel TV) waarin een poging wordt gedaan om door 
te dringen tot het privé-leven van Adoif Hitler en - voor 
zover die met Hitlers intieme kring te maken hadden -
van Hermann Coering en Joseph Goebbels. Dond. 15 
april. Canvas om 20u.55 

^«^S/ La Promesse Belgisch-Franse dramatische fiim 
van Luc en Jean-Pierre Dardenne uit 1996. Met Jérémie 
Renier, Olivier Gourmet, Asslta Ouedraogo e.a De 15-
jarige Igor werkt voor het aannemersbedrijf van zijn 
vader dat op iliegalen draait Wanneer de immigratie
dienst een bezoek brengt aan de bouwwerf, valt een 
Afrikaan van de stelling De vader iaat hem cremeren en 
begraaft hem onder cement. Zonder dat zijn vader hier
van op de hoogte Is, beloofde igor aan de stervende om 
voor zijn vrouw en kind te zorgen ... Vrij. 14 april, Ned. 
3 om 23U.20 
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In beeld geweest 
'Van de nood een deugd maken', veel 

beter kan je ons inziens het initiatief van 
TV-Iimburg niet omschrijven. Wie tegen
woordig nog niet heeft genoten van enke
le minuten lokale, regionale of landelijke 
bekendheid op TV heeft ofwel verschrik
kelijk veel pech gehad of is misschien een 
boeiend mens. Maar als toch iedereen op 
TV wil komen, kan je daar dan niets aan 
verdienen? Jawel, zo blijkt want op TV-
Limburg is er nu 'TV Publiek'. Mensen die 
dat willen kunnen tegen de prijs van 999 
fr. per 30 seconden hun ding komen doen 
op de regionale televisie. Kinderen beta
len slechts 499 fr. Kosten heeft TV-Limburg 
zo goed als niet: kandidaat TV-persoonlijk-
heden moeten zelf het beeldmateriaal 
leveren. Alles kan behalve politieke bood
schappen en 'onfatsoenlijk materiaal'. 
Mooi beloften en dito borsten maken op 
^ „ i : _ - l ™ , „ f „ l „ . . . „ : 1 . . . , -

Dat er naar de regionale omroepen 
wordt gekeken, is een zekerheid. 
Dagelijks kijken ruim 1,2 miljoen 
Vlamingen van 15 en ouder naar de regio
nale televisie. Vooral WTV, Focus en TV-
Limburg doen het goed, met een bereik 
van 30% en meer. 

Hugo De Ridder heeft een nieuw boek 
uit en dat is altijd goed voor een hele 

resem interviews. „Eind jaren zeventig 
hadden we bij De Standaard een regel: 
zelfs al is een bericht juist, we schrijven 
het niet wanneer het ernstige particuliere 
belangen schaadt zonder dat het een 
dwingender algemeen belang dient. 
Tegenwoordig is men al blij wanneer het 
bericht juist is" luidt het in De Morgen 
Boeken van woensdag 29 maart jl. De 
'Correcties en aanvullingen' kwamen in 
een hoofdartikel van De Standaard. 
In een interview in Humo (28 maart jl.) 
maakt de gewezen De Standaard-journa
list zich dan weer druk over de emocratie 
en de manier waarop journalisten daarop 
inpikken. Ofschoon zijn opmerkingen 
niet geheel onterecht zijn, blijven ze 
vreemd klinken uit de mond van iemand 
die zijn boeken blijkbaar altijd eerst door 
politieke (CVP-)kopstukken liet nalezen 
vüöraicer ze tê liten vèfScnijneii... 
' TVl en Studio Brussel hebben sinds 
kort een eigen 'internetwinkel'. Via de 
VRT-website is het mogelijk om kanaalge
bonden producten (video's, CD's, petten, 
jassen,...) aan te kopen. Later volgen ook 
de andere netten en stations. 

