DONDERDAG

13

45"'JAARGANG

-

APRIL
Nr.

VLAAMS-NATIONAAL

15

2000
-

35Fr.

WEEKBLAD

% BeiangrijR^tap
w in staatshervorming
o

p woensdagochtend 5 april jl. bereik-

er vanaf volgend jaar geen aparte staatssecretaris

te de federale ministerraad een com-

voor Buitenlandse Handel meer bestaat. Mede

munautair akkoord over de defederalisering van

daardoor ligt het initiatief voor Buitenlandse

Landbouw en de ontmanteling van de Belgische

Handel en Exportpromotie bij de gewesten.

Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). Aan de

Belangrijk is dat deze principes via een bijzondere

onderhandelingen namen de premier, de vice-pre-

wet en dus met een tweederde meerderheid zullen

miers, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

worden vastgelegd. De BDBH verdwijnt, aldus

Pierre Chevalier (VLD) en de co-voorzitters van de

huidig staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Costa Patrik Vankrunkelsven (VU&ID) en Philippe

Pierre Chevalier (VLD) „om duidelijk te maken

Moureaux (PS) deel.

dat er geen eigen exportpromotie bestaat van de

Vandaag willen de'Vlaamse liberalen de
pluimen op de hoed steken. Laat daarover echter
geen twijfel bestaan: het communautair akkoord
zou er nooit gekomen zijn zonder de aanhoudende
• en toenemende druk van de democratische

federale overheid." {De Standaard, 8 april).
Inzake de defederalisering van Landbouw
gaat men nog verder dan in deze van Buitenlandse
Handel. Het federaal ministerie van Landbouw
houdt op te bestaan. Huidig federaal minister van

Vlaams-nationalisten. Dat bewijst de ontstaansge-

Landbouw 7(Z<«^ Gabriels (VLD) verliest zijn

schiedenis van het akkoord. Bovendien waren ern-

bevoegdheid. Vlaams minister van Leefmilieu Vera

stige dreigingen van Patrik Vankrunkelsven nood-

Dua (Agalev) krijgt er heel wat landbouwbevoegd-

zakelijk om ook het dossier van Buitenlandse

heden bij. Voortaan zullen de gewesten het door

Handel te behandelen.

Europa uitgestippeld landbouwbeleid naar eigen

In principe is Buitenlandse Handel een

inzichten kunnen vertalen en uitvoeren. De gewes-

gewestmaterie. Het grondwettelijk vastgelegd

ten moeten tevens onderling een vergelijk vinden

beginsel werd evenwel uitgehold door de vorige

over het in de Europese raden uitgetekende markt-

regeringen. Ook het huidige paarsgroene kabinet

en prijzenbeleid. De Zeevisserij wordt volledig naar

zette ter zake een unitaristisch-francofoon offensief

de gewesten overgeheveld.

in. Die trend wordt omgebogen. Symbolisch én

(lees verder hlz. 3 en 4)

inhoudelijk is de afschaffing van de BDBH; een
doortastende maatregel. Het betekent tegelijk dat

et voelde met de klompen aan dat
er in de politieke wereld beweging
zat in de houding tegenover het Vlaams
Blok, en ook omgekeerd. Er waren de rare
kronkels van Johan Leman en het vraaggesprek met VB-voorzitter Frank Van
Hecke in De Standaard. Gevolgd door het
voorlopig niet opgehelderde lek in Gazet
van Antwerpen, toegeschreven aan Blokster Alexandra Colen. En tenslotte het
toetje, het 'nieuwe' migrantenstandpunt
van Filip Dewinter.

H

voor haar kordaat antimigranten-imago.
Het Blok kampt met een dilemma, het wil
om tactische redenen van dit negatieve
beeld af en dan weer niet om het electorale profijt, vandaar dat een koerswending er niet echt is gekomen Is er dan
niets veranderd? Eigenlijk niet. Of misschien wel. Vroeger wilde het Blok ólle
vreemdelingen terugsturen naar hun land
van herkomst, zij die hier bleven moesten
voelen dat ze mindere mensen zijn. Door
speciaal voor hen ontworpen sociale

Assimilatie, geen toverwoord
Dat door het lek die bekroning alle glans
heeft verloren maakte de Blok-top dermate woedend dat mevrouw Coien op
het matje werd geroepen, een publieke
sanctie bleef haar bespaard.
Het is duidelijk dat het Blok de koerswending van haar migrantenplan kadert in
het zicht van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De partij wil ergens,
waar speelt geen rol, een coalitie forceren. Niet omwille van het besturen zelf
maar om het cordon sanitaire te breken.
Daarom ook kwam haar aangepaste
migrantenstandpunt er nu en niet voor
de parlementsverkiezingen van juni '99,
want toen onnodig en zelfs schadelijk

Hermes is meer dan een Griekse god
De premier vroeg om vergeving
inburgeren op z'n Amsterdams
Leopold lustte er wei pap van

voorzieningen zouden 'soorten mensen'
worden gecreëerd, wat natuurlijk een
mensonterende praktijk is. Omdat deze
vernederende maatregelen onsympathiek zijn werden ze door bepaalde
Blokkers niet als een deel van het partijprogramma aanvaard. Zo blijft Cuido
Tastenhoye onverminderd
volhouden
dat het 70-puntenplan voor hem van
geen tel is. Ook de schaarse nationalisten
die het Blok om communautaire redenen
volgen, nemen het antimigranten-aspect
er node bij, sommigen verlieten er zelfs
de partij voor.
Wat is er nieuw aan het vreemdelingenstandpunt van het Blok? Dat vreemdelin-

Brons voor Urbanus.
(evdc)

gen niet meer hoeven op te krassen, op
voorwaarde dat ze bereid zich te assimileren. Wat dat betekent snauwde Dewinter
in een telefonisch gesprek op Top-radio
een moslimvrouw toe. dat zij 'hier mag
blijven op voorwaarde dat ze de chador
afzweert'.
Men moet erkennen dat dergelijke agressieve taal het migrantenprobleem onophoudelijk scherpstelt en het overheidsfalen kapittelt, maar helaas geen oplossingen aanbrengt Het Blok beweert dat
door 'actualisering' van haar standpunten
dat nu wel te doen, o.m. door assimilatie.
Het wil langs deze fluwelen weg in burgemeesters- en schepenzetels klimmen,
maar dat is fout gegokt.
Hoe meer generaties moslims hier geboren worden hoe vager de band met het
land van herkomst, godsdienst, taal en
cultuur Maar wie kan geloven dat assimilatie zomaar hét toverwoord is?
Bovendien gaat aan assimilatie int-egratie
vooraf en daar wil het Blok niet van
weten. Eer het zover is zijn rr.eerdere
maatregelen nodig, inburgehng is daar
een van. Maar zoals massale terugkeer
onrealistisch is, wat vandaag in Blok-knngen wordt toegegeven, is assimilatie dat
ook. Het is interessant om weten hoe
twee khtische waarnemers. Mark Grammens en Manu Ruys, deze wending
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anders beoordelen Grammens ('t Pallieterke, 5 april) vindt de assimilatie-eis 'voldoende nieuw en realistisch' terwijl Ruys
(DS, 10 april) eerder geneigd is het standpunt van de Antwerpse Fauzaya Taltiaoui
te huldigen. Dit groene Kamerlid beweert
dat de moslims zich na enkele decennia
zullen integreren mét behoud van hun
cultuur. Het doet denken aan het streven
van de vele naar Zuid-Amerika uitgeweken Vlamingen die er reeds een halve
eeuw lang het standpunt huldigden 'integreren, niet assimileren'. Alhoewel vergelijken moeilijk is, is het goed om vooraleer
anderen wetten op te leggen even te kijken hoe onze uitgeweken volksgenoten
hebben leren leven met integratie.
LOS van de vraag of een schutkring rond
het Blok moet gehandhaafd blijven, er is
een verschil tussen meebesturen en
debatteren, is het onze overtuiging dat
het aangepaste standpunt van die partij
geen alibi mag zijn om de confrontatie uit
de weg te gaan. De vraag is echter welke
partij of groep het aandurft met het Blok
in debat te gaan, op basis van sterke
argumenten en niet met slogans waann
het Blok toch altijd meester blijft. Wellicht
zal men de Vanheckes en de Dewinters
niet kunnen overtuigen, maar misschien
wel hun kiezers en dat is veel belangrijker.
Maurlts van Lledekerke

Beter laat?

Plichten en (aan)rechten

„Overigens dient genoteerd dat de
aanzienlijk bevraagde ministers ook een
belangrijk aantal tijdig beantwoorde
vragen op hun actief hebben." Herman De
Croo verspreidde een mededeling over de
(laat) tijdige beantwoording van
schriftelijke parlementaire vragen door
federale excellenties. Grote laatkomers zijn
Verwilghen en Reynders met respectievelijk
•
Bijna een half miljard fr.: zoveel
trekt de federale regering uit om jongeren, senioren en ambtenaren tegen
symbolische prUzen te laten sporen.
De Amerikaanse staat Ohio verbiedt de verspreiding van het zgn.
Manneken Pis-bier Niet omdat een
biertje uit Zottegem geen Belgisch logo
mag verspreiden, wél omdat het logo met daarop het wereldberoemde manneken - aanstootgevend zou zijn.
Vanaf 2002 zal de gemiddelde
electriciteitsrekening van particulieren
met gemiddeld zon 3.000 fr. per jaar
afnemen.
De rage Pokémon maakt van
teveel kinderen pakkemannen en daarom verbieden veel scholen de (ruil)handel in spelkaarten.
Ook de afvalkippen zijn - voorlopig exclusief voor Limburg - een
gigantisch succes. Na een kort leven in
een legbatterij krijgen deze dieren een
onderkomen in een tuin om er, tot aan
hun natuurlijke dood, het GFT-afval te
verwerken.
Voortaan zijn ook hypothecaire
leningen die niet gedekt zijn door een
schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar. Ook de kinderopvang tot 12 jaar
wordt belastingvrij.
Zowat de helft van de horecauitbaters is niet in orde met de reglementering voor de ruimten voor nletrokers. De wetgeving daaromtrent is
nu ruim 10 jaar oud.

22,9% en 42,3% laattijdige antwoorden.
Maar die doen dan ook in 'moeilijke zaken':
„Met name de departementen voor Justitie
en voor Financiën formuleren antwoorden
die een belangrijke precedentwerking
hebben. Zulke antwoorden moeten gewikt
en gewogen worden en dat neemt tijd in
beslag." Die andere ministers? Die
antwoorden natuurlijk maar wat...

DOORDEWEEKS

„{ ), lijkt het me een bemoedigend teken van gevorderd
feminisme dat een aantal vrouwen hardop kan zeggen dat
huishoudelijke karweien - als dat op je eigen voonwaarden kan
- even prettig kunnen zijn als gaan sporten of de hond uitlaten. Het IS helemaal geen vooruitgang om gebukt te lopen
onder de bewijslast om aan te tonen hoe dynamisch we wel
zijn, WIJ vrouwen, die op het scherp van de snee door cyberspace scheuren Wij zusters kunnen het ons vandaag permitteren om betrapt te worden terwijl we bezig zijn met het opblinken van de klinken "
Angela Neustatter in The Guardian Vertaling In De Standaard
van vrijdag 7 apnl 2000

•

WAKKERE BURGERS
Integraal federalisme begint bij de waardering voor het lokale politieke niveau.
Bovendien gaan federalisme en democratie hand in hand. De lokale democratie
komt in gevaar als de burgers de weg naar
de politiek niet meer vinden. Over het
algemeen houdt een belangrijk deel van
de bevolking tijd vrij om zich in te zetten
voor concrete problemen zoals verkeersveiligheid en milieu. Politiek engagement
ligt minder voor de hand.
Daar wil Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Johan
Sauwens (VU&ID) iets aan doen. Op zijn
initiatief start de Vlaamse regering een
mediacampagne om de 'wakkere burger'
aan te zetten zich voor de nakende
gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar te
stellen. „We moeten de kloof dichten
waar ze het kleinst is", aldus Johan
Sauwens. Overigens wil de minister met
de campagne ook de Europese burgers
overtuigen van het nut van de lokale politiek. Tijdens de vorige verkiezingen waaraan ze konden deelnemen bracht slechts
5% van de in het land verblijvende
Europese onderdanen een stem uit. Tot
slot zal de bevolking in september a s. via
een tweede mediacampagne gevraagd
worden een 'weloverwogen' stem uit te
brengen. Voor de campagnes wordt 30
miljoen £r. uitgetrokken.

BV'S NAAR SCHOOL?
Zich verkiesbaar stellen is één zaak, politiek bedrijven is een ander paar mouwen.
Minister Sauwens loopt jniet erg hoog op

met de kwaliteit van het lokaal politiek
personeel. Daarom biedt de Vlaamse regering op 15 plaatsen in Vlaanderen kandidaat-gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden een 'vormingscyclus' over de
lokale politiek aan. Daarin zullen de werking van de gemeente, de verhouding tussen bestuur en bevolking en de gemeentelijke financiën aan bod komen De leerschool is een gezamenlijk initiatief van de
Vlaamse administratie en de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten. Voor
dit alles wordt 1,5 miljoen fr. uitgetrokken. Nu nog hopen dat bekwame kandidaten een even grote kans maken op een
verkiesbare plaats als Bekende Vlamingen.
Die keuze is aan de partijen. En misschien
kunnen de Bekende Vlamingen gebruik
maken van de vormingscyclus.

BELANG VERENIGINGEN
Socio-culturele- en sportverenigingen zijn
bijzonder belangrijk voor de vrijwaring
van de democratie en voor sociale betrokkenheid onder de bevolking. Dat blijkt uit
een studie van de VUB-sociologen Mare
Elchardus, MarcHooghe en Wendy Smets.
Mensen die zich daarentegen ganse dagen
aan de - vooral commerciële - televisie vergapen en weinig aan het verenigingsleven
deelnemen, hebben meer kans bang, pessimistisch, onverdraagzaam, politiek passief, antidemocratisch en egoïstisch te
zijn.
Toch loopt het zo'n vaart niet.
Integendeel, slechts 4 % van de ondervraagde Vlamingen is op geen enkele
manier met één of andere vereniging verbonden. De helft van de Vlamingen is zelfs

Enkele rijkswachters die zich tijdens een betoging geprovoceerd voelden door twee Marokkaanse jongeren
gingen zich net niet te buiten aan een
lynchpartij.
Nieuwe zeden, nieuwe zorgen:
Patsy Sörensen houdt het bij Agaiev
voor bekeken. Ze behoudt wel haar
Europees mandaat.

TOtSpUt
van wie het

Een ruime informatiecampagne
kon niet voorkomen dat duizenden
automobilisten stonden aan te schuiven voor wegenwerken op de ES13.

mobiliteit.

Tot slot: de CVP heeft het
Vlaamse licht gezien en stelde de jongste 9 maanden niet minder dan 16
gevallen van 'federale miskenning'
vast. Maar daarover had u in dit blad al
alles gelezen ...

actief betrokken bij een socio-culturele of
sportieve organisatie.
De studie achterhaalt tevens evoluties binnen het verengingsleven. Het traditionele
middenveld, bestaande uit voornamelijk
zuilgebonden verenigingen en zich richtend tot een bepaalde sociale klasse, verliest aan belang ten voordele van een
alternatief middenveld. Deze evolutie
houdt daarom niet automatisch een meerwaarde in. In sommige postmaterialistische bewegingen wordt het wantrouwen
in de instellingen en de antipolitiek
bevorderd.

HART ONDER DE RIEM
Vlaams minister van Cultuur BertAnciaux
(VU&ID) wil het Vlaams verenigingsleven
een hart onder de riem steken. Hij acht
het decreet ter zake uit 1995 achterhaald.
Dat decreet bepaalt nog steeds de hoogte
van de subsidies voor de verenigingen. Op
basis van het decreet uit 1995 voorzag de
Vlaamse begroting een budget van 655,2
miljoen fr Volgens de minister kampen
vele verengingen daardoor met een soms
spectaculair tekort. Daarom heeft de
Vlaamse regering op initiatief van Bert
Anciaux een extra budget van 73,3 miljoen
fr. uitgetrokken. ,,Deze operatie staat los
van de intentie om in 2001 een nieuw
decreet voor te bereiden voor het volksontwikkelingswerk. In afwachting daarvan
zullen geen nieuwe erkenningen meer
mogelijk zijn." (Lees ook blz. 6)

STEEDS MEER
POLITISERING
In het federale regeerakkoord staat uitdrukkelijk vermeld dat de benoeming van
advocaten in de magistratuur gepaard
moet gaan met het afleggen van een vergelijkend examen beroepsbekwaamheid.
Die bepaling is gebaseerd op het wetsvoorstel dat de VU&ID-kamerleden Pons
Borginon en Geert Bourgeois na de Witte
Mars lieten goedkeuren.
Vandaag maakt federaal minister van
Justitie komaf met deze vorm van Nieuwe
Politieke Cultuur. Uit een 'geheime' nota,
die VU-voorzitter Geert Bourgeois op de
kop kon tikken, blijkt dat Verwilghen
komaf maakt met deze procedure. Dat
opent de deur voor massale politieke
benoemingen.
Overigens keurde de federale ministerraad een voorontwerp van wet goed over
de opleiding en werving van magistraten.
Zo moeten parketjuristen volgens minister Verwilghen op een 'soepele manier'
aanspraak kunnen maken op een ambt
van magistraat bij het openbaar ministerie. Normaliter moet een kandidaat-magistraat minstens 5 jaar ervaring aan de balie
achter de rug hebben of 18 maanden stage

6 aprU 2000
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waarde Heer
Hoofdredacteur.

Want, De Liedekerken, gij weet dat de Bruine - ofschoon een rund
- toch ook aan een gezin tracht te bouwen. En nu had ook hij gelezen dat uwen op één na meest-briefkensschrijver vindt dat het
gezin moet kiezen tussen geld verdienen of een kind (WIJ, 6 april
jl.). 't Is dat ik alles zelf niet zo afweeg, De Liedekerken, maar af en
toe moet gij toch ook eens uwe mond durven houden en zeggen:
daarover weet ik niks. De Blauwe Bijnens heeft verdorie een tijdlang gedacht dat ik bij u pas op het vijftiende in plaats van op het
derde blaadje stond!
Wat er mij aan doet denken dat uw infiltratiestrategie bij de VLD nu
toch zo stilaan begint te werken. Coveliers doet het nu voorkomen
alsof er meer Franstalige rechters moeten komen, maar dat is alleen

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu mogen ze
bij de Bruine Maesen al niet meer zeggen wat ze denken! Hebt gij
u ooit zo bekocht gevoeld als toen gij op het journaal die Van achter 't Hecke met zijn spel hebt zien zwaaien. Wat konden wij allemaal lezen en denken? 'Terugkeren'! Wat trachtte hij ons wijs te
maken? 'Verhuizen'! Zelfs de Bruine was er helemaal de kont van
in. „Ge weet het niet meer met die Colen en De Winters" zei hij.
„Geeraerts als daar WiUy Degheldere niet zou zijn, ik zou terugkomen en een abonnement nemen op dat gazetje van uwe vriend."

