
Z aterdag 6 mei zetten de Europese instellingen 

in Brussel hun deuren open voor het 

publiek. Van 10 uur tot 18 uur kan iedereen een 

kijkje nemen achter de schermen van het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie, het Economisch 

en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's. De 

europarlementsleden Nelly Maes en Bart Staes vertel

len u graag over htm werkzaamheden in het 

Europees Parlement, Wiertzstraat 60 (zijstraat van 

Belliardstraat). 

Vijftig jaar geleden, op 9 mei 1950, stelde 

Robert Schuman voor 'de gezamenlijke kolen- en 

staalproductie van Frankrijk en Duitsland onder één 

gemeenschappelijke autoriteit te brengen binnen 

een organisatie waaraan ook andere landen van 

Europa kunnen deelnemen'. Met dit ongewone 

voorstel legde hij de kiem voor de Europese Unie 

van vijftien lidstaten en 370 miljoen inwoners. 

Voor de alliantie VU&ID en haar partners 

uit Andalusië, Baskenland, Bretagne, Catalonië, 

Galicië, Friesland, Sardinië, Schotland en Wales is 

'Europa' een verzamelnaam. Als Europese Vrije 

Alliantie (EVA) geven zij kleur aan de Europese 

mozaïek van volkeren en regio's. Momenteel ver

enigt EVA negentien politieke partijen met een 

regionaal, nationalistisch of autonomistisch karakter. 

Bij de verkiezingen van 13 juni 1999 gingen de 

EVA-partners van drie verkozenen (één VU'er en 

twee SNP'ers) naar tien verkozenen, waaronder de 

twee VU&ID-verkozenen, en vormen een fractie, 

samen met de groenen. 

Nelly Maes is ondervoorzitter van de fi-actie 

Groenen/Europese Vrije Alliantie. Tx zetelt in de com

missie Industrie, Externe handel. Onderzoek en 

Energie en in de Vergadering van de Overeenkomst 

tussen de landen in Afrika, het Caraibisch gebied en 

de Stille Oceaan en de Europese Unie. In de com

missie Ontwikkelingssamenwerking en de 

Gemengde Parlementaire Commissie voor Slovakije 

is ze plaatsvervangend lid. 

Haar collega Bart Staes is effectief lid van de 

belangrijke commissie Begrotingscontrole van het 

Europees Parlement. Als plaatsvervanger maakt hij 

ook deel uit van de commissie Milieubeheer, 

Volksgezondheid en Consumentenbeleid. Tot slot is 

Staes voorzitter van de Delegarie voor de Centraal-

Aziatische republieken Kazachstan, Kirgistan, 

Oezbekistan, Tadzjikistan. 

Op de drempel van 21ste eeuw staat de EU 

voor twee grote uitdagingen : de toetreding van 

nieuwe lidstaten en de uitbreiding van haar actieter

rein naar een gemeenschappelijk buitenlands en vei

ligheidsbeleid. 

Voor VU&ID is het cruciaal dat ten volle 

rekening wordt gehouden met de democratische 

meerwaarde van deelstaten en regio's voor het inte

gratieproces. Hun politieke rol dient te worden ver

sterkt. Doelstelling is geen Europese superstaat maar 

een ruimte waar vrede, veiligheid en stabiliteit heer

sen. Dit kan enkel indien de politieke macht zoveel 

mogelijk wordt overgelaten aan bestuursniveau's die 

het dichtst bij de mensen staan. 
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VU&ID op TV 
Euro 2000: voetbal een feest? 
Op 10 juni a.s. wordt in het Koning Boudewijnstadion Euro 2000 af
getrapt. Of het EK een feest wordt dan wel een slagveld voor hooli
gans met een machteloos toekijkende overheid blijft de vraag VNOS 
blikt vooruit op het gebeuren Met deskundig politiek commentaar 
van Kamerlid Karel Van Hoorebeke, het Brugse gemeenteraadslid 
Jean-Mane Bogaerten VU-voorzitter Geert Bourgeois 

Maandag 22 mei e.k. • TV1 - 23u.lO - na net laatavondjoumaal 
Een progrannma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS) 

E r moet niet getwijfeld worden aan 
de goede bedoelingen van Lionel 

Vandenberghe, voorzitter van het 
iJzerbedevaartcomité, toen hij vroeg dat 
mensen van 'wit' en van 'zwart' elkaar 
excuses zouden aanbieden In de hoop ein
delijk een einde te stellen aan de nasleep 
van collaboratie en repressie. De comlté-
voorzltter deed zijn oproep n.a.v van de 
opening van een museumverdieping over 
Vrede in de vernieuwde iJzertoren. Er 
werd uiteenlopend op zijn voorstel gere
ageerd. 

kans kregen om zich tot trauma's te ont
wikkelen. 
Men kan excuses voor wat In die periode 
misliep niet los zien van een heel arsenaal 
aan vernederingen die het Vlaamse volk 
heeft moeten ondergaan 
ledereen weet dat het de aanvankelijke 
bedoeling was om van België een 
Franstalige staat te maken en dat 
Vlaanderen daarvoor, tot In zijn kleinste 
dorpen, diende te worden verfranst. Deze 
achterultstelling was ook van sociale aard 
het boeren-Vlaanderen hoefde geen 

Wie wacht op wie? 
Alle goede bedoelingen ten spijt komt het 
ons voor dat de aanpak onvoorbereid was 
waardoor de poging welllcM meer kwaad 
dan goed heeft veroorzaakt. 
Beter ware het geweest om de oproep na 
een breder overleg met vertegenwoordi
gers van 'beide zijden' in een verklaring te 
vatten die op wederzijdse Instemming kan 
rekenen. Want wie excuses vraagt, moet 
ook weten aan wie en voor welke fouten 
De problematiek is complexer dan de 
Tweede Wereldoorlog zelf, reikt verder dan 
de fouten van collaboratie en repressie, 
maar Is een verzameling van oorzaken en 
gevolgen die gedurende een eeuw de 

Industrie, geen eigen universiteit, geen 
eigen militaire chefs, geen eigen bisschop
pen, enz. De Vlamingen hadden niet 
eens geen 'vaderland om te beminnen', 
zoals Marnlx Gijsen In een smeekbede
gedicht vroeg 

Dat in dit gemis oorzaken tot twee colla
boraties zouden liggen is met te goed te 
praten, maar begrijpelijk Een volk een 
vaderland - een thuis - onthouden Is mis
dadig en IS om moeilijkheden vragen De 
vernederde Vlamingen hebben daarvoor 
nooit excuses gekregen, zij hebben zich 
op eigen krachten ontvoogd om te wor
den wat ze zijn een zelfbewuste natie en 

een welvarende regio. Overdrijven wij als 
we zeggen dat er nooit een 'Belgisch 
gevoel' wortel heeft geschoten, dat Belglè 
niet tot de harten spreekf? Wie daaraan 
twijfelt moet eens kijken hoe Nederland 
zijn Oranje-gevoel koestert' 
Het spreekt dat met alle vormen van colla
boratie verschoond kunnen worden, net 
zoals met alle wraakacties tijdens de 
repressie door de vingers moeten worden 
gekeken Misdadigheid blijft altijd wat zij is, 
door wie ook begaan, en daardoor een 
reden te meer om wederzijds te praten en 
pogen te begrijpen 

