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O p paasmaandag vernielde een felle brand de 

campagnebus van VLD en VU&ID in 

Mechelen. De brandweer was snel ter plaatse, maar 

kon niet beletten dat de promotiebus helemaal uit

brandde. 

In Mechelen vormen VU en VLD, met 

Koen Anciaux en Bart Somen, een kartel voor de 

komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 

2000. Peilingen voorspellen het kartel behoorlijke 

resultaten, in die zin dat een bestuursmeerderheid 

van democratische partijen zonder VU en VLÏ) 

onmogelijk zou zijn. 

Beide partijen voeren reeds een paar maan

den gezamenlijk campagne. Ze organiseren ook een 

referendimi in de Dijlestad. Voor dit alles werd een 

afgedankte lijnbus op de kop getikt. De kostprijs 

bedroeg 300.000 fr. Overigens had het kartel reeds 

een contract ondertekend men iemand die de bus 

na de gemeenteraadsverkiezingen wou kopen. 

Daartegenover werd geen omniumverzekering afge

sloten. 

Door de verwoesting van de campagnebus, 

zo raamt Man Hendrickxvan VU-Mechelen, zou 

het kartel om en bij het half miljoen fr. verliezen. 

„De VU-Mechelen heefi: voor dit alles meebetaald. 

Overigens is het kartel een bijzonder handig instru

ment kwijt. Bijna al onze voorziene acties hadden 

op één of andere manier met de bus te maken. 

Daardoor moeten we nu onze campagne heroriën

teren." 

Mare Hendrickx spreekt van een „laffe 

daad." Hij vermoedt dat met de brand kwaad 

opzet gemoeid is. De bus stond geparkeerd op de 

parking van een duikcentrum in Walem, een deel

gemeente van Mechelen. De weg daar naartoe is 

onderbroken. „Indien de bus in het centrum van 

de stad geparkeerd stond, kon men nog gewagen 

van vandalisme of criminaliteit. Dat is nu veel 

minder het geval." Ook het parket spreekt van 

90% kans dat het om kwaad opzet gaat. 

„Ik vrees dat de brandstichting poHtiek 

geïnspireerd is", vertelde Hendrickx aan onze 

redacde. „Waar moet dit eindigen? Sommige man

datarissen en kandidaten voelen zich niet meer vei

lig. Ook tijdens de vorige campagnes werden plak-

ploegen aangevallen." 

Intussen zoekt het kartel naar alternatieven 

om de verkiezingscampagne in goede banen te lei

den. Er wordt ook aan gedacht om een benefiet

avond in te richten. 
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W ie de situatie rond het vernieuwde 
Baraplein in Brussel niet kent, werd 

er onlangs In een televisiereportage van op 
de hoogte gebracht. Een goed voorbeeld 
hoe zelfs met grote middelen een gedurfd 
plan voor het omgekeerde effect kan zor
gen. Zoals zovele stationsbuurten In België 
verloederd zijn, Is ook deze van Brussel-Zuid 
tot een onleefbare wijk venworden. Ter wille 
van de HST-accommodatle Is de omgeving 
omgewoeld, zijn straten onderbroken, ver
dwijnen kantoren, sluiten winkels en groeit 
de leegstand Kortom, een hele wijk raakt 

Want, zo beweren zij, op de politie hoeven 
wij niet te rekenen, die wil of die durft niet 
meer patrouilleren wegens te gevaarlijk. 
En de besturende politici? Die schuiven, 
zoals uit de reportage bleek, de verant
woordelijkheid als een zwarte piet naar 
elkaar door, en beweren niet (meer) te 
weten wie ooit de opdracht tot het ver
nieuwde Baraplein gaf. 
Ziedaar wat zich in de hoofdstad van de EU, 
een culturele hoofdstad van Europa, anno 
2000 afspeelt Zo zijn er In Brussel meerde
re zieke plekken. 

Er zit iets scheef 
ontwricht en geeft schorriemorrie vrij spel. 
In haar goed bedoelde maar lichtzinnige 
aanpak besliste de overheid om het 
Baraplein een radicale beurt te geven, In 
plaats van de oorspronkelijke drukke draai
schijf kwam een geplaveide autovrije woe
stijn. Autovrij, mooi zo! Maar wat zijn de 
gevolgen? Van 's morgens tot 's avonds en 
vaak de hele nacht door zitten de aanpa
lende straten volgestouwd met auto's en 
bussen met nieuwe files als gevolg Met 
bange winkeliers die onmiddellijk na kan
toortijd sluiten en gewapend met gsm 
nachtelijke patrouilles organiseren om hun 
en andermans eigendom te beschermen. 

Wij halen het voorbeeld aan omdat het 
mee voor het grote ongenoegen zorgt dat 
zich van de bevolking in grote en kleine ste
den meester maakt. Een ongenoegen dat 
de basis legt voor het succes van politici 
met een antlmigrantenprogramma. 
Bij dit alles rijst de vraag wat de overheden 
concreet kunnen doen om deze proble
men te verhelpen? Welke middelen wen
den zij aan om toestanden als deze van het 
Baraplein te voorkomen? En zijn de over
heden wel bij machte en voldoende gemo
tiveerd? 

De signalen die de bevolking ontvangt zijn 
weinig bemoedigend. Overdrijft de volks

mond als hij sneert: veel blabla, maar wei
nig zaaks! 
Neem nu het geval van de 14-jarige jongen 
die op Pasen een auto stal en door het par
ket noodgedwongen werd vrijgelaten 
omdat er geen plaats was In een jeugdln-
stelllng, er staan namelijk nog 17 anderen 
voor hem om opgenomen te worden. 
Vrijgelaten om morgen opnieuw te begin
nen? Om nog crimineler te handelen? 
In elke grootstad doen zich dagelijks hon
derden misdrijven voor Wie zichzelf sust 
dat dit altijd zo Is geweest, maakt zich wat 
wijs. Het scenario van de jongste kwart
eeuw is gekend, maar blijft zich herhalen. 
Veroudering van de bevolking veroorzaakt 
leegstand met algemene verloedering van 
de omgeving tot gevolg Migranten nemen 
de lege hulzen In waardoor hele wijken tot 
getto's uitgroeien. Bij gebrek aan politio
neel toezicht ontstaan eigen wetten en 
gebruiken waarvan steeds meer Illegalen 
gebruik maken om handeltjes op te zetten. 
En ondertussen? Ondertussen ruziën de 
federale ministers Mare Verwllghen 
(Justitie) en Antoine Duquesne (Binnen
landse Zaken) over de benoeming van 
magistraten Door hun gekibbel blijven zo'n 
35.000 regulahsatledosslers van hier ver
blijvende Illegalen onbehandeld liggen. De 
beschuldigingen gaan over politiek favorls-
tlsme en over parketmagistraten uit zwaar

belaste rechtsgebieden met hopeloos veel 
achterstand ,. 
Het IS komisch hoe deze twee heren, die 
zelf niet bang zijn van een scheve schaats 
als het benoemingen betreft, zich zo bela
chelijk maken. 
Van een foute urbanistlsche aanpak In een 
Brusselse wijk naar Justitie, het lijkt een te 
grote sprong. Het resultaat Is hetzelfde: 
burgers ervaren de onmacht van politici als 
een aanslag op hun veiligheid. Het gevoel 
van bescherming waarop zij recht hebben 
gaat op in twijfel en angst, zowat de beste 
argumenten om extremistische partijen 
achte.ma te lopen 

Er zit iets scheef aan onze maatschappij 
'Beangstigend' titelde Dirk Achten zijn ont
leding van de crisis van het rechtssysteem 
In België (De Standaard, 25 april). 
Een angst die uit vele tekorten groeit. Hoe 
Is het toch mogelijk dat de gewone werk
nemer niet meegeniet van de economi
sche herleving terwijl de overheid niet in 
staat Is om fraudeurs te vatten? Hoe lang 
wil de brave burger nog aanvaarden dat 
vele soorten criminaliteit onbestraft blijven 
terwijl hij 50.000 fr. boete riskeert als hij z'n 
kijk- en luistergeld vergat te betalen? 
De tijd IS rijp om over de partijgrenzen 
heen een antwoord op de vele vragen te 
geven. 

Maurlts van Liedekerke 



Man, is dit uw blad niet? 
Een Brits onderzoek wijst uit dat 
mannenbladen mogelijk verantwoordelijk 
zijn voor nogal wat zelfmoorden onder die 
mannen. De bladen geven een dermate 
vertekend beeld van de 'ideale leefwereld' 
voor mannen - snelle wagens, snelle 
vrouwen, snelle kleding - dat nogal wat 
lezers zichzelf gaan beschouwen als 
complete mislukkelingen. 

Een en ander is niet los te zien van de 
gedegradeerde rol van de man in de 
maatschappij in het algemeen. Reactie van 
de hoofdredactie van Ché, totnogtoe 
Vlaanderens enige mannenblad zonder 
expliciet bloot: „De meeste mannenbladen 
(...) lachen net met de onkunde van de man 
ten opzichte van vrouwen." (Uit Het Belang 
van Limburg, 21 apr 00) 

Mui-uis? 
,,De knuffels en dieren in Disney-animaties liebben 
menseiiji<e trel<l<en, inclusief ras. Enkel de knechtjes, 
heipertjes, narren of vijanden spreken met vreemde 
accenten. Spaans of urban black'm de Amerikaanse ver
sie, Surinaams, Limburgs of Vlaams in de Nederlandse 
versie. Deze keuze is wellicht naïef en onschuldig. Ze 
kan in elk geval niet pedagogisch verantwoord wor
den." 

Gelezen in een beschouwend artikel over de D/sneK-filo-
sofie in De Morgen van woensdag 19 april 2000. 

n • DOORDEWEEKS • 

België staat wereldwijd 
veertiende Inzake het alcoholverbruik 
per inwoner Grootste drinkebroers zijn 
de inwoners van Luxemburg. Jaarlijks 
geven we gemiddeld voor ruim 6.500 
f r uit aan alcoholische dranken. 

Drie jongens van 8, 9 en 
13 jaar veroorzaakten een treinramp 
met 1 dode en meerdere zwaargewon
den. De drie bekenden. Mogelijk zullen 
de verzekeringsmaatschappijen voor 
de kosten, geraamd op ruim 100 mil
joen, opdraaien. 

Op een klein jaar tijd is 
het aantal werknemers in ouderschaps
verlof verdubbeld, in februari van dit 
jaar maakten ruim 8.000 jonge ouders 
gebruik ervan. 

PRL-senator Destexhe 
wil een autopsie verplicht maken bij 
elk geval van wiegendood. Dat moet 
het mogelijk maken een nog beter 
voorkomingsbeleid te voeren. 

Een huisbaas in Ham 
bestond het om een videocamera te 
installeren achter een spiegel in de 
badkamer van zijn huurders. 

In de paasnacht gingen 
twee koelwagens van Euro-Vlees te 
Zele in de vlammen op. In een tele
foontje eiste het Animal Liberation 
Front de aanslag op, maar het parket 
heeft zijn twijfels. 

Het Mechels parket 
heeft de klacht tegen Coca Cola gese
poneerd. De wansmaak was veroor
zaakt door een ongevaarlijk teveel aan 
karbonilsulfide. Coca Cola vergoedde 
de slachtoffers. 

Het paasweekeinde was 
met 23 verkeersdoden wel bijzonder 
zwart. 

Samen met politici, 
waaronder Patrik vankrunkelsven, pro
testeerden acteurs tegen de aanwezig
heid van kernwapens in Kleine Brogel. 
Militairen met honden zaten de beto
gers achterna. Ook een acteur uit 'Man 
bijt hond' werd opgepakt... 

Vanaf donderdag 27 
april heeft de federale premier een 
eigen webstek:premierfgov.be 

Tot slot: vorig weekein
de was de kust niet Waals, niet Vlaams 
of niet Belgisch. Ze was Duits ... 
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INBURGERINCSTRAJECT 

Er is in het Vlaams parlement al vaak gede
batteerd over een inburgeringstraject voor 
nieuwkomers. De bevoegde minister van 
Welzijn Mieke Vogels (Agalev) blies nu 
eens warm dan weer koud. Toch kan ze 
niet om het debat heen. Vlaanderen is 
bevoegd voor het onthaal, de opvang en 
integratie van nieuwkomers. Een voorstel 
van decreet om een inburgeringstraject 
voor nieuwkomers in te voeren, werd 
voor het eerst door de VU&ID-parle-
mentsleden Johan Sauwens en Herman 
Lauwers ingediend. Tijdens de huidige 
legislatuur werd dit voorstel nogmaals op 
tafel gelegd door Herman Lauwers en 
Sven Gatz. 

Na de paasvakantie komt het thema aan 
de orde in de commissie Welzijn van het 
Vlaams parlement. De paars-groene-gele 
Vlaamse meerderheid schreef in het 
regeerakkoord de noodzaak om een 'sys
teem van inburgering' op te zetten voor 
nieuwkomers die zich in Vlaanderen vesti
gen. Agalev moest serieus over de streep 
worden getrokken om dat te onderschrij
ven. 
Tot op het laatste ogenblik bleef de partij 
zich tegen een systeem van inburgering 
verzetten. Aangezien Vogels de bevoegde 
minister is en haar partijgenote Ria Van 
den Heuvel de commissie Welzijn van het 
Vlaams parlement voorzit, konden de 
Vlaamse groenen niet met een standpunt 
uitblijven. 

HOE CONSEQUENT IS AGALEV? 

Wat blijkt? Tijdens een persconferentie 
onderstreepte Ria Van den Heuvel de 
nood aan een inburgeringstraject: taalles
sen, maatschappelijke vorming en begelei
ding naar de arbeidsmarkt. 
„Het konijn dat het Agalev-parlementslid 
uit de hoed toverde is van zuivere VU-
makelij", zo stellen VU-voorzitter Geert 
Bourgeois en VU&ID-fractieleider Paul 
Van Grembergen met tevredenheid vast. 
Verleden week aapten de Vlaamse socialis
ten met hun eis om de wegcode te defe-
deraliseren VU&ID na, deze week is het de 
beurt aan de Vlaamse groenen. 
Toch is enig wantrouwen gegrond, zo 
merken Bourgeois en Van Grembergen 
op. Zo wil Agalev de achterban niet voor 
het hoofd stoten. De partij spreekt ter 
zake van een 'stappenplan' en wil op die 
manier pas over twee jaar rond zijn met 
het inburgeringsdecreet. De VU&ID-frac-
tie wil meteen de koe bij de horens vatten. 
,,Elk tijdverlies gaat ten koste van zowel 
de nieuwkomers als de Vlaamse gemeen
schap." En toen op vraag van VU&ID in 
het federale parlement de naturalisatie
wetgeving werd goedgekeurd, weigerde 
Agalev om deze aan het inburgeringstra
ject te koppelen. 