^

doorlopen hebben om te kunnen deelnemen aan het examen. Voor minister
Verwilghen geldt nog slechts een anciënniteit van 18 maanden. Bourgeois acht dit
onaanvaardbaar voor de kwaliteit van de
rechtspraak

KAFKA REGEERT VERDÏR
Dat is de conclusie van het Vlaams
Pleitgenootschap bij de balie van Brussel
na inzage van het Staatsblad van donderdag 6 april jl. Daarin werd de benoeming
van een aantal substituten-procureur des
konings in Brussel vermeld.
Wat blijkt? Tweetalige kandidaten worden
in het 'gewone' kader opgenomen, eentalige Franstalige kandidaten die geen examen hebben afgelegd komen in het 'toegevoegde' kader terecht. De toegevoegde
magistraten krijgen een wedde van
105.000 fr. „Wie voor het taaiexamen
slaagt, krijgt 'automatisch' een lagere
wedde. Men moet wel goed gek zijn om
een inspanning voor tweetaligheid te leveren."

CHAOS
Loopt federaal
minister
Antoine
Duquesne (PRL) op zijn laatste ministeriële benen? Het akkoord dat de minister van
Binnenlandse Zaken op '1 april' met de
politievakbonden over het eenheidsstatuut afsloot leidt tot een regelrechte chaos
en dreigt een oorlog tussen de politiediensten te ontketenen. De minister bleef
er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers onverstoorbaar bij. Nochtans zijn de
Vlaamse socialisten slechts 'relatief gelukkig' met de gang van zaken. En de rijkswachters van de liberale overheidsvakbond verklaren zich eensgezind niet
akkoord met het door de minister voorgestelde eenheidsstatuut.
„Er is geen overleg geweest met de politiediensten", aldus VU&ID-volksvertegenwoordiger Karel Van Hoorebeke. „En de
minister heeft de BOB gedegradeerd tot
een waterdrager van de gerechtelijke politie."
Of het nu om de rijkswacht, de politie of
de BOB gaat, geen enkele van deze politiediensten is opgezet met het eenheidsstatuut. Vooral in Vlaanderen leidt dit tot
meerdere acties. Duquesne betaah het
gelag voor de weigering om ter zake met
de deelstaten te overleggen. Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden
Johan Sauwens had daar meerdere malen
op aangedrongen. Uiteindelijk zal de federale minister van Binnenlandse Zaken na
de Paasvakantie een 'interministeriële
conferentie' bijeenroepen. Dat is rijkelijk
laat
Want op 15 april a.s. horen de 'pilootprojecten' die de lokale samenwerking tussen

om Herman De Croo de baard af te doen. En dat Gabriels - ooit
mocht ik nog 'Jaakske' tegen hem zeggen - nu wordt ingeschakeld
om Landbouw in zijn dooie eentje te ontmantelen, dat vind ik helemaal crimineel. Mag hij eigenlijk terugkomen als het werk af is ol
komen ze in groep?
Uw gepeterde.
De Gele Geeraerts
RS.: Ik maak in uw gazetje al jaren reclame voor mijn favoriete biertje en nu geven ze er niet bij u, maar bij den Umo eentje gratis. Een
schande, dat is het!

DOORDEWEEKS
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politie en rijkswacht uittesten, een aanvang te nemen.

GEEN GEZAG
In tal van regio's in Vlaanderen willen de
politiediensten de pilootprojecten boycotten. Daardoor komt de voorbereiding van
Euro 2000 in het gedrang. Bovendien
wordt de indeling van nieuwe Interzonale
Politiezones (IPZ's) op de korrel genomen. „Er komen 196 IPZ's, waaronder 6
voor Brussel. Dat is onaanvaardbaar. Vele
zones zullen te onderbemand zijn om
ernstig te kunnen werken", zo voorspelt
Karel Van Hoorebeke. „De minister heeft
niet meer het gezag om de politiehervorming te dragen. Hij zou daaruit zijn conclusies moeten trekken."

Minder punten,
maar evenveel
slechte!

u et Hermes-akkoord over de defederalisering van
Landbouw en Buitenlandse Handel (BDBH) bevat
heei wat positieve punten. Het moet wel nog verduidelijkt
worden, want het is voor interpretatie vatbaar. In de Costa
Inebben de onderhandelaars nog werk voor de boeg. Een
test voor de federale regering.

de federale overheid om missies te organiseren Volgens co-voorzitter van de Costa
Patrik Vankrunkelsven (VU&ID) kan de federale overheid enkel nog coördinerend optreden. Onduidelijk is In welke mate de gewesten een aandeel zullen venwerven in het
nieuw op te richten federaal Agentschap en
of het Vlaamse gewest, vla de KMO's, daarin
een groter gewicht kan leggen dan de andere gewesten.
In hoeverre leidt het Hermes-akkoord tot
een vorm van herfederalisering of tot confederalisehng? Het antwoord is niet eenduidig, verschilt van bevoegdheid tot bevoegdheid en van de wijze waarop het financieVoor het eerst in vijfjaar werd een al<l<oord opgezet. Als vanouds rekent Franstalig ringsvraagstuk wordt opgelost Zal fiscale
bereil<t over bevoegdtieidsoverdrachten van Brussel op de steun van een Belgicistisch autonomie inzake Landbouw, eventueel
de federale staat naar de gewesten. gezinde federale regering. Het vergelijk over voorzien in 2001, de door de Vlamingen
Daarmee is de communautaire impasse de Buitenlandse Handel zet deze strategie gewenste financiële zelfstandigheid op
doorbroken. Dat is te wijten aan de toene- op een helling. De stoelendans binnen de andere terreinen afremmen? De Vlaamse
mende en aanhoudende drui< van VU&ID. Waalse regehng wakkert het Waals regiona- partijen willen in 2001 een gedeeltelijke
Opmeri<elijl< is dat die drul< tot een redeiijl< lisme met tenoren als Robert Collignon (PS) splitsing van de personenbelasting in ruil
hecht Vlaams front leidde. Ook dat is een en Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) aan. voor een nieuw onderwijsakkoord.
breuk met het recente verleden. Aan de Het hoeft geen verwondering dat de In het akkoord wordt vaak gewag gemaakt
andere kant van de taalgrens doet zich net Brusselse minister van Buitenlandse Handel van noodzakelijke samenwerkingsakkoorhet omgekeerde voor. Het oorspronkelijk Gosuin verklaarde op dezelfde lijn te zitten den. Een opbouwende en volwassen dialoog
het
Verbond
van
Belgische tussen de gewesten kan 'arbitrage' van de
Franstalig verbond vertoont momenteel par- als
tijpolitieke en institutionele barsten Met hun Ondernemingen (VBO). De unitaristisch federale overheid voorkomen. Een al dan
eis om de defederalisering van Landbouw gezinde lobbygroep hoorde ondanks ron- niet succesvol samenwerken 'van onderuit'
aan meer federaal geld voor het gemeen- kende verklanngen en paginagrote adver- zal uitmaken of de verwijdering tussen censchapsonderwijs te koppelen, stonden de tenties, ondertekend door een rist baron- trum en periferie zich doorzet Veel zal ook
Waalse groenen lijnrecht tegenover de nen, het onderspit te delven. De verdwijning afhangen van nadere verduidelijkingen en
andere Franstalige meerderheidspartijen. van de BDBH doet het VBO pijn, matigt zijn interpretaties in de Costa. Feit is dat voedDaardoor hebben de Vlaamse partijen geen ambities als drukkingsgroep, doet het selcontrole of alles wat op de bescherming
prijs betaald voor de verregaande, maar met belang van regionale economische organisa- van volksgezondheid slaat, een exclusieve
volledige inwilliging van hun verlangens. Het ties als het Vlaams Economisch Verbond federale matehe wordt. Inzake Landbouw is
Hermes-akkoord bevestigt tevens dat de (VEV) toenemen. Dat het Initiatief voor bui- niettemin een belangrijke confederale stap
alliantie tussen Wallonië en Franstalig tenlandse missies voortaan van de gewesten gezet. De defederalisering van de sector
Brussel, als het erop aankomt, op los zand komt, is een belangrijke principeverklahng doet de invloed van de deelstaten op
drijft. De Waalse minister van Buitenlandse die weliswaar aansluit bij de reeds grond- Europees niveau toenemen ,,De gewesten
Handel Serge Kubla (PRL) Is tevreden met de wettelijk vastgelegde bevoegdheidsverde- nemen ter zake standpunten in en de fedegedeeltelijke
regionalisering
van ling. Al moet in de Costa nog uitgeklaard rale overheid zal die verdedigen bij de EU."
Buitenlandse Handel, zijn Brusselse collega worden wat het verschil inhoudt tussen aldus federaal minister Magda Aelvoet
(evdc)
Didier Gosuin (PDF) is daar allerminst mee gewestelijke 'initiatieven' en een ivraag' van (Agaiev) in de Senaat.

Hermes-akkoord
is belangrijke test
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a een moeizaam nachtelijk beraad werd op
woensdagochtend 5 april jl. het communautair
Hermes-akkoord afgesloten. Dat voorziet in de
defederalisering van Landbouw en de afschaffing van de
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH).
Een analyse van de ontstaansgeschiedenis.

N

WETSTRAAT

Patrik
vankrunkelsven kon de
federale regering overtuigen
de Belgische
Dienst voor
Buitenlandse
Handel af te
schaffen.

4

Aan het afsluiten van het Hermes-aiskoord,
naar de Griekse god van koopUeden, handel, herders en kudden, ging een zenuwslopende periode vooraf. Het begon ruim
drie maanden geleden, op 12 januari jl.
toen men het in de Conferentie voor de
Staatshervorming (Costa) niet eens raakte
over de defederalisering van Landbouw
en Buitenlandse Handel.

DIEPERLIGGENDE OORZAKEN?
Daarop stuurden de co-voorzitters van de
Costa, Patrik Vankrunkelsven (VU&ID) en
Philippe Moureaux (PS) aan op een
onderhoud met premier Verhofstadt
(VLD). Die riep op 24 februari jl. de partijvoorzitters van de meerderheidspartijen
bijeen om de Costa op nieuwe sporen te
zetten. Op dat moment bleek Verhofstadt
allerminst geïnteresseerd in het verloop
van dè onderhandelingen. Toen op 22
maart jl. een nieuwe vergadering in de
Conferentie voor de Staatshervorming
werd belegd, beraadde men zich niet
meer over de defederalisering van Buitenlandse Handel, wel over die van Landbouw. En ook daarover ontstond geen
overeenstemming.
Waar lagen de dieperliggende oorzaken
van de kortsluiting? Eerst en vooral weigerden de Franstalige liberalen nog langer
te praten over de defederalisering van Buitenlandse Handel. Het Hof had, aldus de
FinarKieel Economische Tijd (zaterdag 8
april jl.), in een brief aan federaal minister
van Buitenlandse Zaken Louis Michel
(PRL) zijn bezorgdheid geuit over de ontmanteUng van de Belgische Dienst voor
Buitenlandse Handel (BDBH), waarvan
prins Filip erevoorzitter is. Het verzet
daartegen klonk tevens uit de mond van
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
Pierre Chevalier (VLD). Die is bevoegd
voor de BDBH en zag in deze instelling
een steunpilaar voor de uittekening van
een door de federale regering ingezette
Belgische imagocampagne. Op zijn beurt
weigerde federaal minister van Landbouw
Jaak Gabriels (VLD) zijn steun aan het uitkleden van het ministerie van landbouw.
Zo bleef Gabriels lange tijd weigeren om
ter zake de nodige, technisch-voorbereidende dossiers aan de Costa over te
maken. Zodoende stonden twee liberale
excellenties op de rem, daar kon Verhofstadt nauwelijks omheen, vandaar zijn
aanvankelijke desinteresse en de neiging
om de communautaire onderhandelingen
op de lange baan te schuiven.
13 april 2000

Overigens zag de premier hoe hét Franstalig communautair front aforokkelde. Sommige Franstalige liberalen die verantwoordelijkheid dragen in de Franse gemeenschapsregering én alle vooraanstaande
Ecologisten wilden per se de defederaUse-

Geert Bourgeois in de week van 20 maart
jl. een gepeperde brief naar de premier
waarin hij op korte termijn op concrete
communautaire resuhaten aandrong.
Intussen werden de werkzaamheden
aldaar opgeschort. De premier, die om de
haverklap de 'gemoedelijke' verstandhouding tussen de gemeenschappen beklemtoont, voelde het warm worden. Zonder
de VU kan hij geen 2fi meerderheid in het
federale parlement, nodig voor bepaalde
hervormingen, bereiken. Bovendien zeteh
VU&ID in de Vlaamse regering. Die ver-

De lange mars
naar een eerste
communautair
resultaat
ring van Landbouw koppelen aan meer
federaal geld voor het Franstalig onderwijs. Nog voor de uitvoering van het SintElooisakkoord kon de premier daar
onmogelijk op ingaan. Bovendien wilde
geen enkele Vlaamse partij daar van
weten. Unaniem heeft de Vlaamse regering beslist om meer geld voor het onderwijs begin 2001 aan fiscale autonomie te
koppelen. Tot slot waren sommige Franstalige liberalen als Louis Michel en PS-kopstukken als Philippe Moureaux allerminst
opgezet met de wens van sommige taaigenoten. En federaal minister van Begroting
johan Vande Lanotte (SP) verklaarde
onomwonden dat er „op dit ogenblik
geen federaal geld voor het gemeenschapsonderwijs kan vrijgemaakt worden."

STAP-VOOR-STAP?
Co-voorzitter van de Costa Patrik Vankrunkelsven gooide daarop de knuppel in
het hoenderhok. Hij stelde zich openlijk
vragen bij de communautaire stap-voorstap strategie. Deze tactiek is het waarmerk van de federale regering die per se
wil aantonen dat de deelstaten geleidelijk
aan en in een verzoenende sfeer naar een
verdere staatshervorming evolueren. Op
alle terreinen wil Verhofstadt de bevolking
overtuigen van een andere of nieuwe
wijze van politiek voeren in vergelijking
met de vorige regering. Hoewel dit imago
niet steeds met de werkelijkheid strookt,
rijmt de optie van Verhofstadt geenszins
met een 'globale' staatshervorming. Dat
was precies waar Vankrunkelsven op aansniurde en de federale regering beducht
voor is. Bovendien scheef VU-voorzitter

klaarde zich tijdens de regeringsonderhandelingen eensgezind akkoord met de
defederalisering van Buitenlandse Handel
en Landbouw. Weigeren daarop in te gaan,
bracht dus ook de stabiliteit van de Vlaamse regering in gevaar. Overigens klonk in
de wandelgangen van het Vlaams parlement steeds meer kritiek op de werkwijze
van de federale premier. Daar kreeg men
het gevoel onder de 'curatele' van de federale regering te worden geplaatst. Eerst in
WTf, nadien in De Standaard, werd het
'Vlaams' onbehagen breed uitgesmeerd.
De Vlaamse liberale ministers begonnen
zich ernstig zorgen te maken, maar durfden hun ongenoegen nog niet uiten op
het VLD-partijbestuur.

DILEMMA
Hoe dan ook hadden Patrik Vankrunkelsven en Geert Bourgeois elk op hun
manier de druk op de communautaire
ketel opgevoerd. Dat deed zowel de
zenuwachtigheid in de Vlaamse als in de
federale regering toenemen. Het leidde
tot discreet overleg tussen de Vlaamsnationalisten en de liberalen. Premier Verhofstadt beloofde het vastgelopen communautaire dossier te 'deblokkeren'.
Maar hoe? Uit het onderhoud bleek dat
vice-premier Louis Michel zich tegen de
defederalisering van Buitenlandse Handel
bleef verzetten. Terwijl de Vlaams-nationalisten weigerden in te stemmen met de
loutere splitsing van Landbouw. Daarom
stopten ze een verlanglijstje in handen
van de premier, waarin op korte termijn
naast de defederalisering van Landbouw
ook de overheveling van andere bevoegdheden, zoals de regionalisering van de

gemeente- en provinciewet werd geëist.
Verhofstadt, die duidelijk werd gemaakt
dat voortaan hijzelf een nieuw initiatief
hoorde te nemen en concrete voorstellen
op papier moest zetten, voelde zich voor
een dilemma geplaatst.