Mocht dit vanzelfsprekend zijn dan ware 
het probleem reeds lang opgelost, maar 
dat IS niet zo. Vele families blijven het ver
leden als een onverwerkte last meedragen 
omdat wie tot verzoening oproept of 
excuses vraagt door scherpslijpers uit 
belde kampen wordt weggehoond 
Totaal vastgeroest, omdat de problematiek 
de Franstaligen niet ligt, woekert het pro
bleem verder. De beste pogingen Hepen 
en lopen nog steeds dood op een gebrek 
aan moed en/of grootmoedigheid Ook in 
het Vlaams parlement ontbreekt het stee
vast aan een meerderheid om het pro
bleem op een volwassen manier op te los
sen, enkele omfloerste pogingen als het 
öecreet-Suykerbuyk-Van Vaerenbergh 
daar gelaten Met zekerheid kan gezegd 

worden dat deze onmacht op termijn, 
gewild of ongewild, het middel is om wat 
van België rest te ontmantelen. 
Het is dan ook verheugend, zelfs verras
send, dat In zijn 1-meitoespraak Freddy 
Willockx (SP) meedeelde dat wederzijdse 
excuses Inderdaad nodig zijn Hopelijk kan 
de regenngscommissarls zijn partij, lid van 
de Vlaamse en de federale regering, tot 
hetzelfde standpunt bewegen. Want de SP 
werd nooit bijster door het dossier 
bekoord, eind 1999 stemden haar 
Kamerleden nog tegen het wetsvoorstel 
van Fons Borginon dat een collectief eer
herstel beoogt, in een reactie op Willockx 
zegt VU-voorzltter Geert Bourgeois te 
hopen dat de SP nu bereid zal zijn om het 
afgeketste VU-voorstel samen In te dienen. 
Onverwacht maar zeker niet onverdienste
lijk heeft Lionel Vandenberghe het pro
bleem op de politieke agenda gezet, waar
op krantencommentatoren zich afvroegen 
wie er nog wakker ligt van zo'n onder
werp. Geen onterechte vraag als men 
vaststelt dat overlevenden uit beide kam
pen de verzoening reeds lang in de prak
tijk hebben omgezet Maar het is, zoals 
Geert Bourgeois het kernachtig samenvat
te, nu aan de politici om deze verzoening 
in de feiten In wetten om te zetten 
Maar wie wacht op wle^ 

Maurits van Liedekerke 



www.premier.fqov.be 
Vorige week opende premier Verhofstadt met 
een druk op de knop zijn eigen website. De 
stek werd ontwikkeld in samenwerking met 
de Federale Voorlichtingsdienst en bevat 
naast flink wat informatie over de man in 
kwestie ook bijdragen over zijn 
voorgangers. 
Wie een kijkje wil nemen in zijn bureau in 
'Wetstraat 16' kan dat en de echte freaks 

kunnen een videootje bekijken. Interessanter 
is de mogelijkheid tot communicatie met de 
premier en het feit dat de regerings- en 
beleidsverklaringen op de website staan. 
Ook de persberichten zijn erop terug te 
vinden. 
Voor wie wil kijken ofhijz'n smoeltje mee 
heeft en naar wiens hand hij dingt slechts 
één adres: www.premier.fgov.be 

Mollenlolletje 
,,A propos, had de SP dat (om te kandideren/red.) 
nu komen vragen, ik had het misschien ook wel 
gedaan (,,,)". 

Niki De Boeck, Mol-speler en CVP-kandidaat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, in het SP-biad 
Doen van mei 2000. 
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Tegen midden mei is in België de 
abortuspil te verlcrijgen. Het middel kan 
alleen worden verkregen op voorschrift, 
mag worden ingenomen tot 49 dagen 
na de laatste maandstonde, kost 2.563 
fr. en wordt niet terugbetaald. 

De federale regering heeft - ein
delijk - besloten over te gaan tot de 
oprichting van een zgn. positieve kre-
dletcentrale. Dit gegevensbestand 
bevat informatie over de leningen die 
particulieren hebben lopen en moet 
voorkomen dat mensen zich al te diep in 
de schulden steken. 

Artsen moeten hun patiënten 
voortaan volledig Inlichten over hun 
gezondheidstoestand, ook als ze termi
naal ziek zijn. 

Fill Houteman, de Vlaamse 
naaktdanseres die wereldwijde be
roemdheid kreeg door een in meerdere 
opzichtend onthullende fotoreportage 
van haar met de (inmiddels ex-)man van 
prinses Stephanie van Monaco is veroor
deeld tot zes maanden cel met uitstel. 
De rechter oordeelde dat ze de privacy 
van haar toenmalige minnaar had 
geschonden. 

Vorig jaar is het aantal klachten 
over De Post met 14% gestegen t.o.v. 
1998. In het totaal ontving de ombuds-
dienst van de post 5.047 klachten. 

Paul Van Buitenen - de ambte
naar die met zijn onthullingen over frau
de aan de basis lag van de val van de 
Europese Commissie - is onderschelcten 
met de titel van Ridder In de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Dit weekeinde opende Piopsa-
land zijn deuren. In het pretpark, op de 
voormalige Meli-terreinen in De Panne, 
draait alles rond Kabouter Plop en de TV-
bobtail Samson. 

Het kan niet communautairder: 
Standard Luik en Racing Genk spelen op 
14 mei a.s. om de Beker van België. 
Allen daarheen! 

Voor het goede doel, Kinder
kankerfonds, is nu een exclusieve Johan 
Museeuw-bandana (met leeuw) te 
koop. 500 fr. per exemplaar. Doen! 

Een 79-jarige man uit Knesselare 
die 57 jaar lang blind is geweest en sinds 
twee jaar weer ziet, bezocht de Gentse 
Florallên. Hij keerde snel huiswaarts, 
moe van te kijken... 

VERZOENING? 

In de IJzertoren werd vrijdag jl. de 
'Vredesverdieping' geopend. De penna-
nente tentoonstelling over pacifisme 
vormt de tweede fase van de museale 
invulling van de Toren. 
Naar aanleiding van de opening van de 
Vredesverdieping ging IJzerbedevaart-
voorzitter Lionel Vandenberghe grondig in 
op de pacifistische pijler van de Vlaamse 
beweging in het algemeen en het 
IJzerbedevaartcomité in het bijzonder. 
Met tal van citaten toonde Vandenberghe 
aan dat het IJzerbedevaartcomité steeds 
sterk de nadruk heeft gelegd op de vre-
desgedachte. „De IJzertoren wordt meer 
en meer het symbool van een internatio
nale morele vredesbeweging, o.m. door 
de erkenning door de Unesco als interna
tionaal vredesmuseum." 
Tijdens WOU collaboreerden nagenoeg 
alle toenmalige comitéleden met de 
Duitse bezetter. Volgens de huidige onder
voorzitter van het IJzerbedevaartcomité 
Carlos Van Louwe „hield het pacifisme 
toen op te bestaan." 

„Ook ik moest tijdens mijn toespraak iets 
zeggen over WOU", zo vertelde Lionel 
Vandenberghe aan de redactie. De 
Ijzerbedevaartvoorzitter had de volgende 
boodschap in .petto. 

„Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
enkele donkere bladzijden geschreven in 
het boek van de Vlaamse beweging. Ook 
sommigen binnen het IJzerbedevaart
comité waren verblind door de lokroep 

van de bezetter. Er zijn fouten gemaakt 
langs beide kanten. Is het ogenblik nu niet 
gekomen om verontschuldigingen aan te 
bieden, zoals de groep rond Verdoodt het 
gedaan heeft. Verdoodt die zelf zwaar 
geleden heeft onder de repressie. Een 
groot gebaar." 

