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V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD 

I n de Vlaamse regering neemt Vlaams 

minister Johan Sauwens (VU&ID) de 

bevoegdheden Huisvesting, Stadsvernieuwing en 

Stedelijk Beleid van collega en partijgenoot Bert 

Anciaux over. Bert Anciaux blijft minister van 

Cultuur, Jeugd, Ontwikkeiingssamenweridng en 

Brusselse Aangelegenheden. In de plaats van Johan 

Sauwens zal de Brusselaar aan de vergaderingen van 

de Conferentie voor de Staatshervorming (Costa) 

deelnemen. 

Mag iemand wonende en verkozen in het 

tweetalig gebied Brussel-hoofdstad Vlaamse gewest-

bevoegdheden als Stedelijk Beleid uitoefenen? Op 

die vraag kon geen éénduidig antwoord worden 

geboden, zodat Bert Anciaux het zekere voor het 

onzekere koos en zijn gewestbevoegdheden naar 

collega Johan Sauwens doorschoof. 

Eerst vond de juridische dienst van het 

Vlaams parlement dat de uitoefening van Vlaamse 

gewestbevoegdheden door Brusselaar Anciaux juri

dische betwistingen kon opleveren. De juridische 

dienst van de Vlaamse regering zag daar evenwel 

geen graten in. Daarop vroeg de Vlaamse regering 

een advies aan de Raad van State. Het rechtscollege 

achtte de aanvraag tot advies onontvankelijk. De 

Raad van State meent geen advies te kunnen verle

nen over zaken die eventueel aanleiding kunnen 

geven tot een geding voor de rechter. Met andere 

woorden: adviezen mogen niet slaan op 'virtueel 

betwistbare aangelegenheden'. 

Door de onontvankelijkheid van het advies 

bleef Vlaams minister Anciaux onzeker over de 

juridische geldigheid van zijn beleid. Pas na een 

bestuurshandeling van de minister inzake 

Huisvesting, Stadsvernieuwing of Stedelijk Beleid, 

kon die handeling bij de Raad van State aange

vochten worden. Zelfs al is men er op het kabinet 

van de minister en binnen de Vlaamse regering 

zeker van in dat geval de zaak te kunnen winnen, 

dan toch vond met het „als overheid onverant

woord dit risico te nemen." Het hoeft geen betoog 

dat de oppositie van de rechtsonzekerheid gebruik 

zou hebben gemaakt om minister Anciaux voort

durend het vuur aan de schenen te leggen. „Ik 

hield hever de eer aan mezelf dan dat ik na de 

paasvakantie met die aangelegenheid in het Vlaams 

parlement zou worden geconfronteerd." 

Bert Anciaux had heel wat plannen in petto 

in verband met Stedelijk Beleid en Huisvesting. 

Daarop kan collega Johan Sauwens nu voortbordu

ren. Anciaux beschouvrt zijn nieuwe opdracht in de 

Costa „als een sterk signaal van de VU. Ik krijg 

weer een kans om te bewijzen dat staatshervorming 

mij wel degelijk interesseert." 

(evdc) 

Eerste stap naar defederaiisering SZ?. 

Geen antwoord op vragen over beheer 
50 miljard fr. gemeenschapsgeld 
Miljoenen verspilling bij iekicende EP-tunnel 
Wie kent Brussel Deze Week? 
U wist het weer beter? 

N iet eens zes maanden meer en wij 
gaan opnieuw naar de stembus, dit 

keer om gemeente- en provincieraden te 
kiezen. De koortsige ijver die met derge
lijk evenement gepaard gaat Is reeds 
zichtbaar, de moeilijkste taak blijft met 
een zo aantrekkelijk mogelijke lijst 'naar 
buiten komen'. En daar doen de plaatse
lijke partijen alles aan, geen Bekende 
Vlaming is nog veilig of hij/zij wordt aan
gesproken, omgepraat, beloften gedaan, 
Een beetje televisiegezicht, opvallende 
boezem, sporter, melodieuze stem of 

is. Wij twijfelen er aan. Raadslid zijn is 
eventjes meer dan de show stelen, er 
goed uitzien, uitstraling hebben, op z'n 
pootjes vallen in de moeilijkste vraagge
sprekken, en andere kwaliteiten eigen aan 
deze mediagenieke maatschappij. 
Ons hoor je niet zeggen dat BV's het 
alleen voor de fun doen, aan hun goede 
bedoelingen en dito kwaliteiten mag niet 
bij voorbaat getwijfeld worden, maar 
'opkomen' is wat anders. Praat er maar 
eens over met die mannen en vrouwen 
die reeds jaren hun gemeenschap mee' 

De dienende macht 
'Mol' en je bent aangewezen om de 
democratie een dienst te bewijzen. Zo 
gaat dat heden ten dage. Je zou er als 
modale burger en werkelijk begaan met 
's mensen welzijn een trauma aan over
houden als je niet tot een van bovenver
melde categorieën behoort. Doorwinter
den in het vak weten natuurlijk beter. 
Zelfs de meest bescheiden rang, deze van 
gemeente- of OCMW-raadslid in een klei
ne gemeente, vraagt inzet en dossierken
nis. De vraag is groot of al deze BV's die 
nu zo moedig beweren dat ze hoe-dan-
ook de zes jaren van hun mandaat zullen 
volmaken nog even enthousiast zullen 
zijn eens de bestuursmeerderheid aan zet 

besturen. Of ze nu in de meerderheid of 
in de oppositie zetelen, allen zullen u ver
zekeren dat wie zijn mandaat met liefde 
en toewijding doet haast voltijds bezig is. 
In elke wijk, gemeente, stad in 
Vlaanderen is er altijd wat te beluisteren, 
uit te praten, te beleven en te verbete
ren. Want - en dat is een raad aan de BV's 
die het willen proberen - aan politiek 
doen is tussen de mensen staan en niet 
(alleen) op het podium. 
De politieke wereld bestaat uit vele soor
ten 'machten' die controlerende, wetge
vende en uitvoerende bevoegdheid heb
ben en die in de meest idealistische versie 
elkaar aanvullen. Maar in dit wondere 

samenspel hoor je zo weinig over de 'die
nende macht' en deze heeft op het plaat
selijke vlak een onvervangbare functie. Wij 
bepleiten hier niet de terugkeer naar het 
ouderwetse politieke dienstbetoon dat 
valselijk 'sociaal' werd genoemd omdat 
het zich bij voorkeur in parochiezaaltjes, 
ziekenkaslokaaltjes en achturenhuizen 
afspeelde. Dit was een kwalijke vorm van 
zieltjeswinnerij in de schemerzone van de 
vriendjespolitiek. De hedendaagse dienst-
veriening is correct en doorzichtig, 
gebeurt buiten partijlokalen en in het 
voor iedereen bereikbare 'huis van de 
burger'. Dienstveriening kent geen kleu
ren of voorkeuren meer, is niet langer lief
dadigheid, maar doeltreffend vanwege 
de eigentijdse middelen. Op de meeste 
plaatsen in Vlaanderen is op dat vlak veel 
in goede zin geëvolueerd, maar het kan 
nog veel beter; het zou over alle partij-
grenzen heen de eerste zorg moeten zijn. 
Bij de stap naar het provinciale ni\ 3au ligt 
de drempel reeds een ferm stu hoger. 
Voorstanders van de provincie pleiten 
dan ook om deze schakel tussen gemeen
te en gewest te behouden als opstapje 
naar hogere overheden. Tegenstanders 
zien de provincies dan weer als overbodi
ge en vooral dure instellingen. 
Men kan gemeente- en provincieraads
verkiezingen ook niet los zien van de 
staatshervorming. In het St.-Michiels

akkoord werd de regionalisering van de 
gemeente- en provinciewet afgesproken. 
Maar Vlaanderen bleef in deze op z'n 
honger. Ook gemeenteraadsleden moe
ten ervoor ijveren dat die wetten gere
gionaliseerd worden, zo kunnen de 
gewesten hun lokaal beleid naar eigen 
goeddunken en behoeften organiseren. 
Vandaag oefent de federale overheid in 
tal van binnenlandse zaken nog steeds 
voogdij uit over steden en gemeenten, 
vaak in strijd met hun belangen. Het is 
ook een zaak van zelfbestuur, burge
meesters worden nog steeds door de 
koning benoemd De onduidelijke afbake
ning van de bevoegdheden tussen de 
gewesten en de federatie blijft aansle
pen. Niet te verwonderen dat asielopera
ties, nieuw ingedeelde politiezones en de 
toepassing van de taalwet in gemeenten 
met faciliteiten bestendig voor kortslui
ting zorgen. 

U merkt het, een gemeentemandaat is 
niet zo eenvoudig als wordt aangeno
men. De bewustmakings- en vormings
campagne zoals door Johan Sauwens, 
minister van Vlaamse Binnenlandse 
Aangelegenheden, op touw gezet is dus 
meer dan welgekomen. 
Eens kijken hoeveel BV's er aan zullen 
deelnemen... 

Maurlts van Liedekerke 



Solutions f lexibles! 
In Quebec, het overwegend Franstalige 
gedeelte van Canada, heeft een rechter 
beslist dat het aantal Engelstalige 
commerciële boodschappen moet worden 
beperkt tot een minimum. Het valt 
enigszins te betreuren dat zulke zaken via 
het gerecht moeten worden geregeld - wat 
fatsoen, inlevingsvermogen en gezond 
verstand kunnen immers wonderen 

verrichten -, maar anderzijds is het zo dat 
het Engels wel te pas en de onpas wordt 
gebruikt. Ook bij ons. Waarom kan Fortis op 
haar Belgische website bv. de bezoeker niet 
tweetalig te woord staan (wél in het Engels, 
daarna kan je kiezen) en luidt het in de 
Franse versie 'Des partenaires solides, des 
solutions flexibles'. En zo zijn er heus wel 
meer, in Frankrijk... 

CVP'kens 
„Nog opvallender is de rol die u gespeeld hebt in de keuze 
voor een nieuwe gouverneur, in '95. U leek toen een meer 
dan ernstig kandidaat, maar voor het eerst geeft u (...) toe 
dat uw enige rol toen was een mistgordijn op te trekken. 
(...)" zegt het Belang van Limburg^an 15 apnl 2000 tegen 
Jef Gabriels, CVP-burgemeester van Genk. 
„Ik kan daar nu openlijk over schrijven. Dat verhaal ligt ver 
genoeg achter ons, en Hilde Houben-Bertrand heeft intus
sen bewezen dat zij de juiste keuze was. Voorzitter Johan 
Van Hecke had me dat gevraagd en er zijn bewust geruch
ten verspreid op het EVP-congres in Madrid" antwoordt 
die. 

• DOORDEWEEKS • 

De maatregelen ter voorko
ming van de millenniumbom hebben 
de Vlaamse overheid ruim 300 miljoen 
fr gekost. 

Wereldwijd zitten zo'n 3 mil
joen kinderen in de prostitutie, in de 
Lage Landen lopen jongetjes meer risi
co om in de seksindustrie verzeild te 
raken dan meisjes. 

Zowat 60% van de beroepsac-
tieve bevolking in België is aangeslo
ten bij een vakbond. 

De gemiddeide Vlaamse amb
tenaar is jaarlijks gemiddeld 12 dagen 
gemiddeld ziek. 

Norbert De Batselier, voorzitter 
van het Vlaams parlement, wil dat 
deze benaming van 'zijn' vergadering 
nu eindelijk ook eens wordt opgeno
men in de grondwet. Nu heet het nog 
steeds de 'Vlaamse Raad' te zijn. 

Er buizen opmerkelijk meer 
jongens dan meisjes tijdens middelbare 
studies. Dat zou te wijten zijn aan het 
feit dat ze les krijgen van vrouwen. 

Zo'n 6 tot 10% van de gebruik
te donororganen zijn eigenlijk niet 
helemaal gescliiict. 

Omdat ze willen aantonen dat 
ze echt wel Idantvriendelijk zijn gin
gen de chauffeurs van De Lijn maandag 
jl. in Hasselt even in staking. Jaarlijks 
ontvangt De Lijn - Limburg zo'n 450 
klachten over het gedrag van bus
chauffeurs. 

Een gemiddeld Vlaams gezin 
geeft jaarlijks 163.000 fr. uit aan verze
keringen. De levensverzekering neemt 
het grootste deel daarvan in. 

De kosten van de HST lopen zo 
hoog op dat de NMBS ruim 6 miljard fr 
bestemd voor het binnenlandse trein
verkeer wil aanwenden voor de wer
ken. Vooral het treinverkeer in 
Vlaanderen is daarvan de dupe. 

CVP-kamerlid Jos Ansoms wil 
dat er bij elke autoreclame een soort 
van 'hoffelijk verkeer'-slogan komt. 
Betutteling zei u? 

Tot slot: vorige week werd 
Albert II geopereerd aan zijn hart. En u? 

^AUWENS BIJ ARAFAT 

Vlaams minister van Buitenlandse Handel 
Johan Sauwens (VU&ID) bracht een 
bezoek aan Palestina en Jordanië. In het 
kielzog van de minister reisden bedrijfslei
ders mee. 

De minister trok met economische en 
politieke doelstellingen naar het Midden-
Oosten. 
In de Gaza bezocht de minister de haven 
en een project in waterbouw waarvoor de 
Vlaamse regering 40 miljoen fr. vrijmaak
te. In Bethlehem woonde de minister de 
levering van autobussen van Van Hooi bij; 
Vlaanderen steunde dit contract door 
middel van rentesubsidies. 
Bijzonder belangrijk is dat minister 
Sauwens verklaarde een globaal samen
werkingsakkoord te willen afsluiten tus
sen Vlaanderen en de Palestijnse 
'Nationale Autoriteit', zeg maar de 
Palestijnse regering. Het akkoord moet 
ontwikkelingssteun aan Palestina vereen
voudigen en houdt bovendien samenwer
king in op het vlak van onderwijs, haven
en infrastructuurwerken, cultuur- en 
monumentenzorg. Zo gaat Vlaanderen 
binnenkort in de Palestijnse gebieden 
onderwijs- en havenprojecten uitwerken. 
Sinds vijfjaar is Palestina bevoegd over de 
Gazastrook en een deel van de Westelijke 
Jordaanoever. Of Palestina een volledig 
onafhankeüjke staat wordt, zal afhangen 
van de nakende vredesgesprekken met 
Israël. Vooral de status van Jeruzalem blijft 
een nauwelijks te ontwarren knoop. 
Vlaams minister van Buitenlandse Handel 

Johan Sauwens kwam het Palestijnse volk 
ook een politiek hart onder de riem ste
ken. De minister noemde het voorziene 
samenwerkingsakkoord „een impliciete 
erkenning van Palestina als autonome 
staat. Vlaanderen steunt u en het 
Palestijnse volk in zijn streven naar auto
nomie." 

De relaties tussen beide (deel)staten zijn 
hartelijk. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Vlaamse deelstaat werd een lid van 
de Vlaamse regering ontvangen in de 
woning van president Arafat in de Gaza
strook. De Palestijnse leider dankte minis
ter Sauwens voor de geboden steun. 

VLAAMSE ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 

In vergelijking met de begroting van 1998 
besteedt de federale regering dit jaar 4 
miljard fr. minder aan ontwikkelingssa
menwerking. Vlaams minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Bert 

Anciaux (VU&ID) neemt „met verbazing 
akte van deze daling." 
Ook Vlaanderen is verantwoordelijk voor 
ontwikkelingssamenwerking. De Vlaamse 
regering besliste om ter zake een 'vol
waardig' beleid uit te stippelen, het aantal 
middelen voor ontwikkelingssamenwer
king steeg met 47 % of 400 miljoen fr. Bert 
Anciaux neemt bovendien binnen de 
Vlaamse regering een coördinerende taak 
op ten aanzien van alle overheidsinitiatie
ven inzake internationale solidariteit. Voor 
deze initiatieven wordt een bedrag van 1 
miljard fi". vrijgemaakt. 
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REGIONALISERING 
WEGCODE? 

In Het Laatse Nieuws (zaterdag 15 april) 
pleitten federaal minister van Begroting 
en Institutionele Hervormingen Johan 
Vande Lanotte en Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Steve 
Stevaert voor de defederalisering van het 
verkeersreglement. De Vlaamse socialis
ten zijn van mening dat er een verschil
lende verkeersmentaliteit en bovendien 
andere mobiliteitsproblemen in 
Vlaanderen en Wallonië bestaan. Minister 
Vande Lanotte vindt het bovendien ,,al te 
gek dat Vlaanderen de wegen beheert, 
weg-, voet- en fietspaden aanlegt, maar 
niet mag bepalen hoe er gereden moet 
worden. Wie de weg beheert, regelt het 
verkeer, dat moet de regel worden." 
Hoe valt het proefballonnetje van de SP-
kopstukken te verklaren? Er is, vooreerst, 
de wrevel bij de publieke opinie over de 
toenemende verkeersonveiligheid. Vlaams 
minister Steve Stevaert beseft dat hij daar 
wegens onvoldoende bevoegdheden te 
weinig aan kan doen. Indien hij de weg
code wil defederaliseren, dan spreekt hij 
ook voor eigen winkel. Bovendien laat. 
Stevaert duidelijk verstaan dat er op dit 
terrein te weinig positief wordt samenge
werkt met de andere gewesten en met de 
federale staat. ,,Als Vlaanderen specifieke 
noden of wensen aanbrengt, zoals het 
inhaalverbod voor vrachtwagens, dan 
gaan de andere gewesten en de federale 
regering daar niet op in. Er zijn dus wel 
degelijk wrijvingen en de besluitvorming 
verloopt daardoor te traag." {Radio 1, 
dinsdag 18 april). 

De stelling en de kritiek van de Vlaamse 
socialistische minister bewijzen hoe 
belangrijk de dynamiek van de deelstaat
vorming is. Maak gelijk wie van welke par
tij binnen de Vlaamse regering bevoegd 
voor een bepaald domein, vroeg of laat 
eist deze minister een overdracht van 
meerdere bevoegdheden. Zo viel het op 
hoe enthousiast Vlaams minister Vera Dua 
(Agalev) reageerde op de voorziene defe
deralisering van Landbouw. 

KLEIN LAND, 
GROOT LAND 

Federaal minister Vande Lanotte wil de 
defederalisering van de wegcode in de 
Conferentie voor de Staatshervorming 
(Costa) bespreken. Het moge duidelijk 
zijn dat de Costa een ontmoetingsplaats 
wordt waar communautair gevoelige pun
ten nu eens wel, dan weer niet op de 
agenda terecht komen. Erg logisch en 
doordacht gaat men daarbij niet te werk. 
En waar is het de SP-kopstukken om te 
doen? Wat bedoelen ze met de regionali
sering van de wegcode? Een eigen, verre-
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu zegt de 
Bruine Maesen mij dat uw vriend uit Antwerpen in lichte lingerie 
naar het werk wordt gereden! Dat is verdorie niet het soort Vlaams-
nationalisme waar ik achter sta! Maar genoeg gelachen: in welk 
soort gepeperde affaire gij ook verzeild zijt geraakt, wij blijven ais 
één man achter u staan. Temeer daar onzen Adam - die blijkbaar 
ook het hoge woord niet mag voeren - graag een vakantiejobke had 
gehad op één van de miseries daar in Brussel. Gezien onze jongen 
wel uit mijn, en daarom niet uit ambtelijk zaad is voortgesproten, 

maakt hij daar zonder uw tussenkomst, De Liedekerken, weinig 
kans. Het lijkt me daarom goed dat uwen voorzitter zich minstens 
tijdelijk even op de vlakte houdt inzake de politieke benoemingen 
van Verwilghen: wij hebben er nu zelf één nodig! 
Het moet mij ook van het gezonde hart dat ik steeds meer sympa
thie begin te koesteren voor genaamde Laurent Van Seksen-
Coburgh. Dat rijdt niet alleen in supersnelle wagens, dat papt niet 
alleen aan met supersnelle zangeressen, dat heeft verdorie ook nog 
een eigen mening! Een eigen mening. De Liedekerken: hij zou wel 
uit Brugge kunnen komen! Wat er mij aan doet denken dat, wat 
kwatongen her en der ook mogen beweren, ik vorige week niet te 
zien was in 'Koppen', noch in de de informatieve wekelijkse 

Jamberssessie. Vooral bij dat laatste is er sprake van een misver
stand. Die feeks van de Rooie Rutten had mij horen spreken over 
het feit dat ik nu eens die, dan weer met die ging, maar dat we het 
altijd met z'n vieren deden. Nog voor het bij de Blauwe Bijnens 
was, scheen iedereen vergeten te zijn dat ik het over het kaarten 
had. En dat, vriend ongemaskerde schrijvelaar, gaat ook al beter 
wanneer gij u niet teveel druk moet maken over het uiterlijk ver
toon. 
Uw uitgeklede (tijdens het kaarten!), 

De Gele Geeraerts 

* DOORDEWEEKS • 

gaande interpretatie van het federale ver
keersreglement? Onbemande camera's die 
in Vlaanderen wel kunnen en in Wallonië 
niet hoeven? Of vragen Vande Lanotte en 
Stevaert om een compleet andere ver
keersreglementering in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië? Indien wel, dan is 
hun eisenpakket onvolledig. Men kan, 
zoals VU-voorzitter Geert Bourgeois 
opmerkt, de verkeersreglementering niet 
spUtsen zonder het handhavingsbeleid, 
politie en Justitie te defederaliseren. Juist 
daarom verzet de minister-president van 
de Franse gemeenschapsregering Hervé 
Hasquin (PRL) zich tegen het voornemen 
van de SP-excellenties. 
Ook federaal minister van Mobiliteit 
kabelle Durant (Ecolo) spreekt de 
Vlaamse socialisten tegen. Zoals de tegen
standers van de regionalisering van het 
landbouwbeleid opwierpen, staaft Durant 
haar stelling met de boutade 'klein land, 
groot land'. België is te klein om er met 
drie verschillende wegcodes te werken. 
Wat moeten de toeristen daarvan denken? 
En straks, in het grote, nieuwe Europese 
land zal de verkeersreglementering hoe 
dan ook geharmoniseerd worden, zo 
beweert Durant. 