HERHALING SCENARIO
Tegen zijn wens in, had de patstelling er
immers toe geleid dat de communautaire
agenda aan beide kanten van de taalgrens
verruimd werd. Sommige Franstalige partijen drongen aan op meer geld voor het
gemeenschapsonderwijs. Ook de Vlaamsnationalisten wilden meer dan de sphtsing van Landbouw. De onmiddellijke
defederalisering van de gemeente- en provinciewet zou dan weer de Franstalige
vraag naar een nieuw vergelijk over de
faciliteiten aanwakkeren.
Kortom, de federale regering zag de communautaire doos van Pandora reeds geopend. Tijdens het TV-programma 'De
Zevende Dag' van 27 maart jl. stelde premier Verhofstadt het resultaat van een
halve week intens liberaal overleg voor.
Nog voor de paasvakantie wenste hij een
communautaire doorbraak inzake Landbouw en Buitenlandse Handel. Op die
manier vermeed Verhofstadt het koppelen
van al te delicate dossiers.
Daarmee was de kous niet af. Tijdens het
nachtelijk beraad van dinsdag 4 op woensdag 5 april jl. werd het voorgaande tweemaandelijks scenario in enkele uren herhaald. In ruil voor de splitsing van Landbouw, hamerde vice-premier Isabelle
Durant (Ecolo) door op bijkomende federale centen voor het Franstalig onderwijs.
Het leverde haar banbliksems op van vicepremier/o^an Vande Lanotte (SP). De
Vlaamse groenen traden de socialist bij en
deden er nog een schep bovenop. Als
Durant het been stijf hield, zou Agalev
weigeren in de Kamer het Sint-Elooisakkoord goed te keuren. Michel dreigde er
zelfs mee Ecolo met een constructieve
motie van wantrouwen uit de regering te
zetten.
Daarmee bleek Ecolo op zijn plaats gezet.
De ellenlange discussies en afdreigingen
leidden er evenwel toe dat slechts over de
splitsing van Landbouw een overeenkomst werd bereikt. Staatssecretaris voor
Buitenlandse Handel Pierre Chevalier zag
de kans schoon om zijn departement buiten schot te houden. Dat was niet naar de
zin van co-voorzitter Patrik Vankrunkelsven. Tegen de ochtend aan (zes uur) trok
hij zijn jas aan, dreigde ermee uit de Costa
en de Vlaamse regering te stappen indien
er niet over Buitenlandse Handel gepraat
werd. Een kwartier later ontstond ook
daarover een vergelijk.
(evdc)

eliswaar niet uitgenodigd was er toch een WIJcorrespondent in Kigali aanwezig en noteerde
er de 'grote woorden' van premier Verhofstadt. Vanuit het
publiek zag onze medewerker ook hoe Paul Kagame, de
koele dictator, toekeek en voorspelde meteen dat op de
excuses de financiële compensaties zouden volgen...
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„Eindelijk een chef met kloten aan zijn
lijf". De vader van één van de vermoorde
commando's is niet gewoon stadhuistaai
te spreken. De woorden van lof zijn voor
Guy Verhofstadt. Vandaag is Jean-Luc
Dehaene is een verre nachtmerrie. Verhofstadt ging in Kigali zijn excuses aanbieden
namens het Belgische volk, een fictie. Veel
bij Verhofstadt is fictie: hij hecht meer
belang aan de schijn, aan hoe zijn handelen overkomt, dan aan de werkelijkheid,
zijn handelen zelf.
GROTE WOORDEN
Dehaene kan zo'n vergelijking nooit winnen. Ten eerste omdat Dehaene natuurlijk
zelf, persoonlijk en als regeringsleider,
voor het drama in Rwanda een grote verantwoordelijkheid droeg. Verhofstadt
heeft als regeringsleider gemakkelijk praten namens 'het Belgische volk': hij had in
'94 niets met Rwanda te maken. Toen de
genocide uitbrak, was hij op bezoek in het
buitenland, waar hij de gruwelijke slachtpartijen afdeed als 'een zoveelste stammentwist'. Voor die uiüatingen heeft de
VLD'er zich nu ook geëxcuseerd.
Vergeving vragen, verontschuldigingen
aanbieden, fouten erkennen, ... het was
voor Dehaene aüemaal veel moeilijker: hij
was verantwoordelijk. Als hij op dezelfde
wijze als Verhofstadt bij Paul Kagame het
boetekleed zou aangetrokken hebben,
zou de oppositie - misschien wel Verhofstadt zelf - politieke sancties hebben
geëist, misschien wel het ontslag van de
regering.
Ten tweede is Dehaene een man van de
daad. Dehaene heeft - behalve tijdens verkiezingscampagnes - nooit wakker gelegen van zijn imago. Hij deed aan politiek
op een ongevoelige wijze. Omdat hij
ervan overtuigd was dat in de politiek
geen plaats is voor gevoelens. Dat was een
belangrijke vergissing.
Maar ze verklaarde waarom Dehaene zo
moeilijk omging met politiek vanuit de
buik: de witte mars en de dode kinderen
bijvoorbeeld, of ook de familieleden van
de tien afgeslachte commando's. Dehaene
heeft zich bij die familieleden niet verontschuldigd voor wat hen werd aangedaan
na het drama en voor de gebrekkige wijze
waarop hij zich tegenover hen gevoelsmatig heeft gedragen. Maar veel te laat: bij de
voorstelling van het Rwanda-rapport van
de Senaat, eind '97 of meer dan drie jaar
na de dood van de tien Waalse commando's.
Verhofstadt maakt die vergissing van
Dehaene dat politiek ook emotie is, niet.
Het is trouwens een recent verschijnsel.
Bert Anciaux dankt er zijn populariteit
aan. Mare Verwilghen ook.
Verhofstadt laat zijn imago niet aan het
toeval over. Ook niet in Rwanda. In drie
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toespraken haalde hij grote woorden aan
om diepe gevoelens te omschrijven. Hij
zei aan de familieleden van de para's dat
de tien urenlang gevochten hebben terwijl
ze hulp verwachtten en dat ze zich helemaal niets te verwijten hebben. Dat laatste
is nog helemaal niet bewezen. De omstandigheden waarin de tien commando's
onder leiding van luitenant Lotin hun
wapens hebben afgegeven, niet meer of
niet minder dan een doodzonde voor een
paracommando, zijn nog altijd niet geheel
opgehelderd.
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Elke kritiek op de betrokkenheid van het
PPR in die bloederige dagen van april '94,
wordt in Rwanda afgeschilderd als negationisme en revisionisme. Het FPR-regime
verkoopt zichzelf als het grote slachtoffer
van de genocide door extremistische
Hutu's. Op de plechtigheid werden de
schedels, dijbenen, ribben en andere kleinere botjes in reusachtige kisten bij duizenden uitgestald om door de gruwelijkheid van de slachtpartijen ook de dimensie van de martelaarsrol van het FPR in de
verf te zetten.

verhofstadt
in Kigali
Aan de familieleden van de andere omgebrachte Belgen - naast tien para's kwamen
er nog drie NGO-medewerkers en negen
andere landgenoten om - zei Verhofstadt
dat de Belgische staat tegenover de doden
tekortschoot in zijn fundamentele opdracht: bescherming van zijn landgenoten. Ook dat is zeer betwistbaar: het is niet
de taak van de Belgische staat om garant
te staan voor het leven van alle landgenoten waar ook ter wereld buiten België.
Bij de officiële herdenkingsplechtigheid
van de genocide, waar Verhofstadt drie
uur lang naast dictator Paul Kagame
mocht zitten, ging Verhofstadt voor het
Rwandese regime van het FPR (Rwandees
Patriottisch Front) helemaal op de buik
liggen. Hij zei daar dat zijn studie van de
Rwandese genocide - via zijn werk als verslaggever van de Rwandacommissie - zijn
leven heeft veranderd. Dat kan misschien
wel zijn, maar het is twijfelachtig of het
verstandig is zoiets op zo'n moment op
zo'n plaats aan zo'n leider te komen vertellen.
Kagame is misschien wel verantwoordehjk
voor het neerschieten van het vliegtuig
van de ex-Rwandese president Juvenal
Habyarimana. Daarna begon de genocide, begonnen politieke moordpartijen,
werden ook de tien para's gedood, herbegon in Rwanda de oorlog tussen het FPR
en het Rwandese regeringsleger (FAR).
Dat de genocide door extremistische
Hutu's is voorbereid, gepland en uitgevoerd, staat zo goed als vast. Maar dat het
neerhalen van het vliegtuig van de president, het startsein voor die genocide was,
is helemaal niet zeker. Integendeel: in een
officieus VN-rapport beweren drie Tutsi's,
die destijds lid waren van het FPR, dat
Kagame achter de aanslag zat. In die
lezing van de geschiedenis, kan de aanslag
voor het FPR een startsein zijn geweest
om de vijandelijkheden met het FAR
opnieuw te beginnen (wat effectief een
van de gevolgen van de aanslag was).
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COMPENSATIES
En dan komt daar zo'n 'jeune premier' het
regime zeggen dat de genocide zo erg was
dat ze zijn leven heeft veranderd, dat zijn
land (en de internationale gemeenschap)
in die dagen ongeveer alles verkeerd heeft
gedaan wat het verkeerd kon doen, en
dan gaat die nog op zijn buik liggen om
vergeving te vragen. Voor zoiets kreeg
zelfs Kagame twee keer de handen op
elkaar en voegde hij in zijn toespraak
enkele woorden van lof toe voor de 'moed
van België'. De koele dictator voegde daar
meteen aan toe dat hij hoopte dat nog
vele landen het voorbeeld van België zouden volgen. Zijn ministers lieten minister

van Buitenlandse Zaken Louis Michel verstaan dat ze nu ook financiële compensaties verwachten...
Het grote gebaar van Verhofstadt in Kigali
zou wel eens te groot om dragen kunnen
worden. Als de geschiedschrijving van de
genocide een genuanceerder beeld oplevert, dreigen te grote woorden potsierlijk
te klinken.
Maar zover zijn we nog niet. Intussen
heeft Verhofstadt zijn doel bereikt: volgens de families van de para's is hij eindelijk weer eens de leider waarop „de Belgen fier moeten zijn" en in Kigali kon Verhofstadt namens België de vorige regering
ongestraft ongemeen hard de mantel uitvegen. Verhofstadt ziet zichzelf graag als
nieuw, snel en efficiënt. In Kigali gaf hij
ook de indruk een grootmoedig leider te
zijn die niet aarzelt de dingen bij hun
naam te noemen als het moet. Het was
een deel van het gewenste imago dat nog
ontbrak.
Jan Cossels

Verhofstadt
laat zUn imago
niet aan het
toeval over.
Ook niet in
Rwanda. In
drie toespraken haalde hij
grote woorden
aan om diepe
gevoelens te
omschrijven.

5

VUJO vindt
communautair alclcoord
te weinig, te vaag
De Volksuniejongeren vinden dat het binnen de
federale regering bereikte akkoord over de
defederallsenng van Landbouw en Buitenlandse Handel aan de typische Belgische ziekten
lijdt bol van de compromissen en voor interpretatie vatbaar
Landbouw wordt 'uitgekleed', maar het gezicht
binnen Europa blijft federaal. Buitenlandse
Handel wordt ondergebracht in een nieuw
agentschap, waar volgens de enen de gewesten en volgens de anderen de federale overheid het initiatief mag nemen.
Onduidelijkheid troef dus. Dit is, aldus VUJO,
geen akkoord met het oog op een goed beleid,
maar een zoethoudertje voor de achterban van
de diverse politieke meerderheidspartijen De
Volksuniejongeren zijn er alvast niet zoet mee
en blijven pleiten voor homogene bevoegdheidspakketten Dit betekent ook een eigen.

Vlaams gezicht in Europa en de wereld. Vlaanderen mag niet langer verborgen zitten achter
het Belgische masker.
Voor de Volksuniejongeren gaat dit akkoord
niet ver genoeg. Het kan zeker geen aanleiding
zijn om de communautaire onderhandelingen
nu te bevriezen De Costa begint hier pas.
Vlaanderen wacht nog steeds op fiscale autonomie en defederallsering van de Gemeenteen Provinciewet. Om maar die twee te noemen
De VU-jongeren verwachten tevens een duidelijk signaal van de premier dat de uitspraak van
minister Durant over een toegezegde herziening van de onderwijsfinanclehng voor eigen
rekening is Laten we hopen dat ook deze verklaring veroorzaakt Is door een gebrek aan
ervaring van de Ecolo-minister.

13 april 2000
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initiatief van Brussels VU&ID-raadslid Sven Gatz
trok een delegatie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie naar Amsterdam. Hoe verlopen
de inburgeringstrajecten hij de noorderburen? Sven Gatz
schetst enkele bevindingen.

blijft, is niet verplicht het inburgeringstraject te volgen. Alle anderen, en in
Amsterdam zijn dat zo'n 4000 personen
op jaarbasis, moeten zich binnen de zes
weken nadat zij in de hoofdstad aangekomen zijn, bij de stadsdiensten aanmelden.
Sven Gatz:
"Inburgering Is
geen wondermiddel, het
vergt een duidelijke beleidskeuze en de
Inzet van veel
financiële
middelen.
Maar het Is
een zeer gped
Instrument."

In 1998 dienden de Vlaamse VU&IDvolksvertegenwoordigers
Herman
Lauwers enjohan Sauwms in het Vlaams
Parlement een voorstel van decreet in om
inburgeringstrajecten in Vlaanderen
mogelijk te maken. Het voorstel werd
opnieuw ingediend door o.m. Herman
Lauwers en mezelf. Om de discussie ook
in Brussel van de grond te krijgen diende
ik een resolutie in om een zo groot mogelijke groep nieuwkomers een inburgeringstraject aan te bieden. Daartoe horen
taallessen Nederlands, maatschappelijke
oriëntatie en het verwerven van inzicht in
de arbeidsmarkt.
Om tegenstanders en twijfelaars bij andere partijen over de brug te krijgen, stelde
ik voor om eens in Nederland na te gaan
hoe daar de inburgeringstrajecten verlopen. En dus trokken we op 27 en 28 maart
jl. naar Amsterdam met een delegatie van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de
Vlamingen binnen de Brusselse hoofdstedelijke raad.
Amsterdam telt bijna 730.000 inwoners,
verspreid over 16 stadsdelen. Ruim
400.000 onder hen zijn Nederlanders of

autochtonen. De voornaamste andere
nationaliteiten of groepen allochtonen
zijn
Surinamers
(ruim
70.000),
Marokkanen (ruim 50.000), Turken
( ruim 30.000), Zuid-Europeanen (ruim
15.000) en Antillianen (ruim 10.000).

INBURGERINCSONDERZOEK
Vervolgens zorgt de bevoegde stadsdienst
ervoor dat de nieuwkomer binnen de vier
maanden met het inburgeringstraject kan

Inburgeringstraject
in Amsterdam
Welke zijn de doelgroepen van de
Nederlandse
inburgeringstrajecten?
ledereen die 16 jaar en ouder is, zich vanuit het buitenland voor het eerst in
Nederiand vestigt en bovendien onvoldoende kennis heeft van de Nederlandse
taal en/of de samenleving. Grosso modo
gaat het om mensen die door gezinshereniging, gezinsvorming of via een asielprocedure en dus op legale wijze in
Nederland belanden. Wie een tewerkstellingsvergunning heeft of als zelfstandige
met een eigen bedrijf naar Nederland
komt of wie enkel tijdelijk in het land ver-

starten. Gedurende deze periode krijgt de
nieuwkomer een welkomstpakket en
voorlichting over rechten en plichten. Er
worden praktische afspraken gemaakt en
men gaat over tot een inburgeringsonderzoek. Middels een test peilt men naar de
taalkennis en het inzicht in de
Nederlandse samenleving. Dat gaat
gepaard met een introductieprogramma
van 100 uur, beschikbaar in 12 talen. Het
traject zelf telt 500 uren taallessen en 70
uren maatschappij- en beroepsoriëntatie,
weliswaar in het Nederlands. Melding en
onderzoek gebeuren centraal, het traject

Anclaux voorziet 73 miljoen
extra voor verenigingsleven
Het Vlaamse verenigingsleven is springlevend, zoals blijkt uit de spraakmakende
studie van VUB-socioloog Mark EIchardus
Duizenden afdelingen en honderdduizenden leden spelen een cruciale rol in het
sociale en culturele weefsel van
Vlaanderen Nieuwe verenigingen dienen
zich nog dagelijks aan voor erkenning en
subsidiëring. Ook verenigingen van
migranten zijn in volle ontwikkeling
Het verenigingsleven wordt gesubsidieerd
op basis van een decreet uit 1995
Vandaag staat dit decreet voor de verenigingen onder zware financiële druk Het
decreet heeft zoveel ingebouwde groeimechanismen dat het bijna onuitvoerbaar
is geworden Het voorziet een groei van
het personeelsbestand naast een stijging
van subsidiëring. Dit mechanisme van dubbele groei is onhoudbaar. De regels van
het decreet maken het quasi onmogelijk
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de budgettaire gevolgen te kennen op het
moment dat de Vlaamse regering de
begroting opmaakt.
Uit de cijfers van het werkjaar 1999 blijkt
een pijlsnelle toename van het tekort. De
Vlaamse begroting voorzag voor 1999 een
budget van 655,2 miljoen fr Als dat budget wordt toegekend, zien de meeste verenigingen hun subsidie voor 1999 dalen.
De daling is soms spectaculair Het gaat om
subsidieverminderingen van 1 tot 10 miljoen fr, soms tot 20 procent van de jaarlijkse subsidie Daarom heeft de Vlaamse
regering tijdens de begrotingscontrole
beslist om dit te verhelpen. De regenng
trekt een supplementair krediet uit van
73,3 miljoen fr. Het valt uiteen in twee
delen. Er wordt een eenmalige inhaalbeweging gemaakt voor het toegenomen
tekort van 1999 Daarvoor is 31,1 miljoen
fr. nodig Daarmee worden de subsidies

teruggebracht - eigenlijk verhoogd - tot
het niveau van 1998 Daarnaast wordt er
een bijkomend krediet van 42,2 miljoen fr
uitgetrokken om deze subsidies in 2000 op
hetzelfde niveau te houden Het totale
bedrag ten laste van de begroting 2000
bedraagt 31,1 -i- 42,2 = 73,3 miljoen fr.
Deze operatie staat los van de intentie om
in 2001 een nieuw decreet voor te bereiden voor het volksontwikkelingswerk Maar
de inspanning geeft wel aan dat de minister van Cultuur het verenigingsleven bijzonder waardevol vindt
Om het tekort onder controle te krijgen
wordt het decreet bevroren. Dit betekent
dat nieuwe projecten of programma's niet
meer gesubsidieerd worden en dat gesubsidieerde personeelsuitbreiding niet meer
mogelijk is. in afwachting van een nieuw
decreet zullen er geen nieuwe erkenningen meer mogelijk zijn.

zelf vindt plaats in het stadsdeel waar de
nieuwkomer woont.
Tijdens het inburgeringstraject krijgt elke
nieuwkomer een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen. Amsterdam voorziet in
zo'n 100 nieuwkomers per trajectbegeleider. Het traject zelf is zeker geen eenheidsworst: naargelang de opleiding en
de voorkennis wordt het zo individueel
mogelijk aangepast. Na maximum één
jaar is de procedure afgelopen en wordt
er een toets afgenomen en een certificaat
uitgereikt.
BOETES?
Het certificaat kan aan eventuele werkgevers worden voorgelegd. Daar gaat het uiteindelijk om: de nieuwkomer in het
arbeidsproces inschakelen. Werk is nog
steeds de beste hefboom tot integratie. De
trajectbegeleider zorgt daarom ook voor
bemiddeling of begeleidt de zoektocht
naar een job. Hoewel niet iedere nieuwkomer zomaar werk vindt, is het volgen
van een inburgeringstraject vast en zeker
een troef
Eén ding moge hoe dan ook duidelijk zijn:
inburgeringstrajecten
kosten
geld.
Amsterdam heeft een centrale dienst van
ongeveer 20 personen die zich hierop toeleggen, samen met een netwerk van bijna
100 personen in de stadsdelen. De
Nederlandse overheid voorziet 6.500 gulden per traject, maar Amsterdam voegt
hier nog eigen middelen aan toe.
Hoewel de Nederiandse inburgeringswet
het traject verpUcht stelt en sancties voorziet, zoals administratieve boetes en het
inhouden van uitkeringen, dan toch past
het Amsterdamse stadsbestuur de sancties
niet klakkeloos toe. Dit hoeft ook niet, zo
meent het stadsbestuur, want 90% van de
doelgroep wordt sowieso aangesproken.
Wel maakt men gebruik van een tijdelijk
boetesysteem. Zo kunnen boetes opgelegd worden, maar als de betrokkene later
het traject wel beëindigt, krijgt hij zijn
geld terug.
Naast de verplichte doelgroep volgen nog
zo'n 500 andere personen jaarlijks op vrijwillige basis het inburgeringstraject.
Inburgering is geen wondermiddel, het
vergt een duidelijke beleidskeuze en de
inzet van veel financiële middelen. Maar,
als wij een samenleving, die zeker in onze
steden meer en meer
multicultureel wordt,
in goede banen willen
leiden dan is het
inburgeringstraject
het beste instrument
dat mij bekend is.
Sven Gatz,
lid van het Vlaams parlemeat en
van de Brusselse hoofdstedelijke raad.