Vorig jaar werden er op internetsites 
in België voor 194 miljoen fr. advertenties 
geplaatst. Dat is een stijging met ruim 

Ceena Lisa maakte de overstap van VTM naar 
VRT en wordt daar omroepster 

130% t.o.v. 1998. Verwacht wordt dat er 
dit jaar 450 miljoen fr. en in 2001 bijna 
een miljard fr. naar advertenties op het 
net zullen gaan. Vorig jaar werd in de tra
ditionele media voor 67 miljard fr. adver
tentieruimte gekocht. 
•'• De actie 'Levensüjn', dit jaar ten bate 
van astma-patiënten, bracht ruim 200 mil
joen fr. op. 

i - Melden we, tot slot, dat bij Kluwer in 
de reeks 'Mediadossiers' het jaaroverzicht 
van 1999 verscheen. Het bevat bijdragen 
over 'media' en 'communicatie' in de 
breedste zin van het woord die bij elkaar 
zijn geschreven onder redactie van Guy 
Freiermuth. 

'Trendspotting' heeft tot doei ons, 
nijvere werkers, op de hoogte te 
houden van die trends in de maat
schappij waarvoor wij geen oog 
meer kunnen hebben. Aan Nic 
Balthazar üe zware taak om ons door 
het steeds veranderende landschap 
te loodsen. Vanavond gebeurde dat 
door de wereld der tieners, een leef
tijd waar wij tegenwoordig - steeds 
verder wegzakkend In wat damesbla
den wei eens 'midlifecrisis' plegen te 
noemen - met enige heimwee naar 
terugkijken. Om dan op het openba
re kwaiiteitskanaal te horen zeggen 
dat je met 25 ai geen jeugd meer 
bent en op je dertigste ai helemaal 
een oude lui. 

Of in onze tienerhoogdagen, die zich 
ergens midden jaren '80 situeren, 
alles zoveel beter of slechter was, 
konden we na het bekijken van 
'Trendspotting' onmogelijk zeggen. 
Veel lijkt er ons alleszins niet veran
derd. Dat 'Trendspotting' dat wei 
vond heeft meer te maken met het 
standpunt van waarnemer. Alsof het 
om een opzienbarend iets ging ver
kondigde het programma dat de jon
geren van nu veel meer vertrouwd 
zijn met allerlei nieuwe vormen van 

communicatie. Nogal wiedes: die 
middelen zijn nu ter beschikking. 
Alles gaat natuurlijk wel veel snelier 
en ook de schaal waarop het gebeurt 
is veel groter. Getuige daarvan een 
jonge Slovaakse die in een Brussels 
cybercafé haar electronische post 
kwam ophalen. Een kaartje schrijven 
deed ze naar eigen zeggen alleen 
nog bij bijzondere gelegenheden. 

spotting' ais trends op ons afstuur
den was de minst besproken deze 
van de doelgroepmarketing. Jonge
ren hebben veel geld waarover ze vrij 
kunnen beschikken. Ze geven het uit 
aan kleding, muziek en uitgaan. En 
daar willen alle producenten het 
hunne van meepikken. Hoe ze dat 
precies doen, en welke overwegin
gen daarbij worden gemaakt, kregen 

Oude trends in 
nieuwe zal<l<en 

Trendspotting, dinsdag 29 maart 2000, Canvas 

Een andere jongeling was blijkbaar 
eigenaar van zo'n café vol compu
ters. We hoorden hem spreken over 
rollenspelen en chatten, het wereld
wijd met eikaar leuteren vla de com
puter. En ja: daaraan zuilen mensen 
verslaafd raken, zoals er ook gokkers 
zijn en alcoholisten en rokers. 
Overdrijven is nooit goed geweest 
en ook hier zou je dan weer kunnen 
spreken over een oude trend in 
nieuwe zakken. 
Van alle nieuwigheden die 'Trend-

we jammer genoeg te weinig te zien. 
Deze aflevering van 'Trendspotting' 
had overigens in haar geheel zo wel- • 
mg diepgang dat we ons na afloop 
afvroegen of de verspreiding via 
TV1, het verbredende net, niet meer 
ware aangewezen. Wil je het thema 
jongerentrends min of meer uitdie
pen dan vereist zoiets een thema
avond. Maar daar kan je, met al die 
Champions League-toestanden 
natuurlijk niet aan gaan zitten ... 