Het wordt tijd dat de politieke leiders hier 
en in Europa ernstig nadenken over der
gelijke communautaire vraagstukken. Wat 
mag onder eenheid in verscheidenheid 
worden verstaan? Welke zijn de beste en 
meest efficiënte beslissingen voor de bur
gers? Minister Stevaert laat uitschijnen het 
federale niveau ter zake uit te schakelen. 
Hij heeft het over een regionaal en 
Europees verkeersbeleid. Intussen kon
digde minister Durant de oprichting van 
een federale werkgroep aan om het ver
keersbeleid van de federale overheid en 
de gewesten op elkaar af te stemmen. 

MOTIE ANZ 

Op zondag 30 april a.s. vindt het 63ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Naar 
aanleiding daarvan legt het Algemeen 
Nederlands Zangverbond (ANZ) een 
motie ter ondertekening voor aan alle 
Nederlandstalige volksvertegenwoordi
gers en Vlaams-Brusselse raadsleden. 
Onder de noemer 'Brussel en Vlaams-
Brabant: meer dan ooit Vlaanderen', eist 
het ANZ de splitsing van de kieskring en 
het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde. VU&ID kan daarmee 
instemmen, maar plaatst wel kanttekenin
gen bij de splitsing van het gerechtelijk 
arrondissement. Zo staat de partij een 
'horizontale' splitsing voor wat een 
Vlaams en Franstalig gerechtelijk arrondis
sement binnen Brussel-Halle-Vilvoorde 
inhoudt. Het ANZ stuurt eerder aan op 
een 'verticale' splitsing. Dit betekent een 
apart gerechtelijk arrondissement voor 

Halle-Vilvoorde en voor Brussel. VU&ID 
meent dat daardoor de band tussen de 
Brusselse Vlamingen en deze uit Halle-
Vilvoorde wordt verbroken. 
Volgens het ANZ moet het „Gewestelijk 
Expresnet (GEN) in zijn huidige vorm 
afgewezen worden. Het is een rechtst
reekse investering in de verdere uitbrei
ding van Brussel." VU&ID kan de kritiek 
op het GEN onderschrijven. De alliantie 
wil wel de nodige nuances aanbrengen. 
Zo moet men er zich ook voor hoeden 
een 'muur' rond Brussel te bouwen: 
„Vlaanderen mag Brussel niet loslaten." 

Als we het nu 
eens met veel 
meer een heel 

klein beetle 
minder 

deden... 

C ederaal minister van Sociale Zai<en en Pensioenen Franl< 
Van(jenbroucl<e (SP) wil de sociale bescherming van 

werknemers en zelfstandigen op elkaar afstemmen. Dat kan 
de weg naar de defederalisering van de gezondheidszorgen 

openen. Juist daarom mag tegen de voornemens.van de 
minister fel protest worden verwacht. 

Sociale bescherming 
en de gemeenschap 

Federaal minister van Sociaie Zai<en en 
Pensioenen Frank Vandenbroucke (SP) 
maakte van het parlementaire paasreces 
gebruilc om zijn voorstel in de media te lan
ceren. Het moet nog de nodige goedkeu
ring krijgen in de federale ministerraad, 
maar dat zou volgens de minister geen pro
bleem opleveren. Afwachten maar, de 
paarsgroene federale regering kenmerkt 
zich door allerindividueelste expressies, 
voorstellen en vooral reacties. 
Voelt federaal minister van Middenstand 
Jaak Gabriels (VLD) zich niet 'gepasseerd'? 
Gabriels speelde reeds Landbouvi/ kw/ijt, deze 
keer begeeft Vandenbroucke zich op zijn 
terrein. Een gelijksoortige sociale bescher
ming voor werknemers en zelfstandigen is 
alleszins een voorstel dat ook minister 
Gabriels mag interesseren. 
Al lopen ook de Vlaamse socialisten graag 
eens met een primeur en een 'succcesje' 
weg. Opiniepeilingen voorspellen weinig 
goeds over de electorale resultaten van de 
SP Voorzitter Patrick Janssens blijkt het poli
tieke vak niet te beheersen Binnen de fede
rale regering nemen de Vlaamse socialisten 
een weinig herkenbaar profiel aan. Nu eens 
de Vlaamse liberalen, dan weer de Waalse 
socialisten lopen met de pluimen van de 

vaak geciteerde 'actieve welvaartstaat' weg. 
De vroegere CVP-PS-as schijnt vervangen 
door een VLD-PS-PRL-as. Op het sociaal-eco
nomische terrein pakten de Waalse socialis
ten uit met het /?osetfa-plan, de Vlaamse 
liberalen met de lastenverlagingen. 
Jazeker, in het vooruitzicht van de 1 mei-vie
ringen kunnen de Vlaamse socialisten pron
ken met de aftrek voor kinderopvang en de 
duizend frank meer voor 450 000 gepensio
neerden. Toch maken deze maatregelen van 
de Vlaamse socialisten, laat staan van minis
ter Vandenbroucke, geenszins de 'ideologen' 
van de actieve welvaartstaat Daarvoor is 
meer nodig zoals diepgaande, structurele 
hervormingen. Vooralsnog bereidt de fede
rale regering het beproefde naoorlogse 
Keynesiaanse recept- werkgelegenheid vla 
economische bloei biedt sociale bescher
ming. Essentieel is dat de overheid hier en 
daar bijspringt, hoe dat verloopt verschilt wel 
van decennium tot decennium, deze keer 
staan lastenverlagingen of premies voor 
bedrijven die jongeren aanstellen, centraal. 
Daarmee hervormt men het bestaande soci
aal-economische systeem niet. Al wil de 
federale regenng dit met de modieuze term 
actieve welvaartstaat laten uitschijnen. 
Overigens legt paarsgroen al te vaak de 

nadruk op werkgelegenheid, terwijl het 
aspect welzijn wordt verwaarloosd. Bovenal 
werden nog geen hervormingen doorge
voerd die een behoorlijke sociale bescher
ming voor iedereen in de toekomst vrijwaren. 
Slaat Frank Vandenbroucke deze weg in? 
Misschien. Het onderscheid in sociale 
bescherming voor zelfstandigen, bedienden 
en arbeiders is achterhaald, want voldoet 
niet meer aan de moderne arbeidsomstan
digheden. Het hele stelsel bleek bovendien 
afgestemd op de 'man als kostwinner' en op 
discriminaties van zelfstandigen. 
Een min of meer gelijkaardig sociaal bescher
mingsstatuut voor alle werkenden, zoals 
minister Vandenbroucke voorstaat, zal niet
temin heftige weerstanden binnen de 
betrokken sectoren oproepen. Vandaag ont
vangen de zelfstandigen minder sociale uit
keringen. Daartegenover dragen ze ook min
der bij tot de financiering van de Sociale 
Zekerheid. Die lasten komen vooral op de 
schouders van de loontrekkende terecht. 
Hun inkomen is gekend. Zijn de zelfstandigen 
dienaangaande tot meer 'openheid' bereid? 
Protest mag ook van elders verwacht wor
den. Tenminste indien de federale minister 
van Sociale Zaken het 'gemeenschapsden-
ken' toepast. Uit meerdere vrije tribunes 
blijkt dat de Vlaamse socialist daar niet 
ongevoelig voor is. De VU&ID-kamerieden 
Danny Pieters en Frieda Brepoels wijzen 
terecht op de noodzakelijke universalisering 
van de gezinstoelagen en de gezondheids-
verzekering, ,,wat een verzekering Inhoudt 
die niet langer op professionele status, maar 
op grond van het ingezetenschap wordt 
georganiseerd." 

Op dat moment staat de deur van een gefe
deraliseerde gezondheidszorg op een kier. 
Een gemeenschaps- of een volksverzekering 
doet bovendien het (geldelijk) belang van de 
sociale part:ners afnemen. Maar daarover 
zwijgt de minister In alle talen. (evdc) 
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Kamerlid Claude Eerdekens (PS) denkt ook 
aan de kleintjes. Hij had in Test-Aankoop 
gelezen dat er iemand een Brusselse 
parkeergarage was binnengereden, daar 
geen plekje vond en • om opnieuw buiten te 
mogen - toch 100 fr. had moeten betalen. 
Wij zouden in zo'n geval ontsteken in een 
blinde parkeerwoede en iemand voor 100 
fr. verrot schelden, maar Eerdekens pakte 
het diplomatischer aan door over dit toch 

wel specifieke geval een parlementaire 
vraag te stellen. De PS'er overgoot een en 
ander met een sausje van 'algemeen 
maatschappelijk belang' door erop te 

wijzen dat 'dergelijke wanpraktijken' ook 
elders kunnen gebeuren. Partijgenoot Rudy 
Demotte, minister van Economie, mocht 
zijn administratie in werking stellen om tot 
volgend wijs besluit te komen:,, Vermits het 
geachte lid een alleenstaand geval oproept, 
lijkt het mij niet opportuun op dat vlak, in 
het kader van de bevoegdheden die mij 
werden toegekend, bijzondere maatregelen 
te trejfen." 

• WETSTRAAT 4 
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r r blijft een waas van onzekerheid liangen 
boven de 'Fondsen voor 

Bestaanszel<erlieid'. Daarover steide VU&ID-I<amerlid 
Danny Pieters ettelijl<e vragen aan de bevoegde 

ministers. Die weigeren de nodige uitieg te geven. 

wat scheelt er met 
de Fondsen voor 

Bestaanszekerheid? 
Er bestaan ruim 100 Fondsen voor 
Bestaanszekerheid. Dat zijn instellingen 
die in collectief overleg door de sociale 
partners en dus door de werknemers- en 
werkgeversverenigingen worden opge
richt. De Fondsen betalen allerlei aanvul
lende sociale vergoedingen uit (werkloos
heid, brugpensioen). Ze staan bovendien 
volledig in voor bepaalde sociale uitkerin
gen zoals de eindejaarspremies. Daarmee 
is een bedrag van om en bij de 50 miljard 
fr. gemoeid. Overigens zal het belang van 
de Fondsen nog toenemen. Ze zullen 
immers instaan voor de uitbetalingen van 
de aanvullende pensioenen. De paars
groene federale regering wil van deze 
'tweede pijler' een punt maken. 
Hoewei de Fondsen heel wat belangrijke 
taken op zich nemen en daarmee een bom 

geld gepaard gaat, hangt een zweem van 
onduidelijkheid en vermoedens van onbe
hoorlijk bestuur boven de Fondsen. Som
mige worden er zelfs van verdacht paral
lelle geldstromen naar vakbonden en 
werkgevers op te zetten. 
VU&ID-kamerlid Danny Pieters vond de 
tijd meer dan rijp om de nodige uitleg ter 
zake aan premier Verhofstadt (VLD) te vra
gen. „Welke rechtsvorm hebben de Fond
sen voor Bestaanszekerheid? Kan per 
Fonds een overzichtelijk beeld gegeven 
worden van de gelden die jaarlijks via de 
RSZ binnenkomen, van het rendement 
van die gelden en de besteding ervan? 
Hebben de Fondsen geld in het buiten
land belegd? Zijn zij aan een belastings
plicht onderworpen en hoe verloopt de 
controle op de Fondsen?" 

VUW-kamerlid Danny Pieters wil opheldering over de Fondsen voor Bestaanszekerheid. 
De federale regering weigert daarop In te gaan. Er is op dit moment geen enkele controle op 

de fondsen. Ze beheren nochtans meer dan 50 miljard fr belastinggeld... 

Eerst liet de premier federaal minister van 
Arbeid Laurette Onkelinx (PS) schriftelijk 
antwoorden. Veel wijzer werd Danny Pie
ters daar niet van. De minister ging slechts 
op 2 van de 11 vragen in. En eerst beweer
de ze dat „de jaarverslagen van de Fond
sen openbaar moeten zijn" om tegelijk te 
verklaren dat de „Fondsen enkel een mel
dingsplicht hebben tegenover de rege
ring." 

VERVEELD 

Het Leuvense kamerlid diende zijn vragen 
opnieuw bij premier Verhofetadt in. Deze 
keer gaf hij federaal minister van Sociale 

Nood aan verwerkingsplan 
voor slib 

Sinds 1981 kent Vlaanderen een kaderde
creet dat afvalstoffen zoveel mogelijk tracht 
te voorkomen. Het decreet voorziet ook In 
de venwerking ervan. Daartoe wordt per 
afvalsoort een uitvoeringsplan opgesteld. 
Voor de verwerking van slib Is zo'n plan ech
ter nog onbestaande Vlaams VU&lD-volks-
vertegenwoordlger Dirk De Cock\s voorstan
der van zo'n plan dat eerst In preventie, dan 
In recuperatie en tot slot in recyclage voor
ziet. Deze verwerkingsvormen zijn immers 
veel duurzamer voor het leefmilieu dan de 
Inrichting van een nieuw stort voor bagger
slib. 

Dirk De Cock heeft reeds een batterij con
crete en relatief goedkope voorstellen op
zak om de preventie ter zake te bevorderen. 
Zo stelt hij voor de gronderosie op akkers en 
velden te verminderen middels bepaalde 
ploegtechnieken of het gebruik van mest 
met stro als bindmiddel. Bodemerosie Is 
immers verantwoordelijk voor 61 % van de 
sedimentaanvoer naar de Vlaamse waterlo
pen. Overigens dringt zich een bezinning op 
over de snelle afvoer van het water waar

door grotere hoeveelheden slib stroomaf
waarts liggen. 
Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua 
(Agaiev) antwoordde dat twee plannen voor 
de verwerking van slib In opmaak zijn. Het 
eerste In het kader van het uitvoehngspian 
'Organisch-blologisch afval' (hoolslib bijv.). 
Het tweede plan is specifiek toegespitst op 
het baggerslib. Vroeger werd baggerslib 
veelal rechtstreeks In laaggelegen gebieden 
gestort. De verontreiniging van de specie en 
de strenge bodemgebruiksnormen noopten 
tot de afschaffing hiervan. Intussen is in 
Vlaanderen reeds heel wat onderzoek ver
richt naar alternatieve verwerking van bag
gerspecie In de toekomst ziet de minister 
vooral een rol voor het hergebruik van slib 
als bodem. Verwerking tot kunstgrind kan 
ook, maar de kostprijs daarvan ligt vrij hoog. 
Tegen midden of eind 2000 zal het onder
zoekswerk beëindigd worden en wil de 
Vlaamse regering een afvalstoffenplan voor 
baggerspecie opstellen. 
Hoe dan ook, de preventie en verwerking 
van baggerspecie kan het historisch 

gegroeide probleem van de verontreinigde 
baggerspecie niet onmiddellijk oplossen. De 
effectieve verwerking, die nog in de kinder
schoenen staat, is bovendien nog vrij prijzig. 
Over het storten van afval spreekt de Aga-
iev-minlster zich niet graag uit. 
Wei beaamde de minister de stelling van 
Dirk De Cock: bodememerosie Is een milieu-
en natuurkundig probleem van eerste orde 
en de code van goede landbouwpraktijken 
wordt nog te weinig toegepast. Er moet dus 
meer aandacht aan teelt- en ploegtechnie
ken worden besteed. Denken we maar aan 
een verbod op akkerbouw op sterke hellin
gen, de aanleg van bufferstroken langs de 
waterlopen en het zaaien van groenbedek-
kers in de ieem- en zandstreek. De aanleg 
van bufferstroken wil de Vlaamse regering 
bevorderen door het sluiten van een 
beheersovereenkomst met de eigenaar. Ook 
voor onderhoud en aanleg van kleine land
schapselementen kan deze methode wor
den toegepast. 

Kart Collaerts 

Zaken Frank Vandenbrouke (SP) de 
opdracht in de Kamer antwoorden. Van
denbrouke kwam er meedelen „niet voor
bereid te zijn op een antwoord in naam 
van de eerste minister". Sommige kamer
leden vonden dit ongeoorloofd. Ook 
Kamervoorzitter Herman Decroo (VLD) 
zei „te veronderstellen dat de minister 
het regeringsstandpunt ter zake zou ver
tolken. Blijkbaar was minister Vanden
brouke daarvan niet op de hoogte." 
De minister van Sociale Zaken gaf welge
teld één antwoord op de vele vragen. Zo 
weten we voortaan dat de Fondsen een 
rechtspersoonUjkheid hebben, welke is 
niet duidelijk. Uit het antwoord van de 
minister kon wel worden achterhaald dat 
er momenteel geen controle is op de 
Fondsen voor Bestaanszekerheid. 
Aan minister van Financiën Didier Reyn-
ders (PRL) vroeg het kamerlid of de Fond
sen onderworpen zijn aan de rechtsperso
nenbelasting, of zij de nodige belastingen 
betalen en of ze attesten uitschrijven voor 
de betaalde vergoedingen aan beheerders. 
Een gepikeerde Reynders antwoordde 
drie maal 'ja' zonder verdere uitleg. 
De federale regering zit behoorlijk ver
veeld met de geheimzinnigheid rond de 
Fondsen. Bovendien willen de socialisten 
en de groenen de potjes gedekt houden. 
In de kamercommissie Sociale Zaken 
diende Danny Pieters een motie in waarin 
de federale regering wordt gevraagd bin
nen de drie maanden de gevraagde infor
matie te verschaffen. Dat is niet meer dan 
de invulling van het parlementair contro
lerecht. En toch dienden socialisten en 
groenen een nieuwe motie in die een 
stemming over de door Danny Pieters 
ingediende motie moet verhinderen. De 
liberalen vonden dit al te gortig en steun
den de andere meerderheidspartijen niet. 
Danny Pieters wil het bij dit alles niet 
laten. Hij bewandelt verder de ingeslagen 
weg. Het kamerüd blijft zijn vragen stellen 
tot de federale regering een duidelijk ant
woord biedt op de 11 gestelde vragen. 

(evdc) 
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In vorige rubrieken heb ik uiteengezet 
hoe ingewikkeld de Intergouvernemente
le Conferentie is. Haar resultaten zijn 
onontbeerlijk om het uitgebreide Euro
pees institutioneel stelsel behoorlijk te 
doen werken en ik heb aangetoond hoe 
onwaarschijnlijk het zal zijn dat de regio's 
voortaan als gelijkwaardige partners zul
len meespelen. Tenzij we daar natuurlijk 
werk van maken... 