STEUN VOOR ZUIDELIJK AFRIKA 

De Europese Commissie zal 240 miljoen 
frank besteden aan onderzoek naar de 

hervorming van de belastingsystemen in 
zuidelijk Afrika. Deze hervormingen zijn 
noodzakelijk om de financiële gevolgen 
op te vangen van het vrijhandelsakkoord 
tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika. 
De uitvoering ervan wordt gespreid over 
een periode van drie jaar. 
Commissaris Paul Nielson verzekerde 
europarlementslid Bart Staes (VU&ID) 
dat „de Gemeenschap bereid is Botswana, 
Lesotho, Namibië en Swaziland te helpen 
met inachtneming van hun eigen tijdsche
ma en hun eigen prioriteiten." Volgens 
hem heeft het vrijhandelsakkoord vóór 
2006 geen fiscale of financiële gevolgen in 
zuidelijk Afrika. De meeste Zuid-
Afrikaanse tariefverlagingen gaan pas zes 
jaar na de inwerkingtreding van de over
eenkomst in en de meeste belastingveria-
gingen worden ingevoerd aan het einde 
van de overgangsperiode van twaalf jaar. 
De Commissie werkt momenteel nauw 
samen met de zuidelijk-Afrikaanse landen 
voor de opmaak van een hulpprogramma. 
In de eerste fase wordt een ontleding 
gemaakt van de aanpassingen die zich 
opdringen ingevolge de liberalisering van 
de handel. Met deze fase is naar schatting 
240 miljoen fr. gemoeid. Een tweede fase 
omvat een pakket maatregelen voor de 
particuliere sector gericht op de verbete
ring van het concurrentievermogen door 
middel van nieuwe managementtechnie
ken betere werkmethoden en personeels
bijscholing. Tot slot wil de Commissie 
eventueel begrotingssteun verlenen met 
het oog op samenhangende macro-econo
mische programma's. 

VLAANDEREN EN EURO 
2000 

Deze week trekt de politieke wereld zich 
terug op gang. Het wordt afwachten of het 
akkoord dat minister van Binnenlandse 
Zaken Antoine Duquesne (PRL) op Goede 
Vrijdag met de politievakbonden afsloot, 
zal worden nageleefd. De federale rege
ring moet nog uitmaken hoeveel midde
len voor de hervorming worden vrijge
maakt. Een gemotiveerd en geïntegreerd 
politiekorps is noodzakelijk om het snel
recht toe te passen. Het voetbaltornooi 
Euro 2000 komt eraan en zal een belang
rijke test vormen voor het snelrecht van 
minister Justitieminister Mare Verwilghen 
(VLD). 

Duquesne en Verwilghen vormen de 
meest stug rijdende tandem van de paars
groene federale regering. De ministers 
van Institutionele Hervoraiingen Johan 
Vande Lanotte (SP) en Louis Michel (PRL) 
rijden met heel wat meer souplesse. Zij 
zullen een belangrijke rol spelen tijdens 
de nakende onderhandelingen over de 
uitvoering en precisering van het Hermes-
akkoord in de Conferentie voor de 

27 april 2000 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
„Ge ziet hoe ge zult aankomen indien ge u voor niets anders inte
resseert dan in datgene wat de vrouwen tussen hun benen heb
ben" wierp ze mij, ene professor Vermeulen citerend, nog voor de 
voeten, vriend De Liedekerken, alvorens ons Ludwina de sponde-
Geeraerts verliet. Ik heb nog getracht onze echtelijke discussie te 
verbreden en te nuanceren door op te werpen dat - in zoverre ik 
vertrouwd ben met de wonderschone anatomie der vrouwen -
deze heerlijke schepsels helemaal niets tussen hun benen hébben! 

Maar het mocht niet baten. 
„Vermeulen zult gij volgen" riep ze 
nog, onderwijl zoekend naar eieren 
die uit het klokkenspel van Rome 
neerdwarrelden. 

Een en ander was, vriend opper-
schrijvelaar van de Vlaams-nationaal-
ste paarse pers, begonnen met een 
eerder onschuldige discussie over 

internet en vermageren. Het schijnt immers dat één uwer IDBV's -
Interessant Dikke Bulderlachende Vlamingen - in het parlement 

gevraagd heeft om ook internet te installeren in de ziekenhuizen. 
Zij heeft daarmee gehandeld met voorkennis van zaken, want ik 
vernam vorige week dat ze in zo'n hospitaal een groot stuk van 
zichzelf heeft gelaten (zie ook foto getiteld 'VOOR' - 'NA' volgt na 
een voorspoedig herstel). ,,Een gram meer of minder ik zie u altijd 
even graag" liet ik mijn eega weten. „Wat bedoelt ge met een 'gram 
minder', Geeraerts?" was de wedervraag die neerkwam op een 
onverholen oorlogsverklaring. En zo komt het. De Liedekerken, 
dat ik nu het haasje ben. 
Uw knorrige. 

De Gele Geeraerts 
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Staatshervorming (Costa). Het Hermes-
akkoord handelt over de verdere defede-
ralisering van Landbouw en Buitenlandse 
Handel. Die defederalisering wordt in de 
steigers gezet terwijl de federale regering 
uitpakt met een 'Belgische imagocampag
ne'. 

Voor de federale regering moet Euro 2000 
één van de paradepaardjes worden van 
deze campagne. Vlaams minister van 
Buitenlandse Handel Johan Sauwens 
(VU&ID) wachtte niet af tot de federale 
regering 'eventueel' ter zake overleg zou 
plegen met de gewesten. De Vlaamse 
minister kondigde zelf een initiatief aan. 
„Euro 2000 is voor Vlaanderen een ideaal 
visitekaartje", zo voorspelde hij in de 
marge van zijn bezoek aan Palestina en 
Jordanië. Johan Sauwens biedt ruim 300 
bedrijfsleiders een gratis ticket aan voor 
één van de Euro-2000-voetbalmatchen. 
Op die manier kunnen zakelijke contacten 
met Vlaamse bedrijfsleiders tot stand 
komen. Vooral bedrijven uit Europa en 
Zuid-Airika worden uitgenodigd. In 2006 
wil Zuid-Afrika immers het wereldkam
pioenschap voetbal organiseren. Het bud
get voor het project - geraamd op enkele 
tientallen miljoenen - wordt door Export 
Vlaanderen uitgetrokken. 

HOE PENSIOEN 
UITBETALEN? 

De federale regering zoekt koortsachtig 
naar middelen om de pensioenuitgaven te 
financieren. Vanaf 1 juli aanstaande wordt 
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
met om en bij de 1000 fr. opgetrokken. 
Federaal minister van Sociale Zaken Frank 
Vandenbroucke (SP) wil begin 2001 een 
inkomensgarantie voor alle ouderen 
invoeren. Aan beide operaties wordt een 
bedrag van bijna 2 miljard fr. gekleefd. 
2001 moet een 'magisch' jaar worden 
voor de federale regering. Dan moet ook 
beslist worden over de belastinghervor
ming (zie hiernaast) en over fiscale auto
nomie in ruil voor meer geld voor het 
onderwijs. Allerlei groepen werknemers, 
zoals de leerkrachten, dringen bovendien 
op een hoger loon aan. Waar geld mee 
gemoeid is, komen de communautaire 
tegenstellingen om de hoek kijken. Zo 
dringen de ouderverenigingen niet enkel 
aan op een verhoging van het pensioen, 
maar ook op een door de Vlaamse rege
ring uitgetekende zorgverzekering. En 
ook die zou vanaf 2001 ingevoerd wor
den. 

Intussen is men nauwelijks in staat de 
pensioenen ordentelijk uit te betalen. In 
dit land wordt zowat een derde van de 
pensioengerechtigden per postassignatie 
uitbetaald. Dü houdt zowel voor De Post 
als voor de ouderen een serieus veilig
heidsrisico in. Bij een overval op een post

kantoor in Lommei werd 8 miljoen fr. 
voor de uitbetaling van pensioenen buit 
gemaakt. Het is reeds de derde maal dat 
dit postkantoor overvallen wordt. Komt 
daar nog bij dat het prijskaartje van een 
uitbetaling per post sowieso erg hoog 
oploopt. 

VU&ID-kameriid Frieda Brepoels wil dat 
deze 'verouderde' methode herzien 
wordt. Ze acht de huidige wijze van uit
betaling niet in overeenstemming met de 
„bijzondere inspanningen die overal gele
verd worden om zoveel mogelijk betaal-
verrichtingen elektronisch te laten verlo
pen." Blijkbaar, zo steft de VU&ID-fractie-
leider vast, mag aan de verworven rechten 
van De Post niet geraakt worden. 

Media hebben 
geen hart voor 

Afrika... 

* n e Kamer- en Senaatsfractie van VU&ID hield verleden 
week woensdag een persconferentie over de door 

de federale regering aangekondigde fiscale hervorming. De 
lasten op arbeid moeten omlaag en de fiscale fraude beter 

aangepakt. 

Federale regering 
vergeet fiscale fraude 

Bij de publieke opinie leeft de overtuiging 
dat nu en in de toekomst minder belastin
gen zullen worden betaald. Die verwachting 
wordt althans door de paarsgroene federale 
regering gecreëerd. Federaal minister van 
Financiën Didier Reynders (PRL) wil reeds in 
2001 een globale hervorming van de perso
nenbelasting doorvoeren. Daarbij wordt aan 
een algemene verlaging van deze belasting 
gedacht. De VU&ID-fracties in Kamer en 
Senaat vragen zich af hoe de federale rege
ring dat ziet te financieren. IVlinister 
Reynders citeert bedragen van om en bij de 
100 miljard f r In de ons omringende landen 
waar gelijkaardige, spectaculaire belastings-
vermindenngen in het geding zijn, kijkt men 
tenminste tegen een gezonde begroting 
aan. Dat doet zich in België niet voor 
„Voor onze fracties", zo benadrukten de 
VU&ID-kamerleden Geert Bourgeois en Fons 
Borginon en senator Vincent Van 
Quicicenborne, ,,blijft de schuldafbouw een 
belangrijke prioriteit." Tot nu toe kon de 
federale regering ook geen doordachte 
oplossing bieden voor de het probleem van 
de vergrijzing en dus de financiering van de 
stijgende pensioenuitgaven. Daarnaast zijn 
er ook de kosten voor een betere werking 
van het overheidsapparaat, van politie en 
Justitie, van de NMBS en van nog veel 

meer.. Kortom: de aangekondigde belas
tingshervorming van de federale regering 
mag ambitieus klinken, ze wordt tegelijk met 
de natte vinger voorbereid. VU&ID vraagt ter 
zake een doordachte voorbereiding en een 
stapsgewijze hervorming. Op die manier kan 
ook het parlement bij de hervorming wor
den betrokken. Overigens mag de inbreng 
van de deelstaten niet ontzien worden. 
Vlaanderen wil begin 2001 fiscale autonomie 
verwerven. Daartoe hoort een gedeeltelijke 
defederalisering van de personenbelasting. 
De federale regering aast op een algemene 
hervorming van de personenbelasting. Hoe 
vallen beide te rijmen? 
Overigens kan ook over die zogenaamde 
algemene belastingsverlaging een boompje 
worden opgezet. De liberalen willen dat 
iedereen daar beter van wordt. Minister 
Reynders appelleert immers aan de verho
ging van het belastingsvrije minimum. ,,Een 
bijzonder dure maatregel", zo voorspelt 
VU&ID, ,,die bovendien geen gericht fiscaal 
inkomensbeleid toelaat." in die zin wordt 
beter met heffingskortingen gewerkt die 
het inkomen van bepaalde groepen als seni
oren opwaarderen. 

De Vlaamse democratische nationalisten vin
den bovendien dat „de actief werkende 
middenklasse - waarvan onze maatschappij 

bijzonder veel vraagt - best een duwtje In de 
rug mag krijgen." Vandaar dat in de eerste 
plaats de fiscale druk op arbeid hoort te ver
minderen. Dat kan door een betere Inning 
van de bestaande belastingen Geschat 
wordt dat de federale schatkist niet minder 
dan 550 miljard fr door fiscale fraude derft. 
En toch rept paarsgroen met geen woord 
over actieve bestrijding van deze fraude. 
,,De toestand bIj de fiscale administratie is 
desastreus en ronduit hailucinant. Er is de 
malaise bij het personeel, de onbegrijpelijke 
onderbezetting, slechte hulsvesting en het 
achterhaald en erbarmelijk materieel waar
mee vele ambtenaren moeten werken. 
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de invor
dering en de controle van de belastingen " 
Minder fiscale druk op arbeid kan ook bevor
derd worden door wat men noemt de 
'grondslagverbreding'. Het gaat er om dat 
meer categorieën van mensen meerdere 
soorten belastingen betalen. Dat wordt 
mogelijk door bijv. eens na te gaan welke 
soorten fiscale vrijstellingen eventueel 
geschrapt kunnen worden. Een andere 
methode bestaat erin een milieuvriendelij
ker belastingsstelsel uit te werken. Denken 
we daarbij aan een C02-energieheffing bin
nen een Europees kader. ,,VU&ID heeft de 
indruk dat de vergroening van ons belas
tingsstelsel niet de hoogste prionteit is. Met 
de verschuiving van lasten op arbeid naar 
andere belastinggrondslagen zoals een ver
keersbelasting houdt de federale regering 
nauwelijks rekening." VU&ID vraagt tevens 
dat zou worden nagedacht over een belas
ting op meenwaarden.,,Kunnen er geen ini
tiatieven genomen worden om een verbre
ding van de globale belastingsheffing in de 
richting van belasting op inkomsten uit spa
ren en beleggen te realiseren' Dit mag 
evenwel niet leiden tot dubbele belastings
heffing en dus geen heffing op het kapitaal 
zelf." (evdc) 
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Claude Eerdekens is een trouw lezer van 
Test Aankoop (zie ook WIJ, 20 april jL). Hij 
vond in het blad opnieuw stof voor een 
parlementaire vraag en wel eentje over 
hamburgers. Test Aankoop had ontdekt dat 
nogal wat voorverpakte hamburgers geen 
rundvlees bevatten, maar vooral kip. „De 
benaming 'hamburger' lijkt bijgevolg 
misleidend: ter wille van de behoorlijke 
voorlichting van de consument zou men 

dus de termen 'chickenburger' of 
'kipburger' moeten gebruiken" luidde de 
argumentatie van de vertegenwoordiger 
des volks. „Overweegt u maatregelen te 

treffen om een correcte etikettering te 
bereiken die de koper niet op het verkeerde 
been zet met betrekking tot de aard van het 
product?" vroeg hij aan minister van 
Volksgezondheid Magda Aelvoet. Deze 
laatste, die bij het horen van het woord 
'kip' nog altijd op de rand van een 
zenuwcrisis komt te staan, gaf het PS-
kamerlid gelijk en beloofde de Economische 
Inspectie te zullen inschakelen. 

• WETSTRAAT ^ 

r\ e groene ministers IVlagda Aelvoet en Vera Dua 
treden nog niet op in liet dossier van giftig 

geïmpregneerd liout. Van deze excellenties mag 
nochtans worden verwacht dat ze snel en 

doortastend handelen als ook maar enige twijfel 
over de bedreiging van de volksgezondheid 

bestaat. 