C edert 1831 levert een van oorsprong Duitse familie de
'koning der Belgen' (niet de 'koning van België'). De
dynastie begon bij Leopold, succesvol diplomaat en
veelgelauwerd militair Als de prins in De Panne voet op
Belgische bodem zet is hij 40 jaar en weduwnaar van de
Britse kroonprinses...
•

Leopold I stamde uit een klein Duits vorstenhuis, een van de vele kleine
Sachsische Herzogtümer, tussen Beieren
en Turingen, die na 1648 het kleurig landschap van Duitsland uitmaakten. Leopold
was de derde en jongste zoon van hertog
Franz van Sachsen-Coburg-Saalfeld (na
1825 Sachsen-Coburg-Gotha). Tot zijn
elfde werd hij opgevoed door zijn grootmoeder, Sophie von Braunschweig. Toen
hij twintig was ging hij Rechten studeren
in Parijs. Hij verving nadien zijn broer
Ernest bij het bestuur van het kleine hertogdom. Hij werd ook officier in het
Russische leger waarin trouwens verscheidene afstammelingen van de Duitse adel
dienden. Hij werd er commandeur van
een garderegiment. Napoleon, die een
aantal kleine Duitse staten onder zijn protectoraat verenigd had en als een
Romeinse Caesar konings- en hertogentitels uitdeelde, was met Leopolds Russisch
ambt niet opgezet, wat tot een - tijdelijke
- terugtrekking uit dit leger leidde.
Na Napoleons nederlaag in Rusland vocht
Leopold met zijn regiment samen met het
Pruisisch leger. Omdat hij bij Kulm een
Frans generaal (met de Vlaamse naam
Vandamme) en 7.000 man gevangen wist
te nemen, werd hem het Pruisische
IJzeren Kruis verleend: een decoratie die
hij heel zijn leven zou dragen.

WIJ-REEKS

kroon aan, maar gezien de onstabiele toestand op de Balkan, wou hij zich niet in
dat wespennest wagen.
Zijn koningschap in België was echter ook
niet zonder risicio's. Niet alleen de
Belgische adel stond afsvijzend, zelfs vijandig tegenover hem, ook de bevolking projecteerde zijn sociale toestand op de nieuwe koning. En tot overmaat van ramp
bereikte het Nederlands leger - waarin
Zuid-Nederlanders en ook edellieden uit
het Zuiden dienden - in 1832 Leuven, en
bereidde zich voor naar Brussel op te rukken.
Slechts Franse troepen en een Engelse tussenkomst redden Leopold en... het nieuwe koninkrijk. In 1838 moest de koning

persoonlijk ingrijpen, toen gepeupel de
huizen van de (orangistische) adel plunderde bij de de Lignes, d'Oultremonts, de
de Bethunes. Men beweerde dat Leopold
zelf achter die actie zat...
KARAKTERTREKKEN

Leopold kreeg de Britse nationaliteit en
een jaarlijkse dotatie van 50.000 pond. Na
zijn huwelijk in 1816 ging hij op het kasteel Claremont wonen. Charlotte stierf al
in 1818 in het kraambed. Leopold werd
ziek en depressief Hij troostte zich echter
met knappe vrouwen, ondermeer de zangeres Linda Bauer. Zijn zuster Victoria
huwde inmiddels de hertog van Kent. Uit
dit huwelijk werd Victoria geboren, de
latere koningin. Jarenlang was Leopold
voogd over zijn nichtje. Ook toen ze al
koningin was, bleef er nog een vertrouwelijke relatie tussen beiden. Victoria zal
hem altijd met 'Dear uncle' blijven aanspreken.
De Grieken, die liet juk van de Turken
hadden afgeschud in de eerste
Balkanoorlog, boden Leopold de Griekse

'Wille zur Macht' die weliswaar ingeperkt
werd door de grondwet, en die tevens een
wil tot zelfbehoud was, blijkt uit heel de ook jongste - geschiedenis.
Wie in het verieden van een familie rondkijkt, treft vaak eigenschappen, tendensen, eigenaardigheden - ook fysische aan die in elke generatie, of in diverse
generaties, weerkeren. Zonder de invloed
van de erfelijkheid te overschatten en die
van de omstandigheden over het hoofd te
zien, zijn er kenmerken die wellicht ook
in andere families herhaald voorkomen
maar die te opvallend zijn om ze als een
toevalligheid te beschouwen.
Vooreerst was er de - mannelijke - belangstelling voor vrouwelijk schoon. Dat

'De portefeuille
op het hart..

'DEAR UNCLE'
De Britse kroonprinses Charlotte had
tegen de wil van haar vader, Georg N
gebroken met haar verloofde Willem van
Oranje. Het zou een politiek huwelijk
geworden zijn waarbij Britse en Hollandse
belangen zouden worden verweven.
Charlotte gaf Willem de bons en liet haar
oog vallen op een knappe, maar arme
Duitse prins; Leopold von SachsenCoburg. Charlottes vader, die zijn plannen
gedwarsboomd zag, verzette zich fel tegen
een huwelijk met Leopold, maar gaf tenslotte toch toe.

^

Wat de algemene gedragslijn inzake hun
pohtiek betreft - 'de macht' in de reekstitel - worden bij de Coburgers twee constanten vastgesteld. Vooreerst is er het
behoud van de staat in zijn centraüstische,
unitaire vorm. Geen enkele koning is
federalist geweest of is het geworden. De
huidige indeling in gemeenschappen en
gewesten werd door Boudewijn I node
aanvaard en waar mogelijk poogt het Hof
via de centrale overheid macht en invloed
te herwinnen. Deze recuperatiepogingen
worden ingegeven door de angst voor een
separatisme dat tot het einde van de
monarchie zou leiden. Wie macht bezit,
hoe beperkt ook, wil die behouden en veilig stellen. Vooral als daar ook financies
mee gemoeid zijn.
Een tweede constante eigen aan de
Coburgers is het vasthouden aan hun
beslissingsrecht. Dat vasthouden vertoonde soms autocratische trekken, vooral bij
de eerste koningen, maar ook Lepold III
was niet vies van eigengereidheid. Het
beslissingsrecht kreeg in de loop van de
geschiedenis weliswaar menige deuk,
maar langs diverse kanalen kon (kan) de
invloed vaak nog uitgeoefend worden. Het
ingrijpen in bepaalde situaties op het vlak
van binnenlandse, buitenlandse, economische en financiële politiek bewijst dat.
Dat de politieke houding van de SaksenCoburgers ingegeven werd door een

Goud, macht en
vrouwen (1)

huwelijken in vorstenhuizen zelden voorbeelden zijn van gezinsgeluk en huwelijkstrouw, kan al liggen aan het feit dat bij
hun tot stand komen veelal politieke
motieven meespeelden, of zelfs de hoofdrol hadden.
In de tweede plaats is er de handelsgeest,
de zin voor financieel voordeel en voor
handhaving en uitbouw van het al niet
gering familiaal fortuin. „De Coburgers
dragen hun portefeuille op hun hart",
schreef een commentator.
Beginnen we met de eerste der eigenschappen.
VROUWEN
Het aandeel van 'de vrouwen' stond
recent in de actuaüteit via een bericht over
de - reeds lang gekende maar angstvallig
stilgehouden - historie over een vermeende buitenechtelijke dochter van koning
Albert II. Dat het bericht door de Vlaamse
Mario Danneels werd uitgebracht (in een
boek over koningin Paola) verleidde de
Franstaligen tot uitspraken over een
Vlaams anti-Belgisch complot!
Maar beginnen wij bij de eerste regerende Coburger Leopold 1 trouwde in 1816
met de Britse kroonprinses. Het was een
huwelijk uit liefde, zei men. Althans van
de zijde van Leopold. Chariotte stierf al in
1818. Hij leed onder dit verlies, maar
troostte zich o.m. met zangeres Linda
Bauer. In 1832, pas op de Belgische
troon, huwde Leopold de zuster van de
Franse koning Louis-Philippe, LouiseMarie van Orleans. Hier speelde de politiek een belangrijke rol. Vertier vond
Leopold bij de 15-jarige Arcadie Claret
de Viscourt. Dat was natuurlijk pedofilie

maar om de wet te omzeilen liet hij zijn
stalmeester Frederik Meyer met zijn
geliefde trouwen. Ze mocht op kasteel
Stuyvenberg gaan wonen en haar twee
zonen kregen adellijke titels. Bij de dood
van Leopold l was Arcadie de enige die
bij zijn sterfbed mocht blijven. Maar na
zijn dood joeg Maria-Hendrika, vrouw
van kroonprins Leopold II, haar uit het
paleis.
Maria-Hendrika zou er echter met haar
man, Leopold II, niet beter aan toe zijn
Toen ze in 1853 van hun huwelijksreis
terugkeerden, had Leopold al een relatie
met de genaamde Aimée Desclée en daarop volgde nog een hele reeks andere
'vriendinnen' o.m. een Parijse cabaretière
Cléo de Merode, zodat men spottend van
Cléopold sprak. Toen hij al 66 was, werd
hij veriiefd op Blanche Delacroix, een
prostituee van 17 jaar. Viriel bleef hij wel,
reeds de zeventig voorbij, bracht Blanche
nog twee zonen ter wereld: Lucien en
Philippe. Zij kregen de grafelijke titels
van Tervuren en van Ravenstein.
Blanche zelf werd barones de Vaughan.
Onder die naam trouwde ze in 1909
Leopold II, enkele dagen voor zijn dood.
Maria-Hendrika was al in 1902 overleden.
De koning vertoefde op dat ogenblik in
Luchon, in het gezelschap van Blanche.

Op urtstap:
Leopold I,
koningin
Victoria,
de hertog van
wellington.

JosMnks

Volgende week:
op zoek naar kolonies en... geld.
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Op een ezel...
Om de komst van Leopold te gedenken werd in De
Panne een monument opgencht Op zijn tocht naar
Brussel werd de prins overal feestelijk onthaald,
behalve in Gent waar een harde orangistische kern
woonde. De dag voor zijn aankomst ging er nog een
stoet door de straten waarin een ezel liep met daarop een gekroonde pop Als antwoord op het Gentse
ongenoegen schonk Leopold 10 000 florijnen voor de
arme inwoners en aan het stadsbestuur beloofde hij
de slabakkende textlelindustne weer vlot te trekken
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Óé regionale vu-krant;

Nucleair afval,
meer dan
transport
Fractievoorzitter in de Kamer Fneda Brepoels (VU&lD)
laakt de houding van Agaiev aangaande het kerntransport Vonge week maandag luidde het bij de groenen
nog dat de Kempen met klaar waren voor het transport
van hoogradioactief nucleair afval Agalev-Kamerlid
Wauters zwaaide met de ministeriele belofte dat er
aparte en' onafhankelijke controles op het getransporteerde afval zouden worden voorzien Er is van die
beloften mets in huis gekomen
Agaiev draagt samen met de federale regering de verantwoordelijkheid voor het nucleaire transport dat in
het grootste geheim was voorbereid en gepland De
federale regenng deed met eens de moeite om zich te
laten vertegenwoordigen in de kortgedingprocedure
voor de rechtbank van Dendermonde De geloofwaardigheid van de groenen heeft op het vlak van het kernenergiebeleid een flinke deuk gekregen Van enige
openheid of overleg over de nucleaire transporten was
geen sprake Agaiev stond erbij en keek hoe minister
Duquesne het nucleaire afvaltransport van La Hague
naar Dessel regelde

WAARBORGEN
VU&ID sluit zich aan bij het protest van de Kempense
burgemeesters, o a van de Desselse VU-burgemeester
Kns Van Dijck, en van de milieuactivisten
Fractievoorzitter Frieda Brepoels heeft in de commissie
Binnenlandse Zaken de vraag herhaald naar bijkomende
veiligheidsvoorwaarden en een open gesprek met alle
burgemeesters van de betrokken gemeenten Er blijft
de grootste onduidelijkheid over de toepassing van de
provinciale rampenplannen Een ondertekening van de
minister - in aller ijl - van het Oost-Vlaamse ranipenplan
'om psychologische rust te brengen' verandert hier
mets aan Ze stelde de minister van Binnenlandse Zaken
Duquesne ook vragen naar de veiligheid bij de ontvangst
van het hoogradioactief afval biJ Belgoprocess, gezien
de korte staking daar en de ongerustheid over de toekomstige tewerkstelling Fneda Brepoels vroeg dan ook
waarborgen voor de regio inzake tewerkstelling en
reconversie
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Actie tegen benoeming
Franstaiige rechters in Brussei
Onder wekenlange druk van VU&ID sloot
de federale regenng een communautair
akkoord over de overheveling naar de
deelstaten van federale bevoegdheden
in2ake Landbouw en Buitenlandse
Handel De kar van de staatshervorming,
is na vijf roestige jaren, terug in gang
gezet. België verliest, Vlaanderen wint.
Maar niet altijd! Want de Vlaamse belan-

Onder het motto 'Om u te dienen' is bij
de Volksuniejongeren een nieuwe generatie bestuursleden van start gegaan. Wij
stellen ze graag aan u voor, op de foto van
links naar rechts en van onder naar boven
Onderste rij: Stijn Coppejans (°78),
Lembeke Afgevaardigde in de 'W-partijraad
Klaas Van Audenhove (°73), Leuven
Voorzitter en afgevaardigde in de VU-partijraad.
Guido Poppelier (°71), Sint-Amandsberg
Afgevaardigde in de VU-partijraad en verantwoordelijke voor vorming.
Michael Van Droogenbroeck (°78),
Itterbeek. Secretaris van VUJO.
Johan Brom (°76), Hamont-Achel.
Afgevaardigde in de VU-partijraad en verantwoordelijke voor VUJO-kernen en
arrondissementen.
Middelste rij: Heidi De Craen (°75),
Londerzeel. Afgevaardigde in de "VU-partijraad
Geert Conaerts (°73), Lint. Afgevaardigde
in het VU-partijbestuur.
Sven De Loenen (°70), Aartselaar.
Verantwoordelijke voor politieke actie.
David Vits (°73), Mechelen. Afgevaardigde
in de VU-partijraad.
Kurt
Himpe
(°71),
Izegem.
Verantwoordelijke voor ledenwerving en
studentenwerking.
Bovenste rij: Ignace Decancq (°74), Roeselare. Hoofdredacteur van WFjf-jongeren.
Natalie Schoonbaert (°77), Sint-Job.
Mediaverantwoordelijke van VUJO.
Karel Sterckx (°78), Boortmeerbeek.
Internationaal Secretaris.
Veerle Remy Cll),
Erembodegem.
Penningmeester

gen staan echter op andere terreinen
zwaar onder druk.
Naar aanleiding van de federale regeringsbeslissing om Franstalige m<igistraten in
Brussel buiten het taaikader te benoemen
voert de VU een nationale affichecampagne onder het motto: 'Verhofetadt verraadt
Vlaanderen - Geen koehandel met rechters in Brussel'. Op liefst 18 plaatsen, sta-

1

tions en gerechtsgebouwen, werden vrijdag jl. pamfletten uitgedeeld waarin de
beslissing van Verhofstadt-I aan de kaak
wordt gesteld. De VU-militanten ondersteunen de pamflettenactie met een plaktocht. De actie heeft de bedoeling om de
Vlaamse publieke opinie bewust te maken
van het feit dat Vlaamse verworvenheden
in Brussel op de helling worden gezet.
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Wie is wie bij VUJO?
Bart Fonteyn (°73), Kessel-Lo. Promotie
van VUfO bij het grote publiek.
Verder, maar niet op de foto: Kris Aerts
(°70) voorzitter van het bureau van de Algemene Ledenvergadering (ALV) Bureauleden; Karen Penneman (°78), Bart Seldeslachts (°75), Pieter Vandën-broucke (°74).

Wie contact wil met deze nieuwe
'bewindsploeg', die wij alles succes toewensen, kan op volgende adressen
terecht: VUJO-secretariaat, Barricadenplein 12,1000 Brussel, 02/219 49.30.
E-post: vujo@jeugdwerknet.be
Webstek:http/Avww.jeugdwerknet.be/vujo

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
Verlofpenode

de maand december

Frans-Vlamingen
keizer Karel achterna
Op paasmaandag 24 april a s. komen
enkele honderden Vlamingen uit de
streek tussen Duinkerke en Rijsel
naar Cent Deze Vlamingen uit het
Franse Noorderdepartement willen
in de Arteveldestad hun eigen cultuur en verleden ontdekken Dat
gebeurt onder het motto 'Onder
Vlamingen, Keizer Kare! achterna' In
1997 werd het motto 'Onder
Vlamingen' al eens gebruikt toen de
Frans-Vlamingen Brussel en meer
bepaald de kathedraal en het parlement van de Vlamingen bezochten.
Op 24 apnl is het nu de beurt aan
Cent In het Keizer Kareljaar 15002000.
Het programma in Cent voorziet
onder nheer een ontvangst door bisschop Luysterman in de kathedraal,
een bezoek aan de kunstschatten
van de kathedraal, een bezoek aan
de historische stadskern. Gravensteen en belfort. De schoolkinderen
van Belle (Bailleul), die Nederlands

leren, zullen In de kathedraal
Vlaamse liederen zingen
De
Boeschepenaar Chislain Couwy
draagt tijdens de middag voor uit TIjl
Uilenspiegel De Hazebroekse dichter
Jean-Noel Ternynck vertelt over de
volkse Frans-Vlaming Tisje Tasje of
Jean-Baptist Vangrevelinghe De
organisatie van de dag ligt in de handen van Werkgroep de Nederlanden
met de steun van de koepel van de
Vlaamse verenigingen van Cent, de
Draak, en Europa der Volkeren en
met medewerking van de stad, het
bisdom Cent en de provincie OostVlaanderen.
In Frans-Vlaanderen werken o.m
mee: Yserhouck. Radio Uylenspleghel, MIchiel de Swaenkring,
Menschen lyk wyder, de kinderen
van Lyderik en het stadsbestuur van
Belle (Bailleul).
Info: Werkgroep de Nedenanden. Jan van Aelbroecklaan 16,9050
Centbrugge. Tel. 09/230.35.25.