LANGE WEG 

Het avontuur van de uitbreiding van de 
Europese Unie van 15 tot aanvankelijk 21 
en nadien tot 28 lidstaten begon in de 
Europese Raad van Kopenhagen (1993) 
waar de criteria werden bepaald waaraan 
de vroegere communistische landen 
moesten beantwoorden om lid te kunnen 
worden: stabiele instellingen die de 
democratie, the rule of law, de mensen
rechten en de minderheden zouden 
respecteren. Daarnaast: een economische 
markt die de druk van de Europese Unie 
zou kunnen weerstaan. Verder moesten 
de kandidaten zowel de politieke als de 
economische verplichtingen van dit lid
maatschap kunnen opnemen. Tenslotte 
mocht dit alles geen vertraging veroorza
ken in de Europese integratie. Sedertdien 
zijn met de verschillende kandidaat-lan
den associatieakkoorden gesloten die hen 
reeds enkele voordelen geven en waar
langs de dialoog tot nu toe is gelopen. 
Op dit ogenblik is de zogenaamde 'scree
ning' bezig en wordt nagegaan of de kan
didaat-landen het acquis communautai
re, d.w.z. alle verworvenheden van de 
Europese Unie kunnen overnemen. Het 
gaat over 31 hoofdstukken die door de 
Europese Commissie nauwkeurig worden 
uiteengezet. 

De onderhandelingen zelf gebeuren door 
de 15 huidige lidstaten onder leiding van 
hun wisselende voorzitter en, nadat het 
Europees Parlement daarover zijn zeg zal 
gehad hebben, dan moeten ook de natio
nale parlementen aan de beurt komen om 
de goedkeuring van de onderhandelingen 
te ratificeren. Ook het Vlaams parlement 
zal zijn verantwoordelijkheid moeten 
nemen en in sommige lidstaten zullen 
misschien zelfs referenda moeten gehou
den worden. 

ELK WAT WILS 

Ieder van de huidige lidstaten heeft zo zijn 
eigen voorkeur Sommige landen aarzel
den van in het begin : Griekenland, Portu
gal en Spanje die vrezen dat zij hun huidi
ge EU-voordelen wel eens zouden kunnen 
verliezen. Frankrijk had bovendien zoals 
steeds bezwaren omwille van de land
bouw. Anderzijds waren Verenigd Konink
rijk, Duitsland en de Scandinavische lan-

V oor de lezer van Horizon is het niet zonder nut de 

technische kant te bekijken van de uitbreiding 

van de Europese Unie. Als Vlaanderen zijn eigen 

internationale betrekkingen wil ontwikkelen dan is het 

Europese terrein daarvoor het meest aangewezen. Het is 

dus zaak het terrein goed te kennen. Vandaar dat Hans 

De Belder deze week verder ingaat op de aan gang zijnde 

EU-uitbreiding. 

^ HORIZON • 

den erg voor, waarbij van Britse kant zelfs 
gehoopt werd dat een snelle uitbreiding 
het geheel van de Europese integratie mis
schien wel zou kunnen verwateren tot een 
soort van gemeenschappelijke markt waar 
ieder kan uit wegnemen wat hem het 
meest interesseert. 

Duitsland en de Skandinaven anderzijds 
hoopten op de uitbreiding vooral omwüle 
van politieke en economische redenen 
Duitsland heeft bovendien van in het 
begin steun verleend aan Hongarije dat 
snel tot de NAVO moest toetreden als 
extra waarborg. Frankrijk heeft het nogal 

zogenaamde acquis bestaat uit 80.000 blz. 
wetgevmg en de vraag is maar wanneer 
een kandidaat uiteindelijk zal kunnen toe
treden. Betekent lidmaatschap dat je vol
waardig tot de Economische Monetaire 
Unie moet toetreden? Sommige van de 
huidige EU-leden zijn evenmin lid van de 
EMU : hoe moet dat dan? 
Wel : toetreden tot de Europese Unie is 
zoals trappen lopen op een roltrap die in 
de tegenovergestelde richting naar bene
den komt gedonderd. Je moet de reeds 
bestaande Europese wetgeving kunnen 
overnemen en ondertussen tegelijkertijd 

Vlaming zijn en 
Europeër worden 

voor Roemenië waar. flink wat Frans 
gesproken wordt, terwijl Denen, Finnen 
en Zweden een nieuwe Baltische Zee-
gemeenschap willen zien tot stand komen. 
Deze onderhandeling is de meest belang
rijke die de Europese Unie ooft heeft mee
gemaakt. Men spreekt doorgaans van uit
breiding naar het Oosten, maar er zitten 
ook Zuid-Europese landen in zoals Malta, 
Cyprus en wellicht Turkije, terwijl het 
Kosova-conflict de Balkan-dimensie heeft 
geopend. En wie van zulke brede Europe
se ruimte spreekt raakt al snel aan Bela
rus, aan Oekraïne en aan Moldavië. Zó zal 
Europa eruit zien wanneer Vlaanderen 
eindelijk zal ontwaken... 

ROLTRAP 

Wat zal dft zoal kosten? In het document 
Agenda 2000 heeft de Europese Commis
sie in 1997 een strategie uitgewerkt die 
rekening zou houden met de verdere ont
wikkeling van de Europese Unie en met 
de toetreding van steeds nieuwe leden. 
De Europese Raad van Berlijn heeft daar
over beslist en heeft op basis daarvan vast
gesteld dat het jaarlijkse budget van de 
Europese Unie beperkt zou blijven tot 
1,27 % van het Bruto Nationaal Product 
van de Unie (u leest wel: 1, 27 %). Daar
mee moeten ook de structurele fondsen 
worden betaald. Er zullen dus heel wat 
landen en regio's in het huidige Europees 
bestel in de plaats van EU-geld te ontvan
gen wel eens mee moeten gaan betalen. 
Daarmee moet Europa het dan maar stel
len ... 

De bevolking van de Europese Unie 
neemt met een derde toe, het grondge
bied eveneens, terwijl het BNP hoogstens 
met ca. 7 % zou groeien. 
Over de huidige aan gang zijnde bespre
kingen hoor je niet veel, tenzij dat af en 
toe bv. Polen zich erg ongerust maakt. Het 

je eigen belang en profiel in de Europese 
Unie toch duidelijk doen gelden. Als je 
boven komt ben je er nog niet, want dan 
heb je hoogstens het stadium van de 
wachtzaal bereikt. Extra inspanningen zijn 
nodig om uiteindelijk in de club te gera
ken van de Euro-landen. Je lidmaatschap 
betaal je dan in euro's. 

Het voorgaande geeft de lezer een idee 
van de problemen die de huidige soeve
reine kandidaat-landen te wachten staan. 
A fortiori zal het moeilijk zijn voor een 
regio zoals Vlaanderen om in dit imperi
um van Europese instellingen en soeverei
ne staten een eigen weg te vinden. 
Wat kleinere kandidaat-landen zoals de 
drie Baltische staten, 
Slovenië of Kroatië bij
voorbeeld, echter niet 
afschrikt. Maar wat 
met Nordrhein Westfi-
len, Catalonië, Schot
land, Lombardije en 
Vlaanderen? De vraag 
blijft voorlopig open... 

Hans De Belder 

Staat tussen 
de gevleugelde 
woorden van 
veimeylen en 
de realiteit een 
roltrap In de 
weg? 
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Europese Commissie 
onderzoekt overheidssteun 

De Post en ABX 

De Europese Commissie heeft een informeel 
onderzoek gestart naar de overheidssteun voor 
De Post en ABX Van de geplande fusie tussen 
beide bedrijven was ze echter nog niet op de 
hoogte. Dat blijkt uit het antwoord op een 
vraag van europarlementslid Bart Staes 
(VU&ID) 
Volgens Staes roept de fusie-operatie van ABX, 
een dienst van de Belgische spoorwegmaat
schappij, en de pakjesdienst van het overheids
bedrijf De Post een reeks vragen op met 
betrekking tot de naleving van de Gemeen
schapswetgeving, gezien de totstandkoming 
van een monopoliepositie voor verzendingen 
in de gewichtsklasse van 2 tot 30 kilogram. 
„Het Verdrag verbiedt met overheidsgeld gefi
nancierde ondernemingen niet om commer
ciële transacties te verrichten zoals fusies of 
aankopen," zo stelt de Commissie in antwoord 
op de vragen van Staes Indien de transactie 
een Europese dimensie heeft in de zin van de 
fusieverordening, moet zij wel aan de Corrimis-
sie worden gemeld. Die neemt dan een besluit 

aangaande ,,de verenigbaarheid van één en 
ander met de interne markt" 
In ieder geval startte de Commissie reeds een 
onderzoek naar overheidssteun die De Post en 
ABX eventueel (zouden) hebben ontvangen. De 
Commissie wil geen mededelingen doen over 
haar bevindingen 
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p \ e ongebreidelde productie van vlees eist ook steeds 

meer dierenvoer Om aan de vraag te kunnen 

voldoen wordt met de kwaliteit ervan vaak een loopje 

genomen, dat werd door de dioxinecrisis bij ons op 

pijnlijke wijze duidelijk. Maar niet alleen bij ons, ook in 

andere EU-landen wordt meer dan eens met de 

gezondheid van de burgers gesold. Het Rapport-Staes wil 

de controle op dierenvoer strenger maken. 

• EUROPA • 

Het rapport 

staes wil de 

controle op 
dierenvoer 

strenger 
maken. 
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geving. Dat is volgens Bart Staes zeker het 
geval voor wetgeving die (on) rechtstreeks 
te maken heeft met voedselveiligheid. De 
voorbeelden zijn legio. 
„Meer dan 20 jaar geleden vormde de ont
dekking van vrouwelijke geslachtshormo
nen in potjes babyvoedsel de aanleiding 
voor de hormonenrichtlijnen van '81 en 
'85. Het clenbuterol-schandaal, waarbij in 

basis van de strengste nationale hormo
nenwetgeving in Europa". Zo beklem
toonde de VU&ID'er, vorige week in het 
Europees Parlement, bij de voorstelling 
van z'n rapport. 
Bart Staes: „De wijziging van richtlijn 
95/53 over dierenvoer vloeit eens te meer 
voort uit een schandaal, met name de 
invoer van met dioxine besmette 

De vijftien EU-lidstaten willen de 
Commissie de mogelijkheid ontnemen 
onmiddeUijk in te grijpen bij een voedsel-
crisis. Met de unanieme goedkeuring van 
het 'Rapport-Staes' over controle op die
renvoer gaat het Europees Parlement in 
tegen het standpunt van de Raad. Een 
overlegprocedure tussen Commissie, 
Raad en Parlement moet nu uitsluitsel 
brengen over het initiatiefi-echt en de slag
kracht van de Commissie in crisissituaties. 

CITRUSPULP 

De praktijk wijst uit dat schandalen kun
nen bijdragen tot de verbetering van wet-

Rapport-Staes 
krijgt steun van 
Euro-parlement 

'88 meer dan 15.000 kalveren in 
Noordrijn-Westfalen in beslag werden 
genomen, zorgde voor een wijziging van 
de oorspronkelijke hormonenrichtlijnen. 
In Vlaanderen lag een reeks aanslagen op 
vleeskeurders en de moord op de toege
wijde dierenarts Karel Van Noppen aan de 

citruspulp uit Brazilië. Citruspulp dient 
als voedsel voor melkkoeien en zo kwam 
dioxine in consumptiemelk terecht. De 
autoriteiten in Baden-Wurttemberg ont
dekten dit en brachten de zaak aan het 
rollen. Ze stelden vast dat in de periode 
december '97 - februari '98 bijna 106.000 

Werlcloze robots 
in lekkende ondergrondse EP-tunnel 

Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) heeft 
z'n collega's ervan kunnen overtuigen 'met 
recht te trekken wat krom is' bij de budget
controle '98. Commissie en Europarlement 
worden op dezelfde kritische manier behan
deld. Ze moeten vóór l5 mei een vragenlijst 
invullen over onregelmatigheden, favoritis-
me en betwistbare uitgaven, in afwachting 
weigeren de europarlementsleden kwijting 
te verlenen voor de begroting '98 van beide 
EU-instellIngen. 

EEN OOGJE DICHTKNIJPEN 
De jaarlijkse kwijting van de verschillende EU-
begrotlngen is een moeilijke oefening. Het 
gaat om het al dan niet toekennen van een 
attest van goed bestuur. Als enige vertegen
woordiger in de commissie Budgetcontrole 
achtte Staes het logisch dezelfde strenge 
maatstaven te hanteren voor Commissie en 
parlement. De geloofwaardigheid van het 
parlement zou immers een flinke deuk krij
gen indien z'n administratieve (Secretahaat-
Generaal) en politieke leiding (Bureau) milder 
worden beoordeeld dan de Commissie. Het 
amendement-Staes stelt de kwijting van het 
EFbudget '98 uit tot 15 mei en legt secreta
ris-generaal Julian Priestley een gedetailleer
de vragenlijst voor, naar analogie met de 
procedure voor de Commissie. 
Bart Staes: „Het verslag-Sfauner, met inbe
grip van de toelichting, is zeer kritisch voor 
de Commissie. De vier grootste fracties 

bereikten in de commissie Budgetcontrole 
een compromis waarbij uitstel van kwijting 
wordt aanbevolen en de Commissie een lijst 
krijgt met zeventien concrete vragen. Voor 
het wanbeheer in eigen rangen waren con
servatieve christen-democraten, socialisten 
en liberalen aanvankelijk bereid een oogje 
dicht te knijpen. Het \jers\ag-Kuhne is noch
tans een striemende aanklacht tegen wat er 
foutloopt in onze instelling. De aanklachten 
staan zwart op wit in het rapport van finan
cieel controleur O'Hannrachain. Het parle
ment beschikt over een gebrekkige inventa
ris en is meermaals het slachtoffer van die
ven. Bovendien is er sprake van een te groot 
aantal beperkte en onderhandse gunnin
gen. Onderhandse gunningen zouden de 
uitzondenng moeten zijn, maar in '98 blijkt 
de helft van de opdrachten op die manier te 
zijn gegund." 

FAVORITISME 
Bij controle van de EU-uitgaven duiken 
steeds dezelfde problemen op. Volgens 
O'Hannrachain zijn ze een duidelijk gevolg 
van inadequaat management, gebrek aan 
degelijk personeel en verantwoordelijkheids
zin bij de ambtenaren Het Europarlement 
verliest ook opvallend veel personeelszaken 
voor het Hof van Justitie. Banen en bevor
deringen worden blijkbaar vaker toegewe
zen als.persoonlijke gunst en niet op basis 
van ervaring en/of opleiding. De leiding van 

het parlement werd door de raadsheren in 
Luxemburg al beschuldigd van 'totale 
minachting voor het Hof, machtsmisbruik 
en favoritisme'. Staes noemt het gebou-
wenbeleid van de Europese Unie een 
schoolvoorbeeld van salami-politiek. 
Beslissingen worden stap voor stap geno
men en ontberen elke lange-termijnvisie. 
Kort na de Europese verkiezingen van juni 
'99 smoorde het uittredend Bureau de 
opmerkingen van financieel controleur 
O'Hannrachain over het parlementsgebouw 
in Brussel in de kiem. Ook de bezwaren die in 
'94 rezen tegen de bouw van het nieuwe 
halfrond in Straatsburg blijven bestaan. Er is 
reeds voor 1,2 miljard schadeclaims inge
diend door onderaannemers. 
B. Staes: ,,ln Straatsburg werd in alle stilte 
een ondergrondse tunnel gegraven, 
bedoeld voor computergestuurde robots, 
om drukwerk en verslagen van het oude 
gebouw, waar zich nog steeds de drukkerij 
bevindt, naar het nieuwe gebouw te ver
voeren " 

Zo leerde europarlementslid Staes uit een 
vraag aan parlementsvoorzitter Nicole 
Fontaine. 
B. Staes: ,,De beslissing werd genomen in de 
schemerzone rond de verkiezingen. Aanleg 
en uitrusting hebben 168 miljoen frank 
gekost. Maar wegens vochtinsijpeling kun
nen de tunnel en de robots niet worden 
gebruikt." 

ton besmette pulp zou zijn geïmporteerd 
in de Europese Unie." 
Deze gebeurtenis toonde aan dat de 
Commissie over onvoldoende mogelijkhe
den beschikt om in dringende gevallen 
krachtig op te treden. Op verzoek van de 
lidstaten kwam de Commissie daarom 
eind '98 met een voorstel tot aanpassing 
van richtlijn 95/53 die kort nadien onge
wijzigd werd goedgekeurd door het 
Europees Parlement. 

TEKSTCORRECTIES 

In z'n gemeenschappelijk standpunt van 
eind '99 bracht de Raad (= de 15 lidsta
ten) niet alleen tekstcorrecties aan, maar 
ontnam de Commissie ook het instrument 
om krachtig op te treden bij voedselcrisis-
sen. Deze aanpassing stuitte op het verzet 
van de Commissie Leefmilieu, waarin Bart 
Staes als plaatsvervangend lid zeteft. Hij 
vestigde de aandacht van z'n collega's op 
de politieke keuze van de Raad voor de 
regelgevingsprocedure. 
B. Staes: ,,Het oorspronkelijke 
Commissievoorstel, zoals in eerste lezing 
goedgekeurd door het parlement, was 
duidelijk neergeschreven met het oog op 
de vrijwaringsprocedure. De Raad wil ech
ter gebruik maken van de regelgevings
procedure. Dit betekent dat de Commissie 
niet zelfstandig kan optreden en steeds 
toestemming moet vragen aan de Raad. 
Na het citruspulp-schandaal vroegen de 
lidstaten nochtans zelf dat de Commissie 
zou optreden." 

Dankzij de goedkeuring van het rapport-
Staes werd de vrijwaringsprocedure 
opnieuw opgenomen in de richtlijn. 
Hierdoor kan de Commissie in noodgeval
len onmiddellijk ingrijpen en de invoer 
opschorten uit niet-EU-landen van poten
tieel schadelijke producten voor mens en 
dier. De Raad heeft een maand om zo'n 
beslissing te wijzigen, aan te vullen of op 
te heifen. Het VU&ID-europarlementsUd 
gelooft dat de vrijwaringsprocedure een 
goede werkwijze is bij problemen in de 
voedselketen, temeer omdat de 
Commissie totnogtoe geen misbruik heeft 
gemaakt van deze procedure. Tot slot 
wees Staes erop dat de aanpassing van de 
richtlijn slechts een tussenstap is. Bij de 
goedkeuring van z'n verslag in de 
Commissie Leefmilieu, kwam de 
Commissie op de proppen met een bijko
mende aanpassing. Daarin trekt ze lessen 
uit de dioxinecrisis in België en maakt ze 
werk van enkele voorstellen uit het 
Witboek Voedselveiligheid. Er wordt een 
volledig hoofdstuk gewijd aan de vrijwa
ringsclausule en dierenvoer zou onder 
een rap/i^-meldingssysteem vallen. 

(^) 
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1 nde hoop zijn schulden af te betalen en een eigen 

fortuin op te bouwen ging Leopold I op zoek naar 

'wingewesten', maar dat was niet eenvoudig. Een 

nederzetting in Guatemala liep faliekant af Het was 

wachten op Leopold II om de droom van een grote 

kolonie waar te maken. Weldra konden de 

schoolkinderen over België zingen: „Als een wereld zo 

groot waar uw vlag staat geplant..." 
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Ook de Engelse tak van de Coburgers was 
van de partij als het op amoureuze avon
turen aankwam. Albert von Saxen-Coburg-
Gotha, prins-gemaal van koningin 
Victoria, was een volle neef van Leopold I. 
En ook hun zoon Edward VII, bleek even
min afkerig van de geneugten des levens. 