REACTIES 

De oproep van de IJzerbedevaart-
voorzitter ontlokte positieve en vooral 
negatieve reacties. Eerst dit; Lionel 
Vandenberghe verwees twee maal naar 
historicus Frans-Jos Verdoodt. Op zijn ini
tiatief ondertekenden 17 vooraanstaande 
progressieve intellecuielen midden sep
tember 1999 het manifest Voorwaarts en 
niet vergeten. Daarmee wil de groep -
zonder amnestie te eisen - een streep trek
ken onder het vooralsnog onverwerkte 
oorlogsverleden. De groep richtte zich 
ook tot de Franstaligen en verwachtte een 
federaal wetgevend initiatief ter zake. 
Sindsdien werd van het initiatief niet veel 
meer vernomen. Frans-Jos Verdoodt blijft 
wel in alle discretie de nodige contacten 
leggen. 

Overigens heeft het IJzerbedevaartcomité 
geprobeerd om tijdens de vorige bede
vaart een verzoenend gebaar te laten zien 
tussen iemand van het verzet en een 
gewezen collaborateur. Dat mislukte. 
Ondervoorzitter Van Louwe weet dit aan 
het feit dat „de gewezen verzetslui betreu
ren dat op de bedevaarten nooit met hun 
verdriet werd rekening gehouden." 

Om de lieve 

vrede te 

bewaren? 

Moet de recente oproep van de Ijzerbede
vaartvoorzitter in dat kader geplaatst wor
den? Lionel Vandenberghe ontkent dat hij 
een ballonnetje wou oplaten. Sommigen 
aanzien zijn oproep als een voorzet voor 
de komende bedevaart. „Dat lag helemaal 
niet in de bedoeling. Ik heb mijn speech 
zoals altijd zelfstandig geschreven. Frans-
Jos Verdoodt zit daar voor niets tussen. De 
tekst werd ook niet goedgekeurd door de 
Raad van Beheer. Ik wou me richten tot 
diegenen die aan beide kanten fout zijn 
geweest. Bovendien verwacht ik van de 
beide kanten verontschuldigingen." 

ROOD AAN ZET 

De 1 mei-vieringen brachten rood aan zet 
en werden aangegrepen om de verstoorde 
relaties tussen partij en vakbond te her
stellen. In Knack van 26 april jl. haalde de 
secretaris-generaal van het ABVy Mia De 
Vits, zwaar uit naar de paarsgroene fede
rale regering omdat deze te weinig over
leg pleegt met de sociale partners. De vak
bondsvrouw herhaalde samen met de 
Waalse collega Michel Nollet de klacht tij
dens de Dag van de Arbeid. 
De socialistische partijen hebben het sig
naal begrepen. Op 8 mei grijpen sociale 
verkiezingen plaats. PS en SP willen de 
banden met de syndicale achterban niet 
helemaal verbreken. De partijen zegden 
hun steun aan het ABW toe en beloofden 
meer rekening te houden met hun verlan
gens. Er staan niet enkel sociale verkiezin
gen, maar ook gemeenteraadsverkiezin
gen voor de deur. 

SP-voorzitter Patrick Janssens kreeg 
bovendien een uitgelezen kans om het 
vertrouwen van de 'traditionele' achter
ban terug te winnen. Hij hield een strijd
vaardig pleidooi voor een rechtvaardige 
hervorming van de belastingen die de 
lagere- en middeninkomens ten goede 
moet komen. De SP-voorzitter sprak met 
geen woord over fiscale fraude en ont
hield zich van 'groene' accenten. Het ging 
erom eens duchtig VLD-voor2itter Karel 
De Gucht van antwoord te dienen. Die wil 
een belastingshervorming die iedereen, 
ook de kapitaalkrachtigen, baten oplevert. 

POLITIEKE SPRINGSTOF 

Ook in Wallonië grepen de PS-tenoren 
naar traditionele rode eisen terug. In het 
zog van buurland Frankrijk werd er 
gepleit voor de 32-urenweek of de vierda-
genweek. Een piste die de apostelen van 
Tony Blair in de paarsgroene regering 
geenszins willen volgen. De Franstalige 
socialisten gingen tevens de communau
taire toer op. Waals minister-president 
Jean-Claude Van Cauwenbergbe zei „dat 
het in vraag stellen van de intergewestelij-
ke en interpersoonlijke solidariteit reso-
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, om de heren en dames ministers en amb
tenaren van dienst te zi)n, heb ik, samen met het bestuur van de 
Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg GO', de vn)heid genomen 
om enkele referendumvoorstellen te doen De praktijk in 'De 
Meter' wees uit dat een en ander mogelijk nog voor verbetering 
vatbaar is, maar ik sta vanzelfsprekend volledig open voor sugges
ties van uwentwege 

Stelling A U luistert terwijl u aan de telefoon wordt doorgescha
keld al ruim tien minuten naar 'De Vier Jaargetijden' van Vivaldi 
Hoe reageert u wanneer een ambtenaar - in het geval van de fede

rale overheid verkeerde ambtenaar - u uitemdelijk te woord wil 
staan' 
a) U raakt me daar wel een gevoelige snaar' 
b) Neen, ik begnjp het het kost natuurlijk wel wat moeite om zo'n 
orkest stil te knjgen 

c) Nu al" Ik vreesde te moeten wachten tot de winter 
Stelling B U ontvangt een bnef met de boodschap dat uw vonge 
bnef goed ontvangen is en dat uw bezwaar ter onderzoek zal wor
den voorgelegd U schnjft terug 

a) dat zoiets eigenlijk ook al de bedoehng was van uw eerste 
bnef 
b ) . dat u hoopt dat de parlementaire onderzoekscommissie nog 
voor het einde van de legislatuur is samengesteld 

c) dat u nu emdehjk begrijpt waarom de werknemers van De 
Post altijd liggen te zagen over de grote werkdruk 
Stelling C U tracht om 15u 54 een openbare dienst te bereiken en 
stoot op een zwoele stem op een antwoordapparaat U 

a) belt naar de konmg in de veronderstellmg dat het land in oor
log IS en u weer eens met op de hoogte was 
b) spreekt geen boodschap in, maar neemt wraak door het 
bandje vol te lezen met het volledige oeuvre van Jean-Mane 
Berckmans 

c) neemt contact op met de PKK met het oog zich voor te berei
den op een gerechtvaardigde guenllaoorlog 

Uw bereidwillige. 
De Gele Geeraerts 
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luut zal worden afgewezen " PS-voorzitter 
Elio Dl Rupo vindt een fiscale hervorming 
zonder een herfinanciering van het onder
wijs met kunnen Daarmee begeeft Di 
Rupo zich op communautair glad ijs 
Steeds nadrukkelijker laten de federale 
meerderheidspartijen zich kenmerken 
door sociaal-economische en communau
taire tegenstellingen In de geschiedenis 
van dit land heeft het samengaan van 
beide breuklijnen meerdere malen tot 
pohtieke springstof geleid 

REPUBLIKEINEN 

In Wallonië valt dezer dagen geen onver
togen woord over het koningshuis te 
horen De liefde van Franstalig België voor 
de monarchie is hoe dan ook voorwaarde-
hjk, want voorlopig gebaseerd op een 
voor 'beide partijen' voordelige win-win-
situatie 

Dat ligt anders in politiek Vlaanderen De 
hype rond kroonpnns Fthp en Mathtlde 
en de blijde intredes is voorbij en maakt 
plaats voor meer nuchtere analyses waar
voor de media - eindelijk - gehoor vin
den In Vlaanderen beginnen de (vrijzin
nige) repubhkeinen op te staan Iemand 
als VLD-senator/ean-Afflne Dedecker, die 
m de Oostendse liberale milieus almaar 
nadrukkelijker gecontesteerd wordt, doet 
dat op zijn eigen, provocerende manier 
„Een spermatozoïde verdient geen 
kroon " 