Krik 
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UEFA-imperialisme 
Vorige week werd op het internet de webstek van Euro 
2000 voorgesteld (www euro2000 org) Men vindt er alle 
inlichtingen over wedstrijden, ploegsamenstellingen, 
enz voor het komende Europees voetbaltornooi dat in 
juni ek in de Lage Landen wordt georganiseerd 
De gebruikte talen op de webstek zijn Engels, Frans en 
Duits Geen Nederlands dus' Ook de andere deelnemende 
landen kunnen de pot op' 
In de organiserende landen Nederland en België leven 21 

miljoen Nederlandstaligen, zij zijn voor de organiserende 
UEFA en de Hollandse en Belgische voetbalbonden van 
geen tel Heeft de Hollandse koopmanszucht het weer 
gehaald op het respect voor de Nederlandse taaP Van de 
Belgische voetbalbond moet men met verschieten, 
Vlamingen hebben er toch mets te zeggen 
Op 10 juni ek begint dat Europees voetbalcircus met de 
wedstrijd Belgique - Zweden Minister Sauwens de 
Vlaamse minister van Sport, moet nu maar eens werk 
maken van de volledige splitsing van de voetbalbond en 

andere nog unitaire sportbonden Hopelijk komt er dan 
een groot maatschappelijk debat op gang over het cultu
rele impenalisme van Euro 2000 
Alle lezers protesteren alvast tegen deze imperialistische 
taaldiscnminatie van de UEFA bij de Kon Belgische Voetbal 
Bond (KBVB), Houba de Strooperlaan 145 in 1020 
Brussel-Laken, tel 02/477 12 11 of 02/477 12 45 

Luc Van den Weygaert, 
Hove 

• WEDERWOORD 4 

Pesterijen 
Er waren berichten op de radio dat er in 
Vlaanderen vri)e arbeidsplaatsen voor 
hoogtechnologische beroepen zouden 
zi)n En men zou die banen vullen met 
Franstaligen die in het zonnige Zuiden 
geen werk vinden en die deze hoog tech
nologische kennis bezitten 
Wel, dat kan met zi)n, anders komen er 
opnieuw Franstalige olievlekken in 
Vlaanderen Want het is toch zo tegen hun 
zin dat de Franstaligen Nederlands praten 
Ikzelf ben ooit in Namen op school 
geweest „om er mijn Frans te leren" Ik 
ben er moeten opkrassen vanwege de pes
terijen' Voor een kathoheke school En 
deze Walen en hun leraren konden lachen 
met o m Jodengrappen, toen bestond de 
wet tegen vreemdehngenhaat nog met 
Diezelfde leraren stonden te liegen met 
de geschiedenisboeken in hun handen, 
alsizou Zuid-Afnka in 1914 'spontaan' aan 
de zijde van Engeland tegen Duitsland 
opgetreden zijn, als zou in 1830 
Vlaanderen gerebelleerd hebben tegen 
koning Willem I omdat de Vlamingen 
tegen zijn taalpolitiek in verzet zijn geko
men 
Het houdt met op met de pesterijen' 

A. Jacobs, 
Gent 

veroudercie 
wetten (bis) 
Als gevolg van mijn lezersbnef (WIJ, 16 
maart jl - 'Verouderde wetten') moet ik 
melden dat de lijdensweg inzake het 
deblokkeren van geldmiddelen na het 
overlijden nog met ten einde is Er zijn 
ondertussen twee maand verlopen De 
domicihering van betahngen en de over
schrijvingen blijven geblokkeerd tot een 
instantie van de bank geoordeeld heeft 
dat de betalingen mogen gebeuren 
De familieraad is op 14 maart jl samenge
steld en de famiheleden hebben zich moe
ten buigen over mijn bezittingen, mijn 
spaargelden, mijn schulden en hebben 
een toeziende voogd aangesteld om te 
waken over mij in de uitoefening van mijn 
vaderschap over mijn minderjange zoon 
van 16 jaar 

Ik dacht dat, na de samenstelling van de 
familieraad, de akte van bekendheid 
onmiddellijk zou afgeleverd worden, 
maar dan had ik zonder het administratie
ve verloop van het dossier gerekend 
Veertien dagen.na de familieraad had ik de 
akte nog niet 
De bureaucratie wordt belangrijker dan 
de mens zelf 

De wet van 16 december 1851 (en met 
van 17 dec 1851 zoals ik verkeerdelijk 
schreef) blijft nog altijd overeind om men
sen te tergen Of is het om advocaten werk 
te bezorgen en de belangrijkheid van per

soneelsleden van vredegerechten op te 

voeren' 
Wie neemt initiatieven om deze wet af te 
schaffen' 