VAN ALLE MARKTEN THUIS 

De kroon werd echter gespannen door 
Edwards zoon, kroonprins Albert-Victor, 
hertog van Clarence; hij was op dat gebied 
wel onovertroffen in de familie. 
Nauwelijks 28 jaar jong stierf hij in 1892, 
zwaar syfïlis-krank en stapelgek. Hij was 
pas 22 toen men hem uit een homobor
deel in Cleveland Street in Londen had 
gehaald. In dat lokaal kwamen loopjon
gens van het plaatselijk telegraaikantoor 
wat 'bijverdienen'. Dat zijn naam 
genoemd werd als een van de hoofdver
dachten in de zaak van Jack the Ripper, 
weze hier terloops vermeld. 
Zijn broer George V was de vader van 
Edward VIII die in 1936 afetand van de 
troon deed omwille van zijn huwelijk met 
de Amerikaanse Mrs. Simpson. Na zijn 
troonsafstand bracht hij een bezoek aan 
Hitler in Berchtesgaden, zeer tot veront
waardiging van de Britse oorlogspartij. 
Edward was ervan overtuigd dat Engeland 
en Duitsland op vreedzame wijze zouden 
kunnen samenwerken. Welke rol zijn 
neven Philip von Hessen en Karl-Edward 
von Sachsen-Coburg daarbij gespeeld heb
ben werd, indien gekend, nooit openbaar 
gemaakt. Zij behoorden tot de SS en 
waren hogere officieren in Himmlers 
Schutzstaffeln. Talrijke leden van de 
Duitse adel behoorden trouwens 'ehre-
namtlich' (vanwege de eer) tot deze for
matie. Zo was ook prins Bemhard von 
Lippe-Biesterfeld, (de latere prins-gemaal 
van koningin/a/tówfl van Nederland) lid 
van de Reiter-SS. Vermelden we nog dat 
alleen déze afdeling in 1945 niet onder de 
zgn. 'misdadige organisaties' viel. 

NIET ROOSKLEURIG 

Maar keren we naar onze eigen Coburgers 
terug. Denken we vooreerst aan de tahij-
ke verre reizen van prins Albert in het 
kader van de promotie van Belgische 
bedrijven in het buitenland. Herinneren 
we ons daarbij het project 'Eurosystem 
Hospitalier', de oprichting van een mili
tair ziekenhuis in Saoedi-Arabië. Bij het 
lobbywerk kwamen geen miljoenen maar 
miljarden te pas. Een deel daarvan diende 
om een netwerk van callgirls naar Israël te 
spijzen. Na een diplomatiek incident werd 
Albert op de vir TS getikt en kon hij 
terug naar moeder de vrouw, die onder
tussen (wellicht uit verveling) haar eigen 
weg ging 

Verre van te beweren dat slippertjes alleen 
maar in de 'beau-monde' voorkomen, ook 
in het minder 'beau' wereldje van nieuw-
rijken, politieke en financiële topfiguren 
wordt al eens een scheve schaats gereden. 
Het is ook niet aan ons om te oordelen en 
nog minder om te veroordelen, we willen 
geenszins 'witte ridder' spelen. 
Bovendien mag „wie zonder zonde is de 
eerste steen werpen", zoals Christus al 
zei. Maar het is wel goed, dat ook gewone 
mensen weten dat er in de glitterwereld 
van prinsen en prinsessen, graven en gra
vinnen, koningen en koninginnen dingen 
gebeuren die weinig vorstelijk zijn en die 
niét in de koninklijke televisieprogram
ma's uit de spreekwoordelijke doeken 
worden gedaan. 

king van de koloniale posities - een ander 
woord voor uitbuiting - een oplossing 
voor de binnenlandse problemen te vin
den. 

OP ZOEK NAAR EEN WINGEWEST 

In België waren er al plannen tot koloni
satie geweest, vaak nog privé-initiatief 
Zoals dat van Charles de Thierry in Nieuw-
Zeeland, dat gebied kwam in 1840 echter 
onder de Britse kroon. Thierry correspon
deerde over zijn plan met de koning, die 
het uitstekend vond. Thierry had op het 
Noordeiland concessies verkregen die hij 
onder Belgische vlag wilde exploiteren. 
Maar de regering zat toen al met plannen 
voor kolonisatie in Guatemala: een volks-

Als een wereld 
zo groot... 

Een tweede eigenschap die de Coburgers 
toegedicht krijgen is hun zorg om de 
instandhouding en uitbreiding van hun 
financieel patrimonium. Maar ook hier 
staan ze niet alleen. 

De vader van Leopold I liet zijn erfgena
men in 1806 een schuldenlast van 1 mil
joen toenmalige gulden na. De bezorgd
heid van de prins en latere koning ging 
dan ook vooral uit naar het leggen van een 
basis voor financiële zekerheid. In 1857 
liet hij in zijn testament schrijven: „Mijn 
meest constante zorg, voor dewelke ik me 
grote opofferingen heb getroost, is 
geweest: het scheppen van een fortuin 
voor mijn kinderen, en ze voor zover het 
mogelijk is, te beschermen tegen de 
tegenspoed waarvan zoveel families het 
slachtoffer geweest zijn." 
Wellicht heeft de koning daarbij gedacht 
aan zijn eigen jeugdervaring en lag aan de 
basis van zijn streven naar bezit de frus
tratie die toen ontstaan is. 
Na de omwenteling van 1830 was de toe
stand in België niet rooskleurig. Nochtans 
had koning Willem het Zuiden niet ver
waarloosd en verweet men hem in het 
Noorden dat hij het Zuiden had bevoor-
deligd. Financieel was er wrijving tussen 
de Bank van België en de door WiUem 
gestichte Generale Maatschappij, die men 
van orangisme verdacht Sociaal was de 
verbittering groot, zodat men liedjes zong 
tegen de Belgische koning: „Aan 't hon
gerlijdend volk gaf Willem werk en brood. 
Maar hoe paait Leopold de honger? Met 
de dood!". Ondertussen betoogden 
Gentse arbeiders met oranje strikken... 
In de ons omringende landen heerste ook 
een economische crisis. Protectionisme 
hielp niet en men trachtte door verster-

Goud, macht en 
vrouwen (2) 

planting daar in Santo-Tomas eindigde 
evenwel op een totale mislukking. Toen in 
1939 het schoolschip Mercator voor anker 
ging in Santo-Tomas, ontdekte de beman
ning er nog het methodisch aangelegde 
stratenpatroon met namen als 
Brabantstraat, Vlamingenstraat, en grafste
nen die namen droegen als Priem, 
Haegendooren, Vandembergh, e.a. 
Een ander kolonisatieproject waarop 
Leopold I de aandacht vestigde waren de 
Antillen. In een brief aan Charles Rogier 
uitte de koning zijn verwondering dat er 
20 weinig aandacht aan besteed werd. 
Nicaragua was een ander project. Men 
bood België zelfs het protectoraat aan, 
maar ook Engeland had er belangstelling 
voor en de Britten bezetten de kust. De 
Verenigde Staten lieten hen echter niet 
toe in hun achtertuin, waar de 
Amerikaanse bananencompagnies regeer
den. En Engeland moest afdruipen. Ook 
in de Zuidzee en in de Pacific werden 
pogingen tot vestiging en kolonisatie 
ondernomen: zelfe de Samoa-eiianden 
kwamen in aanmerking, maar Brussel 
vond deze toch wat te ver van huis. 
Leopold I heeft herhaaldeüjk zijn belang
stelling getoond voor deze pogingen tot 
kolonisatie en ze zelfe aanbevolen aan de 
regering. Hij waagde zijn kans in verschei
dene werelddelen. Zijn zoon zou deze 
pogingen voortzetten, en zijn blik richten 
naar een ander werelddeel- Afrika. 

ZIEKELUKE OBSESSIE 

In ieder geval had de eerste koning bij zijn 
overiijden een niet onaardig spaarpotje 
bijeenvergaard. Zijn relaties in Londen 
met de Rothschilds • Nathan en James • 

hebben hem daarbij geholpen. In 1842 
kon hij aan de koningin schrijven- „We 
worden al bij al niet slecht gevoed, we 
wonen niet slecht en de regering zorgt 
voor ons, wat al veel is en een zekere 
graad van voldoening toelaat.." 
Een biograaf spreekt van 'zijn ziekelijke 
obsessie voor geld'. 

Bij de totstandkoming van het fortuin van 
de Saksen-Coburgers is Leopold II wel de 
belangrijkste figuur geweest. Zijn bijdrage 
is van die aard dat wij er de volgende afle
vering zullen aan wijden. Want Leopold II 
werd niet alleen om zijn amoureuze avon
turen beroemd en berucht, zijn inspan
ningen om het familiefortuin aan te dik
ken zijn legendarisch en tekenden mee 
zijn regering. 

JosVinks 

Volgende week: 
'Het genie van Leopold IL..' 

Het was wach

ten op Leopold 

II vooraleer 

België en de 

koninkiUke 

familie zich 

konden verrij

ken middels 

een kolonie. 
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verboden te 
spotten 

In februari 1847 verschenen de uitgevers van de 
l<ranten Argus en Mephistophelesvoor het assisenhof 
wegens 'laster aan de persoon van de l<oning' 
Aanleiding waren artikelen en tekeningen van de 'kal
koenenhoedster' (bijnaam voor de maitresse van de 
koning) De artikels beschreven de reis van Leopold I 
naar Oostenrijk ,,Als Leopold in Tirol genoeg geiten
melk heeft gedronken, zal hij hier wel het geld van de 
belastingbetaler komen verteren " 
De jury oordeelde de mannen schuldig, waarop de 
regenng een wetsvoorstel indiende om het persde
creet te verstrengen De Kamers aanvaardden het 
voorstel Voortaan zou 'elke vorm van oneerbiedig-
heid ten aanzien van de hoogwaardigheidsbekleder 
beboet worden' met een straf van 6 maanden tot 5 
jaar gevangenis en een geldsom van 300 tot 5 000 
frank 
(Een krantenbencht van 6 apnl 1847) 
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LJ e? weekblad 'BrusselDeze Week' (BDW) geniet een 

grote bekendheid onder de Nederlandstalige 

Brusselaars. Van 'Tram 81', een meertalig huis-aan-

huisblad dat aandacht vraagt voor Nederlandstalige 

initiatieven in de hoofdstad, kan dat niet worden gezegd. 

• BRUSSEL • 

RUIME BEKENDHEID 

BDW is - de titel zegt het al - een weekblad 
dat gratis op naam (!) wordt verspreid bij 
de Nederlandstalige Brusselaars en al wie 
erom vraagt. De oplage bedraagt officieel 
56.000 exemplaren en geschat wordt dat 
daarvan zowat 5 a 10% terecht komt bij 
Franstalige Brusselaars. Deze moderne, 
fris ingevormde dubbelganger van De 
Streekkrant - de laatste katernen, met 

Brussel Deze 
Week geniet 

een grote 
bekendheid en 
waardering bU 

Vlaamse 

Brusselaars. 
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communiceren." Meer specifiek moeten 
beide uitgaven volgens Anciaux de nadruk 
leggen op het leven van de Vlaamse 
Brusselaars. 

Vanzelfsprekend kan het blad daar enkel 
in slagen als het is gekend en, belangrij
ker, ook wordt gelezen. Uit het onderzoek 
dat Dimarso uitvoerde bij ruim 500 wille
keurig gekozen Nederlandstalige 
Brusselaars blijkt dat bijna de helft ervan 
het blad spontaan kent. Indien er uitdruk-

pakweg dat over culturele manifestaties. 
Dat veel ondervraagden het lokale nieuws 
te beperkt vonden, zal daarmee wel sa
menhangen, zoniet de oorzaak ervan zijn. 

GEWAARDEERDE KALENDER 

Over de kalender die in het blad is inge
sloten zijn de lezers over het algemeen 
wel te spreken. Anders is dat bij de ver
enigingen: bijna 70% van hun aankondi-

In de zomer van vorig jaar besliste de 
Vlaamse overheid een onderzoek te laten 
uitvoeren naar de bekendheid en de waar
dering van de bladen Brussel Deze Week 
(voorheen Deze week in Brussel) en Tram 
81. Beide publicaties worden uitgegeven 
door vzw De Stadskrant die zich tot doel 
heeft gesteld te berichten in Brussel óver 
Brussel. De Vlaamse overheid (94 miljoen 
fr.) verleent, samen met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (10 miljoen fr.), 
beide initiatieven jaarlijks financiële steun 
en wilde weten of ze waar kreeg voor haar 
geld. Vorige week stelde Vlaams minister 
Bert Anciaux de resultaten van een 
Dimarso-onderzoek voor aan de pers. 

Brussel Deze week wél 
en Tï'am 81 niét gekend 

hoofdzakelijk advertenties spijzen de 
Roularta-k^s - is ook vrij te krijgen op ont-
moetings- en informatieplaatsen zoals 
gemeenschapscentra en bibliotheken. In 
zijn inleiding aan de pers stelde Anciaux 
dat men zou kunnen stellen dat „BDW, 
naast informatie, de Nederlandstalige 
Brusselaars een gevoel van samenhorige-
heid en geborgenheid moet bezorgen, 
nodig om vanuit zelfvertrouwen met de 
andere Brusselse bevolkingsgroepen te 

keiijk naar wordt verwezen is dat zelfs 
72%. Onder hen is er 85% die het blad 
leest. Zij die het niet lezen, ontvangen het 
niet, hebben geen interesse of tijd of vin
den het blad niet objectief 
Wat voor de meeste regionale kranten 
opgaat, geldt ook voor BDW mensen gaan 
vooral op zoek naar informatie over de 
eigen gemeente. Tegelijk wees het onder
zoek uit dat het nieuws over die eigen 
gemeente minder gewaardeerd wordt dan 

'Pour les Flamands la même chose 
Onder de titel 'Securité et Prevention' publi
ceert riet Brusselse huis-aan-lnuis-blad Vlan 
'Le mot du gendarme', wekelijl<se tips voor 
veiligheid en beveiliging. De artllcelen zijn 
opgesteld door de Cellule de prevention crl-
minelle van de Gendarmerie de Bruxelles 
bevoegd voor Brussel-Hoofdstad en de 
randgemeenten. De teksten zijn in de goede 
traditie van 'pour les Flamands la même 
chose' opgesteld, in het Frans dus. 

DE WERELD OP Z'N KOP 
Reeds in oktober 1998 meldde Eddie 
Favoreel, woonachtig in Anderlecht en fer
vent lezer van Vian, deze toestand aan de 
toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, Luc Van den Bossche. 
Enkele dagen later verzekerde de minister 
de klager dat,.voortaan dergelijke medede
lingen in het Nederlands en in het Frans 
zouden gebeuren..." 
Omdat daar vijf maanden later nog geen wij
ziging was ingekomen richtte Favoreel zich 
opnieuwtot de minister. Geen verandehng, 
mijnheer Favoreel? 
Toch wel! Onderaan het artikel verscheen 
vanaf die week de mededeling 'Nederlandse 
tekst op aanvraag'... 
Wat onze misnoegde Brusselaar tot volgen
de bedenking aan de minister inspireerde: 
„Als ik de zaak optimistisch wil bekijken 
bestaat er al een Nederlandstalige tekst, 
mag ik veronderstellen en geloven, î daar van 
een toepassing van de bestuurstaalwet in de 
hoofdstad staan we nog ver af, n.l. de volle
dige en gelijktijdige tweetaligheid op voet 
van strikte gelijkheid." En de zaak kabbelde 
verder. 
De Brusselse Vlamingen hebben volgens de 

gespecialiseerde rijkswachtcel blijkbaar geen 
veiligheids- en preventietips in hun hoofd
stad nodig, evenals de Vlamingen in de zes 
faciliteitengemeenten want ook daar wordt 
Vlan huis aan huis besteld. 
Dat is, volgens Favoreel, pas 'le monde è 
l'envers', 'de wereld op z'n kop', want in 'de 
zes' mogen de Vlamingen een Nederlandse 
vertaling aanvragen wat net het tegenover
gestelde Is van wat de taalwet voorschrijft. 

GEGROND EN ONTVANKELIJK 
Omdat er geen beterschap optrad wendde 
Favoreel zich tot de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht (VCT) waarvan de verenigde 
afdelingen zijn klacht op 1 juli 1999 behan
delden. VCT-voorzitter Annelles Van 
Cauwelaert-de Wyels stuurde de minister 
van Binnenlandse zaken Antoine Duquesne 
op 18 januah jl. de uitslag van het onder
zoek, daaruit bleek dat de klacht van 
Favoreel ontvankelijk en gegrond werd ver
klaard. 
Eerder was Favoreel met zijn dossier te rade 
gegaan bij Annemie Van de Casteele. Op 5 
november '99 vroeg de VU-volksvertegen-
woordiger minister Duquesne uitleg over de 
gang van zaken. Deze antwoordde dat de 
rijkswacht de artikelen ook aan Brussel Deze 
Week had aangeboden maar dat de redac
tie er geen interesse voor had. Vervolgens 
werd Vlan gevraagd de artikelen tweetalig te 
brengen, maar het reclameblad aanvaardt 
slechts Franstalige teksten waarop de rijks
wacht een Nederlandstalige versie 'op aan
vraag' aanbood. 
E. Favoreel: „Dit ministeriële antwoord is 
onthutsend, agressief en arrogant en volle
dig in strijd met de bestuurstaalwet." 

En alsof dat nog niet genoeg was vindt lezer 
Favoreel in l/tón van 29 maart jl. het zoveel
ste eentalig Franse artikel van de rijkswacht, 
nu gevolgd van een tweetalig bericht waar
in voorgesteld wordt om indien de bud
getten het toelaten, later een bundel (NI) 
uit te geven, voorzien van een index met 
sleutelwoorden, met de 77 raadgevingsfi
ches die gedurende de laatste 18 maanden 
gepubliceerd werden. Dit werk zou ofwel 
gratis, ofwel aan een zeer economische prijs 
beschikbaar zijn." 

GEVOELIGE PROBLEMATIEK 
Bij deze mededeling stelt Favoreel zich 
terecht vragen. 
,,Hoever zal men hier de achterstelling, ver
nedering, bespotting, discriminatie nog drij
ven? Welke andere bevolkingsgroep zou 
zoiets dulden? Is dat het gelijkheidsbeginsel 
voor de Vlamingen in de tweetalige hoofd
stad?" 
En het jennen houdt niet op. Zo toont de 
NMBS sinds kort eentalig Franse reclame in 
de bioscopen van de Brusselse binnenstad. 
Het zit Favoreel bijzonder hoog dat het 
Nederlandstalige huis-aan-huisblad Brussel 
Deze Week geen interesse betoont voor 
informatie over misdaadpreventie, in elke 
grootstad - en dus ook in Brussel - een wel 
bijzonder teer punt. Als medium dat door 
het Ministehe van de Vlaamse Gemeenschap 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
gesubsidieerd wordt (lees ook bovenstaand 
artikel) zou de stadskrant zich over zijn 
informatiefunctie, aangaande deze gevoeli
ge problematiek, moeten beraden. 