OOST-VLAANDEREN
za. 15 april AAICEM: Eetfestijn van
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 18u.30
tot 21 u. in zaal Torengalm, Dorp Aaigem.
Deelname 350 fr., kinderen 200 fr. Ook op
16/4 van llu.30 tot 14u. Kaarten bij Jan
De Vuyst (053/62.32.80), Rudy Van
Droogenbroeck
(053/62.68.99)
en
Christina Smekens (053/62.73.89).
za. 15 april ZELE: viering 20-jarlg
burgemeesterschap van Jozef De Bruyne.
Groot steakfestijn vanaf 19u. In zaal
Parochiehuis (naast de kerk) te Zele
Huivelde. Ook op 16/4 vanaf 11u.30.
Aperitief en chateaubriand voor 450 fr.
Kinderen: koninginnehapje: 250 fr Org.:
VU-Zele.
za. 15 april NINOVE: Paasfeest van
VWC-NInove. Om 12u. In De Pennelekker,
Nlnoofsesteeenweg 22 te Denderhoutem.
Uitgebreid menu aan 1.000 fr p.p., nietleden 1.150 fr. Storten op rek. 9791300520-46. MeerInfO: 054/33.43.47.
za. 29 april NEVELE: 1ste Nevelse
Grootse Oberbayernavond met die
Bergwald Blaskapelle aus Lotenhülle. In de
benedenzaal van de gemeentelijke sporthal. Stationsstraat 19 te Landegem.
Deuren: 19U.30. Inkom 250 fr.; in wk. 200
fr.
inschrijving:
Michel
Roelens
'09/371.62.68) Of Storting öp rek. 1410595062-13 van Michel Roelens met vermelding van aantal plaatsen. Org.: Vlaamse
vriendenkring
Croot-Nevele
FVKRodenbachfonds.
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). Deelname
1.400 fr. (volledig dagarrangement met bus
en mddagmaal). NIet-leden: 1.450 fr.

De laatste Kortrijkse fuifganger is dood.
De Kortrijkse Volkunie-Jongeren begroeven hem op vrijdag 17 maart jl. Samen
met de jongeren van ID21 vroegen zij
symbolisch met deze actie meer fuifealen.
„De VU-Jongeren en ID21 vinden dat er
niet alleen een gebrekkige fuifinfrastructuur is, de meeste zalen hebben maar een
capaciteit van maximum driehonderd personen. Stedelijke OC's zijn meest onbe-

20 april HOUTLAND: Op 26 mei
maakt VWC-Houtland een busuitstap naar
de Vlaamse Ardennen. Inschrijven kan tot
20 april! Deelname: 1.000 f r Info: VWgHoutland, regio Torhout en Zedelgem.
DO. 20 april BRUGGE: Paul De
Ridder over 'België heeft vanaf haar ontstaan in 1830 Brussel verfranst!". Om 15u.
in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.:
Informatlva vzw.
Dl. 25 april IZEGEM: Zevende fietstocht van VWC-fletsclub. Start om 14u;
aan het beeld 'Het Paar', Korenmarkt.
WO. 26 april BRUGGE: Voordracht
door Johan Van Iseghem over 'Humor bij
Gezelle'. Om 15u. in de Magdalenazaal,
Viollerstraat 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
Izegems Sint-Jozefscollege. Om 20u. Org.:
Comité Vlaams Zomerfeest. Info en kaarten: Joris Verbeke, 051/30.48.08.
za. 6 mei KORTRIJK: Geleid bezoek
aan het Museum van Ename en de archeologische site. Verzamelen om 14u.20 aan
de ingang van het museum van Ename (op
20m van de kerk). Met gids, betaald door
de afdellngskas. Org.: FVV-KortrIjk.
WO. 10 mei BRUGGE: La Douce
France'. Diavoordracht door André
Menschaert. Om 15u. in de Magdalenazaal,
viollerstraat 7 te Brugge. Deelname: 70 fr.,
met koffietafel 140 fn Deuren vanaf 14u.
Org.: WVG-Brugge-Centrum.
Do 11 mei BRUGGE: Dagtocht naar
Dendermonde
met
WVG-BruggeCentrum. Info: 050/67.31.29.
Ma. 22 mei BRUGGE: Art-decowandellnc
NnokKe, o.l.v. umer
Domdrecht. Org. en Info: VWG-BruggeZuid, tel. 050/38.35.12.
WO. 24 mei BRUGGE: Kijkdames.
Voordracht met dia's door Jo Berten. Om
15u. In de Magdalenazaal, Viollerstraat 7 te
Brugge. Deelname: 70 fr, met koffietafel
140 fr. Deuren om I4u. Org.: WVGBrugge-Centrum.
Do. 25 mei BRUGGE: Leeskring van
WVG-Brugge-Centrum.
O.l.v.
Omer
Dombrecht: 'Een mensch van goeden wil'
van Gerard Walschap, info: 050/67.31.29.

WEST-VLAANDEREN
lua. 17 april BRUGGE: Culturele
wandeling door de Brugse binnenstad
o.l.v. O. Dombrecht. Org. en info: VWBBrugge-Zuld, tel. 050/38.35.12.
Dl. 18 april IZECEM: 'De zon gaat
niet onder'. Een levensverhaal door Walter
Vermote. Om 14u.30 In De Drie Gezellen,
Mentenhoekstraat 4. Org;: WVC.

VLAAMS-BRABANT
za. 15 april ASSE: Jaarlijks vuetentje. Vanaf 18u. In Zaal Toverflult,
Gemeenteplein te Asse. Ook op 16 april
van llu.30 tot 16u. en op 17 april vanaf
I8u. Keuze uit verschillende gerechten.

taalbaar en grote privé-complexen eveneens. Deze zijn te duur en moeilijk te
reserveren. Enkel erkende jeugdorganisaties kunnen en mogen er gebruik van
maken. En meestal ontbreken geluids- en
lichtinstallaties.
Verzekeringen en taksen maken dat de
jongeren er nauwelijks één frankske aan
overhouden.
Wevako

za. 15 april ZAVENTEM: Kaas- en
Wijnavond. Vanaf I8u.30 in zaal 'De
Snuif molen'. Leuvensesteenweg 194 te
St.-Stevens-Woluwe. Korte tafelrede door
Bert Anciaux. Org.: VU-Zaventem.
za. 15 april GRIMBERGEN: Jaarlijks
Lente-etentje. In de Sporthal, De Singel te
Strombeek-Bever vanaf 17u.30. Ook op zo.
16 april vanaf 11u.30 tot 15u. org.: VUGroot-Grimbergen.
Za. 29 april SINT-PIETERS-LEEUW:

Breughelbuffet. Vanaf 17u. in zaal Morlau,
Rink 30. En wat gebeurt er rond 20u???
Org.: VU-Sint-Pieters-Leeuw.
zo. 30 april ZEMST: Eetfestijn van
llu.30 tot 19u. (doorlopend) in 'd'Oude
School' te Weerde. Steak op verschillende
wijzen. Org.: VU-Groot-Zemst.
Vr.
5
mei
AARSCHOT:
Gespreksavond met Geert Bourgeois. In
het parochiezaaltje, Langdorpsesteenweg
te Langdorp, om 20u. Org.: Vlaamse
Jongeren Aarschot.
Za. 6 mei MEISE: Eetfestijn van VUMeise-Wolvertem-Oppem. Vanaf 18u. in
het
Sporten Recreatiecentrum,
Nieuwelaan te Melse. Ook op 7 mei van
1lu.30tot 15u.
Zat. 13 mei AARSCHOT: Tweede

folkavond van VJA en Davidsfonds
Aarschot. In D'Elf Uren Mis, Kard.
Merclerstraat 23 te Aarschot om 20u. Met
'Zakdoek'. Inkom 200 fr, w k 150 fr info:
tel. Mario Bergen, 016/56.40.59.
zo.
14 mei KORTENBERG:
Haantjesfestijn met voor- en nagerechten
(ook vegarisch en spaghettD.Van 11u.30
tot 15u. In de parochiezaal Berkenhof,
Kerkstraat, Centrum Kortenberg. Org.:
vu&iO-Kortenberg.

LIMBURG
Zo. 30 april ZOLDER: Met
ijzerbedevaartcomité West-Limburg naar
ANZ. Bus opstap Zolder oprit (richting
Lummen). Deelname: 675 fr. (kaart 4de
rang /500 fr. + bus). Reservatie: F.
Vanstipelen (011/42.59.95) voor 27/4.

ANTWERPEN
vr. 14 april BORGERHOUT:
Voordracht met diavoorstelling over de
St.-Pauluskerk van Atnwerpen. Om 14u.30
in de Reuzenpoort. Deelname: 100 fr (Incl.
1 consumptie). Org.: Kring voor Vlaamse
Volksontwikkeling, info: Jan De Scheerder,
03/236.45.40.
za. 15 april WOMMELGEM: 17de

Plantenrulldag. Vanaf 13u. bij Sonja
Maldoy, Kastanjelaan 4 te Wommelgem.

9

Met deskundig advies van Walter Wessels
en muziek door Werner Alix. Gratis toegang. Org.: KK Jan Puimège.
WO. 19 april BERCHEM: FW zoekt
Keizer Karel. Afspraak om 8u.55 Berchem
station. Bezoek aan Mechelen en tentoonstelling Het Mechelse Meubel. Deelname:
900 fr (tentoonstelling, gidsen, middagmaal). Inschrijven vóór 1 april bij Monique
Van Den Bsoch (03/230.77.59 - tussen 18
en 19u.!).
DO. 20 april BORCERHOUT:
Voordracht met gedichten en kleine vertellingen rond brood en wijn. Door Lieve
Tierelieren. Om I4u. In zaal Parosa,
Bacchuslaan te Berchem. Deelname: 60 fr
(1 koffie incl.) Org.: Kring voor Vlaamse
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder,
03/236.45.40.
vr.

21

april

VOSSELAAR/

Tentoonstelling EuskadI (Baskenland) om
van te houden - Vlaanderen maltatzeke
(om van te houden). Tot 30 april In de
Glzaenstraat van het Gemeentenhuls,
Cingel, 7. Toegang gratis tijdens openingsuren gemeentehuis. Info: Joris Frederickx,
014/61.38.67.
Ma. 24 april MÓRTSEL: Begeleide
bloesemwandeling voor het ganse gezin In
de
frultstreek
van Zuld-Llmburg.
Samenkomst om 13Ü. voor het stadhuls
van Mortsel. Org.: FW-Mortsel. Meer info:
Erika Van Hoofstadt, tel. 03/455.17.76.
WO. 26 april TURNHOUT: Vlaams
volksvertegenwoordiger
Chris
Vandenbroeke over 'Vlaamse Identiteit
gisteren, vandaag en morgen'. Om 20u. In
CC De Warande. Toegang gratis. Org.:
Vlaamse Kring Turnhout. Info: Klara
Hertogs, 014/72.45.79.
Vr. 28 april BORNEM: 'De eerste
show'
van
VU&ID-Bornem.
Tafelgesprekken met Geert Bourgeois, Els
Van Weert en Flor Van Noppen. Om 20u. in
zaal De Casteleyn, W. D'Urselstraat 5 (vlakbij kerk) te Hingene. Toegang gratis.
WO.

10

mei

KALMTHOUT:

Cherchez 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 14u.
Vertrek DIepvenneke Vosselaar Deelname:
40 fr (-12j. gratis). Org.: Vlaamse Kring
Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfonds.
Info: Joris Frederickx, 014/61.38.67.
13 april 2000

A mbtenaren van de brandweer in Brussel moeten hun
dossiers alleen in hun eigen taal opstellen. Dat zorgt
voor problemen. Annemie Van de Casteele wil daarin
verandering brengen.

^

Ais een Franstalige operator
een Nederlandstalige
oproep krijgt
moet hIJ op
zoek naar een
collega om de
oproep t e

De problemen bij de Brusselse brandweer
zijn genoegzaam bekend. Door de wet van
16 juni 1989 werd de taalregeling voor de
centrale diensten van toepassing. Concreet betekent dit ééntaligheid van het
personeel en tweetaligheid van de dienst.
Voor de inwerkingtreding van deze wet
viel de dienst onder het taairegime van de
Brusselse plaatselijke dienst. Dit betekende tweetaligheid van de ambtenaren. Uit
de praktijk blijkt echter dat het huidige
systeem onhoudbaar is.

beantwoorden.
Dergelijke toe-

VAN LEVENSBELANG

standen zijn
schrijnend.

10

Communicatiestoornissen en tijdverlies
hinderen de interventies van de hulpdiensten. Om aan -deze situatie een einde te
maken diende Kamerlid Annemie Van de
Casteele (VU&ID) een wetsvoorste! in met
als doel de herinvoering van de tweetaligheid voor de personeelsleden van de
hoofdstedelijke dienst voor brandweer en
dringende medische hulp.
A. Van de Casteele: „De ambtenaar moet
op dit moment bij alle dienstbetrekkingen
alleen zijn eigen taal gebruiken. Met andere woorden, hij moet zijn dossiers, signa-

De Slag aan de Peene (zijrivier van de IJzer) of de 5de slag bij Kassei - die op 11 april
1677 werd geleverd tussen de legers van de
Nederlanden onder aanvoering van Willem
van Oranje-Nassau en de Franse koning
Lodewijk XIV, had tot gevolg dat een stukje
Vlaanderen door Frankrijk werd Ingelijfd
Sindsdien wordt het Frans-Vlaanderen of
Zuid-Vlaanderen genoemd
Op 11 april 1977, had voor de eerste maal
een 'Zwijgende Voettocht door het slagveld
van de Peene' plaats, die jaarlijks wordt herhaald (afstand 8 km)
De samenkomst, tevens vertrekpunt van de
wandelaars, is afwisselend Noordpeene en
Zuidpeene, twee kleine dorpjes op amper 3
km van elkaar gelegen, met op hun grenslijn
de Peene-obelisk, die aan de veldslag herinnert.
Raf Seys uit Koekelare, stichtte in mei 1980
een Komitée van öe Peene, bestaande uit
Frans-Vlamingen, die sedertdien de organisatie van de tocht In handen hebben, In
1985 werd een West-Vlaams Komitee van de
Peene gesticht om het broederkomitee in
Frans-Vlaanderen aan te moedigen, leder
jaar komen vele Noord-Vlamingen en volks-

13 april 2000

lementen of bevelen alleen in hun eigen
taal opstellen. Met alle problemen vandien. Oproepen in een 100-centrale moeten beantwoord worden in de taal van de

SAMENLEVING

Nederlandstaligen en 2/3 Franstaligen
voorop. „Als men vandaag de wet strikt
wil toepassen moet er bij elke interventie
één Nederlandstalige en één Franstalige
ambulancier of brandweerman meegestuurd worden. De Nederlandstaligen
moeten dus 2,5 maal meer tussenkomsten
verrichten dan hun Franstalige collega's.
Het taaikader, waarvoor destijds Yic
Anciaux uit de Brusselse regering stapte,
is en blijft onhoudbaar. Het discrimineert
en overbelast de Vlamingen. Echt zware

VLD en SP laten
Vlaamse
brandweerlieden
in Brussel stikken
oproeper. Als een Franstalige operator
een Nederlandstalige oproep krijgt moet
hij op zoek naar een collega om de
oproep te beantwoorden. Dergelijke toestanden zijn schrijnend. Wij zullen ons
hier tegen blijven verzetten. Het is letterlijk van levensbelang."
Vervolgens is er nog het taaikader van 29,5
Nederlandstaligen tegenover 69,5 Franstaligen. Annemie Van de Casteele stelde in
haar wetsvoorstel een verhouding van \fi

bewuste Nederlanders naar deze voettocht
afgezakt
De deelneming aan de voettocht kan ook
gevolgd worden door een bezoek aan het
nabijgelegen vestingstadje Kassei, met zijn
historische gebouwen, zijn Vlaamse vrije

incidenten bleven totnogtoe uit maar dit
enkel en alleen omwille van de soepelheid
die de Vlamingen aan de dag leggen."
IN DE STEEK GELATEN
Het wetsvoorstel werd, samen met een
gelijkaardig voorstel van Creyf{CV?), weggestemd in plenau-e zitting. De hypocrisie
van de meerderheid in de federale Kamer
kent geen grenzen.

Robrecht de Fries, i n i 328 met de Kerels van
Vlaanderen o.l.v, Nikolaas Zannekin en in
1677 met Willem van Oranje-Nassau.
De 'Zwijgende Voettocht van de Peene' is
geen betoging. Er worden geen slogans
geroepen, geen spandoeken meegedragen.

2Sste Zwijgende
voettocht
langs de Peene
radio Uylenspiegtiel en de enkele Vlaamse
herbergen in de buurt. Bij mooi weer heeft
men vanop de Kasselberg (160 m boven de
zeespiegel) een prachtig vergezicht over
een groot stuk van West-Vidanderen en het
industriegebied van het Franse noorderdepartement.
Op de top voor de Kasselberg staat een
monument dat herinnert aan de drie
memorabele veldslagen die beneden de
berg geleverd werden, nl. in 1071 met

Partijpolitieke vlaggen zijn niet toegelaten.
Er wordt gewandeld achter de Vlaamse
Leeuwenvlag en de heelnederlandse vlag
met de kleuren oranje-wlt-blauw De voettocht is een stille wandeling in een zeer
groene landelijke en historische omgeving.
Noordpeene ligt aan de voet van de Kasselberg, op 20 km van Poperinge.
Samenkomst op zaterdag 22 april as. Op
het dorpsplein van Noordpeene om 14u.30.

•

A. Van de Casteele: „Mijn voorstel werd
tijdens de vorige legislatuur medeondertekend door Patrik Dewael (VLD). Het
voorstel van collega Creyf kreeg de steun
vznRobertDelathouwer (SP). De collega's
van SP en VLD hebben in de Kamer zonder blozen hun gegeven woord dus verloochend. Op die manier laten zij de Brusselse Vlamingen in de steek. Hun veiligheid is de huidige meerderheid blijkbaar
bitter weinig waard."
Een Nederiandstalige brandweerman die
de eentalige Franse organisatie van zijn
dienst weigerde te aanvaarden kreeg hiervoor onlangs een tuchtsanctie. Juridisch
heeft deze man nochtans het gelijk aan
zijn kant. Sven Gatz (VU&ID) voelde hierover Brussels staatssecretaris Robert
Delathouwer aan de tand. Delathouwer
kon echter niet ingaan op het individuele
geval aangezien hij zelf de beroepsinstantie is bij wie de brandweerman weldra zal
aankloppen om zijn tuchtsanctie te
bestrijden. Toch liet hij al in zijn kaarten
kijken door te stellen dat er volgens hem
geen sprake is van één incident (een
brandweerman die niet wil uitrukken)
maar van twee incidenten (het feit dat vanuit de dispatching het bevel niet in de
twee talen werd gegeven). Verder gaf
Delathouwer Sven Gatz over zowat de
hele lijn gelijk en engageerde hij zich om
de Brandweerdienst stapsgewijs volledig
tweetalig te laten functioneren. Spijtig
genoeg moeten we echter vaststellen dat
Brusselse SP'ers en VLD'ers als Delathouwer en Vanhengel geen gehoor vinden op
hun nationale hoofdkwartieren.

(wvdb)

Werkaanbiedinq
De WOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) is
met 170 coöperanten actief In een l4-tal landen in ontwikkeling. WOB participeert aan
de uitbouw van een ruime waaier van onderwijsprogramma's, opleldingscycli en onderzoeksprojecten.
WOB zoekt regelmatig hooggekwalificeerde
medewerkers voor deze opdrachten en zoekt
momenteel: een computerdeskundige voor
China; een bioingenieur of lic. biologie voor
agrobosbouw in Kenya; een bioingenieur
voor bananenteelt in Nigeria; een lic. germaanse filologie in Suriname; een docent
computerwetenschappen en twee docenten
voor de opleiding van landbouwtechnici in
Zimbabwe.
Sollicitatiebrief en een uitgebreid CV vóór 5
mei 2000, daarop volgt een infodag op
maandag 15 mei 2000.
\nfo: WOB, Maria Thereslastraat2l, B-iOOO
Brussel. Tel.-.02/209 07 99 fax: 02/209 07 98.
E-post: lnfo@wob.vlaanderen.be.