Etienne Keymolen, 
Asse 

'En de Icust is... 
Belgisch!' 
"Vlaanderen bestond al eeuwen eer men 
over België sprak Slechts in 1830 werd 
een nieuwe staat Belgique, later België 
genaamd, geboren en noemde men onze 
kust de Belgische Kust De tijden evolu
eren en sedert enkele jaren is België een 
federaal land Gezien het noordelijk 
gedeelte Vlaanderen heet, is het normaal 
dat de kust die tot "Vlaanderen behoort, 
Vlaamse Kust heet 

Al eeuwen spreekt men over de Vlaamse 
(zand)banken Zelfs Le Sotr had het in een 
artikel op 25 juni 1993 over 'Protection 
internationale pour les bancs flamands' 
Dat de benaming Vlaamse Kust nog met 
zozeer bekend is in het buitenland is een 
reden temeer om die meer te promoten 
en dit kan enkel door het veelvuldig 
gebruik van de naam Dit gebeurt ook via 
reclame op VTM, VRTen dagbladen 
De namen Eifel, Zwarte Woud, Beieren en 
Tirol zijn lang ingeburgerd en nu ook de 
Dominicaanse Repubhek, Costa del Sol, 
Cyprus, enz, en Villers-la-Bonne-Eaux was 
ons vroeger ook onbekend 
Ik drink geen Britse maar Schotse 
Whiskey, eet Schotse zalm of Zeeuwse 
mosselen en nu kon ik verleden jaar ook 
in het kasteel Corroy-le-Chateau Waalse 
wijn kopen of elders een jenevertje Peket 
de Wallonië dnnken 

Doch aan onze kust zijn er adders onder 
het gras de nieuwe Franstalige inwoners 
die zich met willen aanpassen, zijn aller
gisch aan alles wat Vlaams klinkt en hitsen 
de horeca, de immobihen, de plaatselijke 
handelaars en ook enkele politiekers op 
dat de kust teveel Vlaams wordt 
Bijgevolg komen de Franstaligen niet naar 
onze kust voor de goeie lucht, de nette 
stranden, hotels en restaurants, het mooie 
hinterland, maar zijn nog altijd bezield 
met het 1830-idee La cóte sera latine, 

OU 

Meerdere jaren geleden schilderden ze 
ook op het zwembad van Oostduinkerke 
„Merde aux Flamands - SS - la cóte Beige 
aux Wallons' 
Ik bezoek ook de Waalse Ardennen, daar 
boeit mij de natuur, de kastelen en de 
burchten, de kleine dorpjes Hotels heb
ben overal een Franse benaming, in meer
dere musea wordt geen Nederlands 
gesproken, ook met op de TEC-bussen 
Moet de Route de Wallonië ook van naam 
veranderen en gaan de zgn goede Belgen 
Wallonië ook mijden' Overal vlaggen van 

het Waalse Gewest, de hanevlaggen, kleu
ren rood en geel, geen zwart, bijgevolg 
met Belgisch' 
In WIJ (24 febr jl - Vlaams toerisme' 
Kwaliteit troef) zegt Patrick De Groote 
„De kust IS immers van iedereen " 
Dat klopt, maar mag men ze dan met een 
naam geven aangepast aan de streek' 
In het buitenland kan men toch 
Vlaanderen (België) promoten, zoals bv 
Het Zwarte Woud (Duitsland), Beieren 
(Duitsland), Kannthie (Oostennjk), Zuid-
Tirol (Itahe), Florida (USA) of Quebec 
(Canada) en ter plaatse kan men kennis 
maken met de streek, de Vlaamse Kust of 
onze steden 
We reizen toch nog altijd om te leren 