(mvl) 

gingen wordt weliswaar correct overgeno
men, in 5% van de gevallen is dat uitdruk
kelijk niet het geval. De overige respon
denten hadden 'meestal wel' geluk. Voorts 
vinden nogal wat verenigingen dat er te 
weinig aandacht is voor kleinschalige ini
tiatieven (van kleine verenigingen) en dat 
BDW een wel erg arbitraire keuze maakt 
inzake de selectie voor opname in de 
kalender. En die opname is belangrijk: de 
publieke opkomst is beduidend groter bij 
evenementen die wél zijn aangekondigd. 
Dimarso peilde ook naar de. journalistieke 
inhoud van BDW: bijna drie kwart vindt 
dat de informatie „over het algemeen zeer 
precies en correct" is. De rest zegt in BDW 
vooral 'de stem van de meerderheid' te 
lezen. Of BDW het aangewezen middel is 
om de Vlaamse aanwezigheid en belangen 
in Brussel te bepleiten, valt te betwijfelen: 
twee derde van de ondervraagde vereni
gingen ziet dat liever niet gebeuren. 
Meer in het algemeen lijkt BDW een uit
stekend middel ter bekendmaking van de 
Nederlandstalige initiatieven in de 
Vlaamse hoofdstad. Bijna de helft van de 
lezers zou er zelfs voor willen betalen 
indien het niet langer gratis was. 
„BDW is uitgegroeid tot een volwaardig 
én populair informatieweekblad voor de 
Brusselse Vlaming," besloot hoofdredac
teur Dirk Volckaerts, die ook wel inziet 
dat er nog werk aan de winkel is. Los van 
redactionele aanpassingen voor de, 
inmiddels overtuigde, lezers zal het voor
al een zaak zijn om het kwart van de 
Nederlandstalige Brusselaars dat BDW 
nog niet kent, te bereiken. BDW boekt 
hoe dan ook resultaten met betrekking tot 
bekendheid, verspreiding en berichtge
ving over het Nederlandstalig leven in de 
hoofdstad. In hoeverre de resultaten van 
de enquête in overeenstemming zijn met 
het algemene doel (zie boven) blijft niet
temin de vraag. Aan de Vlaamse regering 
om te oordelen of een goed uitgebalan
ceerde culturele kalender van 
Nederlandstalig Brussel aangevuld met 
randnieuws aan het opzet beantwoordt. 
En daarvoor dus verder een beroep kan 
blijven doen op overheidsgeld. 
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TRAM 81 

Vlaams-Brussel bekend maken bij de 
Nederlandstaligen aldaar is één zaak, de 
Vlamingen in Brussel in de kijker zetten 
bij de anderstalige hoofdstedelingen een 
hele andere. Met dat doel voor ogen werd 
vorig jaar Tram 81 boven de doopvont 
gehouden. Dit blad lijkt wat op het recla
meblad Steps of, voor wie dat niet kent, 
een kruising tussen De Standaard 
Magazine en Metro (bijlage bij De 
Morgen). Tram 81 zou in alle 404.000 
Brusselse bussen moeten terechtkomen 
en bevat bijdragen in meerdere talen. De 
bekendheid ervan is - voorlopig - bedroe
vend te noemen. Binnen een steekproef 
van 759 mensen wist slechts 6% spontaan 
te zeggen wat Tram 81 was. Bij de 
Nederlandstaligen was dat 11%. Met een 
beetje hulp wist een derde van de 
Brusselaars het blad te situeren. Dan kon
den ook 46% van de Nederlandstaligen, 
30% van de Franstaligen en 18% van de 
anderstaligen het thuisbrengen. 
De verspreiding van het blad is niet meer 
of niet minder dan een complete ramp. 
Slechts 22% van het totaal zegt Tram 81 in 
de bus te krijgen. Daarvan krijgt de helft 
het dan nog onregelmatig en wordt het 
blad overwegend samen met andere com
merciële boodschappen gebust. 
Hoofdredacteur Volckaerts heeft weinig 
moeite met het erkennen van dit gigan
tisch - waar blijven al die blijkbaar niet 
gebuste exemplaren trouwens? - pro
bleem. „Het is duidelijk dat het optimali
seren van de huis-aan-huisbedehng op dit 
ogenbUk de belangrijkste opdracht is. In 
een eerste fase zal Tram 81 dan ook apart 
verspreid worden. De bedeling zal gecon
centreerd worden tijdens het weekend." 
Door de band genomen wordt het blad 
wel doorbladerd, al is de interesse niet te 
vergelijken met deze voor BD^ dat het 
voordeel van een duidelijk omschreven 
doelgroep geniet. Ruim een derde van de 
Brusselaars dat het blad kent (!) gunt het 
geen blik waardig. Van de toch wel erg 
weinig mensen die Tram 81 wél lezen, 
vindt 83% het een goed idee dat er artikels 
in verschillende talen zijn opgenomen. 
Bemerken we in de rand dat wie een blad 
leest, zich overwegend ook met de inhoud 
ervan kan verzoenen: die 83% positieve 
waardering mag dus niet worden overroe-
pen. Van de niet-Nederlandstaligen onder 
de lezers - toch dé doelgroep bij uitstek -
is zowat de helft ook geïnteresseerd in 
artikels in andere talen. Welke andere 
talen ze het meest lezen is niet bekend. 
Uit het onderzoek kan m.a.w. niet worden 
afgeleid of Franstaligen ook Nederlands
talige artikels lezen. Jammer ook dat niet 
werd onderzocht of de aanwezigheid van 
anderstalige artikels geen potentiële 
lezers, met welke moedertaal dan ook, 
afischrikt of in verwarring brengt. 
Uit het onderzoek blijkt voorts dat een 

vijfde van de niet-Nederlandstalige lezers 
vindt dat het blad weinig meer is dan poli
tieke propaganda. Anderzijds vindt de 
helft van hetzelfde staal dat de 
Nederlandstahge initiatieven in Brussel 
ruim vertegenwoordigd zijn. Meer in het 
algemeen vindt bijna twee derde van de 
niet-Nederlandstaligen het blad toch eer
der eigen aan Brussel dan aan Vlaams-
Brussel. Daarmee volgt Tram 81 een spoor 
dat o.i. afwijkt van het oorspronkelijke 
doel. Afsluitend dient ook de vraag gesteld 
te worden of het staal waarmee gewerkt 
werd toch niet net iets te klein was om -
zonder al te veel afwijkingen - gefundeer
de uitspraken over Tram 81 te kunnen 
doen. 

DE VOORNEMENS 

Tijdens de voorstelling van de Dimarso-
studie benadrukte Vlaams minister 

Anciaux dat hij er in het bijzonder op zal 
toezien dat Brussel bekend raakt bij de 
Vlamingen die er niet wonen. Te vaak zien 
zij Brussel als een vuile stad vol kantoor
gebouwen. Naast de al bestaande initiatie
ven wordt gewerkt aan een Vlaams-
Brussels communicatiecentrum. ,,Dat 
moet voor alle Brusselse bevolkingsgroe
pen en voor de bezoekers aan de hoofd
stad een begrip worden, zodat zij voor 
informatie over de Vlaams-Brusselse voor
zieningen, evenementen en voor andere 
stadsinformatie slechts aan één adres den
ken." 

Anciaux heeft ook aandacht voor de 
Vlaamse communicatie naar anderstalige 
Brusselaars. Daarbij denkt hij onder meer 
aan de ondertiteling in het Frans en het 
Engels van de informatieve programma's 
van TV-Brussel. In het najaar start, tot slot, 
een imagocampagne van de Vlaamse 
Gemeenschap gericht naar de anderstali

ge Brusselaars, in het bijzonder die van 

Greg & Schuiz 
Het Belgisch Centrum voor het 
Beeldverhaal (BCB), gelegen aan de 
Zandstraat 20 te Brussel, vormt nog steeds 
het decor voor 2 hommagetentoonstellin
gen rond striplegendes die zowel in bin
nen- als buitenland hun strepen verdien
den. 

In de Saint-Rochzaal in het BCB loopt tot 
en met 21 mei de expo 'Greg scenarist' die 
uitsluitend gevuld wordt met originele 
platen. Alhoewel hij ook als tekenaar aan 
de bak kwam, blijft Michel Regnier verder 
leven als scenarist Greg die het op 52 jaar 
tijd voor elkaar kreeg om 15.000 platen en 
ongeveer 300 albums op te stellen. 
Maar liefst 30 reeksen en meer dan 20 
tekenaars worden nu in de expo aan het 
grote publiek voorgesteld. Die lijst oogt 
meer dan indrukwekkend. Naast 
Franquin met Robbedoes en Hergé's 
Kuifje zijn ook Bruno Brazil, Corentin, 
Rozebottel en andere Comanches van de 
partij. Uniek zijn ongetwijfeld de onuitge
geven platen van Red Dust Express (door 
Michel Rouge) en een al evenmin afge
werkte Luc Oriënt van Eddy Paape. 
Daarnaast is het BCB tot en met 11 juni de 

tijdelijke verblijfplaats van de 'Peanuts'-
reeks van de Amerikaan Charles Schuiz 
die op 13 februari jongstleden op 77-jari-
ge leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige 
ruilde. De succesvolle dagstrip die dage
lijks in zowat 2600 (!) kranten in alle 
mogelijke uithoeken van de aardbol ver
schijnt, is op en top Amerikaans. Een klei
ne berekening van het aantal verschenen 
gags büjft steken op het ronde getal van 
17.500 stuks. In de Peanuts-verhalen spe
len enkel kinderen mee die, met een ste
vige knipoog naar de volwassen wereld, 
heel wat universele trekjes vertonen. 
Charlie Brown, Lucy, Schroeder, Linus en 
Sally, Snoopy en Woodstock en, niet te 
vergeten, het kleine meisje met de rode 
haren maakten van Schuiz ongetwijfeld 
één van de meest populaire striptekenaars 
ter wereld. 

Haddock 

=* Belgisch Centrum voor het 
Beeldverhaal, Zandstraat 20, 1000 
Brussel • Elke dag open van 10 tot 18 
uur, behalve op maandag. Tel. 
02/219.19.80. 

buitenlandse oorsprong. 

(gv) 

°» Brussel Deze Week, een uitgave 
van vzw De Stadskrant, Werfstraat 2, 
1000 Brussel, tel. 02/226.45.45, fax 
02/226.45.69. Het weekblad kan ook 
buiten Brussel geleverd worden. 
Aanvragers betalen dan jaarlijks 400 
fr, een bijdrage in de verzendings
kosten, te storten op reknr. 424-
5529822-66 

Tram 81 moet 
op het goede 
spoor gezet 
worden wil 
het een grote
re bekendheid 
bereiken. 
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Coiloauium 'De vierde weg' 

Op zaterdag 13 mei a.s. organiseert Vlaams parle
mentslid en Brussels volksvertegenwoordiger Sven Gatz 
een colloquium over links-liberalisme en nationalisme. 
Is 'Links-liberalisme' een modieus concept of een poli
tieke stroming? Zijn er verwantschappen of comple
mentariteit met nationalisme^ Met radicaal-democra
ten misschien? Welke varianten zijn er In Europa? Is er 
een toekomst voor links-llberalisme in Vlaanderen en 
Europa? Waar zitten de kiezers en wie zijn ze? Leunt 
VU&ID aan bij het links-liberalisme? Tijdens een studie
dag in het Vlaams parlement worden deze vragen 
gesteld, hopelijk krijgen ze er ook een antwoord. 

PROGRAMMA 
9u. Onthaal en verwelkoming door Sven Gatz. 
9U.40 'Links-liberalisme binnen het spectrum van de 
politieke stromingen' Prof. dr. Patrick StouWuysen 
[VUBi. 
10u. 'Links-liberale partijen in hedendaags West-
Europa.' Michael Wagemans. 
11 u. 'Het liberaal-nationalisme Stromingen en contro
verses binnen de hedendaagse politieke filosofie.' 
Jurgen De Wispelaere (beiden verbonden aan de 
London School of Economics) 
11U.30 'Links-liberalisme en nationalisme: bij wijze van 
inleiding tot de discussie.' Prof. dr. Pliilippe Van Parijs 
(L/CU. 
12Ü.10 Middagpauze 
15Ü.20 'The Liberal-Democrat response to Blair.' Alex 
Wilcocl< (Member of Liberal-Democrat Federal Policy 
Committee) 
13U.40 'Sociaal-liberalisme, pragmatisme en radicale 
democratisering: het D66-debat.' Dennis Hesseling 
(D66) 
I4u. Debat en vraagstelling. Ingeleid door Yves Desmet 
{De Morgen). 
15u.30 Slotwoord 

WAAR EN WANNEER 
Zaterdag 13 mei 2000 in 'de Schelp' van het Vlaams 
pariement, Hertogstraat, 1000 Brussel. 
De toegangsprijs bedraagt 300 fr. (150 voor studen
ten). Een broodjesmaaltijd kost 100 fr. 
c» Meer Informatie en inschrflvlngen.- Johan 
Baslllades, 02/549.66.25, 
Jbaslllades.vlclvuo@bruparl.trlsnet.be 
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De regionale VU-krant 

Ledenfeest 

Van links naar rechts arr voorzitter Joel Boussemaere a/g voorzit
ter Ceert Bourgeois Jean Marie Bogaert mevr Ethel Bogaert De 

Vreese 
Voor de receptie en het Breughelmaal mocht het arron
dissement Brugge Torhout Oostkust een zeventigtal 
leden inschrijven Ook enkele leden van ID21 waren op 
de uitnodiging ingegaan 
Tijdens de receptie sprak nationaal voorzitter Geert 
Bourgeois over de actuele politieke toestand en het 
belang van de inzet van vele vrijwilligers in allerlei ver
enigingen verspreid over Vlaanderen 
Na de maaltijd nam Jean-Marie Bogaert, gewezen 
Vlaams volksvertegenwoordiger het woord Hy had het 
vooral over de komende gemeente- en provincieraads
verkiezingen Ook legde hy de nadruk op het belang van 
de samenwerking tussen VU en ID21 In Brugge wordt op 
drie zetels gerekend en een vierde zetel zou heel wel
kom zyn 
Het feest werd besloten met een gezellig samenzyn 

(hj) 

Brugge deelt uit 

Dat het kleine arrondissement Brugge geen nationale verkozenen 
meer heeft betekent hoegenaamd met dat er geen VU leven meer 

zou zijn Tijdens de pamflettenactie van vrijdag 7 april II trokken 
ooklvlnr) Patrick De Croote Joel Boussemaere Ben De Cat Annie 

Buysse en Jean Mane Bogaert de straat op 

10 

studiedag over 
lokaal inburgeringsbeleid 

DG Vereniging van Vlaamse Mandataris
sen (WM) organiseert i s m het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel op maan
dag 8 mei a s een studiedag met als thema 
'Lokaal inburgeringsbeleid 
Het programma begint om I4u met een 
verwelkoming door Bruno Steegen, waar
nemend burgemeester van Bilzen Johan 
Sauwens houdt een referaat over 'Het 
inburgeringscontract in Bilzen verslag 

;NICINC ^ ^ W 

VLAAMSE • 

VERENIGING 
VAN VLAAMSE 
MANDATARISSEN 

van een tweeja-
rig expenment' 
en Herman 
Lauwers heeft 
het over 'De rol van de gemeenten bi) 
inburgering van nieuwkomers Na de 
koffiepauze volgt een open gespreksron
de De studiedag wordt afgesloten door 
WM-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh 
Het einde is voonien rond 17u 

Cursus over 
2000 jaar Vlaanderen 

De lessencyclus door Frans-Jos Verdoodt 
biedt een geïllustreerd overzicht van 2000 
)aar geschiedenis van onze gebieden, 
vanaf het ontstaan van de Germaans-Rom
aanse taalgrens tot vandaag 
Daarbi) worden de ontwikkelingslijnen 
aangegeven die lopen via de pro-natie 
Vlaanderen, de steden-democratie, de 
Bourgondische Nederlanden, het wereld
rijk van keizer Karel, de scheiding van de 
Nederlanden, het bewind van de Habs-

burgers, de Franse en de Hollandse Ti)d, 
het Koninkrijk België, de Europese Unie 
Tot slot wordt de federale inrichting van 
België gesitueerd in de bredere context 
van de federale en semi-federale regimes 
in Europa en in de wereld 
De cyclus loopt over 2 maal 2,5 lesuren 
Voor afspraken over sprekershonorarium 
zich wenden Vormingscentrum L Dosfel 
(vragen naar Veerle Remy, tel 
02/219 25 00) 

Wandelend zoeken 
in Gent 

Dit jaar organiseert de VU-afdehng-Gent-
Zuid voor de 11de keer een wandelzoek
tocht, die loopt van apnl tot augustus 
2000 Om op onze mannier een steentje 
bij te dragen in dit Keizer Kareljaar ligt het 
voor de hand dat deze zoektocht in het 
teken staat van deze 'beroemdste' Gente
naar WIJ zullen de weg volgen die de luis
terrijke doopstoet m het jaar 1500 heeft 
afgelegd van het Pnnsenhof naar de Sint-
Janskerk (de huidige Sint-Baafskathe-
draal) Dit onder de toepasselijke tittel 
Van wieg tot doopvont' 
U kan deelnemen door storting van 150 fr 
op het rekeningnummer 068-2077640-24 
van Volksunie-Gent-Zuid 
De prijsuitreiking zal plaatshebben op 
zondag 1 oktober 2000 tijdens het jaarhjks 
leden- en vriendenfeest 

()v) 

=* Meer info secretariaat: Visserij 

214, 9000 Gent, tel. 09/225.79.97 
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Afhalen van palinggerechten mogelyk 

van maandag tot en met donderdag 

uur tot 14 30 uur 18 uur 

uur tot 22 uur 

uur 21 30 uur 
de maand december 

tot 21 30 uur 

De studiedag gaat door in Domein 'Alden 
Biesen', Kasteelstraat 6 te 3740 Bilzen 
Deelname door storting van 300 fr (koffie 
en tekstmap inbegrepen) op rek nr 435-
0272481-88 van WM, met vermelding 
'inburgering -I- naam deelnemer(s)' 
cs> Info: WM, tel. 02/219.25.00, vra
gen naar Wim Jaques. Fax: 
02/217.35.10. E-post: vvm@volks-
unie.be 

Dag van 
de Aarde 

te Roeselare 

vu en VUJO-Roeselare nodigen uit om op 
1 mei a s deel te nemen aan een groene 
actie die gedragen wordt door Roeselaar-
se verenigingen uit de culturele, de poli
tieke en de groene sector De VU-jongeren 
en VU&ID van Roeselare hebben actief 
meegewerkt aan het realiseren van dit 
project en zouden het op pnjs stellen 
mocht er een grote delegatie VU&ID'ers 
op af komen Het kan een duidelijk sig
naal voor de lokale bevolking zijn waaruit 
blijkt dat VU&ID leeft en dat de alliantie 
naast de Vlaamse ontvoogding nog meer 
pijlen op haar boog heeft 
Afspraak om 13u 30 op de parking van het 
reservaat 'De Kleiputten', Babilliestraat te 
Rumbeke, en liefet zo herkenbaar moge-
hjk 

«> Info: Ignace Decancq, Begonia-
straat 106, 8800 Roeselare 
(051/20.48.84). E-post: 
ignace. decancq@pi. be 

www.voHnanlci 
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VU&ID deelt mee 
Na afloop van het VU&ID-alliantie-
bestuur van maandag 17 apnl jl 
werd volgende persmededeling 
verspreid 

VU&ID JUICHT IDEE 
DEFEDERALISERINC 
VERKEER TOE 

Het VU&ID-alliantiebestuur juicht de 
uitspraken van federaal minister 
Johan Vande Lanotte (SP) met 
betrekking tot de defederalisenng 
van het verkeersreglement van 
harte toe Het groot aantal ver
keersdoden op Vlaamse wegen 
schreeuwt om een onmiddellijk en 
drastisch ingrijpen 
De minister redeneert terecht dat 
verschillende dn dit geval verkeers-) 
situaties en dito beleidsvoorkeuren 
in Vlaanderen en Wallonië ook 
andere oplossingen vergen Dien
aangaande volstaat het te verwijzen 
naar de verschillende Vlaamse en 
Waalse standpunten m b t de 

onbemande camera s de Vlaamse 
voorkeur (ook van Vlaams minister 
Steve Stevaert-SP) voor een inhaal 
verbod voor vrachtwagens 
Het consequent huldigen van dit 
pnncipe resulteert echter ook 
noodzakelijkerwijs in de defederali
senng van o a het handhavingsbe
leid de politie enz 
Reeds ter gelegenheid van de Octo 
pusonderhandelingen lanceerde de 
VU de eis tot defederalisenng van 
de verkeerspolitie Vreemd genoeg 
kreeg zij hiervoor destijds géén 
steun van de SP Het stemt dan ook 
tot grote tevredenheid dat de 
Vlaamse socialisten nu toch naar de 
VU standpunten toegroeien 
Inzake de consequente toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel met 
het oog op een optimale beleids-
voenng kunnen met alleen minister 
Vande Lanotte, maar ook zijn colle
ga-excellenties, heel wat inspiratie 
uit het VU&ID-verkiezingsprogram-
ma putten 

Voordelig naar 
de Vredesconcerten 

Het weekblad WIJ staat vierkant achter de doelstellingen van de Vredes
concerten het roept de lezers dan ook op om een van de voorstellingen 
bij te wonen 

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 
WIJ-abonnees krijgen gunstige voorwaarden om op de plaats van hun 
keuze een concert bij te wonen 
Het volstaat om zich op het iJzerbedevaart-secretanaat 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) 
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OOST-VLAANDEREN 
za. 29 april NEVELE: 1ste Nevelse 