Ook Vlaams parlementslid Bruno Tobback 
(SP) sprak zich kritisch over het konmgs-
huis uit Tobback junior bracht op de dag 
der 'verworpenen' de intellectuele eerhjk-
heid op om bedenkingen te formuleren 
bij de gebrekkige kennis van het 
Nederlands van prinses Mathilde 
Daarover doen overigens in hoge diplo
matieke en poütieke kringen de meest 
wilde verhalen de ronde Zo uit menigeen 
ernstige twijfels bij de door het konings
huis verspreide bericht dat kroonpnns 
Filip zijn vrouw zelf heeft uitgekozen en 
ze elkaar al dne jaar kenden Als dat zo is, 
waarom, zou luidt de bedenking, beperkt 
de woordenschat van Mathilde zich tot 
enkele woorden Nederlands' Ofwel houdt 
de monarchie geen rekening met de taal 
van de meerderheid van de bevolking, 
ofwel werd Filip in geen tijd aan Mathilde 
gekoppeld 

CEREMONIEEL 

Hoe dan ook, zowel Tobback als 
Dedecker wensen de opdrachten van het 
koningshuis tot het ceremoniële te beper
ken 

VU-voorzitter Geert Bourgeois is tevreden 
omdat ,,ook politici van de federale meer
derheidspartijen een open discussie over 
de rol van de monarchie aandurven de 

VU-voorzitter wil dat de konmg geen poh
tieke bevoegdheden meer heeft, „noch bij 
de regeringsvorming, noch bij de bekrach
tiging van wetten, noch bij het nemen van 
besluiten, noch bij het verlenen van gena
de " 

Volgens Geert Bourgeois mag de regenng-
Verhofstadt een debat over de rol van de 
monarchie niet langer ontwijken Temeer, 
daar de premier de instellingen wil demo
cratiseren en moderniseren Zo heeft 
VLD-voorzitter Karel de Gucht het alvast 
met begrepen Voor hem hoeft een debat 
ter zake niet De ene vrijzinnige is de 
andere met 

Vernieuwend Is 
het allemaal 

wel 
(deel XXVII). 

n e federale regering bouwt aan een actieve 
welvaartsstaat, maar laat de zelfstandigen 

in de kou staan. De VU wil meteen hun arbeids- en 
leefomstandigheden verbeteren met creatieve voorstellen. 

Zo zouden tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen 
gebruik moeten kunnen maken van een vervangdienst. 

Laat zieke zelfstandigen 
eventueei vervangen 

De diepblauwe achterban van de VLD wordt 
nerveus, net zoals de al minder diepblauwe 
minister van Middenstand Jaak Gabriels 
(VLD) Hy moest herhaaldelijk toekijken hoe 
de poten onder zijn stoel worden wegge
zaagd Zo dreigde minister van Volksgezond
heid Magda Aelvoet (Agaiev) ermee in hore
cazaken een volledig rookverbod op te leg
gen De horeca, zo stelt Aelvoet vast, leeft 
de wet op rookvrije ruimten met na Minister 
Gabriels vindt daarentegen dat de Eetwaren-
inspectie een heksenjacht' voert 
Ook met minister van Sociale Zaken en 
Pensioenen Frank Vandenbroucke (SP) kreeg 
de Limburgse minister het aan de stok De 
sociaal democraat, zo schreeuwde Gabnels 
het uit pakte zijn bevoegdheden af toen die 
voorstelde de sociale bescherming van 
werknemers en zelfstandigen op elkaar af te 
stemmen 

Tijdens een persconferentie verleden week 
vrijdag drukte VU&ID-kamerlid Danny Pieters 
zich kritisch uit over de voornemens van 
minister Vandenbroucke Samen met Ka
merfractieleider Fneda Brepoels wijst de 
professor terecht op de noodzakelijke uni-
versalisering van de gezinstoelagen en de 
gezondheidszorgen Het stelsel van de aan
vullende inkomens mag best voor iedereen 

gelijk georganiseerd worden en laat boven
dien de defederalisering van deze sectoren 
toe De vervangingsinkomens van zelfstandi
gen en loontrekkenden op elkaar afstem
men, ligt minder voor de hand Dat zou fe
deraal minister Vandenbroucke ook moeten 
weten Toch lijkt hij een andere piste te be 
wandelen, zodat zijn wensen met van van
daag op morgen zullen gerealiseerd zijn 
Zeker met met een kibbelende minister 
Gabnels achter de coulissen 
Intussen zo hekelt VU voorzitter Geert 
Bourgeois behandelt de paarsgroene fede
rale meerderheid de zelfstandigen stiefmoe 
derlijk , Over de middenstanders wordt in 
het federale regeerakkoord nagenoeg met 
geen woord gerept 2e passen blijkbaar met 
in het plaatje van de actieve welvaartsstaat 
Ovengens koppelen wij de positieve welzijns
staat aan de notie actieve welvaartsstaat' 
In afwachting van een herziening van het 
sociale statuut van zelfstandigen kunnen 
reeds binnen het bestaande statuut creatie
ve en menswaardige wijzigingen worden 
aangebracht Waarom moet een arbeidson
geschikte zelfstandige dne maanden blijven 
wachten op een uitkenng? Beperk dit tot 
een maand, zo dragen de VU-kamerleden 
aan Deze maatregel vereenvoudigt de toe

passing van de door Danny Pieters, Fneda 
Brepoels en Geert Bourgeois voorgestelde 
vervangüienstprestatie 
Tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen 
ontvangen vandaag een ziekteuitkenng of 
een moederschapsuitkenng Laat, zo stellen 
de VU kamerleden voor, de zelfstandige kie
zen voor deze uitkenngen of voor een ver 
vangdienstprestatie iemand anders zou dan 
tijdelijk de plaats innemen van de zelfstandi
ge Op die manier kan de zaak behoorlijk blij
ven draaien wat de middenstander een met 
te onderschatten voordeel biedt Ook de 

vervanger mag tevreden huiswaarts keren 
We hebben het over gepensioneerde zelf
standigen met frauduleus gefailleerden, zij 
die leven van een bestaansminimum Zij 
zouden tijdens de vervangdienst hun sta
tuut en uitkering behouden, met dien ver
stande dat daar nog eens 722 fr per dag -
belasting- en bijdragevrij - bijkomt en ze 
bovendien de nodige ervanng opdoen om 
eventueel terug in het arbeidscircuit te tre 
den Een dergelijk systeem zou een gepen
sioneerde zelfstandige op 20 dagen tijd zo
wat de helft van zijn uitkenng opleveren' 
Hoeveel moet de overheid bijdragen om het 
systeem in werking te doen treden' Nauwe
lijks een cent want de zelfstandige die zich 
laat vervangen krijgt geen uitkering meer Er 
mag worden verwacht dat de vervanger zijn 
of haar bednjfsinkomsten op peil houdt 
Daardoor ontvangt zelfs de overheid meer 
middelen via een hogere inning van belas
tingen 

,Ons voorstel kost mets, ik zie er geen enkel 
nadeel in ' , aldus Danny Pieters ,De ministers 
Gabnels en Vandenbroucke zouden beter iets 
doen voor de zelfstandigen in plaats van te 
bakkeleien' zo voegde de VU-voorzitter daar 
aan toe ,,Beide excellenties hebben immers 
beloofd met de inbreng van parlementsleden 
rekening te zullen houden " 

(evdc) 
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V orige week stelde de nieuwe Vlaamse ombudsman 