M.S., 
Koksijde 

Cezinsvriendeiiiic? 
Men loopt hoog op met spreuken die een 
betere wereld voor doel hebben Wellicht 
omdat men duidelijk ziet dat de samenle
ving geestelijk fel aan het aftakelen is (WIJ, 
30 maart jl - 'De Bond') Wat baten al die 
mooie woorden als de overheid alles op 
zijn beloop laat' In de praktijk kan de 
overheid met gedwongen worden een 
mensehjke koers te varen Hoogstens kun
nen we eeuwig vragen om het te doen 
Pohtiek IS vooral geld beheren en daann 
telt de mens met of nauwehjks mee 
Enkel als het op een ramp uitdraait, schiet 
de overheid op gang 10 000 opvangplaat
sen scheppen voor kinderen die met meer 
kunnen opgevoed worden door hun 
ouders die allebei gaan werken 
Gedwongen heet het Door wie' 
Momenteel hjden m België 12% der vol
wassenen en 6% van de kinderen aan 
depressies De kost is geraamd op 41 mil
jard fr per jaar Baby's treuren en ver
vreemden als ze weggenomen worden van 
hun moeder om door anderen te worden 

opgevoed Ze worden depressief en 
onhandelbaar Het gezin moet kiezen tus
sen geld verdienen of een kind In 1964 
waren in België 160 371 geboorten In 
1995 waren er dat 52 389 minder In 1998 
viel het getal terug naar 60 677 De totale 
bevolking in België groeide sinds 1998 
slechts met 21418 personen 
Hoofdzakelijk door aangroei van de 
migratie 

Nu IS het haastig zoeken om jeugdcentra 
op te nchten voor losgeslagen jeugd die 
anders de straten afdweilt en zo in de cri
minaliteit geraakt Met lakse oplossingen 
schiet men ook met op Enerzijds het 
gezin willen hoogstellen en anderzijds de 
vrouw de weg naar de haard verhinde
ren Wat wil men' Misschien alles 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Toontie Vlaamser 
Sinds korte tijd worden wij via Radio 1 
(VRT) platgebombardeerd met de Fortis-
reclame 'Solid partners, flexible solu
tions' Ik schreef een kordate bnef naar de 
'Vlaamse' radiozender 
Als we dat nu eens allemaal tegelijkertijd 
doen kan Radio 1 dat met negeren en 
moet Forüs een toontje Vlaamser zingen 
Een bnef naar VRT (Radio 1) 1043 Brussel 
volstaat Wie doet mee' 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

PS de redactie ontvangt graag 
bneven van lezers Naamloze 
scheld- en smaadbneven gaan de 
scheurmand in De redactie 
behoudt zich het recht voor bne
ven in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 15 
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T\ e ramp met de Titanic geldt als de meest dramatische 

scheepsramp aller tijden. Minder bekend is dat op dit 

schip ook 27 landgenoten meevoeren. Slechts 7 van hen 

overleefden de catastrofe. De meeste Vlamingen op de 

Titanic waren arme emigranten die in de derde klas 

reisden en in de 'Nieuwe wereld' een beter leven wilden 

beginnen. 

• UITSMIJTER • 

Dat uiteindelijk slechts 27 landgenoten 
voor hun overtocht naar Amerika gebruikt 

^ maakten van de Titanic, was in de meeste 
gevallen louter toevallig. Het waren er 
inderdaad slechts 27, want in dezelfde 
maand april 1912 trokken opnieuw hon
derden andere Vlaamse emigranten via de 
'gewone route' vanuit Antwerpen met de 
gekende Red Star Line naar het zoge
naamde beloofde land. 

HARLAND & WOLFF 

In 1867 kocht de jonge Britse onderne-
V mer Thomas Henry Ismay voor 1000 

pond naam en vlag van de bankroete 
White Star Line. Hij zag brood in de regel
matige lijnverbinding met Noord-Amerika. 
In zijn plannen werd hij financieel 
gesteund door Gustav Schwabe, een ban
kier uit Liverpool, op voorwaarde dat de 
nieuwe schepen in constructie gegeven 
werden bij de scheepswerven Harland & 
Wolff in Belfast. 

Het eerste nieuwe schip van de lijn liep 
reeds in augustus 1870 van stapel, weldra 
gevolgd door vijf andere passagierssche
pen. De exploitatie van de White Star Line 
werd op korte tijd een groot succes. 
In 1902 deed de Amerikaanse financier/. 
PierpontMorgan, die reeds heel wat ande
re scheepslijnen in portefeuille had, een 
zeer aanlokkelijk bod op de White Star 
Line. 