Grootse Oberbayemavond met die Berg-
wald Blaskapelle aus Lotenhulle In de 
benedenzaal van de gemeentelijke sport
hal. Stationsstraat 19 te Landegem Deu
ren 19u 30 Inkom 250 fr, in wk 200 fr 
Inschrijving Michel Roelens 
(09/37162 68) of Storting op rek 141-
0595062-13 van Michel Roelens met ver
melding van aantal plaatsen Org Vlaamse 
Vriendenkring Croot-Nevele FVK-Roden-
bachfonds 

zo. 30 april LAARNE-KALKEN: 
Jaarlijkse dagtrip van vu-Laarne-Kalken 
Bestemming Diest Inschrijven vóór 23/4 
bij F Van imschoot (09/369 50 45) Deel
name 1 400 fr (volledig dagarrangement 
met bus en mddagmaal) IMiet-leden 1 450 
fr 

Do. 11 mei WAASIMUNSTER: Jon-
gerengespreksavond met Bert Anciaux 
Om 20u in CC Hoogendonck, Nijverheids-
laan te Waasmunster Org en info vu&lD 
Waasmunster en VUJO Waas en Dender 

za. 13 mei GENT: Avondfeest Lie
ven Decaluwe met gezellig tafelen sfeer
volle muziek bodega, tomabola en fuif In 
feestzaal Energy, Gasmeterlaan 107 te 
Cent Met menu aan 650 fr (kinderen -12j 
400 fr),f uif inbegrepen Na het eetmaati 
Alliantiefuit (inkom 100 en 150 fr) Geen 
aanvangsuur vermeld 

WEST-VLAANDEREN 
20 april HOUTLAND: Op 26 mei 

maakt VWG-Houtland een busuitstap naar 
de Vlaamse Ardennen Inschrijven kan tot 
20 apnii Deelname 1 OOO fr Info VVVg 
Houtland, regio Torhout en Zedelgem 

Do. 20 april BRUGGE: Paul De Rid
der over België heeft vanaf haar ontstaan 
in 1830 Brussel verfransti Om 15u in De 
Gulden Spoor, t Zand 22 Org Informativa 
vzw 

Dl. 25 april iZECEiW: Zevende fiets 
tocht van VWG-fietsclub Start om 14u, 
aan het beeld 'Het Paar', Korenmarkt 

WO. 26 april BRUGGE: Voordracht 
door Johan Van Iseghem over 'Humor bij 
Gezelle Om15u m de Magdalenazaal Vio-
lierstraat 7 Deuren om I4u Org en info 
WVG-Brugge-Zuid tel 050/38 35 12 

DO. 27 april TIELT: Informatie
avond Polenplein-Vierhoek wij maken er 
een punt vani Om 20u in CC Gildhof St -
Michielsstraat 9 Org VU&ID-Tielt i s m 
VCLD 

za. 29 april IZECEIVI: Cabaretier 
Karel Declercq in de feestzaal van het ize-
gems Sint-Jozefscollege Om 20u Org 
Comité Vlaams Zomerfeest Info en kaar
ten Jons Verbeke, 051/30 48 08 

za. 6 mei KORTRIJK: Geleid bezoek 
aan het Museum van Ename en de archeo
logische site Verzamelen om 14u 20 aan 
de ingang van het museum van Ename (op 
20m van de kerk) Met gids betaald door 
de afdehngskas Org FVV-Kortrijk 

Za. 6 mei lEPER: Busuitstap naar 
Brussel Bezoek Vlaams Parlement Beur-
rschouwburg en binnenstad Vertrek 
Popennge om 8u leper 8u 15 opnt Bese-
lare 8u 30 Deelnameprijs alles-in 1 000 fr 
Inschrijven vóór 2 mei bij Luk Hoflack 
(057/46 78 55) Bestemd voor alle VU-
leden arr leper Org VU-arr leper 

WO. 10 mei BRUGGE: La Douce 
France Diavoordracht door André Men-
schaert Omisu in de Magdalenazaal, Vio-
lierstraat 7 te Brugge Deelname 70 fr, 
met koffietafel 140 fr Deuren vanaf 14u 
Org VWG-Brugge-Centrum 

Do 11 mei BRUGGE: Dagtocht naar 
Dendermonde met vvvc-Brugge-Cen-
trum Info 050/67 31 29 

IMa. 22 mei BRUGGE: Art-deco-
wandeling te Knokke o 1 v Omer Domd-
recht Org en info VWG-Brugge-Zuid tel 
050/38 35 12 

WO. 24 mei BRUGGE: 'Kijkdames 
Voordracht met dia's door Jo Berten Om 
15u in de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge Deelname 70 fr met koffietafel 
140 fr Deuren om 14u Org VVVG-Brug-
ge-Centrum 

DO. 25 mei BRUGGE: Leesknng van 
VWG-Brugge-Centrum O I v Omer Dom-
brecht Een mensch van goeden wil van 
Gerard Walschap Info 050/67 31 29 

VLAAMS-BRABANT 
za. 29 april SINT-PIETERS-LEEUW: 

Breughelbuffet Vanaf 17u m zaal Monau, 
Rink 30 En wat gebeurt er rond 20u'?'? 
Org vu-Sint-Pleters-Leeuw 

Zo. 30 april ZEIMST: Eetfestijn van 
11u30 tot 19u (doorlopend) in 'dOude 
School te Weerde Steak op verschillende 
wijzen Org VU-Groot-Zemst 

za. 30 april DIEGEIVI: Jaarlijks Spa-
getti-festijn Vanaf I2u in zaal Gildehuis 
Kosterstraat 1 te Diegem Org vu Die-
gem 

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

za. 6 mei AFFLIGEIM: Eetfestijn van 
VU-Affligem Van 18 tot 21 u in het Patro-
naal in Hekelgem Ook op Zo 7 mei van 
11u30tot16u 

za. 6 mei MEISE: Eetfestijn van VU-
Meise-Wolvertem Oppem Vanaf 18u in 
het Sport en Recreatiecentrum Nieuwe
laan te Meise Ook op 7 mei van 11u 30 tot 
15u 

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

Zo. 14 mei KORTENBERG: Haan 
tjesfestijn met voor- en nagerechten (ook 
vegarisch en spaghetti) Van 11u30 tot 
I5u in de parochiezaal Berkenhof Kerk
straat Centrum Kortenberg Org VU&ID-
Kortenberg 

LIMBURG 
zo. 30 april ZOLDER: Met IJzerbe 

devaartcomité West-Limburg naar ANZ 
Bus opstap Zolder oprit (nchting Lummen) 
Deelname 675 fr (kaart 4de rang /500 fr 
-I- bus) Reservatie F Vanstipelen 
(011/42 59 95) voor 27/4 

Di. 2 mei TONGEREN: Geert Bour 
geois spreekt over de politieke actualiteit 
de VU ID21 oude en nieuwe politieke cul
tuur en zoveel meer Om 20u in PC St -Jan 
in Tongeren Toegang gratis Org VU-Ton-
geren 

Ma. 8 mei BILZEN: WM-studiedag 
'Lokaal Inburgeringsbeleid Van 14 tot 
I7u in domein Alden Biesen M m v Bruno 
Steegen, Johan Sauwens Herman Lauwers 
en Etienne Van Vaerenbergh Deelname 
300 fr Org WM i s m VCLD 

ANTWERPEN 
Do. 20 april BORGERHOUT: Voor 

dracht met gedichten en kleine vertellin
gen rond brood en wijn Door Lieve Tiere
lieren Om 14u in zaal Parosa Bacchuslaan 
te Berchem Deelname 60 fr (1 koffie 
incl) Org Kring voor Vlaamse Volksont
wikkeling Info Jan De Scheerder, 
03/236 45 40 

vr. 21 april VOSSELAAR/ Tentoon
stelling Euskadi (Baskenland) om van te 
houden - Vlaanderen maitatzeke (om van 
te houden) Tot 30 apnl in de Glzaenstraat 
van het Gemeentenhuis, Cingel 7 Toe
gang gratis tijdens openingsuren gemeen
tehuis Info Joris Frederickx, 
014/61 38 67 

ivia 24 april IVIORTSEL: Begeleide 
bloesemwandeling voor het ganse gezin in 
de fruitstreek van Zuid-ümburg Samen
komst om 13u voor het stadhuis van 
Mortsel Org FW-Mortsel Meer info 
Enka Van Hoofstadt tel 03/455 17 76 

WO. 26 april TURNHOUT: Vlaams 
volksvertegenwoordiger Chns Vanden-
broeke over Vlaamse identiteit gisteren, 
vandaag en morgen Om 20u in CC De 
Warande Toegang gratis Org Vlaamse 
Kring Turnhout Info Klara Hertogs 
014/72 45 79 

Vr. 28 april BORNEM: De eerste 
show' van VU&ID-Bornem Tafelgesprek
ken met Geert Bourgeois Els Van Weert en 
Flor Van Noppen Om 20u in zaal De Cas-
teleyn, W D Urselstraat 5 (vlakbij kerk) te 
Hingene Toegang gratis 

zo. 7 mei WILRIJK. Jaarlijks apen-
tiefconcert van de Coremansknng Om 
I1u in Kasteel Steytelinck, St-Bavostraat 
20 M m V het Mare Verlinden-Cie Dorn-
heim Ensemble Aperitief aangeboden 
door Herman Lauwers Fons Borginon en 
Bart Staes Kaarten aan 200 fr op tel 
03/288 58 80 (voor 5 mei) 

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

zo. 21 mei VOSSELAAR: Vosselaar 
anders bekeken Fotozoektocht vanaf 14u 
Vertrek Diepvenneke Vosselaar Deelname 
40 fr (-12j gratis) Org Vlaamse Knng 
Noorderkempen i s m Rodenbachfonds 
Info Jons Fredenckx 014/61 38 67 

WO. 24 mei TURNHOUT: Frieda 
Brepoels spreekt over 'Duurzaam beleid 
voor Vlaanderen Om 20u in De Warande, 
Keldercafe Org. Vlaamse Knng Turnhout 

*<: ï 20 apnl 2000 



YVT /// Tura wordt dit jaar zestig. Hij is de centrale gast 

op Nekka-2000 in het Antwerps Sportpaleis. Tura zal 

zich laten omringen door de jeugd, Stijn Meuris verblijdt 

de organisatoren met een primeur en Bart Peeters is de 

extra gast. 

• CULTUUR • 

will Tura 
beschlict over 

een warme, 
uitstekende 

stem en over 
heel wat com

positorische 
kwaliteiten. 
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Net als de jongste jaren wordt het pro
gramma van Nekka-Nacht 2000 opge
bouwd rond één centrale gast. De organi
satoren kiezen deze gast uit, dit jaar is het 
de beurt aan Will Tura. Regisseur André 
Lefevre vindt de keuze voor de 'Vlaamse 
zanger van de eeuw' meer dan gerecht
vaardigd. 

ALOM GERESPECTEERD 

Vandaag wordt Tura alom gerespecteerd. 
Dat was vroeger soms anders. „Het post
modernisme maakt komaf met het onder
scheid tussen lagere en hogere kunst", zo 
staat in de persmap van Nekka-2000. 
Postmodernisme of niet, Will Tura 
beschikt over een warme, uitstekende 
stem en over heel wat compositorische 
kwaliteiten. Hij heeft zich bovendien 
steeds laten omringen door begenadigde 
tekstschrijvers. Met hen voelde Tura in 

zijn lange carrière aan waar de muzikale 
klepel hing. Daardoor heeft hij alle genres 
doorlopen. Die zoektocht leidde nu eens 
naar stampende meezingers, dan weer 
naar muzikale hoogstandjes. Tura's zoek-

met de jongeren staat. Zijn gastoptreden 
onlangs in de Ancienne Belgique waar hij 
tijdens het laatste concert van Noordkaap 
een duet zong met Stijn Meuris, was 
gedurfd. In het 'milieu' dwingt de man 
respect af In 1990 brachten Vlaamse roc
kartiesten als Noordkaap, The Scabs en 
The Radios hem een eerbetoon met 
geslaagde covers van zijn nummers op de 
cd Turalura. Tura zelf wou zich tijdens 

Will Ttira 
op Nekka-2000 

tocht is onuitputtelijk. Zo toerde hij 
onlangs in Vlaamse kerken om een reeks 
gospelconcenen te geven. Hij is overigens 
de enige Vlaamse zanger die Vorst-
Nationaal laat vollopen. 

JEUGD 

Tura staat al 41 jaar op de planken. Het 
neemt niet weg dat hij op communicatie 

Nekka-2000 door de jeugd laten omrin
gen. Hij vroeg de org misatoren om Stijn 
Meuris met zijn nieuwe Nederlandstalige 
rockgroep Belmondo uit te nodigen. Tura 
stond er ook op om jonge vrouwelijke 
talenten als Jo Lemaire en Khadja Nin 
naar Antwerpen te halen. De van oor
sprong Waalse Jo Lemaire komt twee 
nummers in het Nederlands zingen (lees 
ook blz. 16). Khadja Nin is de jongste uit 

Vlaamse fotojournalisten 
bekroond 

Onlangs werden de winnaars van de wed
strijd voor Vlaamse fotojournalisten bekend-
gennaakt Deze wedstrijd, die traditiege
trouw georganiseerd wordt door de afdeling 
Antwerpen-Limburg van de Beroepsunie 
voor Foto- en Filmpers in België, kon zich 
ook nu weer verheugen in een groot aantal 
merkwaardige inzendingen 
Er werden meer dan 19Q foto's voorgesteld. 
De selectie gebeurde door een jun/ onder 
het voorzitterschap van Eugeen van Hoye, 
directeur van het Provinciaal Museum voor 
Fotografie te Antwerpen en aangevuld met 
vertegenwoordigers van de sponsors van 
deze wedstrijd en de communicatieambte
naar van de Provincie Antwerpen 
BIJ haar beoordeling lette de jun/ heel in het 
bijzonder op de actualiteitswaarde, het 
gekozen onderwerp en de creativiteit van de 
foto's De technische kwaliteit was daarbij 
met absoluut prioritair. 

DE WINNAARS 
Prijs Guido Coolens (initiatiefnemer van deze 
wedstrijd, en onlangs overleden): Jan Van 
de Perre met 'Kosovo' 
Prijs KBC Peter De Voectit met 
'CVP/Dehaene' 
Prijs BASF Bert Hulselman met 'De Winter op 
1 been' 

Prijs Brouwerij De Koninck- Paul Bolslus met 
de foto 'Koning & koningin' 
Prijs Ford MC België Tim DIrven met 
'Moeder en kind - Aids' 
Prijs Metro-Foto. Mare De Roeck met 'Eclips 
met 4 mannen' 
Prijs Electrabel. Ludo Marien met 'Eclips uit 
vliegtuig' 
Naast een selectie van de inzendingen en de 
winnende foto's kunnen de bezoekers van 

Tim DIrver): Moeder met aids-kind. 

deze tentoonstelling ook kennismaken met 
de nieuwste apparatuur voor de fotojourna
list, waaronder digitale camera's en syste
men voor beeldtransmissie 

(ds) 
c& Negende Fotopersprys Vlaanderen. KBC-
Toren, Elermarkt 20 te Antwerpen 
(03/202.99.32). Tot9Junla.s. DagelUksvan 
9 tot 16u., op donderdag tot 18u. Toegang 
gratis. 

een Tutsi-gezin. De maatschappelijk geën
gageerde Burundese staat voor een mix 
van Afrikaanse en Europese muziekstijlen 
en zal een Nederlandstalig duet met Tura 
brengen. „In feite had Tura graag gehad 
dzt Axelle Red werd uitgenodigd." Zo ver
telt artistiek leider Koen Huygebaert. 
„Maar, de Limburgse had andere verplich
tingen." Wel gingen de organisatoren in 
op de uitdrukkelijke vraag van Tura om 
ook Voice Male aan te spreken. Voice Male 
is een sextet dat op spitsvondige wijze hits 
van de jaren 1980 en 1990 in een a capel-
lajasje brengt, De groep komt hun pas uit
gebrachte Nederlandstalige CD-single 
voorstellen. Vergeten we bovendien 
Yasmine niet, de gedreven en populaire 
zangeres weet steeds het publiek met tal 
van hits te boeien. 

FOLK 

Niet enkel Will Tura vult de gastenlijst. 
„Wij drongen er bij hem op aan om zijn 
muzikale keuzen aafi te vullen met folk en 
cabaret. Vandaag is hij overtuigd van die 
meerwaarde, beseft hij de rijkdom van de 
affiche", aldus Koen Huygebaert. Zo staan 
ook Kadril en Kommil Foo op het pro
gramma. Kadril is en blijft één van de lei
dinggevende folkgroepen in Vlaanderen 
die op een boeiende manier het genre 
met swingende, dansbare muziek ver
mengt. De broers Mich en Rafvzn Kommil 
Foo brengen met uitstekend cabaret hier 
en in Nederland waardering op. 
En dan is er nog de knotsgekke Marcel 
Vanthilt, de man die al zoveel watertjes 
doorzwommen heeft en vandaag vooral 
bekendheid geniet omwille van zijn pre
sentatiewerk. Tijdens de 7de Nekka-Nacht 
zal Vanthift eindelijk nog eens muzikaal 
van zich laten horen. Wie kent de groep 
Arbeid Adelt nog? Vanthilt en begeleiders 
zullen nummers van deze legendarische 
groep brengen. Het wordt tevens uitkij
ken naar de inbreng van de 'extra gast' 
Bart Peeters. Hij zal een duet met Tura 
brengen, een intiem akoestisch nummer 
met Bart op gitaar en Will aan de accor
deon. Ongetwijfeld wordt dit één van de 
hoogtepunten van Nekka-nacht 2000. Net 
zoals het gospelgedeelte met Will Tura en 
twee koren van 70 zangers. 

(evdc) 
«• Nekka-Nacht 2000, vrijdag 28 
april a.s. in het Sportpaleis 
Antwerpen om 20 u. 30. Voor tickets: 
070/345.345, voor alle informatie: 
03/248.16.05. Naar aanleiding van 
Nekka 2000 zijn er ook twee CD's 
verkrijgbaar De ene CD bevat een 
selectie uit het beste van de artiesten 
die dit jaar hun opwachting maken, 
de andere CD bevat een selectie uit 
het beste van de artiesten die op de 
afgelopen 6 edities te gast waren. 

20 april 2000 



np erwijl de gekende namen van het vak verder hun weg 

gaan, trappelen nieuwe krachten vol ongeduld onder 

aan het podium. Hier een overzicht van wat 'het wereldje' 

van het luisterlied dit voorjaar te bieden heeft, een 

beloftevolle nieuwkomer inbegrepen. 

4 MUZIEK • 

Liefde, lust en leed: drie allesomvattende 
woorden, samen zowat de beste plaattitels 
die we in jaren lazen. Auteur is de 
Antwerpse zanger en liedjesschrijver 
Guido Belcanto. Samen met Dana 
Winner, Sabien Tiels, Bart Van den 
Bossche, StefBos en Bart Herman vormde 
hij begin jaren negentig een nieuwe lich
ting Vlaamse zangers. Zij profiteerden 
mee van de aandacht die de commerciële 
zender voor het Nederlandstalige lichte 
lied betoonde. Ook Belcanto is goed tien 
jaar bezig, en deze CD is dan ook een ver
zameling van zijn bekendste én betere 
liedjes. ,,Ik ben opgegroeid in de sfeer van 
volks amusement, van baancafés en de 
schlagers van de jaren vijftig en zestig", 
luidt zijn commentaar. 
Guido Belcanto: ,,De smartlap was de 
kapstok waar ik mijn ideeën kwijt kon en 
geleidelijk ben ik naar het chanson geë
volueerd. Zoals Piaf hch ik het levenslied 
'pur sang' op de straathoek en in de cafés 
gezongen en merkte dat mijn stem kon 
ontroeren. Ik heb in dit genre een plek 
onder de zon veroverd en voel met hier 
door niemand bedreigd. En weet je, ik 
blijf het graag doen!" 
Belcanto heeft inderdaad een monopolie

positie veroverd en vanaf zijn eerste schil
derachtige hit 'Op het zeildoek van de 
botsauto's' wist je dat hij een verteller is 
en een natuurtalent voor het vinden van 
mooie melodielijnen. 'De vrouw van de 
bakker', 'Rome bij nacht', 'De schipbreu
keling', 'Plastic rozen', 'Noché', en andere 
'Zoetigheidjes', omlijst door meeslepende 
tangomuziek, een flard dat aan de zigeu-

genoeg jong' passen liefde, lust en leed 
ook betrokkenheid en protest. Long 
brengt chanson in de gekende boven-
moerdijkse kabaretstijl, maar wisselde kri
tiek op kerk en kapitaal voor trend-spot-
ten en het anders-zijn. Het altijd 
willen/moeten jong zijn en er fris en mooi 
uitzien noemt hij onzin. Hij sluit dan ook 
af met 'Ik ben al lang genoeg jong 

Over liefde, lust 
en leed 

ners herinnert, een Russisch ritme, een 
sixties-show, een klagende viool; ze passe
ren de revue. Voor 'Mijn vriend' heeft 
Belcanto een eenvoudig pianogetokkel 
gekozen zoals de kleinkunstenaars van 
toen. Om af te ronden twee rockende 
nummers met Presley's debuut 'That's 
allright mama' er bovenop. 