Bernard Huheau zijn eerste jaarverslag voor aan 

het parlement en de pers. Er was in vergelijking met zijn 

voorganger Jan Goorden in meerdere opzichten sprake 

van een stijlbreuk. 
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De voorstelling van het rapport van de 
Vlaamse ombudsman was jaar na jaar goed 
voor een leuk spektakel: Jan Goorden 
dankte eerst iedereen, in het bijzonder de 
pers, voor zijn aanwezigheid, prees vervol
gens de diensten van de Vlaamse overheid, 
toonde enkele succesgrafieken van zijn 
eigen dienst en veegde daarna de héle 
Vlaamse regering en het halve Vlaamse par
lement op een hoopje als waren het een 
zootje bedriegers, onbekwamen en politie
ke arrivisten. Na het beantwoorden van 
menige vragen - lees: het berispen van 
enkele vraagstellers - trokken Goorden en 
de zijnen dan naar een restaurantje in de 
omgeving van het parlement om een oud 
jaar te vieren en een nieuw in te zetten. 
Goordens naam was gemaakt, maar met 
zijn carrière als luisterend oor van de 
Vlaamse burgers liep het enigszins anders. 
Het eerste verslag werd nog voorgesteld in 
de koepelzaal van het Vlaams parlement, 
later was het de al meer aan het oog ont
trokken 'Schelp' in hetzelfde gebouw en 
vorig jaar oordeelde politiek Vlaanderen 
dat de man een examen moest afleggen 
over het puike ombudswerk dat hij de vijf 
voorgaande jaren had afgeleverd. Om het 
uiteindelijk niet te halen van Bernard 
Hubeau, de man die Tuur Nan Wallendael 
al twee keer heeft opgevolgd: eerst in zijn 
functie van Antwerpse ombudsman, daarna 
in die van pendelaar naar en van Brussel. 

VAN REGERING NAAR PARLEMENT 

Het verschil in stijl was opmerkelijk. Wilde 
Goorden wel eens onverholen uithalen, 
Hubeau hield zich mooi aan zijn tekst en 
het geen overtogen woord vaUen. Het 
grootste verschil tussen Hubeau en zijn 
voorganger is evenwel de broodheer. 
Goorden zat in de ongemakkelijke situatie 
dat hij deel uitmaakte van de uitvoerende 
macht. Dat zorgde ervoor dat hij, onder 
druk van het parlement, haast gedwongen 
was zijn meesters te kijk te zetten. Daarom 
werd midden '98 beslist beslist de 
ombudsman onder-te brengen bij het 
Vlaams pariement Tegelijk werden zijn 
bevoegdheden verruimd: de ombudsman 
is niet meer alleen bevoegd voor 'de' 
Vlaamse administratie, maar nu ook voor 
de Vlaamse Openbare en de Vlaamse 
Wetenschappelijke Instellingen. De 
Vlaamse Milieumaatschappij, Kind & 
Gezin en de VDAB zullen daarvan wel de 
meest bekende zijn. Naast de gewone 
opdrachten van klachtenbemiddeling, 
doorverwijzing en het doen van beleids-
aanbeveüngen is de huidige ombudsman 
ook bevoegd voor de het toezicht op de 

naleving van de deontologische code van 
de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Die 
code, daterend uit '98 en gewijzigd op 17 
maart 1999 zou komaf moeten maken het 
politieke dienstbetoon in achterafkamer-
tjes. Concrete aandachtspunten zijn o.a. 
een verbod op tussenkomsten in benoe
mingen en bevorderingen en de verplich
ting om, zonder onderscheid des per-
soons, correct en gratis door te verwijzen 
naar de bevoegde instanties. De code 
moet, blijkens Hubeaus eerste jaarverslag, 
een fenomenaal succes zijn: „Tot nog toe 
zijn er in dossiers van de ombudsdlenst 
nog geen overtredingen van de code vast
gesteld" luidt het. „Anderzijds verwijzen 
Vlaamse volksvertegenwoordigers niet 

schrijven tot Hubeau: „Wij veronderstel
len dat hier sprake kan zijn van een 
gegronde klacht die niet hersteld kan wor
den voor dit jaar, maar dat erover zal 
gewaakt worden dat gelijkheid en onpar
tijdigheid zullen voorkomen dat sommige 
journalisten zich volgend jaar bij de neus 
genomen voelen. Wij hopen trouwens dat 
nog andere parlementairen zich gestoord 
weten door de voorpublicatie van een nog 
te ontvangen parlementair stuk." 

RESULTAAT 

In de eerste 10 maanden van zijn beleid 
kreeg de Vlaamse ombudsman 1.240 
klachten binnen, waarvan er 778 ontvan-
kehjk waren. 43,6% daarvan betroffen fis
cale dossiers (K&L-geld, onroerende voor
heffing) en nog eens 7,1% klachten over 
de afvalwaterheffing. Wanneer men de 
Vlaming aan zijn centen komt kent 'de 

Ombudsman 
nieuwe stijl 

vaak door naar de Vlaamse Ombudsdienst 
op grond van de code" gaat het fijntjes 
verder. Moest Goorden opletten voor de 
Vlaamse regering, Hubeau moet er reke
ning mee houden dat ook hij een baas 
heeft. 

CENTENKWESTIES 

De bewuste deontologische code heeft 
het niet over lekken aan de pers. Jammer, 
want dan had Bernard Hubeau zelf en niet 
De Standaard en Het Nieuwsblad de eer 
gehad om het jaarverslag voor te stellen. 
Op dinsdag 25 april jl. wisten de twee 
VfM-kranten te melden dat over de dienst 
Kijk- en Luistergeld nogal wat klachten 
waren binnengelopen. Een attente VUM-
joumalist had een jaarverslag op de kop 
kunnen tikken. Zonder hem uitdrukkelijk 
te citeren kwam het over alsof Hubeau 
een primeur had weggegeven. En daar
mee had gezondigd tegen art. 5 van de 
deontologische code voor parlementsle
den die steh dat zij mogen helpen wan
neer zij 'de absolute regels van gelijkheid, 
rechtvaardigheid en wettelijkheid' in ere 
houden. Tijdens de voorstelling van zijn 
verslag verontschuldigde de ombudsman 
zich voor dit feit. Hij vond het vreemd 
dingen over zichzelf te lezen zonder dat 
hij met de journalist in kwestie had 
gesproken. Noch hij, noch zijn medewer
kers zouden het lek veroorzaakt hebben. 
Er moest eerder gezocht worden in de 
richting van een pofitiek lek, zo werd 
gesuggereerd ... Vlaams parlementslid/os 
Bex richtte zich daarover met een ironisch 

overheid' blijkbaar een opmerkelijk laag 
doolfhofgehalte 
Gezien dit het eerste werkingsjaar 'nieuwe 
stijl' was, beperken we ons tot deze gege
vens. Nogal wat dossiers zijn nog in 
onderzoek en mede daarom zijn de resul
taten eerder vooriopig. Voorts is het nieu
we adres van de ombudsdienst nog niet 
voldoende gekend wat er voor zorgt dat 
minder mensen de dienst weten te vin
den. In de nabije toekomst zal daarin mid
dels een uitgebreide campagne verande
ring worden gebracht. Opvallend is wel 
dat het aantal 'contacten' in vergelijking 
met voorgaande jaren spectaculair 
gedaald is. Dat is zonder twijfel te danken 
aan de oprichting van de Vlaamse infolijn. 
Vóór dat instrument operatief was kreeg 
de ombudsdienst al dit soort vragen te 
verwerken. Ook bij de klachtencijfers aan
gaande het K&L-geld moet enig voorbe
houd worden gemaakt: deze dienst ver
wees in geval van klacht haast automatisch 
door naar de ombudsman. Een goede 
zaak enerzijds - wanneer je niet tot een 
oplossing komt zoek je inderdaad best 
een bemiddelaar-, een mogelijke verteke
ning van de cijfers anderzijds. 
Het werk van Hubeau en zijn voorganger 
levert wel degelijk resultaten op. Het aan
tal klachten over Ruimtelijke Ordening 
(bouwvergunningen, ...) en Onderwijs 
(studietoelagen,...) neemt af In hun ijver 
de kloof met de burger te dichten hebben 
politici wel degelijk oor voor ombuds-
klachten. En sommigen, zoals Vlaams 
minister-president Patrick Dewael, 
komen onder ombudsdruk wel heel snel 