Weten groene 
ministers van welic 
hout pijien malcen? 
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Federaal minister van Volksgezondheid 
Magda Aelvoet (Agalev) en haar Vlaamse 
collega, minister van Leefimilieu Vera 
Dua, passen vooralsnog het 'voorzorgs
principe' niet toe. Een mooi principe dat 
blijkbaar niet in elk dossier van toepassing 
is. En dus ook niet ten aanzien van het gif
tig geïmpregneerd hout. 

EEN CIFTICE AFVALBERG 

Iedereen kent de tuinhuisjes, schuttingen, 
carports en houten speeltuigen met de 
lichtgroene schijn. Het hout dat hiervoor 
gebruikt wordt, is geïmpregneerd of 
behandeld met giftige wolmanzouten. Dat 
doet men om de levensduur van het hout 
aanzienUjk te verlengen. Wolmanzouten 
bevatten evenwel kankerverwekkende 
stoffen zoals arseen en chroom Vl-verbin-
dingen. Dit zijn, zoals dat heet, stoffen van 
'klasse 1'. Dat betekent dat er voldoende 
aanwijzingen zijn voor het rechtstreeks 
verband tussen de blootstelling aan deze 
stoffen en het ontstaan van kanker 
„Geen probleem." Zo beweren de produ
centen. „Het komt erop aan dat het pro
duct in voldoende mate wordt ingebracht 
en vooral grondig wordt gefixeerd. Als het 
procédé goed is uitgevoerd kan er vrijwel 
niets vrijkomen" Wetenschappelijke stu
dies spreken dit echter tegen. Er komt hoe 
dan ook, weze het vaak in kleine hoeveel
heden, een deel van de giftige producten 
vrij, vooral in contact met water en grond
water Bovendien geeft de sector zelf toe 
dat niet door elke producent even zorg
zaam wordt omgesprongen met de 
gevaarlijke stoffen. Bij een bodemonder
zoek uitgevoerd door de Bond Beter Leef
milieu (BBL) bij zes impregneerbedrijven, 
werd bij drie onder hen de wettelijke 
waarde voor arseen overschreden. En dan 
wordt nog geen rekening gehouden met 
de problemen die ontstaan als de levens
duur van het hout eindigt en wordt omge
zet in houtafval dat op zijn beurt wordt 
verbrand of gebruikt als grondstof Bij een 
verbranding in houtkachels, open lucht of 

elektriciteitsovens worden enorm veel gif
tige stoffen in de lucht geblazen. Zoniet 
worden de houtsnippers gebruikt als 
grondstof voor spaanderplaten en worden 
ze onherkenbaar om op termijn toch als 
gewoon houtafval te verbranden. 

NEDERLAND VERBIEDT... 

Meerdere wetenschappers hebben vol
doende aangetoond dat er enorme risico's 
gepaard gaan met het impregneren van 
hout en het versnipperen van geïmpreg
neerd hout. Zo oordeelde ook de Neder
landse Raad van State die op 19 augustus 
1998 het verder 'schetteren' of versnippe
ren van geïmpregneerd hout verbood. Het 
hout moet er worden behandeld als 
gevaariijk afval. Bovendien keurde de 
Nederlandse Tweede Kamer een motie 
goed waarin de regering verzocht wordt 
de verduurzaming van hout met wolman
zouten stop te zetten. Aan dit laatste werd 
voorlopig geen gevolg gegeven omdat het 
in strijd zou zijn met de Europese concur
rentieregels. Nochtans is in Denemarken, 
een andere EU-lidstaat, het gebruik van 
wolmanzouten om het hout te verduurza
men wel degelijk verboden. 
De Nederiandse overheid is bovendien 
niet consequent met de eigen regelgeving. 
Het versnipperd geïmpregneerd hout 
mag dan al niet gebruikt worden als grond
stof in eigen land, de Nederlandse over
heid verleent nog steeds vergunningen om 
houtsnippers naar andere Europese lan
den, waaronder Vlaanderen, uit te voeren. 
Het wordt o.a. op grote schaal door een 
bedrijf uit West-Vlaanderen gebruikt als 
grondstof voor spaanderplaten. 

ONBEANTWOORD 

Reeds op 12 december 1999 ondervroeg 
VU&ID-kamerlid Els Van Weert federaal 
minister Magda Aelvoet over deze zaak. 
„Bent u op de hoogte van de invoer van 
giftige houtsnippers? Heeft u plannen om 
deze als grondstof te verbieden?" De 

VU&ID-kamerliö Els Van Weert ondervroeg federaal minister van volksgezondheid Magda Ael
voet meerdere malen over het gebruik van giftig geïmpregneerd hout. De minister gaf niet 
thuis Ondertussen spelen kindéren In houten speeltuigen die zeker met een kankervenvek-

kend middel zijn behandeld. Nederland venverkt resten van dit behandeld hout als gevaarlijk 
afval. Of voert ze uit naar Vlaanderen... 

minister beloofde de zaak te onderzoeken 
en overleg met de gewesten te plegen, 
daar deze voor het afvalbeleid bevoegd 
zijn. Els Van Weert ondervroeg Magda Ael
voet later nog twee maal - in februari en 
april 2000 - over de stand van zaken in dit 
dossier. Steeds weer moest de minister 
van Volksgezondheid het antwoord schul
dig blijven, allerlei excuses werden ter 
verschoning aangehaald. 

GROENEN VAN GEDACHT VERANDERD? 

In elk geval is duidelijk dat zelfs een 
'groene' minister van deze op het eerste 
gezicht ernstige zaak geen prioriteit 
maakt. En dit ondanks het feit dat haar 
partijgenoten en specialisten Johan Mal
corps en Vera Dua - destijds senator, van
daag Vlaams milieuminister - tijdens de 
vorige legislatuur met een Lijvig dossier 
naar Vlaams Parlement en Senaat trokken. 
Daaruit besloten ze in een voorstel van 
resolutie dat er voldoende aangetoond 
was dat er risico's voor de volksgezond
heid en voor het milieu aan het impreg
neren van hout en het verwerken van 
bewerkt houtafval verbonden zijn. Ze 
vroegen bijgevolg - en terecht - een batte
rij van maatregelen waaronder een 
onmiddellijk verbod op het gebruik van 
geïmpregneerd hout voor speeltuigen en 
een gefaseerde aibouw van het gebruik 
van arseen- en chroomhoudende houtver-
duurzamingsmiddelen. 

NU AQIE GRAAG! 

Tijdens een hoorzitting over de problema
tiek in het Vlaams Parlement stelde de 
directeur van Febelhout -. „Ik streef reeds 
tien jaar naar meer milieuvriendelijke toe
passingen van houtverduurzaming. De 
sector is bereid ieder milieuvriendeUjk ini
tiatief te ondersteunen en het in de prak
tijk toe te passen" 

Dit houdt een uitgestoken hand van de 
sector naar het beleid in. Waarom kunnen 
de groene ministers na negen maanden 
regeren nog geen acties, laat staan resulta
ten in dit dossier voorleggen? 
Er is genoeg gestudeerd en bestudeerd, er 
liggen voldoende rapporten ter tafel die 
aantonen dat verduurzaamd hout nu en 
zeker de volgende decennia een belang
rijk probleem steft en zal blijven stellen. 
Als men weet dat arseen een niet-afbreek-
bare stof is, dan betekent dit dat elke mil
ligram arseen vroeg of laat in het milieu 
terecht komt. Bijgevolg stijgt dus ook de 
totale hoeveelheid giftige stof elk jaar 
zolang giftige impregneermiddelen 
gebruikt worden. 

Uitstel maakt het probleem elke dag erger. 
Daarom vraagt Els Van Weert een onmid
dellijk verbod op het gebruik van geïmp
regneerd hout voor kinderspeeltuigen. 
Een grondige evaluatie van het gebruik 
van de giftige houtverduurzamingsmidde-
len en een afbouw van arseen en chroom-
houdende middelen zoals vandaag in 
Denemarken en Duitsland reeds het geval 
is. Een grondige controle van alle behan
delingsstations, zodat snel kan ingegre
pen worden bij overtredingen en onvoor
zichtig omspringen met de giftige stoffen. 
Er moet bovendien een einde gesteld wor
den aan het gebruik van giftige houtsnip
pers (o.a. uit Nederland) als grondstof 
voor spaanderplaten. Dat hoort gepaard 
te gaan met het ondersteunen van weten
schappelijk onderzoek naar milieuvrien
delijke alternatieven en een strikte contro
le op de verbranding van geïmpregneerd 
hout. 

'De toekomst is groen', zo luidde de ver
kiezingsslogan van Agalev Het geïmpreg
neerd hout laat Agalev evenwel buiten 
beschouwing. 

En toch legt dit hout een hypotheek op de 
toekomst. Aan de ministers om meteen in 
te grijpen. 
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N u zondag30 april a.s. vindt het 63ste Vlaams 

Nationaal Zangfeest plaats in het Antwerps 

Sportpaleis. Er zal bijzondere aandacht worden besteed 

aan de problematiek 'Brussel & Vlaams-Brabant'. 

Bovendien wil ANZ-voorzitter Hugo Portier enkele 

politieke, maatschappelijke en economische vraagstukken 

belichten. 

4 ACTUEEL ^ 

Brussel blijft voor meningsverschillen zor
gen binnen de Vlaamse beweging. Ook in 
de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging, 
waar sommigen Brussel willen loslaten in 
ruil voor de stap naar onafhankelijkheid. 
En dat op een moment dat vooral de 
Vlaamse jeugd een groeiende interesse 
voor de hoofdstad opbrengt. Zo gaan 
steeds meer Vlaamse jongeren en gezin
nen in Brussel wonen. Al mag die trend 
niet overroepen worden. Temeer, daar de 
Vlaamse publieke opinie niet echt warm 
loopt voor het politieke reilen en zeilen in 
de hoofdstad. ,,De roep 'Vlaanderen laat 
Brussel niet los' dreigt langzaam, maar 
zeker te verstommen", zo merkt Hugo 
Portier, voorzitter van het Algemeen 
Nederlands Zangverbond (ANZ) op. „De 
vastberadenheid ter zake maakt stilaan 
plaats voor twijfels en onverschilligheid." 

BRUSSEL EN VLAAMS-BRABANT 

Tijdens het 63ste Vlaams Nationaal Zang
feest wil het ANZ een duidelijke en 
ondubbelzinnige boodschap over Brussel 
brengen. „Wie Brussel prijsgeeft, geeft 
Vlaams-Brabant prijs! Wie Vlaams-Brabant 
prijsgeeft, geeft een vrijbrief aan de onge
controleerde kolonisatiedrang van de 
francofonie." 

Het ANZ en het Taal Mie Komitee (TAK) 
sporen middels een motie alle Vlaamse 
mandatarissen van het Vlaams parlement, 

de federale Kamer van Volksvertegenwoor
digers, de Senaat en de Brusselse hoofd
stedelijke raad aan om blijvend te ijveren 
voor de vrijwaring van de Vlaamse belan
gen in de hoofdstad en in Vlaams-Brabant. 
„Op 8 oktober 2000 zullen de Vlaamse 
mandatarissen opnieuw dingen naar het 
vertrouwen van de kiezer." Het ANZ acht 
dit vertrouwen slechts waardig wanneer 
de verkiesbaren de motie met Vlaamse 
eisen ondertekenen. Daartoe horen de 
splitsing van het kiesarrondissement en 
het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde en de defederalisering van 

Het is een rechtstreekse investering in de 
verdere uitbreiding van Brussel, waarvoor 
Vlaanderen de financiële middelen mag 
aanreiken." Tot slot stuurt de vereniging 
aan op de bevoegdheid van Vlaanderen 
over de luchthaven van Zaventem, op fis
cale autonomie en op de volledige split
sing van de Sociale Zekerheid. Dit alles 
acht het ANZ in het belang van Halle-Vil-
voorde. In een begeleidende brief aan alle 
Vlaamse mandatarissen schrijven Hugo 
Portier en Bart De Valck (TAK): „Vlaamse 
mandatarissen die deze motie onderschrij
ven, geloven echt in de ontwikkelingskan-

Zangfeest in teken 
van Brussel 

en Vlaams-Brabant 
de gemeente- en provinciewet. Het ANZ 
staat ook voor een doorgedreven taal- en 
integratiepolitiek. Daaronder wordt een 
inburgeringsplicht verstaan „zowel tegen
over migranten als tegenover anderstalige 
Belgen". Dit alles wordt gekoppeld aan de 
uiteindelijke verdwijning van de facilitei
ten. Het ANZ hecht ook heel wat belang 
aan het Gewestelijk Expresnet dat „in zijn 
huidige vorm moet worden afgewezen. 

sen van Brussel en Vlaams-Brabant birmen 
een zelfstandig Vlaanderen." 

RODENBACH 

ANZ-voorzitter Hugo Portier zal tijdens 
een krachtige toespraak de problematiek 
Brussel en Vlaams-Brabant aankaarten. 
Professor Erik Ponette zal deze gedachte 
onderstrepen en er een korte boodschap 

over de splitsing van de Sociale Zekerheid 
aan toevoegen. Ook gewezen CVP-volks-
vertegenwoordiger Herman Suykerbuyk 
werd uitgenodigd om zijn visie rond het 
amnestievraagstuk weer te geven. 
Dit alles gaat zoals de traditie het wil 
gepaard met samenzang. Het ANZ heeft 
voor een feestelijk programma gekozen. 
Het wordt overigens uitkijken naar het 
Guldensporen Kwartet dat een Renaissan
ce-suite zal brengen en de prachtige 
'Psalm' van Rodenbach zal vertolken. 

(evdc) 

°» 63ste Vlaams Nationaal Zangfeest 
op zondag 30 april om 14 u. 30 in 
het Antwerps Sportpaleis. Men kan 
met Zangfeestbussen naar het gebeu
ren. Ter plaatse wordt in kinderop
vang voorzien. Voor alle info: 
03/237.93.92. 

ANZ-voorzltter 
Hugo Portier 
zal de Vlaamse 
politici tijdens 
het 63ste 
Vlaams Natio
naal zangfeest 
oproepen de 
Vlaamse belan
gen In Brussel 
en Vlaams-Bra
bant te behar
tigen. 
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Een mobillteitsbeieScl voor en door Vlaanderen 
De Franstalige reacties op het voorstel tot regionalisering 
van de verkeersregiennentering waren al even voorspel
baar als dom. Vlaanderen wil nneer regionaliseren om te 
regionaliseren, dixit Hasquin. Rationele argumenten vin
den we in zijn betoog niet terug. Anderen proberen het 
idee af te schieten door het aanhalen van zogenaamde 
ridicule toestanden waartoe een regionalisering zou lei
den. Hoewel het merl<waardig Is vast te stellen dat dit 
voorstel komt van een partij die tijdens de Octopus-onder
handelingen geen oor had voor onze eis voor een defe
deralisering van de verkeerspolitie, steunt VU&ID uitdruk
kelijk het voorstel van Vande Lanotte en Stevaert. Laat 
hierover geen twijfel bestaan. 