De plannen voor veel grotere, hogere, 
bredere, luxueuzere en veihgere schepen 
werden getekend. Concreet ging het om 
een lengte van 269m, een breedte van 
28m, een hoogte (van schoorsteentop tot 
kiel) van 53m, een gewicht van 46.328 
ton, een bedrijfesnelheid van 21 knopen 
(38,8 km/uur) en een maximumsnelheid 
van 24 a 25 knopen (44,5 a 46 knVuur). 
De kostprijs voor zo'n schip werd 
geraamd op 7,5 miljoen dollar d.i. van
daag ruim 6.277 miljard frank. 
Op 31 maart 1909 werd in Belfast de kiel 
van de Titanic gelegd. Het schip werd op 

'' 31 mei 1911 te water gelaten Het was 
meteen het grootste schip dat ooit in de 
vaart gebracht werd. 

Deze grootsheid wekte de waan dat het 
ook 'onzinkbaar' was. De Titanic had 16 
reddingssloepen aan boord, 14 grote en 2 
kleine en 4 opvouwbare sloepen. Alles 
samen betekende dit een reddingscapaci
teit voor 1 176 mensen. Bij volle bezetting 
zou de Titanic echter 3.295 mensen aan 
boord hebben! Maar die reddingssloepen 

, , zouden toch nooit nodig zijn. Dacht 
men... 

Pas begin 1912 geraakte de Titanic volle
dig afgewerkt, het schip had 892 beman
ningsleden aan boord, de orkestleden en 
het restaurantpersoneel niet meegere
kend, het stond onder bevel van de 62-
jarige kapitein Edward John Smith. 

IJSBERGEN 

Op donderdag 11 april 1912 om 13u.30 
vertrok de boot vanuit Southampton en 
zette via Cherbourg en de kust voor 
Queenstown de lange overtocht naar New 
York in. 

Het totale aantal opvarenden schommelde 
tussen de 2.212 en 2.240. Welgeteld 55 
boekingen gingen om een of andere reden 
niet door. Terwijl de luxe vooral voor de 
eerste- en tweedeklaspassagiers bijzonder 
uitgebreid was, hadden ook de passagiers 

en de eerste vier waterdichte comparti
menten vol water. Om kwart na midder
nacht werden de eerste noodsignalen 
door de marconist uitgezonden. 
Om 2u.l5 maandagochtend 15 april 1912 
zond de Titanic zijn laatste noodsignaal 
uit. Drie minuten later doofde een kort
sluiting alle verlichting. Vijf minuten later 
brak het schip in tweeen Daardoor leunde 
het achterste deel even achterover om ver-

Arm Vlaanderen 
zonk met Titanic 

van derde klas een beter onderkomen 
dan zij thuis gewend waren: een proper 
bed, comfortabele slaaphutten, stromend 
water, hygiënische toiletten en wasplaat
sen. 

Om de verspreiding van besmettelijke 
ziekten te vermijden werden de passa
giers van de derde klas afgescheiden van 
de andere groepen. Enkel de zondagse 
kerkdienst was, samen met de drie dag-
maaltijden, een gezamenlijk georganiseer
de activiteit. 
Al van bij het vertrek in Queenstown werd 
de kapitein gewaarschuwd voor ijsschot
sen op de vaarroute. Op zondagavond 14 
april, tegen middernacht, gebeurde het 
onherroepelijke. Nadat ruim twintig mel
dingen van ijsbergen systematisch door 
kapitein Smith genegeerd waren volgde 
de rampzalige aanvaring met een grote ijs
berg. In een allerlaatste reactie werd het 
roer naar stuurboord omgegooid en wer
den de waterdichte schotten -die achteraf 
niet zo feilloos dicht bleken te zijn - van 
het schip gesloten. De frontale botsing 
met de ijsschots werd vermeden, maar de 
hele stuurboordflank van het schip 
schuurde tegen de ijsberg, wat veel ramp
zaliger bleek te zijn. 

Over een lengte van maar liefst 91 meter 
waren onder de waterlijn gaten en scheu
ren ontstaan. Het water gutste naar bin
nen en in geen tijd stonden de voorpiek 

volgens snel, met ongeveer 1.500 passa
giers, het eerste deel achterna te gaan naar 
de bodem van de oceaan. 
Het passagiersschip Carpathia snelde ter 
hulp en kon nog honderden drenkelin
gen, vooral vrouwen en kinderen, oppik
ken. 