GOEDE TRADITIE 

Robert Long staat al veel langer in het vak 
en voor zijn nieuwste plaatje 'Lang 

geweest...'. Vijftien nummers, met alweer 
mooie ballades, kritiek op hebzucht, geld 
en verspilling, dromen over een partner 
van toen, met tussendoor het mooie 'Nog 
één keer' en het sterke 'De zeis' over de 
vele oorlogen, dood en vemieüng, door 
de media zo alledaags geworden. Plus zijn 
pittige radiohit 'Vlinders', het aandoenlij
ke 'Sylvia', en 'Meer dan ooit' over de 
media, de overdonderende informatie-
strom^ en de vraag wie je nog mag gelo
ven... (eveneens uft bij EMI). 
Dirk de Groef is een nieuwkomer in pla-

tenland, maar van bij de eerste tonen van 
zijn 'Heverlee slaapt' weet je dat hij al vele 
jaren naar kleinkunst en chanson luistert. 
Samen met bassist Wim Voesterzoons en 
drummer Raf De Vliegere heeft hij een 
mooie debuutplaat opgenomen waarmee 
hij volgend seizoen beslist de Vlaamse 
planken op moet. Zijn stemgeluid nijgt 
wat naar een Kris Debruyne en ook hij 
verteft over zijn directe leefwereld. In de 
titel hoor je een mooie mandoline (Wim 
Hombergen) en in 'Spijt' mondharmonica 
en gitaarpicking. De meer ritmische num
mers naar het einde toe hebben alles mee 
om een uitstekend voorprogramma te 
zijn. Voor Bart Herman of misschien wel 
Zjef Van Uytsel, die na enkele geslaagde 
optredens vorige zomer, aan een heuse 
come-back werkt... 

Sergius 

Met 'Lang 

genoeg Jong' 

doet Robert 

Long zUn repu

tatie alle eer 

aan. 
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H O O F D B R E K E R 
Opgave 8 
Horizontaal 

1. Mooi en interessant om te 
bel<ijken (14) 

li.Reel<s(5) 
12. Vorm van "zijn" (2) 
13. Orgaan (4) 
15. Daar komt geelzuclit van 
(15) 
20. Voegwoord (2) 
21. Die dokter was een tegen
stander van James Bond (2) 
22. Beter dan niets (4) 
23. Lidwoord (2) 
24. Mechelaar (11) 
27. Als het erop aan komt 
tracht iedereen het zijne te 
redden (3) 
28. Schuif (2) 
29. Zo iemand gebruikt 
desnoods zijn ellebogen om 
de top te bereiken (7) 
31. Voormiddag (2) 
32. Daar (2) 
33. Oersaai (15) 
38. Grond (5) 
39. Dubbele klinker (2) 
40. Uitroep (3) 
41. Vogel (10) 
43. Boom (7) 
45. Tijdperk (3) 
46. Bonte papegaai (3) 

47.Muzieknoot (2) 
49. Opstootje (3) 
51. Kunststijl (5) 
53. Langste tijdseenheid (3) 
55. Britse industriestad (5) 
56. "Standard Oil" (4) 
57. Vervelend en arrogant 
iemand (5) 
58. Holte in een muur (3) 

Verticaal 
2. De laatste letter ontbreekt 
bij deze DIksmuidse deelge
meente (3) 
3. Schoeisel van Klein Duimpje 
(14) 
4. Meisjesnaam (5) 
5. Ierse "VL' (3) " 
6. Verlichting (8) 
7. Kleur van de woede (3) 
8. Bijstaan (10) 
9. In de naam van Jezus (3) 
10. Niet hier (6) 
14. Stekelig diertje (4) 
15. Jong schaap (3) 
16. NU in Nederland (3) 
17. Pik (4) 
18. Het Franse ZUN (4) 
19. Kolen en Staal (2) 
25. Snoever (9) 
26. Stoomschip (2) 
27. Het komen en gaan van 

voertuigen (7) 
30. Naar iemand gooien met 
projectielen (9) 
33. Welaan (2) 
34. Ad Interim (2) 
35. Vlag (7) 
36. Beroep van Pieter De 
Coninck (5) 
37. Door water omgeven (6) 
42. Mast (2) 
43. Jongeling (5) 
44. Een stoel voor de koning 
(5) 
48. Vrouwelijk schaap (3) 
50. Lengtemaat (2) 
52. Spil (2)-
54. Neon (2) 
57. Kempense 
Steenkoolmijnen (2) 

Oplossing opgave 7 

Horizontaal: 1. hooghartig, 7 alom; 10. KRO; 11 
eodem; 13. ma; 15. afremmen, 18. emmer; 21 
egaal, 23. spilfiguur; 24. ruitenaas; 26. Sun 27 ka 
28. vo; 29. nitraat; 33. veerboot: 37. badtas; 38 
alverman; 40. sn; 41. vak, 42 onweder; 46 is; ,47 
knecht; 49. an; 50. dom, 51. ETA; 53. cie; 54. tot; 
56 mom; 57, rem; 58. looien; 61, en; 
63. Peron; 65 Reading, 66 ranonkel; 69. sa;70. aan. 
Verticaal: 1 hamerklavier, 2 OK; 3, graat; 4, hofle
verancier; 5. timpanon; 6. Ceel; 7. ad; 8. leegstand, 
9. ommuurd; 12. onfijn; 14, agua; 16 ESA, 17 mis; 
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19. Murat, 20. er; 22. ai; 25. norm; 30. ibsen, 31. 
aak; 32. tS; 33. WK; 34. 66; 35. Barcelona; 36 ton; 
39. laster; 42. Otto; 43. wateren; 44, rdo; 45. 
Romein; 48. ei; 52, am; 55. Oi; 59 Ono; 60. nel; 62. 
nn; 64. ras; 67. na; 68. ka. 

William Van Daele komt deze week als winnaar uit de 
bus Zijn prijs wordt binnenkort bezorgd aan de 
Koekelberglaan 82 te 1082 Brussel. 
De bnefkaart met de oplossing van opgave 8 ver
wachten we ten laatste op dinsdag 2 mei a.s, op ons 
adres Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

20 april 2000 



GOEDE KOERDEN, SLECHTE KOERDEN 

De regelmatige lezer van deze rubriek zal al wel hebben gemerkt, 
dat we af en toe een suggestie doen voor de dames en heren van 
Canvas. Ook deze week weer, want de documentaire 'Good Kurds, 
bad Kurds' van Kevin McKierman (speeltijd 79 minuten) is een 
dramatisch inzicht in de strijd van de Koerden. Of moeten we vre
zen dat dit document, net zoals in de VSA, ook in de andere NAVO-
landen taboe blijft, omdat Turkije nu eenmaal een vitale strategi
sche plek is inde Westerse verdedigingsmachine? De film neemt bet 
duidelijk op voor de Koerden, maar laat toch zeer uiteenlopende 
stoHi^uHtett aan bod komen. 

NIEUW IN DE BIOS 

McKierman vertrekt vanuit de Koerdische familie Gunduz die geë
migreerd is naar Calfomië en daar in de nabijheid van de woonst 
een handel uitbaat. Dit verhaal wordt regelmatig afgewisseld met 
een overzicht van de Koerdische geschiedenis en de verspreiding 
van het volk over meerdere laruien. McKierman had de film iets 
langer mogen maken, om uit te leggen dat Iran nog niet het slecht
ste land is om in te leven, terwijl Irak zich aan vreselijke vervol
gingen schuldig maakt en Turkije een regelrechte oorlog voert. We 
volgen de PKK zonder ben echter in actie te zien en vernemen dat 

meer dan 3000 Koerdische dorpen door de Turken werden ont
volkt Dat zorgt voor meer dan 2 miljoen ontheemden en ruim 
37.000 doden. McKierman klaagt ook de regering-Clinton aan: die 
gaat prat op de mensenrechten, maar anderzijds kiest ze - door 
het vele geld dat ze aan NAVO-partner Turkije schenkt - openlijk 
partij voor de moordenaars van het Koerdische volk. Anderzijds 
heeft de cineast het ook over de PKK-aanslagen en zag hij net voor 
diens arrestatie, de kans een interview los te peuteren van 
Abdullah Ocalan. Die geeft toe dat de PKK geen katje is om zonder 
handschoenen aan te pakken, maar argumenteert dat de PKK-
activiteiten niet in verhouding staan tot de Turkse misdaden. 

WiUem Sneer 

^ MEDIA 4 

Glenn Headly en Demi 
Moore In de misdaad
film Mortal 
Thoughts'. Zat. 22 
april, TV1 om 23u.40 

'^=s=i^ A Few Good Men Op de basis van Guantanamo 
Bay wordt een marine-infanterist vermoord door twee 
van zijn collega's, Louden en Dawson. Luitenant Daniel 
Kaffee, een jonge advocaat, zal de twee verdedigen. 
Luitenant Joanne Galloway, die Kaffee bijstaat, ontdel<t 
(Jat de moord eigenlijk een disciplinaire wraakactie was, 
opgelegd door kolonel Jessep, de overste van Louden 
en Dawson. Amerikaans rechtbankdrama van Rob Reiner 
uit 1992. Zon. 23 april, Vr4 om 21u.15 

'^B?' The Joy Luck Club Amerikaans drama van 
Wayne Wang uit 1993. Amyn Tan bewerkte haar auto
biografische roman over vier Chinese moeders in 
Amerika, die hun opstandige tienerdochters tirannise
ren met oosterse tradities. Maan. 24 april, VT4 om 
22U.40 

^^^sJ zembla: De lege operatiekamer Anesthesisten 
sloegen kortgeleden alarm omdat ze het aantal opera
ties niet meer aankunnen Hierdoor moeten zware ope
raties worden uitgesteld en de wachtlijsten worden 
steeds langer. 'Zembla' volgde twee weken lang de 
gang van zaken in en rond de operatiekamer van het 
Academisch Ziekenhuis Radboud in Nijmegen. Dins. 25 
april, Ned. 5 om 21U.18 

^s=i - ' Country Amerikaans sociaal drama uit 1984 van 
Richard Pearce. Sinds vele generaties bewerkt de fami
lie tvy een stuk land dat haar eigendom Is. Maar wegens 
de benarde economische toestand is hard werken niet 
langer voldoende om het hoofd te bieden aan de moei
lijke tijden. De bank wil zo snel mogelijk het geleende 
geld terug en met de superlage landbouwprijzen kun
nen ze dit niet opbrengen. Gil ivy voelt zich een misluk
keling en vlucht in de drank. Portret van een 
Amerikaanse landbouwersgemeenschap die de politiek 
van Reagan grondig bekritiseert. Woens. 26 april. 
Canvas om 20u.55 

^•^Sfi Histories: Slapen met de vüand in Frankrijk is het 
een begrip, la collaboration horizontale. Het verschijnsel 
heeft in alle bezette landen bestaan: vrouwen die rela
ties aangingen met Duitse bezetters ('moffenlieven'). 
'Slapen met de vijand' reconstrueert twee relaties. 
Dond. 27 april. Canvas om 20u.55 

^SSf Soylent Green Amerikaanse SFfllm uit 1973 van 
Richard Fleisher. New Vork, 2022. Er heerst voedsel-
schaarste. De mensheid overieeft dank zij 'Soylent 
Green', een nieuw product in de vorm van groenkleuri
ge koekjes. Hierdoor worden de beheerders van de 
Soylent-fabrieken uiteraard schatrijk. Op een dag wordt 
Simonson, één van de beheerders vermoord... Vrt|. 28 
april. Kanaal 2 om 23u.05 

Medlavarla 
Naar aanleiding van het bezoek van 

Albert II aan Nederland publiceerde het 
NRC Handelsblad een 'Profiel België'. 
Ook op internet was dat terug te vinden 
(www.nrc.nl). Het dossier bevatte onder 
meer bijdragen over de steden, de politiek 
en de stereotiepen over België en zijn 
inwoners. Over de kwaliteitskranten van 
Vlaanderen wist de NRC-site dit te vertel
len: ,JDe Standaard is de Vlaamse kwali
teitskrant, die de laatste tijd afetand neemt 
van drammerig Vlaams nationalisme. Zo is 
alle sportnieuws in De Standaard van 
Nieuwsblad-TC(hcte\iien. De twee kran
ten hebben een gezamenlijke oplage van 
303.000. 

De Morgen lukt het niet meer om de 
opvallende krant van de onafhankelijke 
onderzoeken te zijn en ruimt steeds meer 
plaats in voor moorden, zwaarlijvigheid 
en het leed van luchtreizigers (oplage 
ruim 40.000). De Financieel Economische 

Tijd is de zeer betrouwbare Vlaamse 
zakenkrant (oplage 46.000)." 

Het format van 'De Mol', bedacht en 
voor een eerste keer uitgevoerd door 
Woestijnvis, is inmiddels verkocht aan een 
40-tal landen. Ook de VS hebben toege-
hapt. 

John De Mol, topman van de produc
tiefirma Eruiemol, verklaarde dat VTM het 
omstreden 'Big Brother' wilde aankopen 
om er een Vlaamse versie van te maken, 
maar dat zoiets uiteindelijk niet gebeurde 
omdat er politieke druk was uitgeoefend 
op het commerciële kanaal uit Vilvoorde. 
Bij VTM luidt het dat er sprake is van een 
begripsverwarring: het station zou het 
programma niet hebben aangekocht 
omwille van een zew(/erpolitiek. 

De Franstalige linkse krant Ie Matin 
zal een maand lang niet verschijnen. De 
fris ogende krant zit in zware financiële 
problemen en de Waalse overheid heeft 

Ran/ De Coninck presenteert Unnenkort 
'c(oc@l/T4', een programma met 'spraakma

kende' reportages uit t}innen- en buitenland. 

met de uitgever en de redactie een red
dingsplan uitgedokterd. Het blad krijgt in 
eerste instantie een bedr^ van 50 miljoen 
fi:. en een lening op lange termijn van 60 
miljoen fr. Het zal opnieuw verschijnen in 
een licht gewijzigde vorm. Toch een beet
je vreemd allemaal, zeker voor de abon
nees en trouwe kopers die nu verplicht 
worden een vervanger voor hun lijfblad te 
zoeken 

Voor het eerst veroorioven we ons 
om kort aandacht te besteden aan 
een programma dat we niet hebben 
gezien. Het vervolg erop konden we 
horen in de kantine van ons kantoor 
en in de wandelgangen van een zie
kenhuis waar we - toevallig - de dag 
na 'Koppen' op kraambezoek moes
ten. Het was - al even toevallig - het 
Salvatorziekenhuis in Hasselt, gewe
zen arbeidsplaats van Jacques 
Vandeput, een In meerdere opzich
ten 'plastisch' chirurg. Uit wat we 
vernamen in de bedrijfskeuken bleek 
Vandeput te opereren met goedko
pe oplaadbare boormachines en 
vond hij het bijzonder leuk om zijn 
patiënten te vergelijken met de 
gemiddelde koe, zowel qua uitzicht 
als m.b.t. de verstandelijke vermo
gens. Onmiddellijk stelden wij onze 
collega's de vraag of het geheel was 
gekaderd. Was er, met andere woor
den, een aanleiding om al deze 
schijnbare vunzigheden zomaar op 
de kijker los te laten? Neen, die was 
er niet. Een Iemand, een Brusselaar 
die de oorspronkelijke, onverkorte 
versie In 'Striptease' (RTBf) had 
gezien, wist wel te melden dat het 
beeld dat daar van Vandeput werd 
neergezet minder erg leek dan het 
op de VRT werd voorgesteld. 
In het Salvatorziekenhuis konden we 
die avond niet alleen vernemen dat 
men woest was, we kregen er ook te 
horen dat er nog andere plastische 
chirurgen werken. Mensen die hun 

werk wél (of: ook?) naar behoren 
doen en die zich nu geconfronteerd 
zien met een imagoveriies dat zeer 
moeilijk in geld is uit te drukken. 
Anderzijds schijnt het ook zo te zijn 
dat de excentrieke arts in kwestie 
een bekwaam chirurg was. 
'Koppen' maakte het leven voor al 
die betrokkenen - Vandeput werd 

het actualiteitenmagazine van het 
verbredende net compleet zijn doel. 
Als er niet minstens een educatieve 
of informatieve waarde is in zo'n 
programma dan is dat een zeer te 
betreuren trend. Tleleman zelf weet 
zich waarschijnlijk gesteund door zijn 
leeftijd en een vaste benoeming. Hij 
deed er in De Morgen van 15 april j l. 

Lelijke lijven 
Koppen, dinsdag 11 april 2000, TV1 

Jambers, donderdag 13 april 2000, VTM 

inmiddels ontslagen - plots wel heel 
erg lastig. Dirk Tleleman, uithang
bord van het programma, scheen er 
niet te hebben bij stilgestaan. In een 
Interview met De Standaard lazen we 
de presentator het volgende zeggen 
(14 april jl.): „Wij willen neerstrijken, 
signaleren. Wij streven niet naar vol
ledigheid. Ik geef toe dat zo'n pro
gramma vele vragen oproept, maar 
als je die allemaal wil beantwoorden, 
ben je een uur bezig. Dan kom je uit 
bij de oude Panorama. Een program
ma dat kijkers moet boelen, zoals 
Koppen, behoeft nu eenmaal niet 
zoveel uitleg als een kwaliteitspro
gramma." 

Zo'n redenering gaat mogelijk nog 
op voor een commercieel medium. 
Voor de openbare omroep gelden 
ons inziens andere maatstaven. 
Indien het er enkel om gaat raritei
ten in beeld te brengen, dan mist 

immers nog een schepje bovenop: 
„En of dat nu de taak is van de 
openbare omroep of niet, daar heb 
Ik lak aan." Op de VTM-nleuwsredac-
tle wordt zoiets dus grijnslachend 
omhoog gehangen ... Terecht. 
Maar in Vilvoorde hebben ze dan 
weer te kampen met het fenomeen 
Jambers, dit keer goed voor een 
maatschappelijk relevante kijk op 
partnerruil. Zelden hebben we 
zoveel lelijke lijven bij elkaar gezien. 
Je zou, afgaand op de geruchten, 
mensen als Vandeput gaan begrij
pen. Ook nog dit: als de getuigen in 
deze 'Jambers Magazine' niet min of 
meer geregisseerd waren - men was 
er zelfs niet in geslaagd om vier 
Vlaamse kwartetten te vinden - dan 
weten wij het ook niet meer. Of hoe 
registreren en regisseren vaak wel 
eens met elkaar worden venward. 