De Vlaamse minister voor Mobiliteit Is blijkbaar na negen 
maanden al tot de vaststelling gekomen dat hij zijn ambi
tie om het aantal verkeersslachtoffers met één derde te 
verminderen niet kan realiseren gezien er geen sprake Is 
van een gezamenlijke aanpak op alle beleidsniveaus. Om 
Vlaanderen de kans te geven een alomvattend mobiliteits
beleid te voeren is er meer nodig Veel meer 
De gewesten voeren een verkeers- en vervoersbeleid maar 
treden niet op met dezelfde snelheid, prioriteiten en 
omvang. De aarzelende en zelfs afwijzende houding van 
onze zuiderburen spreekt boekdelen als het erop aankomt 
een kordaat en repressief beleid te voeren. Denken we 
maar aan de r'aatsing van onbemande camera's, het rij
bewijs met pu.,Len, het inhaalverbod voor vrachtwagens.. 
Een efficiënt mobiliteitsplan dient rekening te houden 

met de bestaande economische en geografische situatie. 
De bezettingsgraad en de structuur van het wegennet in 
de gewesten is gewoonweg niet te vergelijken. Dit vereist 
een eigen aanpak. 
In Vlaanderen grijpt het probleem van de verkeersslacht
offers veel sterker aan. De cijfers liegen er niet om. Waar
om zou Vlaanderen niet over eigen instrumenten mogen 
beschikken om aan dit probleem het hoofd te bieden? Elk 
slachtoffer is er één teveel. Dat Vlaanderen zijn ambities 
voor een veiliger verkeer met zou kunnen waarmaken 
omwille van de Franstalige halsstarrigheid Is schrijnend en 
ontoelaatbaar. Indien Vlaanderen voor zijn eigen wegen 
een verkeersreglement wil dat meer nadruk legt op ver
keersveiligheid, dan moet dat kunnen De wegbeheerder 
bepaalt het reglement en ziet toe op de naleving. Een ver-
keersveiligheldsbeleld staat of valt immers met een goed 
handhavingsbeleid waarin preventieve en repressieve 
maatregelen elkaar aanvullen en versterken. Daarom moe
ten de gewesten de opbrengst van de boetes uitgeschre
ven op hun grondgebied zelf kunnen innen. 
Overheveling van de politionele bevoegdheden is in dit 
verband een logische en noodzakelijke stap. Een stap die 
Vande Lanotte en Stevaeri: niet doen .. Net zoals een 
regionalisering van de verkeersfiscaliteit trouwens. Op die 
manier kan een gericht beleid, aangepast aan de regiona
le noden, uitgevoerd worden Wat sommigen ook bewe
ren, dit is onder geen beding tegenstrijdig met de uitwer
king van een strakke Europese basisreglementering. 

De gewesten moeten daarenboven in staat zijn een effi
ciënt investenngsbeleid te voeren. Investeringen moeten 
in de eerste plaats gericht zijn op een verhoging van de 
veiligheid en mogen geen bijkomend verkeer genereren. 
Naast een inhaaloperatie voor de financiering van het ach
terstallige onderhoud van de Vlaamse wegeninfrastruc
tuur, is er dringend nood aan overheveling van federale 
middelen naar het Vlaamse Gewest. De situatie is immers 
hybride. De mobiliteitsgroei brengt voor de federale over
heid steeds meer geld in het laatje; het overgrote deel van 
de Infrastructuuruitgaven situeert zich echter op het 
niveau van de gewesten 
De federale overheid heeft haar 
coördinerende functie op vlak van 
mobiliteit nooit opgenomen, erger 
nog, zij heeft geen oren naar de ver
zuchtingen van de gewesten. De 
reactie van minister Durant op het 
voorstel voorspelt ook al met veel 
goeds. Deze afwijzende houding zal 
de vraag tot regionalisering enkel 
maar versterken. De tijd dringt. Het is 
letteriijk van 'levensbelang'. 

Frieda Brepoels 
De auteur is voorzitter van de kamerfractie van VU&ID en 

lid van de commissie Infrastructuur en Verkeer. 
(De tribune verscheen eerder ook in de Financieel Econo

mische Tijd van donderdag 20 april jl.) 
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T n 1902 verscheen in Engeland 'Heart of Darkness', 

een roman die zich in Kongo, de kolonie van Leopold 

afspeelt. Daarin beschrijft foseph Conrad de 

weerzinwekkende terreur en uitbuiting van de negers. En 

noteert:,, Blanke ontdekkingsreizigers hebben maar één 

doel, het land beroven van zijn rijkdom zoals inbrekers 

een brandkast." Maar de werkelijkheid was nog 

schrijnender 

WIJ-REEKS • 

„De walgelUke 

gruwelijkheden 

waarmee 

Leopold zUn 
rubberfortuln 

verdiende." 
UK de 

'New York 

American', 

10 dec. 1906. 
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Toen op 30 juni I960 Boudewijn I in 
Leopoldstad de onafhankelijkheid van 
Belgisch Kongo uitriep, zei hij: „De onaf
hankelijkheid van Kongo is het resultaat 
van het werk dat het genie van Leopold II 
ontwoqjen had, dat hij met taaie moed 
ondernomen had en dat door België met 
grote volharding werd voortgezet. 
Leopold II, wiens groot werk vandaag zijn 
bekroning vindt, staat voor u niet als een 
veroveraar, maar als de overbrenger van 
de beschaving." 

SATAN. 

We weten niet wie Boudewijn deze woor
den had voorgeschreven, maar de koning 
was in ieder geval slecht geïnspireerd om 
de figuur van een der meest omstreden 
vorsten van de 19de eeuw als een symbool 
van onze beschaving te verheerlijken. Wij 
willen het dan niet hebben over de vrou
wenloper Leopold, wiens buitenechtelijke 
avonturen in heel Europa bekend waren. 
En evenmin over de Leopold die als een 
autocraat wilde regeren en dat ook deed 
telkens hij er de kans toe kreeg. 
Het was ook Leopold II die de bisschop 
van Gent onder druk zette om maatrege
len te nemen tegen Adolf Daens, omdat 
de pastoor een dubbel gevaar betekende: 
naast een democratisch ook een flamin-
gantisch... 

Max Buhler noemde Leopold de 
'monarch met de uitgesproken anti-demo
cratische denkwijze'. En keizer Willem II 
noteerde het woord van Cecil Rhodes, 
nochtans een man die bij de verovering 
van zuidelijk Afrika voor de Britten weinig 
scrupules aan de dag legde, toen hij na 
een onderhoud met de Belgische koning 
zei: „Ik het met Satan gesproken." 
De omstandigheden én de feiten die 
Leopold tot alleenheerser van Kongo 
maakten, zijn bekend. We vatten ze in het 
kort samen. 

Leopold II had van zijn vader de expansie
drang meegekregen. Tegen beter weten in 
had hij de mislukte vestiging in Guatemala 
voor de Senaat verdedigd, dat voorspelde 
weinig goeds. 

In een Europa waar de grote mogendhe
den - vooral Engeland en Frankrijk - grote 
gebieden onder hun koloniaal gezag 
brachten, droomde hij ervan België een 
graantje te laten meepikken. In juU 1875 
gaf hij de Britse gezant Lumley te kennen, 
dat hij belangstelling had voor Nieuw 
Guinea, Dat lag echter te dicht bij de 
Australische invloedssfeer. Als kroonprins 
al had hij gedroomd van vestigingen in 

China, en dacht nu aan de Fihppijnen en 
Tonkin. Uiteindelijk richtte hij zijn blik 
naar Afrika. 

DRIE ETAPPEN 

In de verovering van Kongo ging Leopold, 
om de groten niet wakker te maken, sluw 
te werk. De zaak verliep in drie etappen. In 
1876 riep hij in Brussel een Conférence 
Internationale de Géographie bijeen, 
daaruit volgde de stichting van de 

In 1887 gaf de Belgische staat de koning 
een persoonlijke lening van 10 miljoen fr. 
In 1890 een tweede lening, dit keer van 25 
miljoen! In de overeenkomst stond ver
meld dat als de lening na 10 jaar niet was 
terugbetaald België de kolonie zou ver
werven. 

Ondertussen hadden zich aan de evenaar 
zeer erge feiten afgespeeld die hier beetje 
bij beetje bekend geraakten, maar slechts 
ingewijden wisten dat Leopold in 1896 bij 
geheim decreet het Kroondomein had 
opgericht. AUe winsten van rubber en 
ivoor gewonnen op dat 'domein', één 
achtste van het Kongolese gebied, gingen 
rechtstreeks naar de koning. 
Zowel over de bedoelingen van de koning 
als over de gruwelen die in Kongo gebeur-

Satan, afstotelUk, 
wild beest... Goud, macht en 

vrouwen (3) 

Association Internationale Africaine, een 
vereniging voor de ontdekking en verove
ring van Centraal Afrika. Begin 1878 kwam 
het bericht dat Henry Morton Stanley de 
monding van de Kongostroom had 
bereikt. Daarop nodigde Leopold de Britse 
ontdekkingsreiziger uit om voor hem te 
werken. Die aanvaardde het voorstel en 
sloot bij zijn tweede tocht verdragen met 
vierhonderd stamhoofden. In 1884 had te 
Berlijn de Afrika-Conferentie plaats. De 
IntematiorMle Maatschappij van Kongo, 
waarvan Leopold voorzitter was, werd als 
eigenaar van Kongo erkend. De grenzen 
werden vastgelegd, evenals de neutraliteit, 
het verbod op slavenhandel en de vrijheid 
van handel en scheepvaart. Op 26 april 
1885 machtigde het Belgisch parlement 
Leopold ertoe de soevereiniteit over 
Kongo op zich te nemen. Op de conferen
tie ter bestrijding van de slavenhandel 
kreeg de koning het recht om tol te heffen. 
Dat was nodig want de infrastructuurwer
ken in dit 'maagdelijk continent' kostten 
handenvol geld en hadden de koning op 
de rand van het bankroet gebracht. 

De rubberen slang (Leopold lil slaat toe. 
Cartoon uit het begin van vorige eeuw. 

den en over de financiële zijde van de 
zaak zijn de meningen zeer verdeeld. 
Zonder ons aan interpretaties te wagen 
willen we ons beperken tot een zeer 
beknopte weergave van een drietal 
belangrijke documenten uit die tijd en 
daarnaast enkele uitspraken stellen van 
biografen en tijdgenoten. 

GETUIGENISSEN 

Connor O'Brien, die door de UNO naar 
Kongo gezonden werd tijdens de 
Kantagacrisis van de jaren zestig, noemde 
in zijn boek 'Mission in Katanga' Leopold 
II „de meest afstotelijke Europese 
monarch uit de 19de eeuw". Deze uit
spraak is als het ware een echo van wat er 
aan Angelsaksische zijde over Leopold II 
geschreven werd. Daarom dienen wij ons 
af te vragen: wat werd er geschreven? 
Door wie en waarom? 
Bij dit waarom is er zeker een gedeelte 
Brits imperialisme en Brits supermensge-
voel aanwezig geweest. Rhodes' droom van 
een Brits Afrika van Cairo tot de Kaap, werd 
door de Kongo-Vrijstaat, althans voorlopig, 
teniet gedaan. Want na 1918 zouden de 
Britten Duits-Oost-Afrika in bezit nemen. 
(België kreeg Ruanda en Urundi). 
Bij de beschuldigingen en de morele ver
ontwaardiging is er voorzeker ook een 
deel hypocrisie geweest vanwege een 
natie die in de keuze van de middelen bij 
de verovering van een imperium niet kies
keurig is geweest. Mogen er daarom in 
sommige rapporten, vooral van 
Angelsaksische zendelingen, overdrijvin
gen geweest zijn, dan zijn de Aoov andere 
getuigen vastgelegde feiten nog erg 
genoeg om van een werkelijke verdruk
king en uitbuiting te spreken. 

'Vooral een drietal documenten uit die tijd 
leveren uitgebreide stof om ons een idee 
te vormen van Leopolds bewind in Kongo. 
Vooreerst is er 'Koning Leopolds alleen
spraak' van Mark Twain-, een gepassio
neerde aanklacht tegen het bewind van de 
Belgische koning vanwege de auteur van 
'Tom Sawyer' en 'Huckleberry Finn', in de 
vorm van een satfre. De Engelsman E.D. 
Morel schreef de inleiding. Morel is de 
auteur van het tweede belangrijk Kongo-
document 'Red Rubber', met als onderti
tel 'Het verhaal van de rubber-slavenhan
del in Kongo in het jaar 1906'. 
Een derde belangrijk werk over die 
Kongo-periode was het rapport van de Ier 
Roger Casement die als Brits consul in de 
Kongo-Vrijstaat verbleef. Deze week hou
den wij het bij Mark Twain. 

WILD BEEST 

Mark Twain stond bekend als een vriend 
van de negers, ook in eigen land. In een 
dertigtal bladzijden laat hij de Belgische 
koning te keer gaan tegen hen die zijn 
Kongolees bewind bekritiseren, tegen de 
'kletsers' die alles uitbrengen. Op die 
wijze brengt Twain de misdaden ter spra
ke en noemt telkens de bron: het dagboek 
van een Belgisch beambte, het rapport 
van een missionaris, enz. Hieruit bUjkt dat 
de inheemse bevolking gedwongen werd 
gummi te leveren, dat duizenden omkwa
men in de wouden, dat bij de minste wei
gering gemoord werd, dat mensen de 
rechterhand afgehakt werd, dat mannen 
seksueel verminkt werden en dat de sol
daten de 'trofeeën' moesten tonen aan 
hun blanke chefs om te bewijzen dat ze 
werkelijk mannen gedood hadden. 
Ook de omvang van de terreur blijkt uit de 
cijfers: in een gebied van 40.000 bewoners 
bleven nog amper 6.000 mensen over. 
Twain is niet mals in zijn beoordeling en 
evenmin kieskeurig in zijn uitdrukkingen: 
„Het koninklijk paleis in België is nog 
steeds wat het de laatste veertien jaren 
geweest is: het hol van een wild beest dat 
omwille van het geld jaarlijks een half mil
joen inlanders in de Kongo-staat verminkt, 
vermoord en uitgehongerd heeft." 
Twain gaat in zijn satire wel eens te ver 
bvb. wanneer hij het over de door 
Leopold ingestelde onderzoekscommissie 
heeft (de 'Reform-Associatie'). Twains sati
re is als document het best wanneer hij de 
koning laat citeren uit de rapporten en de 
brochures die over zijn Kongo-beleid wer
den uitgegeven. Zij brengen, meer dan de 
bijtende aanvallen op de koning, feiten 
aan en geven een idee van wat er zich 
afepeelde in Kongo. 