TSe tijd dat topsporters op hun dertigste werden
afgeschreven ligt ver achter ons. Een 37-jarige
won de Ronde van Vlaanderen. Een 34-jarige stormde
zegevierend door de Hel van het Noorden. De tijden zijn
veranderd. De kampioenen niet. Zij worden ook nu nog
gedreven door mateloze eerzucht en ambitie. Zij vallen
terug op hun klasse en karakter en slaan toe wanneer
men ze niet meer verwacht.

Andrei Tchmil werd in 'Vlaanderens mooiste' voortgestuwd door niet te stillen zegehonger. Johan Museeuw rekende in Roubaix af met alles en iedereen. Met het
noodlot dat hem had achtervolgd, met de
kenners die niet meer in hem geloofden
en met tegenstanders die er vanuit gingen
dat hij zelfmoord pleegde toen hij op vijftig kilometer van de streep onvoorwaardelijk voor de aanval koos. Zelden kregen
de Ronde en Roubaix mooiere winnaars.
VREEMD VERHAAL
De hoop dat Johan Museeuw de Ronde
van Vlaanderen een vierde keer zou kunnen winnen was bovenop de Muur van
Geraardsbergen verzwonden. Heel even
scheen de Gistelnaar zegezeker maar zijn
krachtexplosie droeg niet ver genoeg. Hij
werd nog sneller bijgehaald dan hij ontsnapt was en dat moet pijn gedaan hebben. En aan de renner en aan de supporters. Want plots scheen iedereen zich te
realiseren dat Johan vierendertig was en
dat het beste achter hem lag. Al blijft de
leeftijd een relatief gegeven zoals Andrei
Tchmil diezelfde dag overvloedig bewees.
Zevenendertig en oppermachtig. Wat de
ex-Sovjetburger tussen de Bosberg en de
eindstreep opvoerde was grote klasse. Hij
reed zo'n tien kilometer luttele seconden
voor de jagende achtervolgers uit. In
Meerbeke verwezenlijkte hij zijn jarenlang
gekoesterde droom. Tchmil zegt al jaren
dat de Ronde de schoonste van alle klassiekers is. Dat ze hem op het lijf staat
geschreven. We weten nu dat het waar is.
Alhoewel een vraagteken blijft. Wat zou er
gebeurd zijn indien er zich in de laatste
bocht geen valpartij had voorgedaan?
Vreemd was dat we de beelden van die
tuimelperte niet te zien kregen. Er was
een motard mee gemoeid. We kunnen
maar moeilijk geloven dat de VRT geen
helikopterbeelden van het ongeluk
schoot...? Een vreemd verhaal.
Tchmil werd in de gezaghebbende Franse
sportkrant L'Equipe gelauwerd als 'Le dernier des Flandriens'. Goed gevonden. Al
nuanceerde Briek Schatte deze vondst.
„Hij rijdt ook voor zijn brood zoals wij
destijds. Hij weet ook uit ervaring wat weinig hebben betekent. Vandaar zijn gedrevenheid. Maar daar moet de vergelijking
wel ophouden. Ik reed destijds met mijn
fiets de dag voor de koers naar de startplaats. Ik vulde zelf mijn zakken met voorraad. Ik herstelde zelf mijn lekke banden.
De slechtste stukken van vandaag waren
toen de beste.
't Zijn andere tijden. Maar Tchmil is wel
een schitterende coureur. Zeer zeker."
In de Ronde beïnvloedde een motard
mogelijk de uitslag, in Gent-Wevelgem
ging de overwinning naar Geert Van
Bondt, de trouwe knecht die voor een dag

meester werd. Of mocht zijn. Want er
werd niet op de ploegmaat van Van Peteghem gejaagd zoals op Andrei Tchmil.
Anders had de sympathieke Ledenaar
zeker geen stand kunnen houden. Waarmee onrechtstreeks werd bewezen dat er
nog wel degelijk een hiërarchie bestaat
onder de wielerwedstrijden. De ene is
veel belangrijker dan de andere. Maar dat
is altijd 20 geweest.

onder ogen zien, weegt Parijs-Roubaix
nog altijd iets zwaarder. En precies deze
wedstrijd werd door Johan Museeuw uit-

Op klasse
en karakter
staat geen leeftijd
ZIJN GELIJKE NIET
De Ronde van Vlaanderen, altijd al een
klassieker buiten categorie, heeft in de
voorbije jaren nog aan belangrijkheid
gewonnen. Dat staat buiten twijfel. Maar
internatonaal, we moeten dat durven

gekozen om nog eens orde op zaken te
stellen. De man die één week eerder als
internationaal toprenner werd afgeschreven, reed een grandioze hellekoers. Hij
kwam, viel aan zonder schroom en won
met panache. Vlaanderen ging door het
lint. De Leeuw had geklauwd. Meer dan

De Rode Duivels hebben weer een toekomst. Het 2-2 gelijke spel tegen Nederland
opende inderdaad perspectieven, zij speelden één helft lang op Europees niveau. De
verbouwereerde Nederlanders wisten niet
wat hen overkwam. Met de 2-0 ruststand
mochten ze niet eens klagen in de tweede
helft kon Oranje het tij keren zonder ooit
echt sterk te voetballen. Ook die vaststelling
was veelbetekenend al werd er weinig of
geen aandacht aan besteed
Vast staat dat onze nationale ploeg opnieuw
een ziel heeft en gelooft in haar mogelijkheden Ze wordt gestuurd door een bondscoach die alles al eens heeft meegemaakt
en zijn zelfvertrouwen kan overdragen naar
zijn spelers Maar daarom zijn we natuurlijk
nog geen Europees kampioen. In juni wordt
het menens.
Matchen met inzet zijn vandaag niet meer te
vergelijken met vriendschappelijke oefeninterlands. Er wordt harder in de bal gebeten,
de concentratie is maximaal, de eerzucht
groot Het EK wordt één grote etalage en de
scouts van alle landen zullen in de tribunes
zitten Ook daarom, en misschien 'vooral
daarom' zal elke speler tot het uiterste gaan
Tot dan moeten we wachten om met zekerheid te kunnen stellen dat ons vaderlands
voetbal zijn trots en zijn waardigheid heeft
teruggevonden, in afwachting mag iedereen het beste verhopen.
GOED MIS
Anderlecht werd in Westerio nog maar eens
met de waarheid geconfronteerd. De toekomstige landskampioen is geen topploeg

vijftig kilometer bepaalde Museeuw het
tempo. Vijfendertig kilometer lang, of ver,
hield hij alleen stand tegen de achtervolgers. Nooit won hij een koers met meer
glans of brio. Onwaarschijrüijk. Museeuw
weigert troonsafstand te doen „Ze zullen
maar weten wat ik heb gepresteerd wanneer ik er niet meer bij ben", zegde de
Gistelnaar Zijn wraak was zoet en sportief In de wedstrijd die vierentwintig
maanden eerder zijn loopbaan voortijdig
dreigde te beëindigen, bewees Museeuw
dat hij in ons land nog altijd zijn gelijke
niet heeft. Hij won Het Volk, de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix. Hij streed op het
voorplan in de Ronde van Vlaanderen en
Gent-Wevelgem. In de Vlaamse voorjaarskoersen kent Museeuw zijn gelijke niet.
Olympos

Museeuw aan
de zilde van de
Mapel-ploegleidlng Patrik
Lefevre
(rechts) en
Mare Sergeant
(midden).
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Reecfs voor het debacle van Westerio was de Anóerlechttop niet meer bij de les.

Anderlecht weet nu
weer waar westerio ligt
Verre van zelfs Wie een beetje de ogen
open hield, wist dat al lang Anderlecht is
zelf amper éénoog in het land der blinden .
We hebben in dit land met veel leren leven
Vooral met onbekwame bestuurders. Maar
wat de Brusselse club in de voorbije weken
allemaal opvoerde tartte toch de verbeelding Zelfoverschatting en pretentie in het
kwadraat. In het Vandenstock-stadion was
alles al in gereedheid gebracht om een nacht
lang feest te vieren Spelers en supporters
zouden in een lange triomfantelijke karavaan
vanuit Westerio terugkeren Het kon met
misgaan Het ging evenwel mis Goed mis.
5-0 Forfait heette dat vroeger

Westerio, een verdienstelijke provinciale vereniging zonder internationale ambities,
veegde de vloer aan met de zelfgenoegzame
Brusselaars. ,,We hebben een les in bescheidenheid gekregen We, dat is de ganse
club". Het was Aimé Anthuenis die het zegde
en die daarmee het ganse bestuur een veeg
uit de pan gaf De Vanden Stocks zijn met
meer bij de les Het zijn bestuurders uit het
verleden die een op hol slagende Verschueren nog amper in toom kunnen houden
Het IS zeer de vraag hoe dit op termijn moet
aflopen Gegarandeerd met goed
Olympos
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Vijf concerten
'Ten Vrede'
4 CULTUUR

Jo Lemalre Is
één van de de
centrale
figuren tUdens
de vredesconcerten.
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Sinds kort wordt de IJzertoren als volwaardig vredesmuseum uitgebouwd. Op
28 april a.s. wordt er de zogenaamde 'doeverdieping Vrede' geopend. Dat is een
zaal waarin de bezoekers op interactieve
wijze kennis kunnen maken met kinderen mensenrechten, de kostprijs van een
oorlog, de strijders en de organisaties
voor vrede en geweldloosheid en de
Nobelprijswinnaars voor de Vrede.
Deze verwezenlijking mikt vooral op
jonge mensen wie niet genoeg verteld en
uitgelegd kan worden dat aan geweld en
oorlog geen goede kanten zitten. De tentoonstelling die eigenlijk een werkruimte
is, heet dan ook 'Werken aan Vrede', ze
werd uitgevoerd i.s.m. 'Jeugd & Vrede'.
Einde maart jl. bezochten reeds 70.000
mensen het Vredesmuseum in de toren.
Met deze nieuwingerichte verdieping
wordt er opnieuw een stukje van het
museum afgewerkt.
Het was Johan Anthierens die n.a.v. zijn
boek over de IJzertoren het comité wees
op het bestaan van een Internationale
Conferentie voor Vredesmusea. In het jaar
2002 heeft in dé Westhoek van 1 tot 8 mei
de 4de internationale samenkomst van de
Vredesmusea plaats. Het spreekt vanzelf
dat Diksmuide daarin een rol zal spelen,

o.m. door het openlucht-vredesconcert
dat op 8 mei 2002 het congres zal besluiten.
Eerder werden in Groot-Brittannië,
Oostenrijk en Japan samenkomsten van
Vredesmusea gehouden, telkens onder
auspiciën van de Verenigde Naties. Als
voorbereiding op de zitting in Vlaanderen
worden dit voorjaar vijf Vredesconcerten
georganiseerd. In elk van de vijf Vlaamse
provincies gaat onder de titel 'Ten Vrede'
zo'n multimediaal spektakel door. Centrale figuren zijn de artiesten/o Lemaire en
Jean Bosco Safari. De algemene regie is in
handen vrnjohan Verstreken.
Het concert is opgebouwd rond vier the-
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ma's: de degeneratie van het oorlogsgeweld, doden als industrie, ongelijkheid en
fanatisme als oorzaken van armoede en
ellende en, tot slot, geweld brengt nooit
vrede.
Elk van deze onderwerpen worden via
beelden verduidelijkt, voorbeelden van
geweld worden tegenover voorbeelden
van vrede-brengende initiatieven gezet.
Naast de artiesten Jo Lemaire en Jean
Bosco wordt in elke provincie beroep
gedaan op een plaatselijk kinderkoor en
een toneelvereniging zodat ook de regionale betrokkenheid wordt bevorderd.
Voor het beeldmateriaal zorgt o.m. Karel
van Reeth.

DATA
Maandag 1 mei, 20u., in De Spil te
Roeselare;
Woensdag 3 mei, 20 u., Prov Centrum
Arenberg, Antwerpen;
Vrijdag 5 mei, 20u., De Zandloper,
Wemmei;
Woensdag 10 mei, 20u., CC, Hasselt;
Zondag 14 mei, 15 u. St.-Bavo, Gent.
Kostprijs voor dit avondvullend programma bedraagt 450 fr. Kaarten bestellen op
het Ijzerbedevaartsecretariaat te Diksmuide: tel 051/500 286, fax: 051/502 258,
e-post:ijzertoren@unicall.be
(mvl)
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Horta gelukkig met
Victor Horta was een groot architect met
een grote passie voor de muziek. De concertzaal Henry Le Boeuf van het Brusselse
PSK IS een van zijn creaties, origineel vooral om haar ovale vorm en de lichtkoepel
Toch was ze aan restauratie toe en bleef
daarom maanden gesloten. Georges
Baines, een Engelsman die in Antwerpen
belandde, werd ervoor aangesproken.
Respect voor Horta was zijn uitgangspunt,
verbetenng van de akoestiek, comfort en
esthetiek zijn doelstellingen Het beton
verdween, parket verving tapijt, hout werd
de grondstof van de zetels en pastel het
koloriet
Beroemde dirigenten als
Herreweghe, Abbado en Gardiner hadden
inspraak Voor de inwijding werkte het PSK
een pracht van een programma uit dat
over dne maanden loopt De Amerikaanse
sopraan Renée Fleming opende met een
liedrecital, René Jacobs bracht een beklijvende Mattheuspassie

•

Maar hoe zou een groot symfonie-orkest
klinken? Mariss Jansons, zijn Filharmonisch
Orkest van Oslo en de sopraan Barbara
Bonney lieten geen twijfel bestaan Alle
reacties die wij na hun concert opvingen
waren unaniem dat is van het beste dat
we hier ooit proefden Jansons komt uit
Riga - blijkbaar loopt in de Baltische staten
nogal wat talent rond - , enis een man van
het gehalte van SImon Rattle die het bijna
ingeslapen orkest van Birmingham tot een
toporkest kneedde
Jansons maakte van de symfonische fantasie uit 'Die Frau ohne Schatten' van
Richard Strauss precies wat de componist
bedoelde een klankfeest met het feeërieke en het magische van een sprookje en
een bedwelmend ritme Strauss is een
meester in de orkestratie maar vaak te
rimpelloos Maar daar verschijnt de
sopraan Barbara Bonney die op een uniekdoorvoelde en intimistische manier vijf lie-

Voordelig naar
de Vredesconcerten
Het weekblad WIJ staat vierkant achter de doelstellingen van de
Vredesconcerten, het roept de lezers dan ook op om een van de voorstellingen bij te wonen. WU-abonnees krijgen gunstige voorwaarden om
op de plaats van hun keuze een concert bij te wonen.
Het volstaat om zich op het secretariaat te Diksmuide (051/50.02 86) als
WIJ-abonnee te melden en het nodige aantal kaarten te bestellen. 350 fr.
per kaart (i.p.v. 450 fr)

zaareti muziek
deren van Grieg vertolkt. Gneg schreef ze
voor de broze stem van Nina Hagerup.
'Solveigs lied' uit de eerste Peer Gynt-sulte
IS voor ons een kostbare jeugdherinnehng,
de zang van de zwaan klinkt even weemoedig als die van Plato, en de lente is
gekleurd door het ongerepte van een
Noors landschap Bonney zingt helder, zuiver en Ingehouden als wil ze de kwetsbaarheid van de muziek niet aantasten En
de strijkers begeleiden, even breekbaar.
Beethovens zevende symfonie bewijst dat
alle muziek dansmuziek is De strijkers zijn
vriendelijk, de kopers bestormen de
hemel, de pauken klinken martiaal. Soms
zit er een verliefde jongen te dromen voor
het raam, soms raast een stormwind voorbij En Beethoven spint onverstoorbaar zijn
thema's uit. Jansons maakt er een heerlijke spanningsboog van en een felle ontlading De eufone by de toehoorders is zo
groot dat er tussen de onderdelen spon-

taan applaus volgt Of zijn de volgelingen
van mecenas verdwaald? Jansons laat zijn
orkest als toemaatje nog schitteren in
dansen van Brahms er\ Dvorak. Horta moet
een gelukkig man zijn. En wij niet minder.
Het PSK heeft voor de volgende maanden
nog een rij grote musici uitgenodigd Niet
de eersten de besten zoals uit het lijstje
blijkt coQiponist en dingent Pierre Boulez,
Pieter Wispelwey, de cellist met de gouden
handen, het Alban Berg Quartett, de pianisten Martha Argerich en Ivo Pogorelich,
de mezzo Anne Sofie von Otter de bevlogen Valeny Gergiev er\ onze eigen Sigiswald
Kuijken en Philippe Herreweghe Ik doe
maar een greep, want er is meer.
Wouter De Bruyne

Voor Inlichtingen en plaatsbespreking:
Ravenstelnstraat 23, Brussel, van 11 u. tot
18u., 02/507.82.00.

np ollembeek is een deelgemeente van Galmaarden en
ware het niet dat de plek vele jaren zowat de
meest legendarische kaatsploeg van het land in huis had,
het dorp zou niet meer dan een negorij zijn. Maar
Tollembeek is opgeklommen in de vaart der volkeren...

Het Vlaams-Brabantse Tollembeek heeft er
sinds zaterdag 8 april jl. een nooit eerder
geziene attractie bij. De ongetwijfeld
meest populaire inwoner van het
Pajottendorp, Urbain Servrancx oftewel
Urbanus, staat er nu op een hoge sokkel
verheven tegenover de plaatselijke school
en naast fiituur Betty
Reden genoeg om de 'bewegende' striphelden en hun geestelijke ouders van
naderbij te bekijken en aan een kruisverhoor te onderwerpen.
DE HAPPENING
„Dit is ongetwijfeld de schoonste dag uit
mijn leven" wist Urbanus toen hij zijn
bronzen stripevenbeeid van zo'n 400 kilogram met toeters, bellen en feestballonnen als onderdeel van de plaatselijke folklore mocht onthullen.
„Is het niet zo dat een normaal mens pas
een standbeeld krijgt als hij er niet meer
is?!" vroeg hij de massaal opgekomen
menigte waaronder heel wat jonge
Urbanus-lezertjes en fans. Voor die jongsten hadden Urbanus en tekenaar Willy
Linthout nog een aangename verrassing
in petto. Zij kregen elk een gesigneerd
album van, hoe kan het ook anders, het
nieuwbakken 'Bronzen Broekventje' als
blijvend aandenken.
Urbanus: „De idee om een standbeeld
van mezelf in Tollembeek te plaatsen, rees
twee jaar terug bij beeldhouwer Luc
Cauwenberghs, de maker van het
Nerostandbeeld in Hoeilaart. Burgemeester Georges Cardoen, al 36 jaar burgervader van onze gemeente, was meteen
gewonnen voor zo'n beeld maar het budget daarvoor was niet onmiddellijk
beschikbaar. Zelf vond ik het gegeven om
de gemeenschap te laten opdraaien voor
'mijn eigenbeeld' nogal gênant. Daarom
was ik al heel blij met de 'bouwvergunning', de boompjes en de bankjes voor
verliefde standbeeldgluurders waardoor
op ons plein uiteindelijk 6 parkeerplaatsen moesten sneuvelen."
De kosten voor de creatie van het beeld
en de sokkel nam Urbanus voor zijn eigen
rekening.
Urbanus: „Het grootste probleem bleef
echter het aanduiden van de uitvoerder.
Beeldhouwer Koenraad Tinel uit het
naburige VoUezele is al jarenlang een
goede, persoonlijke vriend. Ik kon het
dan ook niet over mijn hart krijgen om
iemand anders dan hem de opdracht voor
de schepping van het Urbanusbeeld toe te
wijzen. Tinel, die ook de maker is van
Prins, het beeld van het boerenpaard op
de markt van Lennik, is professioneel abstract en impressionistisch bezig. Op een
Urbanuspostuurke zat hij hoogstwaarschijnlijk niet te wachten, maar deed het
toch voor mij."