op andere gedachten. In Het Nieuwsblad 
van 25 april jl. lazen we dat de dienst K&L-
geld wel erg licht omspringt met het 
begrip 'fraude', ook als de betaler bv. ver- • 
geetachtig was. „De ombudsdienst vindt 
dat fraude alleen kan in geval van kwade 
trouw, maar daar heeft minister Dewael 
geen oren naar" schrijft de krant. In een 
6e/^«-bericht van 26 april, enkele uren na 
de officiële voorstelling van het ombuds-
rapport, heette het dat Dewael de fiscale 
wet waarop de inningsdienst zich baseert 
'burger-onvriendelijk' vond. „Volgens 
Dewael moet er een differentiatie moge
lijk zijn tussen mensen die werkelijk frau
deren en anderen die om een verschoon-
bare reden laattijdig betalen." 

STIJLVOL? 

De Vlaamse ombudsman is niet alleen ver
huisd, letterlijk en figuurlijk, zijn dienst is 
ook in een nieuw kleedje gestoken. In 
stijlvol rood en blauw stelt hij zich aan de 
burgers voor. 'Rood en blauw?', vraagt 
ook u zich af Het is inderdaad minstens 
vreemd te noemen dat 'de' Vlaamse 
ombudsman een pakje aantrekt dat van 
ver noch van nabij doet vermoeden dat 
zijn dienst verbonden is aan het Vlaams 
parlement. De gestileerde Vlaamse leeuw, 
toch zowat het uithangbord van de Vlaam
se overheid (zie ook de infolijn), is opval
lend afwezig. Ook hier is de stijlbreuk met 
zijn voorganger groot. 
Niet overal is er sprake van een stijlbreuk 
en ook dat is best wel opvallend. Het ver
nieuwde logo verbeeldt een open deur. 
De deur van de ombudsman staat immers 
altijd voor je open. Anderzijds doet het 
logo ons ook denken aan een vroegere, 
omstreden slogan: 'Het snelste achter
poortje is de voordeur van de ombuds
man'. Die gaf de indruk dat burgers - al 
hun brieven aan de koning ten spijt - uit
eindelijk wel genoegdoening zouden kun
nen krijgen bij de ombudsman. Ook nu 
mag niemand denken dat Hubeau alle 
deuren zomaar gaat kunnen openen ... 

(gv) 

Voor vragen over het wie, wat, 
waar en hoe van de Vlaamse over
heid: Vlaamse infolijn 0800/302.01. 

Wie zich tekortgedaan voelt en 
geen overeenkomst bereikt met de 
betreffende Vlaamse overheidsdienst 
of-administratie kan een klacht 
indienen bij Bernard Hubeau: 
Vlaamse Ombudsdienst, 
Hertogstraat 67 bus 2, 1000 Brussel, 
tel. 02/552.98.98 of 0800/240.50 (gra
tis), fax 02/552.98.50 en e-post: 
ombudsdienst@vlaamsparlement. be. 
Buiten de kantooruren hoort u een 
antwoordapparaat. 
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I n vorige bijdragen heeft Hans De Belder de nadruk 

gelegd op het belang van de politiek- institutionele 

debatten over het regionalisme. Politieke debatten leiden 

immers tot niets indien er niet af en toe een institutioneel 

besluit getrokken wordt: zolang de regio's in de 

beslissende organen van de EU niet meespelen, tellen zij 

niet. Het is dus belangrijk dat Vlaanderen in de discussie 

de stem laat horen. 

Deze week zou ik een voorbeeld willen 
geven van het belang van de regionale 
autonomie in de Europese context, niet 
meer op politiek-institutionele redenen, 
maar gewoon: om den brode! De regiona
le autonomie is namelijk ook nodig om 
zeer concrete belangen van een regio of 
van een volk te kunnen behartigen. 

SPINNIJDIG 

Een eerste voorbeeld: de huidige strijd 
van de Duitse Lander om zich niet alleen 
door Bonn, maar vooral door Brussel te 
doen respecteren. 
De aanleiding tot het conflict is de klacht 
die door de Europese Commissie werd 
neergelegd bij het Europese Hof tegen de 
Duitse federale regering. Omdat de Euro
pese Commissie de Lander niet kent 
(regio's zijn immers geen lid van de Euro
pese Unie), krijgt de Bundesregierung er 
van langs. Waarom? Wel, omdat verschil
lende Lander steun hadden gegeven aan 
hun regionale banken wat volgens het Ver
drag niet zou mogen. In dit geval betreft 
het de Westdeutsche Landeshank van 
Noord-Reinland Westfalen. De Commissie 
vindt dat de Landesregierung de 808 mil
joen euro die zij aan de Westdeutsche 
Landesbank had toegestoken, moet terug
vorderen. 

De Lander reageren hierop spinnijdig: dit 
kan een precedent worden van een situ
atie waarin Bonn, op aansporing van de 
Europese Unie, de Lander verplicht om 
hun relaties met hun eigen regionale ban
ken op te geven. De Lander beweren bij 
hoog en bij laag dat zij sedert de Duitse 
grondwet werd geschreven (onmiddellijk 
na de wereldoorlog) het recht hebben om 
hun eigen sociale Marktwirtschaft te 
organiseren zoals zij willen, hun eigen 
economische politiek te structureren en 
op regionale basis kunnen omgaan met 
hun kleine en middelgrote ondernemin
gen. 

De Lander hebben zich nu aaneengeslo
ten en vinden dat de Europese Commissie 
zich met zaken bezighoudt die tot hun 
eigen regionale bevoegdheid behoren. 
Het ogenblik is bovendien zeer slecht 
gekozen voor deze aanval van de Europe
se Commissie: momenteel kan zij de 
steun van alle landen en regio's best 
gebruiken in het kader van de Intergou
vernementele Conferentie (IGC) waarover 
ik eerder al heb geschreven. Vermits de 
Lander het nieuwe Europese Verdrag zul
len moeten ratificeren, dreigen zij er nu 
mee dit niet te zullen doen. Tenzij de lid
staten en de Europese Commissie in de 
IGC de bevoegdheden van de Lander dui
delijk zouden erkennen. 
Om daar zeker van re zijn eisen de Duitse 
Lander op dit ogenblik dat de Europese 
Commissie hen zou steunen in hun eis 

om te komen tot een duidelijke bevoegd
heidsverdeling tussen de bevoegdheden 
van de Europese Unie enerzijds, die van 
de regeringen anderzijds, en tenslotte, 
vooral, die van de Lander, d.w.z. van de 
regio's. Dit is het probleem van de Kompe-
tenzkatalog die volgens de Duitse Lander 
onontbeerlijk is voor de aanvaarding van 
de resultaten van de IGC die op het einde 
van dit jaar in Parijs zal worden onderte
kend... 

se Commissie een klacht indienen tegen 
de Vlaamse regering omwille van de 6,5 
miljoen euro (vergelijk met het bedrag 
hierboven!) die Vlaanderen toezegde voor 
de nieuwe transitbestelwagenproductie 

waarom ons 
buitenlandbeleid 

belangrijk is 
FORD 

Ik kan als Vlaming slechts bewondering 
hebben voor de kordate manier waarop 
de Duitse Lander in deze context hun 
bevoegdheden trachten veilig te stellen. 
Ook commissaris Karel Van Miert heeft 
een tijdje geleden de Duitse Lander aan
gepakt in verband met het dossier van 
Volkswagen, maar daar ging het over een 
privé-bedrijf, niet over een regionale Lan
desbank. 