Jos Vinks 
Volgende week: 

'Persoonlijke vijand van de kolonia
len' 

27 april 2000 



Willy Vanderhaeghe en echtgenote Marie-

Louise Verborgh zijn ontwikkelingshelpers 
van de bovenste plank. 
Het begon allemaal tijdens de viering, 
zo'n acht jaar geleden, van de 100ste ver
jaardag van de aankomst in Ranchi (India) 
van pater Lievens, waar Willy en Marie-
Louise aanwezig waren. Op een bijeen
komst met Mother Teresa leerden ze dok
ter Sujit Mandal kennen. Door de studies 
voor kinderspecialist van de dokter in 
Leuven bleef er contact en groeiden tus
sen het paar en de geneesheer hechte 
vriendschapsbanden. 

Toen de dokter, na een tijdje bij Mother 
Teresa in India gewerkt te hebben, op zelf
standige basis wilde starten, vroeg hij 
Willy om hulp voor de bouw van een kli
niek. Willy en Marie-Louise hebben sinds
dien intensieve hulp geboden. Reeds 7 
jaar trekken zij voor 2 a 3 maanden naar 
Calcutta. Willy was er architect, bouwheer. 

aannemer én toezichthouder bij het bou
wen van een kliniek en een school van 7 
klassen. Marie-Louise werd verpleegster 
van dokter Sujit Mandal. Ook een water-
project werd tot een goed einde gebracht. 
Dit jaar vertrokken Willy en Marie-Louise 
op 5 januari jl. naar Mankundu in West-
Bengalen. Mankundu is een stad van 
200.000 inwoners en ligt 25 km ten noor
den van Calcutta. 

Daar op een spoorwegberm hebben zich 
zo'n 50 families gevestigd, gevluchte 
Hindoes uit Bangladesh. Ze leven er in 
mensonwaardige omstandigheden. Hun 
rieten hutjes van 2 bij 3 m. staan in rij op 
enkele meters van de spoorlijn. In het 
regenseizoen ploeteren de bewoners 
door water en modder om hun hutjes te 
bereiken. Er zijn geen toiletten. Er is geen 
elektriciteit. Bijna niemand kan lezen of 
schrijven. Kinderarbeid (in allerlei vor
men) is er meer regel dan uitzondering. 

Mar/e-Lou/se en WiWy worden begroet door 
kinderen uit Mankundu. 

Bijna iedereen is ondervoed. Uit een 
recent medisch onderzoek blijkt dat 
eigenlijk niemand gezond is. 
Daarom werd een totaalplan opgezet 
waarvan reeds tal van zaken zijn gereali
seerd. Om het project te kunnen afwerken 
wordt steeds gezocht naar geldelijke 
steun. Voor meer inlichtingen kunt u 
steeds bij Willy en Marie-Louise terecht. 
Willy was medeoprichter van de 
Volksunie-afdeling in Moorslede en is 
sedertdien zonder onderbreking 
bestuurslid. 

Wie meer info wil over alle aspecten van 
het project kan terecht bij; Willy en Marie-
Louise Vanderhaeghe-Verborgh, Strobo-
mestraat 1A te 8890 Moorslede. 

VU in Halle werkt 
In een heus persoverzicht heeft VU&ID van 
Halle zijn werking van het voorbije halfjaar 
samengebracht. Echt iets om trots op te 
zijn, en dit zowel over de uitgave als over 
de inhoud. Halle beschikt over twee VU-
mandatarissen: de old-timer/MM/ Denayer 

(ook provincieraadslid) en Eric De Geef. 

De stad ondergaat sinds enkele jaren een 
urbanistische metamorfose waarbij vaak 
minder aan de bewoners wordt gedacht 
en iets te veel aan de bakstenen. Zo 
beschikt de landelijke deelgemeente 
Breedhout nog steeds niet over een zebra
pad om de drukke Lenniksesteenweg over 
te steken. 

De VU-tussenkomsten hebben het dan 
ook vaak over veiligheidsmaatregelen of 
het gebrek daaraan. Ook milieuaspecten 

komen regelmatig aan bod, zo wordt op 
VU-voorstel (De Greef) voor minstens 2 
km. nieuwe haag aangeplant. Buizinge-
naar Denayer hield dan weer een pleidooi 
voor herlocalisatie van Su2y. Het koekjes-
bedrijf dat in een woonzone te Buizingen 
ligt, brandde onlangs af waarna de eige
naar overwoog naar Waals-Brabant uit te 
wijken. Denayer stelde een KMO-zone in 
Halle voor. 

Een greep uit de andere voorstellen: sub
sidies voor kunstzinnige uithangborden, 
veiligheidscontract, verhaalbelasting... 

CARNAVALESK 

In het Vlaams-Brabantse taalgrensstadje is 
de taalproblematiek nooit ver weg. Het 

] 1 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21.30 uur 

Verlofperiode de maand december 

Spreekt vanzelf dat de VU-raadsleden op 
dat vlak bijzonder alert zijn. 
Naar aanleiding van het jongste carnaval 
brachten zij initiatieven aan ter verdedi
ging van het Nederlandstalig karakter van 
de stad. Zo vroeg raadslid De Greef dat tij
dens de foorweken alle schriftelijke aan
kondigingen en mondelinge berichten via 
luidsprekers in het Nederlands zouden 
gebeuren. Dat werd reeds eerder afge
sproken met Halattraction, de vzw die de 
evenementen organiseert, maar de prak
tijk wijst sinds jaren uit dat niet iedereen 
zich aan de afspraken houdt. 
De raad volgde De Greef en besliste dat de 
foorkramers enkel Nederlands mogen 
gebruiken in hun contacten met het 
pubUek. 

De Greef stelde ook voor om aan de con
cessieovereenkomst met de vzw een 
nieuw artikel toe te voegen; uitsluitend 
Nederlandstalige muziek (of tenminste 
voor één dag) te draaien op de kinderfoor. 
Kinderen verstaan niets van de Engelse 
technomuziek die door de luidsprekers 
buldert. Geef ze de Nederlandstalige 
deuntjes waarmee ze opgroeien en die ze 
begrijpen, stelde het VU-raadslid voor. Het 
college besUste om het voorstel te onder
zoeken want het weet niet of foorkramers 
bepaalde soorten muziek kan worden 
opgelegd. 

(mvl) 

De regionale vu-krant 

VUJO Start 
postkaartenactie 

jongeren 

Billijke vergoeding ? ' 

Het KB van 12 april 
1999, beter bekend 
als de 'billijke ver
goeding', verplicht 
organisatoren van 
evenementen een 
vergoeding te beta
len aan de uitvoer
ders en producen
ten van muziekstukken Deze financiële verplichting 
komt nog eens bovenop de al bestaande Sabam 
(auteursrechten) en andere verplichtingen. Denk maar 
aan: tapvergunning, aanplakreglement, Vlarem,.. 
In een mededeling zegt VUJO dat uitvoerende kunste
naars en producenten terecht een vergoeding verdie
nen voor hun geleverde werk Maar deze vergoeding 
moet in de eerste plaats billijk zijn en dat Is in deze met 
het geval. Het socio-culturele landschap wordt hierbij 
over het hoofd gezien. Activiteiten zoals fuiven, optre
dens, bonte avonden, vrije podia of toevallige jongeren
projecten worden via de billijke vergoeding onmogelijk 
gemaakt Het kan toch niet dat men vóór een initiatief 
doorgaat, beknot wordt Enerzijds investeert men in 
Vlaanderen in socio-culturele projecten door subsidies 
toe te staan en anderzijds gaat men dan de (broodnodi
ge) inkomsten afsnoepen 

Daarom vraagt VUJO de volledige vrijstelling van billijke 
vergoeding voor de socio-culturele sector en in het bij
zonder voor het jeugdwerk. 

Via een postkaartenactie wil VUJO minister Verwilghen 
het signaal geven dat het jeugdwerk hier met mee 
gediend is. De kaarten worden via de verantwoordelijken 
van de plaatselijke VUJO-kernen verspreid onder de loka
le jeugd- en socio-culturele werking. Die kunnen deze 
kaarten opsturen naar VUJO-nationaal of de plaatselijke 
VUJO-verantwoordelljke. Binnen enkele weken worden 
de getekende kaarten aan minister Verwilghen bezorgd. 
Wü-lezers die aan de actie willen deelnemen kunnen 
postkaarten bekomen bij de plaatselijke VUJO of op zijn 
nationaal secretariaat te Brussel (02/219 49.30) 
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zorg om 
komgrondengebied 
Lampernisse 

• UIT DE REGIO ^ 

Jan Loones 

vraagt dulde-

lUkheld Inzake 

Lampernisse 

8 

In verband met de dreigende declassering 
van het weidegebied Lampernisse, onder
vroeg Vlaams volksvertegenwoordigery«« 
Loones de Vlaamse ministers Johan 
Sauwens, bevoegd voor Monumenten en 
Landschappen^ en Vera Dua, bevoegd 
voor Leefmilieu en Landbouw. 
Loones is van oordeel dat de betrokkenen 
in dit dossier meteen moeten weten waar 
ze aan toe zijn, en dat de onrust moet wor

den weggenomen. Hij herinnerde minis
ter Sauwens aan zijn werkbezoek aan de 
Westhoek in 1992, waarbij toen één van de 
maatregelen van de minister was: klasse
ring van het landschap in Lampernisse. 
Een terechte en moedige maatregel, zo 
onderstreept Jan Loones, want het kom
grondengebied Lampernisse staat - als 
uniek landschap in Vlaanderen - model 
voor wat moet geklasseerd worden. 

Niettegenstaande in die periode een pro
cedure werd ingesteld tegen de bescher
ming, werd het gebied in 1993 definitief 
beschermd, vielen de protesten stil en 
werd de toestand, ook door de landbouw
sector, aanvaard. 

Maar liefet 6 jaar na de definitieve bescher
ming stelt de auditeur van de Raad van 
State dat er een aantal juridische proble
men zou zijn, en verwijt hij minister 
Sauwens geen adviezen te hebben inge
wonnen bij Leefinilieu en Landbouw. 
Op de vraag van Jan Loones naar de inten
ties van minister Sauwens, antwoordde 
deze dat hij het advies van de Raad van 
State juridisch heeft laten onderzoeken. 
Uit dit onderzoek blijkt dat men voor de 

eerste maal - op basis van de wet van 1931 
- de bevoegdheid koppelt aan tal van 
andere wetgevingen. Als op basis van de 
wet van 1931 een gebied werd 
beschermd, was er sprake van een aantal 
verbodsbepalingen. 
Het decreet van 1996 - dat weliswaar veel 
nadrukkelijker verwijst naar de wet inzake 
Ruimtelijke Ordening - gaat veel meer het 
beheer van het landschap centraal stellen. 
Daarom heeft de minister de administratie 
opgedragen een nieuw beschermingsbe
sluit te nemen. De minister zei verder, ook 
in naam van collega Dua, dat beide depar
tementen geregeld overleg plegen om 
overlappingen te vermijden en te zorgen 
voor een goede samenwerking. 

OOST-VLAANDEREN 
za. 29 april NEVELE: 1ste Nevelse 

Grootse Oberbayemavond met die Berg-
wald Blaskapelle aus lotenhülle. In de 
benedenzaal van de gemeentelijke sport
hal. Stationsstraat 19 te Landegem. Deu
ren: 19U.30. Inkom 250 fr.; in wk. 200 fr. 
Inschrijving: Michel Roelens 
(09/571.62.68) Of Storting op rek. 141-
0595062-13 van Michel Roelens met ver
melding van aantal plaatsen. Org.: Vlaamse 
Vriendenkring Groot-Nevele FVK-Roden-
bachfonds. 

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

DO. 11 mei WAASMUNSTER: Jon-
gerengespreksavond met Bert Anciaux. 
Om 20u. in CC Hoogendonck, Nijverhelds-
laan te Waasmunster. Org. en Info: VU&ID 
Waasmunster en VUJO Waas en Dender. 

za. 15 mei CENT: Avondfeest He
ven Decaluwe met gezellig tafelen, sfeer
volle muziek, bodega, tomabola en fuif. In 
feestzaal Energy, Gasmeterlaan 107 te 
Gent. Met menu aan 650 fr (kinderen -12j. 
400 fr.),f uif Inbegrepen. Na het eetmaati 
Alliantiefuit (inkom 100 en 150 fr.). Geen 
aanvangsuur vermeld. 

Dl. 16 mei NlNOVE: Moederfeest' 
van VWG-NInove. Om 14u.30 in buurthuis 
'De Pallieter', Smid Lambrechtstraat te 
Outer. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 27 april TIELT: Informatie

avond 'Polenplein-Vierhoek: wij maken er 
een punt van!'. Om 20u. in CC Gildhof St.-
Michlelsstraat 9.Org.: VU&ID-Tielt i.s.m. 
VCLD. 

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

Za. 6 mei 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 afdelingskas. Org.: FW-Kortrijk. 

Za. 6 mei lEPER: Busuitstap naar 
Brussel. Bezoek Vlaams Parlement, Beur-
rschouwburg en binnenstad. Vertrek 
Poperinge om 8u., leper 8u.15; oprit 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 i.s.m. 
VCLD. 

WO. 10 mei BRUGGE: 'L3 DOUCe 
France'. Diavoordracht door André Men-
schaert. Om 15u. in de Magdalenazaal, Vio
lierstraat 7 te Brugge. Deelname: 70 fr., 
met koffietafel 140 fr. Deuren vanaf 14u. 
Org.: WVG-Brugge-Centrum. 

Do 11 mei BRUGGE: Dagtocht naar 
Dendermonde met VWC-Brugge-Cen-
trum. Info: 050/67.31.29. 

ivia. 22 mei BRUGGE: Art-deco-
wandeling te Knokke, o.l.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 I4u. Org.: VWC-Brug-
ge-Centrum. 

DO. 25 mei BRUGGE: Leeskring van 
VWG-Brugge-Centrum. O.l.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 I7u. in zaal Moriau, 
Rink 30. En wat gebeurt er rond 20u??? 
Org.: VU-Sint-Pieters-Leeuw. 

ZO. 50 april ZEMST: Eetfestijn van 
llu.30 tot I9u. (doorlopend) in 'd'Oude 
School' te Weerde, steak op verschillende 
wijzen. Org.: vu-Groot-Zemst. 

za. 50 april DiECEM: Jaarlijks Spa-
getti-festijn. Vanaf 12u. in zaal Clldehuis, 
Kosterstraat 1 te DIegem. Org.: VU-Die-
gem. 

Dl. 2 mei BRUSSEL: De Brusselse 
Sneukelroute. Afspraak om 13U.45 aan het 
Stadhuls op de Grote Markt. Deelname 200 
fr. Org. Vrouwen voor Democratie i.s.m. 
FW-Vilvoorde. Info; Izolda (02/466.06.37) 
of Nora (02/252.17.00). 