Krik 

20 april 2000 

http://www.nrc.nl


Piercing 

Ik mag zeggen dat ik mij volledig aansluit bij de lezersbnef 
in WIJ (15 apr jl - Piercing ) De briefschnjfster stelt dat 
piercing met als een stijl beschouwd kan worden, maar 
door jongeren gedaan wordt voor de kick of uit verveling 
Volledig mee akkoord Zelf ben ik 25 jaar en als ik mij ver
veel, neem ik een boormachine en jaag ik een paar vijzen 
door mijn knieën Soms, voor de kick, teken ik stnpfi-

guurtjes op mijn kuiten Daar ga ik echt van uit de bol 
Piercing heeft mets te maken met stijl Een oorring, dat 
IS mooi Maar toch met datzelfde nngetje door een navel 
Ik kan de briefschrijfster ook volgen waar ze zegt dat pier
cing een gevolg is van het gebrek aan opvoeding en 
decadentie Volgens haar gaan we zo terug naar oer
woudtoestanden 1 p v een hogere beschaving en dat 
vind Ik ook Voor we het weten slingeren die jonge gas
ten aan lianen door de bomen Of gaan ze met knotsen 

jagen op de koeien in de wei Wie weet waar dat gaat ein-
digen'^ Nee, geef mij maar fatsoenlijke, ietwat oudere 
dames Die met hun make-upsets heel gedistingueerd 
hun gezicht verven Of mooie stijlvolle mantels dragen, 
gemaakt uit dierenhuiden Dat deden ze in de oertijd ten
minste nieti 

Pieter Vandenbroucke, 
Roeselare 

Vaiseliiic 
taalgebruiic 
In de TV-uitzending Zinzen werd nog 
maar eens de klassieke dooddoener {WIJ, 
6 april )1) opgerakeld „Waarom ons land
je verdelen terwijl Europa zich verenigt'" 
Dit is een voorbeeld van een valselijk taal
gebruik 

Als België vervangen wordt door twee 
afzonderlijke staten wordt de vereniging 
van Europa op geen enkele manier gehin
derd de beide deelstaten worden dan 
gewoon lidstaten van Europa Europa is 
daardoor niet méér of niet minder ver
enigd, want dat laatste hangt van andere 
factoren af Het 'Europese' argument kan 
dus met dienstig zijn om de splitsing van 
de staat Belgique tegen te houden Wie 
dus even doorgaat op deze door Zinzen 
en zijn anti-Vlaamse geestesgenoten 
gehanteerde uitspraak, merkt dus meteen 
dat de beide elementen (splitsing van 
Belgique en 'eenheid' in Europa) mets 
met elkaar te maken hebben Ze verbin
den IS derhalve een denkfout 
Deze denkfout bewust te laten voorbe
staan dient dan alleen om de geesten in 
verwarring te brengen de mensen belet
ten scherp en juist te denken Het omge
keerde van de taak van een goede journa-
hst We moeten er een gewoonte van 
maken om de 'argumenten' van onze poli
tieke vijanden stelselmatig uit te spitten 
en hun valsheid bloot te leggen 

Jaak Peeters, 
Olen 

Jong geweld 
Als 'oude getrouwe' in de partij ben ik blij 
en zelfs een beetje ontroerd bij het zien 
van de foto van het nieuwe VUJO-bestuur 
(WIJ, 13 apr jl 'Wie is wie bij VUJO'') 
Zo'n goedgemutste bende jong geweld 
geeft mij de overtuiging dat de toekomst 
van het Vlaams-nationalisme verzekerd is 
Op voorwaarde dat ze trouw en dienst-
vaardig zijn, zich onophoudelijk bijscho
len en niet te vlug willen scoren moet uit 
die groep een nieuwe generatie bekwame 
bestuurders en vaardige mandatarissen 
groeien 
Veel succes' 

Frans Claes, 
Aalst 

Aldi en Lid'l ooic 
De wakkere Piet Paardekooper protes
teert terecht tegen het meestal eentalig-
Franse beleid van Delhatze in het 
Brusselse (WIJ, 13 april jl, Wederwoord) 
HIJ mag gerust dat protest uitbreiden tot 
de Brusselse vestigingen van Aldt en Ltdl 
Beide ketens zijn vrij nieuw en van Duitse 

oorsprong Prijsaanduidingen allerhande, 
zeker in hun beginstadium, waren perfect 
tweetalig' Daar kon monsieur Delhaize 
met aan rieken 

Goed, je gaat daar wat inkopen Aan de 
kassa een dame, relatief jong Vraag in 
traag goed Nederlands „Hoeveel is het 
mevrouw?" Antwoord ,,Pardon ' Vous 
dites '" Vraag ,,Hoeveel is het'' Ofwel 
krijg je een antwoord 'comprends pas Ie 
Flamand' of 'en Frangais svp , of je krijgt 
het te betalen bedrag in Franse cijfers te 
horen Indien zij het bedrag in een ver
vormd Nederlands zou zeggen (wat wel 
eens gebeurt) dan waardeer ik ten zeerste 
die inspanning 

Een grote meerderheid van die jongere 
kassadames van in- of uitlandse stamboom 
heeft onderwijs gevolgd in Brusselse 
Franstalige scholen Waar het verplicht is 
vanaf het 3de studiejaar lager onderwijs, 
dus vanaf de leeftijd van ca 8 jaar, wette
lijk de tweede taal Nederlands aangeleerd 
te krijgen Resultaat' Ga zelf eens naar 
Delhaize, Aldi of Lidl e d m in het 
Brusselse Bewijs geleverd dat het onder
wijs in de tweede landstaal nur Spielerei' 
IS, terwijl onze Vlaamse lagere scholen in 
hetzelfde Brusselse er seneus werk van 
maken 
Minister Marleen werk aan de winkel' 

Herman A.O. Wilms 
Vorst-Brussel 

Burgemeester 
Ceurts dagdroomt 
Het Wemmelse VU-gemeenteraadslid/fln 
Verhasselt is met te spreken over de 
'onverantwoordelijke houding' van burge
meester Geurts met betrekking tot de vor
ming van de interpolitiezone Asse, 
Merchtem en Opwijk Met z'n verzet tegen 
deze interpohtiezone maakt hij de veilig
heid van de inwoners ondergeschikt aan 
z'n groot-Brusselse dagdroom Op de 
gemeenteraad van dinsdag 25 apnl zal de 
VU - in tegenstelling tot burgemeester 
Geurts - pleiten voor de snelle goedkeu
ring van de betrokken IPZ De inwoners 
van Wemmei hebben recht op een door
dacht en samenhangend veiligheidsbe
leid 

Volledigheidshalve dient vermeld dat het 
gemeentelijk politiekorps reeds jaren 
onderbemand is omdat burgemeester 
Geurts halstarrig weigert het kader van 18 
personeelsleden op professionele wijze in 
te vullen Momenteel telt het korps 5 
leden waarvan 1 hoofdcommissaris, 1 
adjunct-commissaris, 2 administratieve 
krachten en 1 effectief politieagent 
Zonder extra ondersteuning mag de effec
tieve politieagent zelfs niet op patrouille 
gaan Het is dan ook geen verrassing dat 
het veiligheidsbeleid in Wemmei te wen
sen overlaat, zoals blijkt uit het stijgend 

^ WEDERWOORD ^ 

aantal mbraken en andere criminele fei
ten 

Filip Vandenbroeke, 
Wemmei 

Dromen ziin 
bedrog 
Assimilatie (of gelijkwording) is geen 
toverwoord, maar een droomwoord' (WIJ 
13 april jl - Assimilatie, geen tover
woord) De mens droomt graag hardop 
over mooie dingen die in werkelijkheid zo 
ver af liggen Liefde, vriendschap over
eenkomen met elkaar en vooral veel geld 
hebben Als dit laatste ontbreekt is het 
gedaan met al de rest Weg is de gelijkheid 
of gelijkwording Ieder voor zich In de 
oudste geschiedems was het heel natuur
lijk dat volksstammen zich verzetten tegen 
vreemde indringers, tenzij die hen wat 
aanbrachten In andere woorden geld en 
weistand In Vlaanderen gebeurde het dat 
de rijke Franse overheersers het omge
keerde gevolg bijbrachten Het volk leerde 
uit onderdanigheid de taal en de gewoon
ten van zijn overheersers Naarmate het 
volk zelfbewuster geraakte, ontstonden 
problemen 

Een eenvoudiger vergehjk met de toe
stand nu bestaat er niet Rijke vreemden 
zijn welkom als zij zich aanpassen en 
totaal inburgeren Hooggeschoolde 
vreemdelingen die tot de rijkdom van een 
vreemd land bijdragen zijn overal graag 
gezien Wat totaal absurd is, want zij zou
den beter zorgen dat hun eigen (soms 
arm) land geniet van hun diensten De 
economie (het geld) overheerst echter en 
dicteert de overheid Want van geld moet 
de overheid leven Uit kortzichtigheid niet 

tijdig investeren om eigen mensen te 
scholen en aan werk te helpen wreekt zich 
later door ontevreden werklozen terwijl 
er jobs niet kunnen worden ingevuld In 
die sfeer creëert de overheid racisten die 
met lede ogen mensen uit den vreemde 
hun plaats zien innemen 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Piercing (2) 
Naar aanleiding van de lezersbnef over 
piercing (V(1J 13 apr jl ) wil ik het vol
gende kwijt Mensen hebben altijd zich
zelf en anderen versierd het is nooit 
anders geweest Daarom kan ik, probeer 
ik, die mode te begrijpen Ik sta er om tal 
van redenen met achter maar het moet 
kunnen omdat de persoonlijke vrijheid 
primeert Hetzelfde kan over tatoeages 
gezegd worden 

Mensen die piercing(s) toepassen moeten 
wel weten dat ze met door iedereen wor
den gewaardeerd Ze als een vanzelfspre
kend aanvaarden doe ik met, ik heb er 
moeite mee Net zoals ik wilde graffiti niet 
kan goedkeuren, met alleen omwille van 
de lelijkheid maar ook omwille van het 
gebrek aan eerbied voor andermans eigen
dom, privé of openbaar maakt met uit 

M. Doms, 
Berchem 

PS de redactie ontvangt graag 
bneven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbneven gaan de 
scheurmand in De redactie be
houdt zich het recht voor brieven 
m te korten en persklaar te 
maken Brieven worden voluit 
ondertekend tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 
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T k moet bekennen dat ik mijn eigen taaigenoten 

geregeld uitlach: sportlui of politici die hun 

best doen om een mondje Nederlands te praten. Het 

klinkt meestal afschuwelijk! Maar het is wél tof dat ze het 

tenminste proberen. Dat zegtjo Lemaire in een 

vrijmoedig gesprek met WIJ. Op de volgende Nekkanacht 

treedt deze Waalse zangeres voor de derde keer op. 

• UITSMIJTER • 

Weinig artiesten overschrijden de taal- en 
mentaliteitsgrens met zoveel allure en 
gemak als/o Lemaire. Ze doet daarbij een 
beetje 3zn Jacques Brei denken, met haar 
warme stem die het Nederlands een extra 
melodieuze bijklank geeft. 
En - net zoals Le Grand Jacques • die 
prachtig rollende 'r', niet dat fletse guttur
ale klankje dat de meeste Francofonen 
kenmerkt. En het is voorwaar geen alle
daags gegeven dat een interview met een 
'Waalse' chansonnière van A tot Z in het 
Nederlands doorgaat. 

NEDERLANDS LEREN 

Het was geen toeval dat ons interview 
doorging in een Vlaams-Brabants cultu
reel centrum - ze is al volop geschminkt 'a 
la Piaf', met het bekende korte kapsel. 
Jo Lemaire: „Ik treed vaak op in 
Vlaanderen, ik ken het circuit dus zeer 
goed. Het is ook het wereldje waar veel 
kan: muziek en kunst die moeiteloos de 
taalgrens overschrijden. Achter de coulis
sen bestaan nauwelijks taalbarrières, alles 
wordt er dooreen gepraat, daar leven 
geen taalstrubbelingen. Ik merk wel dat 
een aantal jongere gasten spijt heeft dat ze 
niet vlot mee kunnen in het Nederlands. 
Dat heeft natuuriijk een logische reden: 
wie echt artistieke kriebels heeft, zit 
meestal niet lang op school en heeft wei
nig tijd om later bij te scholen. Dat geeft 
onder collega's niet zoveel problemen, 
maar ze vinden het dan wél spijtig dat het 
altijd bij oppervlakkige conversaties blijft. 
Een diep gesprek met zo'n collega zit er 
nauwelijks in, en dat is zonde." 

Hoe kwam jij dan aan je bijna per
fect accent? 

J. Lemaire: „Ach, dat is al van kinds af aan 
zo geweest, we werden namelijk op 
vakantie gestuurd naar de kust om 
Nederlands te leren, en naar de 
Ardennen. Toen kregen we zelfe nog geen 
Nederlands op school!" 

De Ardennen? Dat is toch niet echt 
de plek om 'Vlaams' te leren? 

J. Lemaire: „Toch wel, het zat daar vol 
Vlaamse kinderen. Ik vond het toen een 
ramp dat ik niet met die vriendjes kon 
praten, daar heb ik zelf veel energie in 
gestoken. Maar ik ben ook gehuwd met 
een 'Vlaming, Alex, en ik woon ondertus
sen al een tijdje in Vlaanderen. Eerst in 
een Limburgse gemeente, nu in 
Bonheiden. 

Die rollende 'r' heb ik dus wel altijd 
gehad. Als je luistert naar oude Franse pla
ten van Maurice Chevalier, Tino Rossi en 
Charles Trenet, die hadden dat ook nog, 
dat is zo mooi en zo rijk. Die Franse 'r' die 
helemaal achteraan het verhemelte wordt 
gevormd, dat is iets redelijk recent. De 
oude rollende 'r' is muzikaal zoveel scho
ner, dat vloeit mee in de muziek. 

Zoals in Nederland, waar men nu geen 'r' 
meer uitspreekt maar een soort 'j ' . Als je 
de oude cabaretiers Wim Kan, Toon 
Hermans of de Joodse Amsterdammer 
Max Tailleur beluistert - die 'roUen' ook 
nog royaal. Heel wat anders dan het gejij 
en gejouw van vandaag." 

Maar je beheersing van het 
Nederlands is toch wel uitzonder
lijk. 

J. Lemaire: „Het is leuk om horen wat 
mensen over mij zeggen. Laatst was er een 
stel dames aan het bekvechten: een ervan 
beweerde mordicus dat ik een Vlaamse 
ben... Dat ervaar ik dan wel als een com-

betreur alle vormen van e'xtremisme, ook 
racisme. De kwaal zit in alle gemeen
schappen min of meer latent ingebakken 
en dat vind ik zo jammer." 

Maar er zijn soms wel echt concre
te redenen waarom mensen zo'n 
zere 'taartenen krijgen... 

J. Lemaire: „Natuurlijk. Maar zelfs als er 
historische gronden zijn, conflicthaarden, 
dan moet men toch naar oplossingen kun
nen zoeken. Ikzelf zou het al geweldig vin
den als kleuterscholen werkelijk tweetalig 
zouden zijn. Dan worden clubjes fanatie-
kers gewoon overbodig." 

Jonge kindjes nemen inderdaad 

De charme van 
de rollende 'r' 

pliment. Soms zeggen ze zelfs: 'Ge kunt 
toch zo goed Frans zingen!' {lacht even). 
En ik moet bekennen dat ik geregeld mijn 
eigen taaigenoten uitlach: sportlui of poli-
tiekers die dan hun uiterste best doen om 
op TV of radio een mondje Nederiands te 
praten. Het klinkt meestal afschuwelijk! 
Maar het is wél tof dat ze het tenminste 
proberen. Dat is echt nieuw, tien jaar gele
den was het nog ondenkbaar. En Lk moet 
zeggen dat ik daar best tevreden mee ben: 
ik voel me nu niet meer de enige Waalse 
die de andere taal wil spreken En ik 
merk dat veel Vlamingen, die vroeger vaak 
meteen overschakelden op Frans als ze in 
een gemengd gezelschap waren, nu meer 
eigenwaarde hebben en er op staan hun 
eigen taal te spreken." 

ALS PIAF 

Het is inderdaad een veel gehoord 
verwijt bij anderstaligen die 
Nederlands leren en daar veel 
energie in steken, dat de Vlaming 
meteen overschakelt naar Frans of 
Engels. Fier op zijn talenkennis of 
om behulpzaam te zijn? 

J. Lemaire: „Inderdaad, en ik heb altijd 
zélf moeten vragen om als-je-blieft toch 
Nederlands met me te praten. En om me 
ook te wijzen op mijn fouten. Ik zit daar 
helemaal niet mee in, zo maak je tenmin
ste vooruitgang." 

Heb je nooit problemen met 
extreem taalgevoelige mensen? 

J. Lemaire: „Nee, nooit. Of toch wel, één 
enkele keer, op een openluchtoptreden 
in Leuven. Maar dat was een stiepelzatte 
vent die me uitmaakte voor alles wat leUjk 
is. Ik vond dat zelf nog niet eens zo erg, 
maar het waren vooral de omstanders die 
wél wilden luisteren, en mijn toenmalige 
vriend die dat niet zagen zitten en die 
vent even hebben verwijderd. Maar ik 

talen op als een spons, talen leren 
is voor hen een spel. 

J. Lemaire: ,Ja, dat klopt. Het is toch te 
gek dat het allemaal zo agressief moet 
gaan, en dan nog meestal op topniveau. 
En vergeet niet dat er ook nog het Duits is 
als landstaal. Het is voor mij larie dat taal
groepen in zo'n landje elkaar bevechten. 
We hebben zoveel gemeen: we drinken 
hetzelfde bier, we eten aUemaal dezelfde 
'stoemp'. Afstand bestaat niet meer, je 
neemt het vliegtuig alsof je de bus neemt. 
Maar het is de bedoeling dat we de typisch 
regionale eigenheid versterken, terwijl we 
toch de grenzen opentrekken. Dat is de 
uitdaging." 

Je toert nu al een tijdje met je 
show rond 'la móme' Edith Piaf. 
Heb je er niet aan gedacht om een 
paar van die liedjes door een goeie 
tekstschrijver te laten vertalen? 

J. Lemaire: ,Ja, maar dat bleek onbegon
nen werk. Bij Piaf kleeft elk woord als het 
ware aan de melodie - dat is eigen aan dat 
ijzersterke muziekarrangement. Bij de 
'Brei Blues' hebben we dat wél gedaan, 
voor die musical hebben we wel alle tek
sten vertaald." 

VOOR WILL 

Vertel eens, met wie heb je alle
maal samengewerkt? 

J. Lemaire: „Met héél veel 
Nederlandstaligen, wat toch redelijk uit
zonderlijk is: Johan Verminnen, 
Boudewijn de Groot, Philippe Robrecht. 
Veel hedjes vind je ook terug op mijn CD 
'Enkelvoud' - waarvoor enkele bekende 
artiesten vertalingen van mijn Franse lied
jes hadden geschreven. Dan is er ook de 
Vlaamse a capella-groep Voice Male die 
mijn liedje 'C'est mon bateau' een paar 
jaar geleden al heeft gecoverd. We hebben 
bij de première van 'Une "Vie' (de show van 

Piaf) samengewerkt, de groep zong toen 
liedjes van de Franse groep Les 
Compagnons de la Chanson, helemaal in 
de retrostijl van de show. En ze zullen er 
ook op Nekka staan, met hun heel apart 
repertoire." 

En de toekomst? 
J. Lemaire: „Volgend jaar komt er een 
nieuwe CD uft, met Franse teksten. Ik ben 
ondertussen al een twintig jaar bezig. De 
LP 'Turalura' was mijn allereerste ervaring 
met het Nederlands: toen had ik 
'Heimwee naar huis' gecoverd, als een 
hommage aan Will Dat vond ik erg ple
zant. Dat sloeg ook echt aan en dat is toen 
als een strovuurtje verder gelopen... En 
het is leuk dat ik er binnenkort weer voor 
de derde keer op Nekka mag staan, dat 
helemaal rond Tura is opgebouwd. Will 
wordt nu zestig jaar én hij werd uitgeroe
pen tot 'Vlaams artiest van de Eeuw'. Echt 
een grote meneer in onze chansonwe
reld!" 

Amie van Velthoven 

„Het Is de 

bedoeling 

dat we de 

typisch 

regionale 

eigenheid 

versterken, 

terwyi we 

toch de 

grenzen 

opentrekken. 

Dat Is de uit

daging." 
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Optredens 
met Jo Lemaire 

De komende weken treedt Jo Lemaire op tal van plaat
sen in Vlaanderen op. 

- Vrijdag 28 april (20u.30) tijdens Nekka in Sportpaleis 
Antwerpen; 

Op Ten Vrede, vijf Vredesconcerten met Jean Bosco 
Safari: 
- Maandag 1 mei om 20u , in De Spil te Roeselare; 
- Woensdag 3 mei om 20u., in de Arenberg te 

Antwerpen; 
- Vrijdag 5 mei om 20u., in De Zandloper te Wemmei; 
- Woensdag 10 mei om 20u , m het CC te Hasselt; 
- Zondag 14 mei om 15 u. in St.-Bavo te Cent. 

20 april 2000 