Dit laatste dossier vormt echter de brug 
naar wat ik deze week vernam in verband 
met de steun die Vlaanderen wil geven 
aan Ford Genk. Deze week zal de Europe-

door Ford Genk. Ik ben eens benieuwd 
hoe de Vlaamse regering hierop zal reage
ren. Als zij wil bewijzen dat de steun toch 
noodzakelijk is dan moet Ford aantonen 
dat er alternatieve locaties waren en dat 
een investering zonder steun van Vlaande
ren, in Genk niet zou zijn doorgegaan. 
Men kan dus ook zeer braafjes op de 
Europese vragen antwoorden. Maar men 
zou ook, naar aanleidingvan een dergelijk 
dossier, naar het Duitse voorbeeld in een 
hogere versneUing kunnen trekken en het 
probleem plaatsen op het niveau van de 
formele erkenning van de regionale 
bevoegdheden in dergelijke materies. 

Ook de Walen geven ons hier een goed 
voorbeeld. Recent werd de bevoegde 
Europese Commissaris Barnier door Elio 
Di Rupo naar Henegouwen uitgenodigd. 
U weet wel: Henegouwen, dat nogal wat 
Europese gelden weet aan te trekken 
(soms tot verbazing van de Vlaamse goe
gemeente). Welnu, Mr Barnier werd in 
Henegouwen rondgeleid, kreeg informa
tie over het Docup-Wallonie (dwz 'Docu
ment unique de programmation') en weet 
dus alles van de Waalse regionale politiek. 
Hij viel achterover van verbazing bij het 
aanschouwen van de ascenseurs de Strépy 
die hij kwalificeerde als 'faraoniek', terwijl 
wij in Vlaanderen over het nut van deze 
constructie zo onze gedachten hebben ... 
De Vlaamse eis om op Europees niveau 
autonoom te kunnen optreden is dus niet 
zo maar een romantische reflex. Het gaat 
hier-over 'go
vernance', dwz 
de kunst om te 
regeren, dwz 
om zelf voor 
zijn eigen be
langen te zor
gen. Op z'n 
Vlaams: over 
zelfbestuur! 

Hans De Belder 
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Portier wil Vlaamse partijen 
uit Costa 

Tijdens het 63ste Vlaams Nationaal Zangfeest in 

het Antwerps Sportpaleis riep /l/VZ-voorzitter 

Hugo Portier üe Vlaamse partijen op de Conferen

tie voor de Staatstiervorming (Costa) te verlaten. 

Portier noemde de Costa „een begraafplaats van 

verkiezingsbeloften. Met de Costa werd een een 

forum gecreëerd waar Vlaanderens vrijheid en 

toekomst, welzijn en weivaart onbespreekbaar 

zijn." 

Voor de ANZ-voorzitter is de voorziene defederali-

sering van Buitenlandse Handel en Landbouw een 

'iege doos'. Al moet daarover nog in de Costa 

worden gepraat. Portier vraagt de Vlaamse party

en nu reeds In de Kamer van Volksvertegenwoor

digers de alarmbelprocedure voor een onafhanke

lijk Vlaanderen te lulden. Een dergelijke procedure 

wordt normaliter gehanteerd wanneer wetgeving 

de belangen van deze of gene gemeenschap 

schendt 

Vlaanderen, aldus Hugo Portier, beschikt volgens 

het Internationaal recht over de noodzakelijke 

hefbomen zoals een bevolking, territorium en 

regering om een staat in Europa te worden. „Een 

Vlaamse staat Is geen utopie, het is een recht, ons 

recht. Eens een staat zal Vlaanderen zich kwijten 

van aiie internationale verdragen, conventies en 

lidmaatschappen." 

De ANZ-voorzitter nep het massaal opgekomen 

publiek op recht te staan en elkaar de hand te rei

ken. Tot drie maal werden de toehoorders opge

dragen samen te declameren „Wij willen een 

Vlaamse staat die In Europa en de wereld Vlaan

deren heet." Daarmee werd ook ingegaan tegen 

diegenen, aldus Hugo Portier, ,,dle huiveren van 

Vlaamse identiteit, taal en een Vlaamse staat Zeg 

mij, waarom bent u beschaamd?" 

Liet men tijdens het 63ste Zangfeest vooral anti-

Belgicistische, anti-monarchale en anti-Franstaiige 

geluiden horen, dan stond het gebeuren ook in 

het teken van Brussel en Viaams-Brabant. Wat 

moet onder het motto 'Brussel & Viaams-Brabant: 

meer dan ooit Vlaanderen' worden verstaan? Het 

antwoord kan niet simpeler, in Viaams-Brabant 

moeten de faciliteiten op termijn afgeschaft en 

horen de Franstallgen aldaar onderworpen te wor

den aan een inburgenngspiicht. Brussel mag niet 

langer de hoofdstad van Vlaanderen zijn „binnen 

een Belgische context" en Brussels separatisme 

„is onrealistisch.". Het opgaan van Brussel in een 

onafhankelijk Vlaanderen Is voor het ANZ wel 

realistisch. „Vlaanderen gelooft in de ontwikke

lingskansen van Brussel als hoofdstad binnen een 

onafhankelijk Vlaanderen." 

Met dit standpunt schaart het ANZ zich achter de 

communautaire stellingen van het Vlaams Blok. 

Professor Ene Ponette. voorzitter van het Vlaams 

Geneeskundig Verbond, vroeg de Vlamingen geen 

,,schuldgevoel te laten aanpraten door politiek 

Wallonië." De professor pleitte voor de volledige 

splitsing van de Sociale Zekerheid. ,,De laatste 25 

jaar zijn vla de SZ ongeveer 2000 miljard f r geruis

loos uit Vlaanderen weggevloeid. Dat is l/5de van 

de totale Belgische staatsschuld." Ponette sprak 

van een „onderhandelende, doorzichtige, meer 

beperkte en wederkerige financiële solidariteit 

met Wallonië." (evdc) 

4 mei 2000 



p \ at onze reeks uitgebreid bij Leopold II stilstaat zal 

niemand verbazen. De koning was niet alleen de 

meest extravagante van alle Coburgse vorsten, hij was 

ook wreedaardig, want duldde dat zijn fortuin aan bloed 

en tranen ontsproot. Men kan zich de vraag stellen 

waarom zijn opvolgers zich nooit verontschuldigd hebben 

voor al dat leed. 

De opvolgers 
van Leopold II 

erfden niet 
alleen z||n for
tuin maar ook 

een pUnlIJk 
koloniaal verle

den. 