Vr. 5 mei AARSCHOT: Cespreks-
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 2lu. in het Patro-
naal in Hekelgem. Ook op Zo. 7 mei van 
11u.30tot 16u. 

Za. 6 mei IWEISE: 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. 15 mei AARSCHOT: Tweede 
folkavond van VJA en Davidsfonds Aar
schot. In D'Elf Uren Mis, Kard. Mercier-
straat 23 te Aars(5hot om 20u. Met 'Zak
doek'. Inkom 200 fr, vvk 150 fr. info: tel. 
Mario Bergen, 016/56.40.59. 

zo. 14 mei KORTENBERG: Haan
tjesfestijn met voor- en nagerechten (ook 
vegarisch en spaghetti).Van 11U.30 tot 
15u. 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 (richting Lummen). 
Deelname: 675 fr. (kaart 4de rang /500 fr 
+ bus). Reservatle: F Vanstlpelen 
(011/42.59.95) voor 27/4. 

Ma. 1 mei TESSENDERLO: Famille-
ultstap met eigen wagen naar Waals-Bra-
bant met bezoek aan abdij van Villers-la-
Ville en Waterioo. Vertrek om 8u.l5 op de 
Vismarkt of om lOu. aan de abdij. Drin
gend inschrijven bij FVV-Tessenderio. 

Dl. 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: vvM-studledag 
'Lokaal Inburgeringsbeleid'. van 14 tot 
17u. 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 
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: Jaariijks aperi
tiefconcert van de Coremanskrtng.Om 
I1u. in Kasteel steytelinck, st.-Bavostraat 
20. M.m.v. het Mare Verlinden-Gie Dom-
helm Ensemble. Aperitief aangeboden 
door Herman Lauwers, Fons Borginon en 
Bart Staes. Kaarten aan 200 fr op tel. 
03/288.58.80 (vóór 5 mei). 

WO. 10 mei KALMTHOUT: Cher-
chez la femme. Een vrouwenwandeling in 
de Brusselse binnenstad. Plaats, prijs en 
uur: Annie Van Lerberghe, 666.87.93. Org.: 
FVV-Kalmthout. 

DO. 18 mei LiER: Johan Sauwens 
spreekt over 'Inburgering'. Om 20u. in het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Beriarij te Lier 
Toegang gratis. Org.: VU-Lier en VUJO-
Neteland. Info: Immanuel Seynaeve 
(0495/53.38.00). 

za. 20 mei BONHEIDEN: Reuze 
barbecue van VU-Bonheiden. Vanaf I7u. in 
de Krankhoeve. Gastspreker: Geert Bour
geois. Info en kaarten: Mare Hendrickx, 
0495/10.17.27. 

ZO. 21 mei VOSSELAAR: Vosselaar 
anders bekeken. Fotozoektocht vanaf I4u. 
Vertrek Diepvenneke Vosselaar Deelname: 
40 fr (-12j. gratis). Org.: Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfonds. 
Info: Joris Frederickx, 014/61.38.67. 

ZO. 21 mei SCHOTEN: Aperitlefcon-
cert Rebels maar beminnelijk' met Paule 
Van Parys op claveclmbel.. Om l l u . In Kas
teel de Oranjerie, Domein Vordenstein 
(ingang Kopstraat). Org.: FW-prov. Ant
werpen. Info: Els De Jong (03/645.40.61) 
of Lutgart Vangramberen (03/322.05.36). 

WO. 24 mei TURNHOUT: Frieda 
Brepoels spreekt over.'Duurzaam hpieid 
voor Vlaanderen'. Om 20u. in De Wa,. 'e, 
Keldercafe. Org.: Vlaamse Kring Turnhout. 
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C porting Anderlecht is landskampioen geworden. Het 

heeft voeten in de aarde gehad voor het zover was. 

5-0 op Westerlo en 1-2 thuis tegen AA Gent. De paniek was 

algemeen. De 25ste titel is dan ook niet de mooiste. De 

club kreeg evenwel loon naar werken. Zij maakte de 

meeste doelpunten en was de regelmatigste in een 

competitie die nooit boven de middelmaat uitklom. 

4 SPORT 4 

In het Belgisch kampioenschap was armoe 
troef. Ondanks het feit dat er veel werd 
gescoord en ondanks de toenemende 
publieke belangsteüing. 
Het is zeer de vraag of de successen van 
Anderlecht perspectief bieden. De spelers-
kern loopt niet over van talent en de 
bestuurders zijn gretig om alweer een 
paar sterkhouders voor veel geld naar het 
buitenland te versassen. Met Koller en 
Goor wordt letterlijk geleurd en ook 
Baseggio mag gaan wanneer daar vol
doende bankbiljetten tegenover staan. 
Dat Anderlecht desondanks over de 
Champions League durft spreken klinkt 
bijna als heiligschennis. Deze absolute 
topcompetitie verdraagt enkel de beste 
ploegen. Het huidige Anderlecht hoort 
daar niet bij. Jammer maar helaas. 

SPORTIEF MONUMENT 

Wie zijn voetbalgeschiedenis kent weet 
dat Sporting jarenlang uitmuntte door 
een vooruitstrevende visie waarin deskun
digheid en ijver mekaar ondersteunden. 
Albert Roosens maakte van Anderlecht een 
nationale topclub. Hij zag verder dan alle 
anderen. Hij was prof én kenner in de 
bestuurskamer In de jaren vijftig en zestig 
bezat Anderlecht de beste spelers, de 
beste bestuurders, de beste begeleiders, 
de beste accommodaties, de beste jeugd-
school, de beste trainers, het beste scou-
tingapparaat en de beste structuren. Een 
'sportief' monument waar men vanuit het 
buitenland kwam naar kijken. 
Albert Roosens was evenwel geen 
manager, geen boekhouder, geen bedrijfs
leider Hij was een voetbalbeest pur sang. 
De tijd stond niet stil en eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig geraakte het grote 
Sporting in financiële ademnood. 
Constant Vanden Stock kwam binnen 
langs de grote poort. Roosens werd weg
gepromoveerd naar de voetbalbond waar 
hij sportieve structuren neerzette en 
inzichten oplegde die zouden leiden naar 
de triomfantelijke jaren tachtig van de 
nationale ploeg. 

Constant Vanden Stock was wél een 
bedrijfsleider die kon rekenen en cijferen. 
In het referentiekader van die jaren func
tioneerde hij wonderwel. Hij begon aan 
de verovering van Europa en zou in dat 
opzet grotendeels slagen. Vanden Stock 
kon terugvallen op de beproefde structu
ren van zijn voorganger Hij was boven
dien gewiekst en geslepen. Zijn zeUverze-
kerdheid en zelfverirouwen kenden geen 
grenzen. Waardoor hij uiteindelijk onver
geeflijke fouten maakte. Zoals bleek toen 
hij de Spaanse scheidsrechter Toni liet 
omkopen. 

NIEUWE TIJDEN? 

Ook Vanden Stock werd geconfronteerd 

met zijn beperkingen. In de jaren negen
tig loste hij de rol. De tijden evolueerden 
ook voor hem te snel. Maar hij en zijn 
omgeving weigerden te begrijpen. 
Anderlecht ging op de vlucht voor het 
BosmaniTTcst. Toen de club moest inves
teren nam ze bij wijze van spreken de win
sten op en verkocht alle spelers die enige 
waarde bezaten. Anderlecht zette stappen 
terug toen het een sprong voorwaarts 
moest nemen... De sportieve terugval was 
pijnlijk. In Europa stelt Sporting nauwe
lijks nog wat voor In België moest het 
Club Brugge en zelfs Lierse en Racing 
Genk laten voorgaan. De omkoopaffaire 
had de geloofwaardigheid van de bestuur
ders aangetast. 

van 
Vandaag rijst de vraag of er nieuwe tijden 
in aantocht zijn voor de Brusselse vereni
ging. We durven het betwijfelen. De 
bestuurders blijven wie ze waren. Elke 
visie is uit het beleid verdwenen. Voor 
twee jaar jaagde Anderiecht op Van 
Nistelrooy. De laatste ultieme financiële 
inspanning werd niet geleverd. 
Voorzichtigheid of schrik? Voor een paar 
dagen werd diezelfde speler voor meer 
dan één miljard door PSV aan Manchester 
United doorverkocht. Daarmee is veel 
gezegd over het beleid. We kennen insi
ders die geloven dat Anderlecht niet de 
trein heeft gemist maar... zich van station 
heeft vergist. Daar op korte termijn iets 
aan veranderen zal niet vanzelf gaan. Nog 
steeds voeren dezelfde bestuurders die 
overal elders ter wereld na het omkoop
schandaal zouden zijn doorgestuurd het
zelfde gesloten beleid. 
Mogelijk staat ons voetbal voor een her
opleving. Het verloop van Euro 2000 zal 
daarover beslissen. Misschien komen er 
voor onze clubs onverhoopte kansen. Wie 
die aangrijpt kan een beslissende kloof 
slaan naar de toekomst toe, kan ons club-
voetbal misschien opnieuw laten aanslui
ten bij Europa. Op Anderlecht gaan wij 
alvast niet wedden. Ook al hebben de 
ploeg en de trainer die vijfentwintigste 
landstitel echt wel verdiend en ook al 
speelt de club in de hoofdstad van Europa 
waar toch meer moet mogelijk zijn dan 
elders in dit kleine land. 

EUROPEES 

Manchester United is voor de zesde keer 
in acht jaar Engels voetbalkampioen 
geworden Op de eilanden is dat een 
onwaarschijnlijke prestatie. De Premier 
League gaat door voor een van de moei
lijkste voetbalcompetities ter wereld. Er 

wordt gebikkeld van de eerste tot de laat
ste speeldag. Er worden geen geschenken 
uit gedeeld. Nooit ofte nimmer Aan nie
mand. United is een prototype geworden. 
Halfweg de jaren tachtig worstelde de club 
midden de rangschikking uitzichüoos met 

Het loon 
de arbeid 

zijn eigen traditie. Toen kwam Alex 
Ferguson, een Schot die met het beschei
den Aberdeen Europa had veroverd. Hij 
nam zijn tijd en begon naar oude gewoon
te met de jeugd te werken. Begin jaren 
negentig was zijn ploeg klaar voor het 
grote werk. De gebroeders Neville, Butt, 
Scholes, Beckham en Giggs: allen doorlie
pen ze de jeugdschool van United. Daar 
werd ervaring en klasse aan toegevoegd en 
de gevolgen kent iedereen. Vandaag heet 
Manchester United de rijkste club ter 
wereld te zijn. Ferguson werd door de 

koningin in de adelstand verheven. De 
succesjacht gaat onverminderd verder. 
Alhoewel Real Madrid de club van Old 
Trafibrd vorige week een behoorlijke klap 
verkocht. Tegen de verwachtingen in won 
de Koninklijke in Engeland met 2-3 in de 
Champions League en drong door tot de 
halve finale van de Champions League. 
We weten het wel: het heeft de 
Spanjaarden negentig minuten lang mee-
gezeten. In voetbal is dat mogelijk. Maar 
toch. Het Spaanse voetbal beleeft een 
periode van hoogconjunctuur. Drie van 
de vier halve finalisten van de Champions 
League zijn uit Spanje aflcomstig: Real, 
Barcelona en Valencia. Enkel Bayern 
Munchen kan het feestje nog verstoren en 
dat zullen de Duitsers zeker proberen te 
doen. Maar Spanje vaart dezer dagen wel. 
Klasse, fysiek en disciphne zijn één begrip 
geworden. De competUie is slopend en 
veeleisend. Drie halve finalisten, maar 
Deportivo La Coruna maakt de beste kan
sen om landskampioen te worden. 
Daarmee is veel gezegd. 

Olympos 

Ooit was 
Anderlecht 
een 'sportlef 
monument', 
nu werd het 
kampioen met 
de hakken 
over de sloot. 

9 

Een voorjaar koersen 
Erik Zabel won de eerste en de laatste voor
jaarsklassieker. Milaan-San Remo en de Amstel 
Gold Race. Hij voert de stand van de wereldbe
kercompetitie aan met comfortabele voor
sprong. Er zal veel moeten gebeuren om hem 
in het najaar van de eindzege weg te houden. 
Zabel reed sterk, hij streed voortdurend op het 
voorplan De rittenkaper van de Tour werd een 
klasrijke klassieke coureur. Hij zal nog wereld
bekerwedstrijden winnen. 
Ook Johan Wtvseeun/schitterde in april. Hij was 
onze beste. Het Volk, de Brabantse Pijl en 
Parijs-Roubaix We dachten niet dat hij dit nog 
kon. Peter Van Petegtiem bleef verstoken van 
de verhoopte klassieke zege. Hij was er vrijwel 
altijd bij Hij maakte overal mee de koers maar 
wanneer de beslissende tikken werden uitge
deeld moest Peet passen. Jammer. Maar het 
seizoen is nog met gedaan. 
Steels bleef beneden de verwachtingen. In de 
kasseikoersen schoot hij tekort. Hij zal zijn jaar 
in de Tour moeten goedmaken... 
Vandenbroucke ook natuurlijk, maar dat is dan 
weer een ander verhaal 

Olympos 
Erik Zabel komt als regelmatigste renner uit het voor

jaarsseizoen. 
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ERIN BROCKOVICH 

Moest ondergetekende een macho zijn, dan zou hij zich uitputten 
in het vinden van superlatieven voor de lange benen (tot aan haar 
gat zeggen ze oneerbiedig in Antwerpen) en de twee Alpen die 
bovenaan uit het bloesje van Julia Roberts puilen. Ze toont in 
'Erin Brockovich', de nieuwe film van regisseur Steven Soderbergh 
(weeral een nieuwe!), in ieder geval veel van het voornoemde. 
Maar eerlijk is eerlijk, ze moest dit doen, want de film is gebaseerd 
op het waar gebeurde verhaal van Erin. En die liep er zo bij. Dat 
ze ook mooi was kan je merken in het kleine bijrolletje dat ze zelf 
speelt In tegenstelling tot de meeste films die het label 'gebaseerd 

NIEUW IN DE BIOS 

op ware feiten' meekrijgen (veel van die rotzooi schuift wel eens 
over het tv-scherm), is deze erg beklijvend. Erin (Julia dus!) is een 
ongeschoolde vrouw, tweemaal getrouwd en tweemaal geschei
den, met drie kinderen. Zij raakt betrokken in een auto-ongeval en 
neemt de advocaat Ed Masry (Albert Finney) onder de arm. Masry 
scheerde eenmaal hoge toppen in de advocatuur zonder dat dit 
hem echter veel windeieren heeft gelegd. Hij verknoeit Erins zaak. 
Die is woedend en bezet zelfs het advocatenkantoor 
Terwijl ze haar gevecht voert, laat ze haar kinderen achter in de 

babysittende handen van buurman George (Aaron Eckhart). Erin 
ontdekt op een dag dat haar zaak wel eens gediend zou kunnen 
zijn, met het pleidooi in een andere zaak die het kantoor behan
delt. Zo komt ze zelfs een zaak van milieuvervuiling op bet spoor, 
waarvan Ed Masry natuurlijk gebruik kan maken. 
Erin's zaak kreeg wereldbekendheid omdat ze het hoogste schade
vergoedingsbedrag ooit kreeg uitgekeerd. Eerder dan te kiezen 
voor weer eens een rechtbankdrama, heeft Soderbergh gekozen 
voor het tonen van de feiten. Nergens, maar dan ook nergens, laat 
hij de actie verslappen. (***) 