NIET NORMAAL...
Het stond natuurlijk meteen buiten kijf
dat het beeld een 'specialleke' moest worden. Naast een schalkse en kwajongensachtige Urbanus zelf - met grote kop en
puilogen - mochten de mannelijke bromvlieg Amerfee en de 2-delige hond Nabuco
Donosor niet ontbreken. Voor Amedee

erop attent maakte dat hij eigenlijk wel
'een stripfiguur van vlees en bloed' was,
voortgaand op de beruchte BRT-filmpjes a
la 'Wij zijn de mannen die de gas doen
brannen...'. Even later liep het allereerste
album 'Het fritkotmysterie' van de

Primeur in
Viaamse
stripbeeidenreeics

meer, maar het enthousiasme is nog altijd
ruimschoots aanwezig."
Na al die jaren is de nieuwste uitgave 'Het
Bronzen Broekventje' het nummer 81 uit
de reeks die nu verdeeld en uitgegeven
wordt door de Antwerpse Standaard
Uitgeverij. Naast een constante aanwezigheid in de top 5 van de best verkochte
strips in Vlaanderen, verhuisden al zo'n 7
miljoen Urbanus-verhaaltjes van eigenaar.
„We zijn vast van plan om door te gaan tot
aan nummer 1000" besluit Urbanus „maar
ik vrees dat er tegen die tijd meer zever uit
Willy zijn ... loopt dan inkt uit zijn pen."
Haddock

voorzag Tinel een kinderspeelgoedje. Wie
aan de hendel draait, laat de bromvUeg
zowaar dansen in zijn lucifersdoosje.
Daarnaast werd ook de legende van de
Tollembeekse 'Hanenzoekers' in het beeld
verwerkt. Het verhaal doet de ronde dat in
de jaren 1800 die van Tollembeek de vastgeroeste torenhaan voor een onderhoudsbeurt van hun oude kerktoren hadden
gehaald. De dag nadien, toen ze hem wilden terugplaatsen, bleek die evenwel verdwenen. Dagenlang werd er gezocht maar
zonder resultaat. Tot de pastoor op zekere
dag een anonieme brief kreeg met de melding dat de kerkhaan zou terugkeren in
ruil voor de tien schoonste en gepluimde
dorpshanen. Even later konden de
parochianen met veel poeha op de eerste
zondag na Sint-Maarten hun haan weer
terugplaatsen. Achteraf werd gedronken,
gezongen en gegeten van de overvloedig
aanwezige vol-au-vent...
Die ludieke legende zit verscholen in de
sokkel van het Urbanusbeeld. Wie aan de
hendel in de vorm van een handschoen
met het fameuze Tollembeekse kaatsballetje trekt, ziet de verloren gewaande kerktorenhaan te voorschijn komen...
URBANUS SCOORT ALS STRIP
De Vlaamse stripreeks rond Urbanus is,
samen met 'FC De Kampioenen', de enige
populaire BV-reeks die al jaren scoort. In
tegenstelling tot de Kampioenen slaat het
getekende verhaal van scenarist Urbanus
en tekenaar Willy Linthout echter ook aan
in Nederland. Andere BV's als Margriet,
Jacques Vermeire of andere Van Rossem's
zagen hun stripverhalen al na een bescheiden aantal nummers aan wel heel lage
dumpingprijzen verkocht.
Als grote Urbanus-fan trok Willy Linthout
op zekere dag, ergens in 1983, samen met
mlgtvtT Jef Meert (een in Antwerpen verzeilde Pajot) de stoute schoenen aan en
klopte bij Urbanus aan. Het klikte meteen
tussen de twee. Zeker toen Willy Urbain

ioempïfl-persen. Nu nog stipt Willy
Linthout die samenwerking aan als één
van de grootste successen uit zijn leven.
Linthout: „Van de ene dag op de andere
was ik een bekend striptekenaar en werkte ik samen met de grappigste aller
•Vlamingen.
De roes van de eerste jaren is er nu niet

Info: De bronzen Urbanus staat
aan de Hemestraat (naast de Plaats)
in Tollembeek en is dag en nacht gratis te bezichtigen.
c» Het Bronzen Broekventje. Urbanus
& Linthout Uitg. Standaard
Uitgeverij, Antwerpen. 150 Jr.

Urbanus en
zUn evenbeeld.
De kosten voor
de creatie van
het beeld en
de soMcel nam
urbanus voor
zQn eigen
rekening. De
komiek vond
niet dat de
gemeenschap
daarvoor
moest
opdraaien.
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Koning iuistert
en stelt echte vragen
Het zal je maar gebeuren. Een Belgische
koning die niet alleen konnt luisteren naar een
publiek debat over de culturele samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen, maar daar
ook actief deelneemt aan de discussie. En
echte vragen stelt.
Dat overkwam Jozef Deleu van Stichting Ons
Erfdeel tijdens een bezoek van de koning
samen met zijn Nederlandse koninklijke collega aan het Vlaams cultureel centrum De
Brakke Grond, het nu al twintigjahg succesrijk
initiatief In het hart van Amsterdam. Zoals
bekend was het Belgische vorstenpaar de
voorbije dagen op officieel staatsbezoek bij
onze Noorderburen.
Het gesprek tussen deskundigen was niet
bedoeld als uitputtende en kritische evaluatie
van die Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, maar was in de eerste plaats gericht
om informatie voor het koninklijk gehoor.
'Waar staan we vandaag met die samenwerking tussen het Nederlandse Noorden en het
zuidelijke Vlaanderen?' Met daarbij aansluitend de onvermijdelijke vraag naar de ontwikkeling naar morgen en overmorgen toe. Op
die vragen werd een zo objectief mogelijk
antwoord gegeven door het Nederlands parlementslid Judith Bellnfante, voorzitter van de
Interparlementaire Commissie van de Taalunie,
de Gentse hoogleraar Anne Musschoot, Klaas

TIndemans van het Vlaams Theater Instituut
en Frlts Niessen als Nederlands co-voorzitter
van de Commissie van het Cultureel Verdrag
Vlaanderen-Nederland. Het was tijdens het
daarop volgend publiek debat dat Albert II
zoals de anderen vroeg of hij een vraag mocht
stellen. De koning had de deskundigen horen
spreken over Vlaams-Nederlandse inspanningen om over de wereld de Nederlandstalige
literatuur te promoten, maar verbaasde zich
over de afwezigheid van gelijkaardige inspanningen richting Wallonië. Een verrassende,
maar pertinente vraag die evenwel met de
nodige verbale vindingrijkheid van de panelvoorzitter afdoende werd opgevangen. Hij
kon het Belgische staatshoofd ovehgens een
extra geruststelling geven: het gebeuren In De
Brakke Grond werd afgesloten met muziek
van... een Waals componist
In zijn inleiding stelde debatlelder Deleu onder
meer dat dank zij de Europese eenwording de
samenwerking tussen burgers die eenzelfde
taal spreken een bijna vanzelfsprekendheid is
geworden. ,,Gemeenschappelijkheid op het
gebied van taal en cultuur, betekent ook
gemeenschappelijke belangen bij de bloei, de
verspreiding en de verdediging van de eigen
taal en cultuur," aldus nog Deleu.
(mp)
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MUSIC OF THE HEART

NIEUW IN DE BIOS

succes wordt. Sommige van haar ex-leerlingen spelen naast de
grootste violisten ter wereld.
De buitenlandse filmjournalisten in Hollywood, zijn verantwoor- gegrepen (letterlijk en figuurlijk: de prent is gebaseerd op ware fei- 'Music of the heart' is een film van regisseur en horrormeester Wes
delijk voor het nomineren van de Golden Globes. Ze vormen meest- ten) en benadert moeiteloos het niveau van haar rollen in Craven, die hiermee een uitmatch speelt, maar die glorierijk wint
al een voorafspiegeling van hetgeen men later voor de oscars mag 'Silkwood' en 'Out of Africa'.
Hij nam de in 1996 voor een oscar genomineerde documentaire
verwachten. Dit jaar werd Meryl Streep genomineerd voor haar rol Roberta komt, na door haar man te zijn verlaten, in een achter- 'Small wonders' van Allen 'en Lana Miller als uitgangspunt. De film
in 'Music of the heart'. En zie, er volgt oscarnominatie. Streeps buurtschool terecht, waar de leraars nog cynischer zijn dan de leer- herinnert ook aan anderen in het genre, zoals daar zijn 'Blackboard
twaalfde, waarmee ze op gelijke voet komt te staan met Catherine lingen. Ze investeert haar collectie van vijftig violen in haar jungle', 'To sir with love' en het prachtige muziek-opus 'Mr Holland's
Hepburn.
muziekklas, en het wonder gebeurt: ze raakt verder dan do-re-mi, opus'. Tijdens de opnamen van de film werden de vioolklassen van
Zoals meestal met de inmiddels vijftigjarige Streep het geval is, en dat resulteert in een prachtig schoolconcert. Dan zitten we tien Roberta opnieuw geïnstalleerd, maar ze blijven nog steeds afhankeslaagt ze er in 'Music of the heart' weer inom alle sentimentele val- jaar later, en het prachtige werk van Roberta dreigt verloren te gaan lijk van liefdadigheid.
len - die inherent aan de rol zouden kunnen zijn - op een sublieme door een te beperkt budget. Gelukkig komt de pers eraan en er komt
manier te ontwijken. Haar rol van Roberta Guaspari is uit het leven een liefdadigheids-vioolconcert in Carnegie Hall dat een slaand
Willem Sneer
4

Bridget Fonda en
Jennifer Jason Lee In
'Single White Female'.
Zat. 15 april, TV1 om

MEDIA

^

Stilstaan is zelfs
niet achteruitgaan
Koppen, dinsdag 4 april 2000, TV1

23U.40
Panorama 'i Will Fucking Kill Everyone', dit is de
titel van een BBC-reportage over de schietpartij in
Denver in apnl vorig jaar Twee leerlingen schoten er
toen 13 scholieren en leraars overhoop in hun
Columbine High School Zon. 16 april, Canvas om
20U.30
^"^^ri/ Kwesties Helga, een Vlaamse vrouw, trouwde
met de Pakistaan Bashir Toen die zich na enkele jaren
ging opstellen als een traditioneel moslim, besloot ze
samen met haar dochter naar België te vluchten. Vier
jaar later wil Helga in het reine komen met haar verleden Een reportage van Jo Bucher en Dirk Leestmans.
Maan. 17 april,. Canvas om 20u.55
^•^&±=i/ jesus de Montreal Frans-Canadese tragikomedie van Denys Arcand uit 1989. Deze geactualiseerde
versie van het passiespel resulteerde In een maatschappijkritische film waann zowel de geestelijke overheid als
de pers en de showbusiness een veeg uit de pan krijgen
In 1989 te Cannes bekroond met de prijs van de
Festivaljun/. Met Lothaire Bluteau, Catherine Wilkenlng
en Rémy Cirard. DIns.. 18 april, Ned. 1 om 23u.05
^^=> Before the NIght Amenkaans drama van Talla
Shire uit 1995, met Ally Sheedy, Frederic Forest en Jodi
Thelen. Mickey Sanderson lijdt verschrikkelijk onder de
pijnlijke scheiding en de dood van haar moeder
Verlamd door het verlies en de eenzaamheid, stort ze
zich volledig op haar werk. Na maanden van aandringen,
gaat Mickey uiteindelijk een avondje uit met haar vrienden en vanaf dat moment verandert haar leven..
Woens. 19 april. Kanaal 2 om 21u.25
^=s=v Crying Freeman Yo Freeman werkt een geheime Chinese organisatie en werd geprogrammeerd om
blindelings te doden. Toch voelt hij enige wroeging na
elke opdracht Op een dag ontmoet hij de jonge kunstschilderes Emu O'Hara, die zich na de moord op haar
vader van de buitenwereld heeft afgesloten Wat later is
Emu er getuige van hoe Yo drie mannen vermoordt
Emu beseft dat zij Yo's volgende slachtoffer zal zijn en
slaat op de vlucht Franse film uit 1995. Dond. 20 april,
VT4 om 23U.30
^=s=i^ Pretty Woman Amerikaanse komedie van Cam/
Marchall uit 1990 met Richard Gere, Julia Roberts en
Ralph Bellamy. Edward Lewis Is een meedogenloze
zakenman die failliete bedrijven opkoopt en weer verkoopt. Op weg naar zijn hotel In Los Angeles ontmoet hij
toevallig Vivian Ward, een lieftallige prostituee Edward
is onder de indruk van haar verschijning en besluit haar
op te nemen in zijn werkkring .. Vr|j. 21 april, TV1 om
21U.45
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De 'Koppen'-aflevering van vorige week
werd met grote trom aangekondigd. De
leden van de 'Koppen'-ploeg zouden het
tegen elkaar opnemen in een race tegen
de tijd. Het traject Antwerpen (linkeroever) - Brussel werd afgelegd met verschillende vervoermiddelen en dat midden op
het ochtendlijke spitsuur. 'Wie zou er winnen?' was daarbij de hamvraag. Omdat de
helicopter en de boot voorlopig niet gerekend kunnen worden tot de meest gangbare voertuigen zetten wij vrijwel onmiddellijk al onze centen in op het openbaar
vervoer. Een beetje ervaringsdeskundige en dat zijn wij helaas - weet dat trammen
en sporen op dit traject het snelste is.
Zeker wanneer je op wandelafstand bent
van het eerste metrostation en het uiteindelijke doel. Het programma zelf gaf ons
gelijk. En dat valt zeer te betreuren: met
deze uitzending bewees 'Koppen' de pendelaars immers geen dienst, integendeel.
Door het ontbreken van iedere vorm van
nuance - 'Telefacts' heeft wat dat betreft
eindelijk een echte challenger gevonden bevestigde deze uitzending opnieuw het
stereotiepe beeld van een gemakzuchtige,
ietwat domme automobilist die er zelf om
vraagt dat hij in de file staat. Enkele
bedenkingen.
Wij herinneren ons ooit in dit blad een
reportage te hebben gelezen over een
soortgelijke wedstrijd. De Limburgse VUkopstukken Frieda Brepoels, Hugo
Olaerts enjohan Sauwens werden toen
tegen elkaar in stelling gebracht. Het startsein werd gegeven op de markt van
Neerpelt. De eerste twee VU'ers namen
vandaaruit de trein met als bestemming
Sint-Truiden. Sauwens, een geoefend
recreatief fietser, nam de tweewieler Een
valpartij en een flinke tegenwind konden

niet verhinderen dat de huidige Vlaamse
minister het met de vingers in de neusgaten haalde.
Beide acties hebben één ding gemeen: de
uitslag was op voorhand bekend. De
Limburgse treinverbindingen zijn abominabel. Hetzelfde geldt voor de drukte op
de E19 tussen Antwerpen en Brussel. Om
helemaal zeker te zijn had de 'Koppen'redactie er bovendien de Kennedytunnel
bijgenomen.
Wilde 'Koppen' een maatschappelijk relevante bijdrage leveren dan had de ploeg
beter eerst eens de koppen bij elkaar
gestoken. Weinig pendelaars wonen op
een parking op de Antwerpse linkeroever.
En even weinig pendelaars werken op
loopafstand van het Brusselse NoordStation. Daar komt nog bij dat er weinig
trajecten zijn waarop per uur zoveel
(rechtstreekse) verbindingen zijn als op
de lijn Antwerpen-Brussel. Al even zelden
gebeurt het dat die een ruime vertraging
hebben. Wie in het geval van de 'Koppen'deehiemer verkeert, zou inderdaad dom
zijn indien hij of zij niét de trein zou
nemen.
De wildgroei van leasewagens daargelaten
zijn er evenwel weinig domme pendelaars. De meesten maken een kostenbaten-analyse en het lijdt weinig twijfel
dat de som uitmondt in een overwinning
voor de auto. Ook wij kiezen daarvoor.
Met het openbaar vervoer zijn we dagelijks minstens twee uur langer onderweg.
Om dan in weer en wind te moeten wachten op verbindingen. Om dan elke dag
opnieuw geconfronteerd te worden met
weinig comfortabele rijtuigen. Om dan op
elkaar gepakt te worden als batterijkippen
waarvan de meesten - u vergeeft ons onze
misantropie - dan ook nog hopeloos veel

lawaai maken. Om dan te moeten sleuren
met een zware koffer - trouwens ook de
reden waarom de zelfverklaarde De Lijnsuperfan Steve Stevaert zich ook door het
land laat (!) rijden.
Het optreden van Stevaert was misschien
nog wel het meest storende element in de
hele 'Koppen'-reportage. Stevaert heeft
Hasselt een plaats op de wereldkaart gegeven door er het openbaar busvervoer
drastisch te verbeteren en het bovendien
gratis te maken. De verkeersellende zou
smelten als sneeuw voor de zon. Wie op
een gemiddelde zaterdag de stad al eens
heeft willen bezoeken en daarbij zo roekeloos was om dat vanuit de richting Diest
te doen, weet welk gunstig resultaat die
gratis busjes teweeg hebben gebracht. Een
half uur aanschuiven van de afrit van de
autoweg tot in het centrum van de stad is
echt geen uitzondering. En die gratis busjes? Schuiven, goed gevuld, mee aan, dank
u!
Met wie zijn nu deze busjes gevuld? Met
gewezen voetgangers offietsers?Met mensen die vroeger de buurtwinkel aandeden
en nu de grote magazijnen aan de rand
van het centrum? Met mensen die een
noodzakelijke verplaatsing doen? Met
pendelaars? Met gewezen automobilisten?
Vragen waarop totnogtoe geen (afdoend)
antwoord is gekomen. Die antwoorden
zijn nochtans noodzakelijk voor wie een
vervoersbeleid wil voeren. Nu heeft de
klemtoon zich in Hasselt verlegd van het
mobiliteitsgegeven naar het sociale beleid.
Je hoort het levend geworden helder verstand niet meer spreken over de verkeersproblematiek in zijn stad, maar wel over
de toegenomen mobiliteit van o.a. senioren. Iets waar niemand tegen kan zijn en
waarmee de stuntman van dienst dan ook
alle kritiek in de kiem smoort.
De man van de windmolens wist ook te
vertellen dat we die files eigenlijk te danken hadden aan de socialisten: ieder z'n
eigen auto, weet je wel. Interessant was
wel zijn verhaal over het feit dat een groot
gedeelte van de filerijders niet aan woonwerkverkeer doet of op enigerlei andere
wijze economisch nuttig actief is. Een
dagje winkelen, een uitstapje, de kinderen
van en naar school: 'mijn auto, mijn vrijheid' en dus maken we de file nog wat
langer Men schijnt het te weten, maar er
niets mee of aan te doen. We kijken dan
ook nu al bang uit naar het zgn. 'voorstadsnet'. Als de parkings niet voldoende
ruim, de invalswegen ernaar toe niet voldoende vlot en de straal niet voldoende
ver - Aalst en Aarschot zijn, filegewijs,
voorsteden van Brussel! - dan is ook dat
een maat voor niets. Tot zolang wachten
we bang af. Kilometers lang...
Krik