Amerikaans onderzoek stelde vast dat er 
op de Titanic 2.223 mensen aan boord 
waren, 1.517 overleden in de ramp, 706 
personen konden gered worden. Van de 
27 Vlamingen overleefden er 7 het onge
luk. Op dit ogenblik zijn er nog 5 Titanic-
overlevenden: 2 wonen in VSA en 2 in 
Groot-Brittannië, 1 in Frankrijk. 
Van de 27 landgenoten kwamen er 6 uit 
Kerksken, 2 uit Heldergem en telkens 1 uit 
Denderhoutem en Aspelare (streek tussen 
Aalst en Ninove). Verder kwamen er 6 uit 
Zwevezele, 3 uit Westrozebeke en 1 uit 
Ruddervoorde. Anderen kwamen uit Luik, 
Wilsele, Werchter, Eisene, Gent, 
Antwerpen en Oostende. 22 van hen reis
den derde klasse, als emigranten-landver
huizers. 

ARM VLAANDEREN 

In het midden van de 19de eeuw kenden 
onze streken enkele zwaar ingrijpende 
economische-sociale crises. De zo geroem
de en arbeidsintensieve textielnijverheid 
in Vlaanderen beleefde een catastrofale 
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Ook na de ramp adverteerde White Star Une voor de overtocht naar Anienka, hier m het daensistische 'Land 
van Aelst' van 21 april 1912. Pas op 280, drie maanden na de ramp, werd de naam Titanic geschrapt-

neergang door verregaande mechanise
ring, door het overaanbod op de 
Europese markt van goedkopere Engelse 
waren en door de verhoogde invoerrech
ten van de buurianden. 
In juli 1845 volgde een tweede ramp: een 
schimmelepidemie waardoor de aardap
peloogsten mislukten. Een jaar later mis
lukte ook de roggeoogst en brak in heel 
Europa een tyiusepidemie uit. Het sterfte
cijfer in onze streken steeg boven het 
geboortecijfer. 

Door die grove armoede en chronische 
werkloosheid raakten onze gewesten aan 
hun weinig fraaie reputatie van 'Arm 
Vlaanderen'. Vanaf 1850 probeerden 
steeds meer Vlamingen hun land van 
armoede en werkloosheid te ontvluchten. 
Zij deden dit door seizoenarbeid in de 
bietenoogst in Frankrijk, als 'Fransmans' 
of door de emigratie naar Amerika. Die 
uitwijkmogelijkheid werd trouwens door 
de regering gestimuleerd en bevorderd. 
De Verenigde Staten en Canada hielden 
heuse wervingscampagnes in Vlaamse 
kranten en weekbladen. 
In 1841 verlieten 3-792 mensen het land, 
in 1856 waren er dat reeds 13.261, in 
1889 meer dan 23000, bij de eeuwwisse
ling 25.064, in 1906 nog 32.858 en in 
1913 waren et dat reeds 41.324! 
Toch waren niet alle landgenoten aan 
boord arme fortuinjagers. Zo bleek dat er 
ook een cabaretzanger uit Brussel en een 
Antwerps-Joodse diamantair passagiers 
waren in eerste klas. Nog andere landge
noten waren als werkkrachten aan boord: 
de ene als violist in een van de orkesten 
kwam uit Luik, een Oostendenaar was ver
antwoordelijk voor de serviezen. 
Auteur Dirk Musschoot (°196l) schreef 
met dit boek - na jaren van intens onder
zoek - een meeslepend 'document 
humain'. Voor het eerst worden de levens
verhalen van al de landgenoten op de 
Titanic op een degelijke, veelomvattende 
en fascinerende wijze verteld. Bovendien 
is dit boek erin geslaagd ook nieuwe fei
ten over de identiteit en het lot van de 
Vlaamse opvarenden te onthullen. 
'De "Vlamingen op de Titanic' is een boek 
dat men in één adem uitleest, ook door 
wie meent oververzadigd te zijn door de 
hype als gevolg van de Hollywoodfilm. 
Het boek werpt ook een klare blik op een 
brok sociale geschiedenis van Vlaanderen, 
met de ontleding van de motieven, die 
deze verarmde populatie in dergelijke 
grote aantallen deed emigreren naar het 
verre Amerika. Knap werk. 

Dirk Stappaerts 

=» De Vlamingen op de Titanic. Dirk 
Musschoot. Uitg. Lannoo, Tielt, 2000. 
224 blz., 795 fr. 
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