WUlem Sneer 

MEDIA 

^ ^ s^ 
'm 

Peter Faber en Roger 
Van HOOI in 'Dr. 
Vlimmen'. Zat. 29 
april, Ned. 1 om 
20U.29 

-̂=^=2^ The Frlghteners Komische horrorfilm van Peter 
Jacl<son uit 1996. Franl< Bannister, een oplichter, bela
zert met drie bevriende 'spoken' de naïeve inwoners 
van een dorpje. Lang duurt het niet, want Frank wordt 
geterroriseerd door bovennatuurlijke krachten. Zat. 29 
april, TV1 om21u.10 

^^s l̂? Primal Fear Chicago 1955. Een koorknaap 
wordt ervan beschuldigd de aartsbisschop in zijn flat te 
hebben vermoord. De timide jongeman wordt verde
digd door advocaat Martin Vail, maar die ontdekt tijdens 
het voorbereidende onderzoek een aantal belastende 
feiten, zowel voor zijn cliënt als voor het slachtoffer. 
Zon. 30 april, VT4 om 21u.10 

^^^M? Geert Hoste Is back Eerste aflevering van een 
humoristische reeks waarin Geert Hoste de beste 
sketches uit zijn zaalshows brengt. Met speciale aan
dacht voor 'Geert Hoste Sterk' in ongekuiste versie. 
Tweede deel op donderdag om 20u.30. Maan. 1 mei, 
VT4 om 20U.30 

^ ^ ^ Night of the running man Jerry Logan is taxi
chauffeur in Las Vegas. Wanneer een klant wordt ver
moord, laat die in een auto een tas vol geld achter. 
Logan ervaart al snel dat de moordenaar(s) de buit niet 
zomaar zullen prijsgeven. Amenkaanse actiethriller van 
Mark L. Lester uit 1994. Dins. 2 mei, VT4 om 22u.45 

^^&s^ Het derde oog; Het Derde RlJk In kleur Eerste 
deel van een 2-delige Duitse documentaire van Michael 
Kloft (voor Splegel-TV), over de gebeurtenissen tijdens 
het nazi-regime. Dit eerste deel vertelt de aanloop naar 
en het begin van de oorlog. Het tweede deel wordt vol
gende woensdag uitgezonden. Woens. 3 mei. Canvas 
om 22U.50 

^^^d!:^ Predators De fractie van een seconde die in de 
dierenwereld beslist over leven en dood wordt in deze 
nieuwe documentaire reeks voor het eerst in beeld 
gebracht. Minuscule cameraatjes en computeranimatie 
zorgen voor bijzonder spectaculaire beelden. Dond. 4 
mei, BBC1 om 21u.30 

^•^S? Schindler's List Amerikaans historisch drama 
van Steven Spielberg uit 1993 naar de bestseller 
'Schindler's Ark' van Thomas Keneally. Spielberg overtrof 
zich op bevreemdende manier met dit epos over de 
jodenvervolging. Wat aanvankelijk een onzalig idee leek, 
is een schokkend cinematografisch meesterwerk 
geworden. De horror van de holocaust wordt definitief 
in het visuele geheugen geëtst. Vrij. 5 mei, VTM om 
20U.35 

w orige week donderdag stelden de senatoren 
Alain Destexhe (PRL) en Vincent Vain 

Quicl<enbome (VU&ID) een wetsvoorstel voor dat 
ook stemnnen via internet mogelijk moet maken. 

Binnenkort een 
e-stem uitbrengen? 

„Het is niet de eerste functie van de poli
tiek om te reageren op schandalen en cri
ses, wij vinden dat politici nu ook eens 
moeten anticiperen. Dit voorstel doet 
dat." Vincent Van Quickenbome had het, 
mede in naam van zijn PRL-collega Alain 
Destexhe, over een voorstel dat draait om 
het 'geautomatiseerd stemmen op 
afstand', een brede term die weliswaar 
duidt op het internet, maar toch zo ruim 
geformuleerd is om te voorkomen dat er 
binnen enige tijd, wanneer het net mis
schien al passé is, een nieuw voorstel 
moet worden ingediend. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat het voor
stel op een ruime meerderheid zal kun
nen rekenen. Omdat het een gevolg is van 
een logische evolutie en, misschien nog 
belangrijker, omdat het werd ingediend 
door een lid van de meerderheid en een
tje uit de oppositie. Toevallig - zo bena
drukte de ID'er - ook nog eens door een 
Franstalige en een Nederlandstalige, „een 
gegeven dat duidt op de goede samen
werking en waar niet onmiddellijk com
munautaire spoken achter moeten wor
den gezien." 

VOORDELEN 

De voordelen van stemmen via electroni-
sche post zijn legio. Het gebruiksgemak is 
één ervan: stemmen via e-post doe je wan
neer je dat wil en binnen een zeer korte 
tijdsperiode. Bovendien kan het thuis 
gebeuren, zodat ook de files aan de stem
hokjes voortaan tot het verleden kunnen 
behoren. Voorts is het ook een uitstekend 
systeem voor mensen die moeilijk - of 
helemaal niet - zelf naar het stemhokje 
kunnen komen. Onder meer gehospitali-
seerden maken deel uit van deze catego
rie, maar ook stemgerechtigden die al dan 
niet tijdelijk in het buitenland verblijven. 
Dat stemmen via e-post het verwerken van 
de resultaten gemakkelijker maakt is een 
overbodige vaststelling. 
Beide senatoren zien in deze nieuwe tech
nologie ook een mogelijkheid om het 
absenteïsme bij verkiezingen tegen te 
gaan. Op 13 juni stuurden bijna 700.000 
kiesgerechtigden om de meest uiteenlo
pende redenen hun kat. Het wetsvoorstel 
gaat ervan uit dat 'een zonnige dag' voor

taan geen reden meer is om niet te vol
doen aan de democratische plicht. 
Gezien dit internet-stemmen slechts 
bedoeld is als aanvulling op de reeds 
bestaande mogelijkheden (het rode pot
lood of de stemcomputer) én er in België 
tot nader order stemplicht is (i.p.v. -recht) 
is deze nieuwe stemvariant niet discrimi
nerend. Ook mensen die géén computer 
met internetaansluiting hebben (ruim 
85%) kunnen immers hun stem blijven 
uitbrengen. Beide indieners vermeldden 
daarbij uitdrukkelijk dat zij hopen dat de 
overheid de brede introductie van het 
internet zal bespoedigen. „De verdere 
ontwikkeling van het internet in België 
zou een nationale prioriteit moeten zijn, 
rekening houdend met de belangen die 
op het spel staan voor de economie en de 
werkgelegenheid. De mogelijkheid om te 
stemmen via electronische post is een van 
de signalen die dit doel dichterbij kunnen 
brengen. Men kan er zelfe van uitgaan dat 
de burger die deze vorm van stemmen zal 
kiezen de websites van de verschillende 
politieke partijen zal bezoeken en daar
door dus zowel kwantitatief als kwalitatief 
over betere informatie zal beschikken." 
Van Quickenbome benadrukte daarbij dat 
de intemettarieven hier te lande nog akijd 
ondemocratisch hoog zijn. Zolang daar 
geen verandering in komt zullen velen 
lang wachten vooraleer wereldwijd te 
gaan surfen. 

Vincent Van Quickenbome: „Met het voor
stel tot het stemmen via internet loopt de 
poiitiek nu ook eens vooruit op de feiten." 

VEILIG! 

Geen rozen zonder doornen evenwel: het 
geheim van de stemming is een ervan. Vast 
staat dat onmogelijk te controleren is of 
het uitbrengen van de stem al dan niet 
gebeurt in bijzijn van anderen. Het is een 
toegeving die moet worden gedaan: in lan
den waar al per brief kan worden gestemd, 
is het ook niet na te trekken of de kiezer 
zijn stem invulde in nabijheid van alleen 
zichzelf, zijn hele familie of de dorpsraad. 
Een keer de stem is uitgebracht en ver
zonden kan het wel veilig en bovendien 
geheim. We overladen u niet met techni
sche details en verwijzen hier naar het 
computerstemmen: ook dat is inzake pri
vacy een haalbare kaart gebleken. 
De indieners sluiten niet uit dat hun voor
stel wordt aanvaard en ook zo snel moge
lijk wordt uitgevoerd. In dat geval zou in 
2003 al een groot gedeelte van de bevol
king een stem van bij hem of haar thuis 
kunnen uitbrengen. „Gezien de minister 
van Binnenlandse Zaken, Duquesne een 
partijgenoot is van mijnheer Destexhe, 
moet dat wel geregeld kunnen worden" 
knipoogde de jongste van beide senatoren. 

(gv) 

Te weinig computers in ASO 
Dat het met de informatisering van het onderwijs, in het bijzonder het algemeen secun
dair onderwijs, bedroevend gesteld is blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams par
lementslid Dirk De Cock aan Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. 
In 1998 was er in het secundair onderwijs 1 computer op 22 leerlingen. Daarbij is er 
evenwel een duideüjk verschil tussen het ASO en het TSO: bij het ASO moet een com
puter gedeeld worden tussen 27 leerlingen, in het TSO is er één computer op 9 leer
lingen. 

Waarschijnlijk zijn deze cijfers inmiddels in gunstige richting geëvolueerd. Tegen '02 
zou er in het Vlaams onderwijs gemiddeld één computer per tien leerlingen moeten 
zijn. In het lager onderwijs werden daartoe inmiddelds ernstige inspanningen gele
verd, maar het secundair onderwijs blijft achter, in die mate dat De Cock vreest dat het 
streefcijfer van 1 op 10 niet zal worden gehaald. 

Positiever is het parlementshd over het aantal schoolse internetaansluitingen. In '98 
beschikte 72% van de secundaire scholen over een internetaansluiting, tegenover 
slechts 24 % van de lagere scholen. In 1999 kwamen er nog eens 1.700 extra aanslui
tingen bij. 
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'La Flandre de 
vos vacances' 
Onlangs bestelde ik by Vlaanderen Vakantieland een 
vakantiecheque als verjaardagsgeschenk De bestelling, 
betaling en toezending van de cheque verliepen vlot en 
correct 
Tot mijn grote verbazing ontving ik een Franstalige che
que Niet te geloveni 
Na een telefoontje met de uitgever Distnmundo (s 

Gravenwezel) heb ik de cheque, op zyn kosten, kunnen 
onnruilen voor een Nederlandstalige Alles verliep vrien
delijk, vlot en correct, geen slecht woord over de dienst
verlening Toch enkele bedenkingen 
Het getuigt van gastvnjheid dat we de toeristen in hun 
taal ontvangen en verwennen 
Maar wat my verontrust is de achterkant van de cheque 
Deze IS bedoeld voor de hoteliers en de gastheren Zy 
worden dus verplicht om een deel van hun administratie 
in het Frans af te handelen 

Kan dit zomaar? Is dit wel volgens de taalwetgeving? Wat 
zegt de Vlaamse minister van Toensme hierover? 
Alhoewel van iemand die de Vlaamse kust weer Belgisch 
wil maken is met veel heil te verwachten 
Zou hy dan met beter het 'Land uyt' gezet worden? 
Hopelyk wordt deze situatie eens onderzocht en indien 
nodig ook rechtgezet' 

Paul Dehoperé, 
Anderlecht 

• WEDERWOORD ^ 

Gediscrimineerd 
Op aanraden van mi)n dokter heb ik mi) in 
1982 om gezondheidsredenen in Spanje 
gevestigd Vlug daarna werd deze zieke 
Belg' een 'gediscrimineerde Belg' 
Al mijn pensioenen van België en Spanje, 
van mi)zelf en mijn overleden echtgenote, 
samen werden op 11 958 fr per maand 
gerekend Mijn loopbaan werd berekend 
op 29 )aar en 6 maanden Om het mini-
mumpensioen na 30 )aar loopbaan aan te 
vragen zouden er 2 trimesters niet volle
dig zi)n en kom ik daarom 6 maanden te 
kort Het gaat om het eerste trimester van 
1956 en het laatste tnmester van 1986 
Ik heb het laatste trimester van 1982 dub
bel betaald, eens in België en eens in 
Spanje 

Ik ben Belg van nationaliteit, zó geboren 
en zal waarschijnlijk ook zo sterven Maar 
dat 'alle Belgen geli)k voor de wet' zi)n is 
een groot lachertje Toen de dokter mij 
naar Spanje stuurde werd mi) ook het 
recht op mutualiteit afgenomen 
Hoe prachtig toch de Sociale Zekerheid in 
België na 30 )aar betalen' 
Ik werkte hoofdzakelijk en ook de laatste 
)aren als zelfstandige Ik heb in mi)n leven 
niet een Belgische frank werklozensteun 
genoten Ik was echter steeds Belg, mis
schien geen goede, maar alleszins Belg 
Mijn vraag luidt welke raad geeft u mi) 
om mijn pensioeninkomen wat menselij
ker te maken, m a w welke zi)n de moge
lijkheden om iets bij te verdienen zonder 
mijn 'weelderig' pensioen te verliezen' 

Michel Backaert, 
Calpe (Spanje) (ingekort) 

Rooicverqunning 
Groene minister Magda Aelvoet wil een 
totaalverbod op roken in horecazaken, 
een week later veegt blauwe collega/aa^ 
Gabnels haar voorstel van de cafétafel 
Van overleg en samenhang gesproken 
Maar goed, als deze excellenties - zonder 
zat te zijn - zo mogen zeveren waarom zou 
ik dan geen toogpraat mogen verkopen' 
Hier mijn oplossing voor het probleem de 
bij wet uitgereikte rookvergunning 
Horecazaken van een bepaalde grootte 
moeten een rokersvrije ruimte hebben, 
duidelijk aangeduid en vooral correct afge
bakend want anders heeft de operatie 
geen zin, zij kunnen een rokersvergunning 
knjgen Deze wordt op de buitengevel van 
het etablissement goed zichtbaar aange
bracht, aldus weet elke gebruiker wat 
hem/haar binnen te wachten staat Zaken 
die kleiner zijn dan bij KB bepaalde opper
vlakte krijgen geen rokersvergunning De 
maatregel is drastisch maar niet strenger of 
onrechtvaardiger dan een tapvergunning 
voor sterk alcoholische dranken 
Nota voor poluici de rook- of smoorver
gunning kan - vanwege de Nieuwe 