Pelhaize bliift anti-Vlaams
Wat er ook bij Delhaize veranderd mag zijn met z n starre
anti Vlaamse houding Hij beschouwt ons als tweede
rangsklanten en gaat stug door met in Brussel jong per
soneel in dienst te nemen dat geen woord Nederlands
kent De Brusselse afdeling van de WB heeft zojuist een
nieuw onderzoek ingesteld waaruit dat blijkt Ook is het
aantal personeelsleden dat geen Nederlands kent gelijk
gebleven

De consequentie is dat we met onze acties doorgaan
Opnieuw vragen we alle klanten van het bedrijf om de
paasinkopen ergens anders te doen

veel laaggeschoolden kansloos (snik snik) Voor concurrent Co/tru/t geldt dat in Brussel helemaal met daar is het
volledige Brusselse personeel tweetalig

Nog beter is het natuurlijk om een briefje te schrijven naar
de directie (adres Kleistraat 10 te 9790 Wortegem
Petegem) met de vermelding dat u helemaal geen klant
meer wilt zijn U krijgt dan het bekende bnefje met de
bekende smoes terug We eerbiedigen de taalwetgeving
volledig (ha ha) maar volmaakte tweetaligheid maakt

Wie met de Paasacties van de Vlaamse Volksbeweging
mee wil doen kan daarvoor aanplakbiljetjes krijgen in het
Vlaams Huis van Brussel Drukpersstraat 20 1000 Brussel
Tel 02/22 35 240 Of fax 02/22 53 141
Plet Paardekooper

# WEDERWOORD 4

Non-imaao
Proficiat met uw artikel over de federale
campagne (WIJ, 6 april )1 -'Regering
exporteert Belgisch non-imago') die het
imago van België wil bevorderen en over
het verzet daartegen van kamerhd Fneda
Brepoels Dat zi)n dingen die mi) met de
Volksunie verzoenen en waarvoor ik met
graagte uit mijn dak ga'
Waar zijn al die miljoenen goed voor'
Tevergeefs geld en dito moeite' Zeker
voor een land dat gedoemd is om te verdwijnen en zichzelf voortdurend aan het
afbouwen is Neem nu weer Landbouw
en Buitenlandse Handel, ook al is met
alles 100% duidelijk toch is de trend met
meer tegen te houden en zal er, zoals de
hoofdredacteur schrijft, altijd een plaatsje
zijn voor een 'pnns Filip als glijmiddel
Onlangs zocht ik het e-postladres van de
Federale Voorlichtingsdienst en wat moest
ik vaststellen' Dat zowel het Frans- als het
Nederlandstalig adres het woord
Belgium' gebruikt Dat bevestigt dat
België zich met zijn non-imago heeft verzoend
Jan Feyaerts
(via e-post)
Red • Het zelfde geldt ook voor het
internetadres van de Senaat.

Belgische handel
Vooral de grote bedrijven staan huiverig
om de Belgische buitenlandse handel in

Vlaamse en een Waalse handel te wijzigen
Vlaanderen is niet bekend in de wereld
Hoe kan het als men hoofdzakelijk van
België spreekt {Wff, 6 apnl jl - 'In de rol
vangangmakery Wanneer zal men beseffen dat net zoals de Belgische kust op een
logische en onomstreden wijze Vlaamse
kust kan worden wanneer de taaldeelgebieden van dit land werkelijk van elkaar
scheiden Dan zou ook de kwestie Brussel
opgelost zijn Die stad met zijn 954 450
inwoners ligt in Vlaanderen en met in
Wallonië Niet mogelijk 3 332 454 Walen
tegen 5 926 838 of bijna 6 miljoen
Vlamingen Waar blijft hier de regel dat de
meerderheid beslist' Er is geen twijfel dat
het met stapvoets overleg toch eens zo ver
komt Beter gezegd, na veel geruzie, schade en tijdverlies

spreekt in deze boekdelen En dat doet
dan weer deugd aan het Vlaamse hart'
P. Lammens,
Hofstade

Piercing kan met als een stijl beschouwd
worden, maar heeft alles te maken met
een mentahteit bij een minderheid van
jongeren die zoiets uit vervehng doet of
om op te kicken
De minister van Jeugd en Cultuur, Bert
Anciaux, moet beseffen dat de maatschappij hoogdnngend aan opvoeding toe is
wd ze niet vervallen in decadentie Of wil-
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de titel Vlaams - Koerdische stedenbanden
instrument van solidanteit' Deze gaat door op
vnjdag 28 april as in Conferentiecentrum
Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
(ter hoogte van metrostration Kruidtuin)

PROGRAMMA
9u 30 onthaal
lOu inleiding door E Boutmans staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
Sprekers Carina Dhaene (Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten) Andre
Metayer (Federation Mondiale des Cites
Unies) en Louis Gijsmans
(dienst
Ontwikkelingssamenwerking van de stad
Mol)
llu 30 'Integratie van Turkije in de EU' met
Daniel-Cohn-Bendtt en Dogan Ozguden

ISOOfr
35 fr

m

Verantwoordelijk uitgever:
Geert Bourgeois
Bamkadenplein 12
1000 Brussel
Een uitgave van het Vlaams Pers-, Radio- en
TV-instituut v z w

Solidariteit tussen Vlaamse
en Koerdische gemeenten
In Turks Koerdistan werd na de verkiezing van
pro-Koerdische burgemeesters van de HADEPpartij in 39 gemeenten een opening gecreëerd,
die de ontwikkeling van deze regio kan bevorderen Uit talnjke getuigenissen en rapporten
van de burgemeesters blijkt dat zij hiervoor
met hoeven te rekenen op de hulp - in eerste
instantiefinanciële- van de Turkse staat Zowel
voor humanitaire hulpveriening als voor projecten van lange duur zijn de Koerdische
gemeenten voor matenaal en leningen tegen
lage intrest aangewezen op Europa Vooral de
steden en gemeenten kunnen hierin vri) direct
en snel hun steentje bijdragen Daarom houden Vrede en de Coördinatie 'Stop de oorlog
tegen het Koerdische volk i s m Koerdisch
Instituut van Brussel en FVK-Rodenbachfonds
en met de steun van Oxfam Solidariteit en de
Europese Gemeenschap een studiedag onder

*j>

Reinhilde Raspoet,
Overijse

Piercing

Willy Degheldere,
Brugge

Om eerlijk te zijn, ik weet niet wat te denken over het bereikte akkoord aangaande
defederalisermg van Landbouw en
Buitenlandse Handel Het lijkt weer een
oplossing op z n Belgisch veel van van
alles door elkaar en aan elkaar gekoppeld,
weinig concreet, interpreteerbaar en
hopeloos ingewikkeld Blijkbaar kan in
België nooit eens een akkoord gesloten
worden in een klare en duidelijke taal zo
en zo en niet anders
Toch IS het feit dat steeds meer federale
bevoegdheden ontmanteld worden positief te noemen, de woede van Boerenbond

len we terug naar oerwoudtoestanden
1 p V naar een hogere beschaving'

13u 15 Denk en Kiziltepe met Ayse Karadag
(burgemeester Denk) en Cthan Sincar (burgemeester Kiziltpe) HADEP-burgemeesters
I4u 30 Discussie met de deelnemers met o a
Isabelle De Keyser (lid Coordinaue Stop de
oorlog tegen het Koerdische volk) en reacties
van de aanwezigen met o a Willy Kuijpers
(burgemeester Herent) en Hugo Van Rompaey
(burgemeester Geel) Panelgesprek tussen de
Koerdische en Vlaamse burgemeesters
Op de studiedag zal in dne talen worden
gesproken Turks, Frans en Nederlands Er is
doorheen de dag constant simultane vertahng
Vooraf inschrijven bij Vrede vzw, Galgenberg
29, 9000 Gent, Tel 09/233 46 88, Fax
09/233 56 78 e-mail vrede-ngonet be
c» Info. FVK-Rodenbachfonds (Isabelle De
Keyser), Bennesteeg 4, 9000 Gent, Tel09/223.77.42, Fax 09/223 71.87.

ü d van de Un e
van de U Igevers van
de Pe >od eke Pe s

Werkaanbiedinq
Het Koerdisch Instituut van Brussel zoekt
een polyvalent administratief bediende
voor een contract van onbepaalde duur
Taken telefonisch onthaal vertaalwerk
verslaggeving (redactie en typewerk)
vormgeving van het tijdschnft Nieuws van
en over de Koerden/ Les kurdes dans I actu
alite bij gelegenheid helpen bij animaties
Gevraagd perfect tweetalig Nederlands/
Frans doorzettingsvermogen zelfstandig
heid en creativiteit groepsgeest kennis
informatica (minimum tekstverwerking)
notie van boekhouden in de regio Brussel
wonen
CV + bnef met motivatie sturen naar
Koerdisch Instituut Brussel
Bonneelstraat 16
1210 Brussel
Fax 02/231 00 97
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T\ e Zeebrugse haven en het hinterland, dat zich tot
tegen moederstad Brugge uitstrekt, hebben alle
troeven om een toeristische trekpleister te worden. Naast
een hoge, professionele aantrekkingskracht met maar
liefst 10.000 jobs in en rond de haven wordt Zeebrugge
nu ook door de Europese bezoeker ontdekt. Vooral het
maritiem themapark Seafront en de havenrondvaarten
scoren hoog bij de toerist.
• UITSMIJTER

„De havenontwikkeling blijft nog steeds
crescendo gaan.", stelt Femand Tram,
voorzitter MBZ-havenbestuur BruggeZeebrugge.
F. Traen: „De talrijke ondernemers weten
zich dan ook beloond en bekroond voor
hun inspanningen. De meest recente cijfers, van februari 2000 tonen, een globale
stijging van maar liefst 9% waarbij de containerstijging nog opmerkelijker is met
maar liefet 16%. Zeebrugge blijft het maatschappelijk draagvlak van Brugge waarbij
zeer accurate informatie over de haven op
zich en de activiteiten heel belangrijk is en
wordt, zowel voor bezoekers en niet-professionelen. Het spreekt dan ook voor
zich dat havengidsen met een degelijke
achtergrond en permanente bijscholing
de beste vertegenwoordigers zijn van
onze haven. Wij moeten die haven kunnen 'verkopen' als een landschap dat
uniek is in tijden van verpozing, plezier
maken of andere sfeerschepping."

ALLES IS SUPER
Wie voor de eerste keer een haven
bezoekt, staat versteld bij het zien van de
prachtige ferries en de reuze laad- en loskranen. De oppervlakte van de haven
bedraagt zowat 1.100 hectaren waarvan
500 in het water en de rest op het land.
Het uiterste punt ligt 3,5 kilometer in zee
terwijl 13 meter hoge stortzeedammen
voor de veiligheid zorgen. Het hinteriand
is zelfe nog een stuk groter met 1000 hectaren land en 350 hectaren water.
Jacques Van Wijnendaele en Martin
Formedyn
van
de
Westvlaamse
Gidsenkring kennen de haven als hun
broekzak. Maandelijkse ontmoetingen
met de havenverantwoordelijken leren
hen de nieuwste ontwikkelingen kennen
en ontdekken in 'hun' Zeebrugse haven.
Het duo vertelt enthousiast over de superhoge hijskranen.
J. Van Wijnendaele: „Ons belfort is maar
klein bier in vergelijking met die 'supers'
van 110 meter hoogte en een schoftwijdte
tot 45 meter! En dat is breed genoeg om
zelfs de grootst mogelijke schepen te ontvangen in Zeebrugge. Er is hier immers
geen beperking van diepgang voor die
vaartuigen. Momenteel kunnen de
mastodonten tot 6.000 containers vervoeren. Technici en ingenieurs bestuderen nu
modellen voor super-ferries die tot 10.000
containers zullen kunnen vervoeren!"
M. Formedeyn: „Wie op dinsdag de
haven bezoekt, krijgt dan ongetwijfeld de
Evergreen - made in Taiwan - onder ogen.
Dat schip, waarvan er een tiental in
omloop zijn, vaart om de 70 dagen de
wereld rond in een tocht die onder meer
New York, Panamakanaal, Westkust LA,
Tokio, Hong Kong, Singapore, Colombo,
Suezkanaal en Europa aandoet. De totale

•

capaciteit bedraagt 4211 standaard containers waardoor een 'vol schip' een varend
kapitaal vertegenwoordigt van maar liefst
25 miljard Bfr. De toeristen vallen dan ook
bijna letterlijk om als ze die cijfers
horen...".

RONDVAARTEN
De uitbating van de havenrondvaarten
door NV Rederij Euro-line werd zeer
recent overgenomen door een nieuwe

mend. Onze havenrondvaarten worden
dan ook altijd voorzien van commentaar
waarbij de gids zich telkens aanpast.
Zowel aan het publiek als aan de steeds
veranderende havenbezetting. Daarnaast
zijn wij kandidaat partner om met de firma

De haven
van zeebrugge
is een landschap
Femy en de Zeebrugse boothengelaars in
eigenaar. Directrice Maria Peleman verte staan voor de bouw van een vlottende
diende haar strepen in rederij Malinska
aanlegsteiger van 100 meter lengte ter
met onder meer boottochtjes in de
hoogte van de Rederskaai. Als de stad
Mechelse binnenstad en de succesverbinBrugge en het Ministerie van de Vlaamse
ding Mechelen - ómenpxkPlanckendael
Gemeenschap
mee willen,
moet
en de Benelux Gent Watertoerist met de
Zeebrugge er in de nabije toekomst een
Gentse binnenstad en boottochtjes op de
Leie. De ^2tSS2i%Ktshoot River Palace is de stuk aantrekkelijker uitzien."
Tijdens de zomermaanden juli, augustus
boot die de bezoeken in de haven van
en september vaart de River Palace elke
Zeebrugge onderneemt.
dag tot 3 keer uit. Daarnaast is er nog een
M. Peleman: „We werken met een seiaantal speciale arrangementen voorzien
zoensgebonden programma maar op aanals kinderdiscotheek Children's Palace,
vraag kunnen we dagelijkse havenexcurparty-cruise en family-cruise. Groepen
sies uitvoeren."
vanaf 40 personen kunnen elke dag, na
Peleman stipt aan dat in de zomermaanreservatie, het havenwater op. Omdat taden afvaarten zullen gebeuren naar
felen op zee ook leuk kan zijn, is er op
Lissewege. „Een prachtig dorpje in een
aanvraag uitgebreide catering aan boord.
schitterend natuurlandschap en een leuke
beeldenexpo buiten de dorpskern.
Daarnaast kunnen scholen er best genieten van een toepasselijke uitstap op basis
van de lessen Aardrijkskunde of
Economie. De confrontatie met de actuele trafiek van de bedrijven, die nog dagelijks in de lift zit, is werkelijk adembene-

SEAFRONT
NV Rederij Euro-Line heeft haar kantoortje
op het domein Seafront en is dan ook de
beste buur voor een gecombineerd
bezoek aan het maritiem themapark. Er is

een goede verbinding via De Lijn terwijl
de NMBS een voordelige B-dagTrips-formule aanbiedt.
Seafront is opgericht in en rond de .20.000
m^ gebouwen van de voormalige vismijn
van Zeebrugge. De ontdekkingstocht
doorheen het museum leert de bezoeker
de legenden en de diepste geheimen van
de zee. Daarnaast kan hij het ontstaan en
de evolutie van de zeehaven zien of de
evolutie in de visserij van 1920 tot op
heden volgen. Vooral de visveiling in
levensecht decor oogt door haar diepteperspectief zeer prachtig.
De nieuwste expo, die vanaf Pasen 2000
de deuren opent, laat het actuele thema
'Een Zee van Energie' zien. Daarin wordt
Zeebrugge gesitueerd als draaischijf van
verschillende energiebronnen in de
Europese vrije markt van morgen. De aanvoer van Algerijns gas per schip, de
Noorse pijplijn die zelfs Madrilenen verwarmt en het windmolenpark dat bijna
2.300 gezinnen een gans jaar van electriciteit kan voorzien, ontbreken niet. De vier
grote energieproducenten Electrabel,
Distrigas, Interelectra en Statoil werkten
mee aan de gloednieuwe tentoonstelling.
Hoogtepunten van het ongeveer 2 uur
durend bezoek zijn ongetwijfeld de drijvende vuurtoren of het lichtschip 'De
Westhinder' en de Russische ondei2eeër
U-480 (Foxtrot type 641) die toont in
welke omstandigheden maar liefst 75
bemanningsleden tot 3 maanden onder
water moesten doorbrengen. Een heuse
aanrader om eens wat 'ongezonde'
metaal-, vet- en oliegeuren op te snuiven.
Wie een combinatieticket koopt voor
Seafront én de rondvaart met Euro-Line
krijgt een stevige korting. In de periode
van 11 augustus tot 11 september 2000
kan er ook gecombineerd worden met het
jaarlijkse Zandsculptuurfestival.

zeebruggge:
600 ha op
het land, 500
ha in zee.

Haddock

Info:
Rederij Euro-Line, Vismijnstraat
11, 8380 Zeebrugge
Tel: 050/550.900; fax: 050/550.194;
E-post:
rederij, euro. line@selexion. net
Seafront, Vismijnstraat 7, 8380
Zeebrugge. Tel: 050/551.415;
fax: 050/550.413;
E-post: info@seafront.be;
Web: www.seafront.be
Westvlaamse Gidsenkring, 't
Een bezoek aan Zeebrugge kan van 11 augustus tot 11 september gecombineerd worden met Zweerd 10, Brugge. Fax:
050/345.395.
de bezichtiging van zandsculpturen.
13 april 2000
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