Politiek Cultuur - met geen geld gekocht 
worden' 
Het spreekt dat zaken die, alhoewel ze in 
aanmerking komen, geen rookvergunning 
wensen toch tot smoorvrije zone kunnen 
uitgeroepen worden Zij krijgen dan een 
statuut vergelijkbaar met dat van 'kern-
vrije gemeente' 

Wat denkt de nuchtere WIjAtztr van mijn 
voorstel' Graag langs deze weg een reac
tie 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Evenredigheid 
verbroicen 
In de afspraken tussen de drie volkeren in 
dit land werden er verhoudingen vastge
steld, die rekening hielden met de bevol
king, werkvolume, enz 
Zo IS er de afspraak dat de benoemingen 
op niveau 1 in de federale ministeries en 
aanverwante parastatalen gebeurde op 
basis van 50% Franstalig en 50% voorbe
houden voor Nederlandstaligen Deze ver
houding IS bijzonder nadelig voor de 
Vlamingen Hier tegenover stond dat m de 
Brusselse agglomeratie en gemeenten de 
personeelsformaties voor niveau 1 ook 
dezelfde verhouding meekregen om het 
evenwicht ietwat te herstellen De jongste 
jaren staat alleen deze laatste afspraak 
onder druk zonder dat de eerste nog m 
vraag wordt gesteld In het Brussels 
hoofdstedelijk gebied krijgen de 
Vlamingen maar 1/3 van de ambten meer 
en bij de Brusselse brandweer loopt het al 
helemaal verkeerd ten nadele van de 
Vlamingen De Vlaamse politici maken 
zich over deze verhoudingen niet zo druk 
meer als in de jaren zestig en zeventig 
toen senator Maurtts Van Haegendoren 
de onrechtmatige verhoudingen tussen de 
beide volkeren systematisch en weten
schappelijk onderbouwd aankloeg 
Ondertussen zijn de machtsverhoudingen 
niet zo nadelig meer voor de Vlamingen, 
en toch verhezen wij geregeld macht in 
Brussel zonder dat deze wordt gecompen
seerd op het federale vlak Of vergis ik 
mij' 

Etienne Keymolen, 
gemeenteraadslid, Asse 

Defederalisering 
Alles IS goed om Vlaanderen onafhankelijk 
te maken (WIJ, 20 april jl -
'Regionalisering wegcode') Wie het klei
ne met waardeert is het grote met waard 
Tof idee van andere verkeersregels voor 
Vlaanderen met Brussel inbegrepen, en 
Wallonië Sommigen zeggen dat dit zot is 
terwijl men streeft naar eenmaking in 
Europa, zij snappen de echte bedoeling 
achter het spitsvondig plan met 
Zonder al die plannen geraakt Vlaanderen 

nooit zelfstandig Als het doel bereikt is 
kan men nog altijd aansluiten op 
Europese regels Zou ook leuk zijn om 
andere autonummerplaten voor 
Vlaanderen en Wallonië te vragen In 
Wallonië hnks rijden want in Vlaanderen 
wordt extreem-rechts gereden Nu men er 
toch nieuwe wil naaien, ook tijdig denken 
aan verschillende uniformen voor de een-
heidspolitie van elke toekomstige soeve
reine deelstaat 

Willy Degheldere, 
Brugge 

De leans van 
de hooligans 
Geregeld woon ik voetbalwedstrijden bij 
Zaterdag jl had ik de kans om te gaan kij
ken naar het treffen tussen KRCGenk en 
RSCAnderlecht Ofschoon ik ruim op Ujd 
vertrokken was, scheelde het maar weinig 
of ik had de aanvang van de wedstrijd 
gemist Er was een grootschalige controle-
actie wie geen geldig ticket kon voorleg
gen mocht met voorbij een 'sluis', op ruim 
een halve kilometer van het stadion 
Voetbalcnminelen ('hoohgans' en 'vanda
len' klinkt zo gewoontjes) worden op 
deze manier terecht bestreden Zelden 
zag ik zoveel ordetroepen in het 
Limburgse als zaterdag jl Wat die orde
troepen dan weer met zagen was dat een 
tiental heetgebakerde Anderlecht-suppor-
ters in de file ruim buiten de 'schutskring' 
de kans schoon zag om een restaurantje 
van een Genkenaar van buitenlandse ori-
ginie te verbouwen Daarna namen ze, 
zonder verder gevolg, opnieuw plaats in 
hun bus Wanneer een gewoon iemand 
zoiets doet dan heeft hij gegarandeerd 
een rechtszaak aan de broek Dit voetbal-
uitschot gaat zich wekehjks en straffeloos 
te buiten aan zo'n baldadigheden 
Waarom blijft (een bovenlaag in) de maat
schappij begnp hebben voor dit soort 

tuig Dat hebben zij toch ook met voor de 
maatschappij' 

JA., 
Keerbergen 

Appelen met 
citroenen 
vergeliiken 
De lezersbrieven over piercing maken dui
delijk dat het hier natuurlijk om een vrij-
bhjvende visie gaat die er toch laat op wij
zen dat men de draak niet moet steken 
met cultuur, kunst en stijl 
Is een beetje disciphne aanleren zo moei-
hjk' 

Het staat iedereen vrij om oomngen te 
dragen, make-up te gebruiken en zich niet 
of wel smaakvol te kleden, en zelfs boor
machines te gebruiken Inderdaad de 
mens versiert zich al sinds zijn ontstaan, 
maar dit getuigt nog steeds niet van een 
stijl maar van een mentaliteit of mode 
Dit was de bedoehng, ook oerwoudtoe
standen' (zie Wederwoord van 20 apnl jl) 
moet nauiurlijk symbohsch bekeken wor
den, maar dit schijnt men met te hebben 
begrepen Veel plezier met het shngeren 
van boom naar boom, als je ze nog vindt 
En gebruik je knots voor eerder zieke 
koeien 

In de oerwoudtijd droegen zowel oud als 
jong dierenvellen, weet je nog' 

Reinhilde Raspoet, 
Overijse 

>^ 

PS de redactie ontvangt graag 
bneven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbneven gaan de 
scheurmand in De redactie be 
houdt zich het recht voor bneven 
in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzy de schnjver 
verzoekt initialen te gebruiken 11 
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r\ oit trokken West-Vlamingen als dompelaars naar den 

vreemde, vandaag is dat even anders. Lernout en 

Hauspie, Johan Museeuw, Arno, Dirk Frimout, Fredje, 

Gella en andere Vila's hebben de wereld veroverd. En 

sinds kort is er ook Jeroen Dejonckheere die aan de 

tekentafels van de Disneystudio in Montreuil bij Parijs 

gestalte gaf aan... Tarzan. 

• UITSMIJTER • 

De nieuwste Tarzan-tekenSim of gewoon
weg de stripalbums met de pas versche
nen verhalen van de wereldberoemde 
öïxnejfiguurtjes hebben blijkbaar een 
enorme aantrekkingskracht op West-
Vlamingen. Om er meer over te vernemen 
liepen wij langs bij tekenaar Jeroen 
Dejonckheere en café-uitbater Frank 
Valentino die beiden Disney diep in hun 
hart koesteren. 

JONGE WEST-VLAMING 

Walter Elias Disney, of kortweg Walt 
Disney, kwam op 5 december 1901 op de 
wereld in het Amerikaanse Chicago. Een 
groot tekenaar is Disney zelf nooit 
geweest, maar hij kon als geen ander sce
nario's bedenken, uitwerken en, zeker het 
belangrijkste, ook verkopen. Zijn eerste 
langspeeltekenfilm 'Sneeuwwitje en de 7 
dwergen' uit 1937 is nog altijd een kin
dertopper van formaat. Tot op heden kre
gen de Disney Productions maar Üefst 26 
Academy Awards voor het ganse oeuvre. 
Dat tekenfilmsucces is zeker grotendeels 
te danken aan de formidabele tekenaars 
waarmee Disney zich steeds liet omrin
gen. 

Eén van de 'coming men' in de Disney 
Studio is ongetwijfeld de Roeselarenaar 
Jeroen Dejonckheere die nu 3 jaar aan de 
slag is bij de Disney Feature Animation 
Paris. De 31-jarige jongeman werkt er in 
Montreuil samen met 150 (!) andere teke
naars, inkleurders en bedienden in een 
nevenstudio die, net als die in Florida, 
afhangt van de hoofdtekenstudio's in Los 
Angeles. 

Jeroen Dejonckheere: ,Je kan ons in 
Parijs beschouwen als een soort van satel
lietstudio van LA waar wij, eerder beperkt, 
meewerken aan een aantal nieuwe realisa
ties. 

Het productiewerk van een tekenfilm 
duurt zowat vier jaar Daarin zit dan 
natuurhjk de voorbereiding, het uitwer
ken van het volledige scenario, het uitte
kenen van de tienduizenden beelden en 
het monteren van het uiteindelijke eind
resultaat. De wisselwerking tussen LA en 
Parijs komt neer op een verhouding van 2 
op 1. Dat wil zeggen dat voor de 
Tarzanfilm 1 uur film gerealiseerd werd in 
Amerika en de rest of een klein halfuur bij 
ons. Met dien verstande dat we bij ons aan 
1 project werken terwijl dat er over de 
grote plas tot 6 tegelijkertijd zijn." 

TARZAN 

Jeroen, die afstudeerde aan de Gentse 
Academie van de Tekenfilm, had al vlug in 
het snotje dat er bij ons weinig te leren 
valt in zijn branche. 

J. Dejonckheere: ,,Ik trok naar een 
Luxemburgse studio omdat werken in 

team mij enorm aansprak. Toch voelde ik 
me daar niet echt in mijn sas. Als 'bleutje' 
van 25 jaar kreeg ik er als chef-animator 
immers de eindverantwoordelijkheid over 
maar liefst 20 mensen. En dat terwijl ik 
zelf nog zoveel moest en wou leren. Een 
eerder discreet solliciteren bij de Disney 
Company leverde, na enkele maanden, 
het gekende resultaat op." 
De Roeselarenaar mocht er meteen zijn 
tekenkunsten botvieren op hetMeg-perso-
nage uit de Herctt/es-tekenfihn. 
J. Dejonckheere: „Dat leverde blijkbaar 
zo'n goede kritieken van mijn chefs op dat 
ze me uitkozen om voor Tarzan zelf het 
hoofdpersonage uit te tekenen en me 

Frank Valentino: „Ik was altijd al, van 
thuis uit, 'verslaafd' als alles wat ook maar 
naar Disney rook. Als zanger kwam ik in 
heel wat horecazaken terecht. Het was dan 
ook altijd de grote droom van mijzelf, van 
mijn vrouw Sandra en de kinderen om 
ooit eens iets rond Disney op te zetten. 
Vooral Disneyland Parijs, wat ik ondertus
sen toch al 38 keer bezocht, blijft een 
goede bron van inspiratie voor onze taver
ne." 

Hoe de Roeselarense Disneygek aan zijn 
materiaal komt? 
F. Valentino: „Op rommelmarkten, fan-
clubbijeenkomsten en andere 
Disneymeetings valt nog wel origineel 

West-Vlamingen 
hebben wat 
met Disney 

onmiddellijk een vast contract aanboden 
op het departement 'clean-up' als rechter
hand van de animator. Zo kreeg ik de 
opdracht en de kans om alle hoofdteke
ningen van de Tarzanfiguur uit te tekenen 
zonder het gevoel en de emotie van het 
personage te verliezen. Het lijkt allemaal 
zeer technisch maar het is gewoonweg 
machtig om zoiets klaar te stomen." 
Momenteel is Jeroen de boosaardige 
dame uit 'The Emperor's New Groove' 
aan het uitwerken. 

J. Dejonckheere: „Voor die nieuwe reali
satie zijn we nu al 6 maanden zwaar in 
productie en dat betekent algauw tot 9 
uur per dag intensief achter de tekentafel 
zitten werken. Onze deadline is voorzien 
voor eind juni 2000 en die zit er nu toch 
werkelijk aan te komen." 

MAGIC CAFE FANTASY 

Wie voor de allereerste keer de taverne 
van Frank Valentino aan de Noordstraat 
in Roeselare binnenwandek, waant zich 
echt in de verbeeldingswereld van de 
Disney-klassiekers. Alles, maar dan ook 
werkelijk alle hoekjes en kantjes, staat in 
het teken van de vele figuren die ooit ont
sproten aan het brein van Walt Disney en 
zijn medewerkers. Naast diverse afbeel
dingen in alle formaten wordt de bezoe
ker er onder meer vergast op een heuse 
Fantasy Railroad en een Disney muziek-
carrousel. Voor de kleinsten zijn er twee 
Disneyhoekjes met video, dans en anima
tie voorzien. 

De zanger Frank Valentino, die sinds 17 
april 1998 het café opstartte, kreeg bij zijn 
geboorte de allereerste Pinokkio van zijn 
moeder. In al die verdere jaren zag hij zijn 
collectie steeds maar uitbreiden. 

Disneymateriaal te rapen. Want dat blijft 
bij ons steeds de bedoeling: alles wat er in 
onze 'Fantasy' staat, moet van originele 
Disney-makelij zijn. Op regelmatige tijd
stippen worden er trouwens ook fandagen 
georganiseerd." 
Daarom gaat Frank er prat op het enige 
Disney-café in Vlaanderen en misschien 
wel in heel België uit te baten. 

NU OOK STRIPBOEKEN 

Omdat Disney steeds nieuwe producten 
op de markt brengt, mochten Disney's 
stripboeken met diverse kortverhalen niet 
langer ontbreken. Elk album uit de gloed
nieuwe reeks telt 48 bladzijden en de 
jonge of niet zo jonge lezers kunnen mee
genieten van de nieuwe verhalen die spe
ciaal voor deze albums gecreëerd worden 
met de bekende tekenfilmsterren in de 
hoofdrol. Een aantal van de verhalen ver
scheen eerder in het tijdschrift Disney 
Comix. In de twee eerste albums staan 
Tarzan, De Leeuwenkoning, Mulan, De 
Klokkenluider van de Notre Dame, 
Hercules, Toy Story & Doug centraal. 
En toeval of niet maar ook deze stripal
bums worden in Roeselare uitgegeven! De 
albums kosten 120 frank per stuk, zijn 48 
bladzijden dik en verkrijgbaar in de boek
handels van Vlaanderen en Nederiand. 

Haddock 

Jeroen 

Dejonckheere 

gaf Tarzan 

gestalte. 
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Wie is de vader 
van Tarzan? 

WIJ kan dank zij uitgever Frangois Cauliez van 
B.A D te Roeselare 10 keer 2 exemplaren van 
'Disney Festival' aanbieden. 

Wie een duo-pakket (twee albums van elk 48 
biz., samen 14 verhalen) wil ontvangen, geeft 
het antwoord op volgende vraag: wie is de 
oorspronkelijke auteur van het boek 'Tarzan'? 

Wie wil winnen stuurt het antwoord naar. WIJ, 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
Fax: 02/219.97.25 
E-post: redactie@vprti.be 

De onschuldige hand plukt tien gelukkigen uit 
de brieventas. ' 
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