6 

Een belangrijk tijdsdocument over de mis
daden in naam van Leopold II in Kongo 
begaan, staan vermeld in liet boek 'Red 
Rubber' van E. D. Morel. De auteur werd 
in 1893 tot Brit genaturaliseerd en heeft 
een groot aantal werken over Afrika en 
Azië op zijn naam staan. Morel werkte bij 
de Elder & Dempster Company, die ook 
een lijn Antwerpen-Kongo uitbaatte. Hij 
kende West-Afrika uit allerlei literatuur en 
verliet in 1901 de rederij om zich geheel 
aan de journalistiek te wijden. De gege
vens die hij over Kongo verzamelde, 
bracht hij in 1906 bijeen in zijn" boek dat 
de ondertitel 'Aanklacht tegen het 
onrecht' meekreeg. 

ONVERDACHT 

Men zou Morel van partijdigheid kunnen 
beschuldigen, maar men bedenke echter 
dat hij steeds een militant humanist en 
pacifist is geweest. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog legde hij er sterk de nadruk 
op dat de schuld voor de ooriog bij alle 
oorlogsvoerenden lag en niet alleen bij 
Duitsland of bij Oostenrijk. Omwille van 
zijn pacifisme werd hij tijdens de oorlog 
in de gevangenis geworpen. 
Morel liet zijn boek inleiden door Sir 
Harry Johnston die in 1905 de Congo 
Reform Association voorzat. Het boek 
brengt in zijn zakelijkheid een vernieti
gend oordeel over het Kongo-beheer van 
Leopold II. De geciteerde verslagen 
komen grotendeels van Amerikaanse en 
Britse zendelingen, maar ook van han
delshuizen, van officieren van de Eorce 
Publique, uit brieven van militairen aan de 
gouverneur-generaal, van de Italiaanse 
gezant Baccari. 
Naast Morel is er ook het 'Congo Report' 

van Sir Roger Casement. Casement stamde 
uit een Anglo-Ierse familie. Als Brits con
sul bezocht hij Kongo en na een reis 
schreef hij in een brief: „Ik wil niet dat de 
Brusselse roversbende zeggen kan dat 
protestantse missionarissen de Congo-
Reform-beweging gesticht en geënsce
neerd hebben. In werkelijkheid ben ik 
daarvoor verantwoordelijk; ik inspireerde 
Morel tot die idee en zijn grootmoedig 
hart en zijn geestdriftige ziel reageerden 
onmiddellijk op mijn woorden." 

Casements getuigenis staat daarom boven 
de verdenking van dienstbaarheid aan het 
Britse belang. Hijzelf werd trouwens ter 
dood veroordeeld en terechtgesteld 
(opgehangen), zoals de meeste leiders van 
de Ierse opstand 

SLAVENECONOMIE 

Aan de feiten die in Kongo zijn gebeurd, 
kan niet getwijfeld worden. Is Leopold, 
zoals Max Büchler schreef, het 'prototype 
van de moderne Uebermensch' en dreef 
hem de machtswil van een autoritair 
monarch? Of was het geldzucht, deze 
andere machtswil die hem dreef? Zowel 
Mark Twain als Morel en Casement gelo
ven aan beide. Een biograaf, Louis de 

Het 
vruchtgebruik 

van de schande Goud, macht en 
vrouwen (4) 

Casement stond trouwens wantrouwig 
tegenover de Britse regering en vreesde 
dat zijn rapport zou weggemoffeld wor
den. Tot zijn verwondering kwam het in 
1904 in het pariement en werd het aan de 
meeste Europese regeringen bezorgd. Het 
gevolg was dat België gedwongen werd 
zijn uitbuitingsmethoden te milderen. 
„Wanneer wij de Kongo-siaven bevrijden, 
treffen wij ook de Mexicaanse slavenhou
ders." 

Casement was zeker niet bezield door een 
pro-Britse houding: als Iers nationalist 
wilde hij tijdens de Eerste Wereldoorlog 
Duitsland overhalen de Ierse rebellen te 
steunen. Hij werd bij de Paasopstand in 
1916 met een Duitse duikboot in leriand 
aan land gezet. De cargo die wapens en 
munitie moest ontladen, werd ontdekt en 
moest zichzelf tot zinken brengen. 

Op Jacht naar rubber 
en ivoor 

„De stichting van de Kongo-Vrijstaat heeft de 
Beigische vorst een fortuin gei<ost, en daarom 
moest de i<olonie zo snel mogeiijl< geid opbren
gen. De zwarte bevoii<ing werd verplicht 
bepaalde hoeveelheden ivoor en rubber te 
leveren, staatsambtenaren en koloniale agen
ten werden aangemoedigd om zoveel mogelijk 
van die erg gegeerde producten te verzame
len. Hun Ijver ontaardde soms in misbruik 
Dorpen die in gebreke bleven, werden door de 
militairen (zwarten onder blanke chefs) wreed 

gestraft: gijzeling, zweepslagen, afhakken van 
oren, handen en andere lichaamsdelen 
Een staatsambtenaar getuigde over zijn 
methode: soldaten plunderden een dorp, 
namen vrouwen gevangen die konden worden 
vrijgekocht tegen enkele geiten én de vereiste 
hoeveelheid rubber. 

Zo trok hij van dorp tot dorp, tot hij genoeg 
rubber had verzameld." 

(Uit de krant, 18 november 1908) 

Lichtervelde, schreef: „De eerste vergis
sing van hen die een oordeel vellen over 
de regering van de Kongo-staat bestaat 
daarin dat ze bij hun beschuldigingen niet 
de buitengewone omstandigheden in acht 
nemen, waaronder de Kongo-staat 
gesticht werd en hij gedwongen werd te 
bestaan." 

Het is inderdaad altijd mogelijk dat er 
aberraties geweest zijn, dat machtsmis
bruik tot wreedheid en misdaad heeft 
geleid, maar dat is geen verontschuldiging 
voor het systeem van een slaveneconomie, 
waarbij rubber en ivoor a.h.w. afgeperst 
werden. Het staat buiten kijf dat velen in 
Kongo, ook in die periode, gepoogd heb
ben op menselijke wijze te handelen. Maar 
de keerzijde, de wijze waarop 'een wereld 
zo groot waar uw vlag staat geplant' werd 
onderworpen en uitgebuit, dient ook 
belicht te worden (zie kadertje). 
Men zegt dat Kongo Leopold aanvankelijk 
geld heeft gekost. En dat hij reeds over 
een belangrijk fortuin beschikte tengevol
ge van allerlei financiële investeringen -
bvb. 5Mez-aandelen - zal ook wel juist zijn. 
Maar zijn zo geprezen bouw- en urbanisa-
tiepolitiek in eigen land heeft heel wat 
Kongolees geld opgeslorpt. In zijn boek 
over de koningen citeert prof Jean 
Stengers een koloniaal die zegt: „Lange 
tijd is de Halfeeuwfeest-Triomfboog de 
persoonlijke vijand van de kolonialen 
geweest". 

Leopold sprak van een bedrag van 25 mil
joen dat hij zijn erfgenamen naliet. 
Omgerekend in de huidige valuta zijn dat 
verscheidene miljarden. Maar om te ver
mijden dat een deel van de erfenis via zijn 

dochters naar vreemde prinsen zou gaan, 
en om de wet te omzeilen, liet hij het 
koninklijk vastgoed in een 'koninklijke 
schenking' veranderen. 

VRUCHTGEBRUIK 

Deze 'koninklijke schenking' is een open
bare instelling met een eigen administra
tie die de grote domeinen, waarvan de 
koningen van België het vruchtgebruik 
behouden, beheren. Het zijn de domei
nen van Laken en in de Ardennen (6.500 
ha), 400 ha. bossen en gronden in 
Tervuren, het Dudenpark in Vorst, eigen
dommen in Oostende, de kastelen van 
Stuyvenberg, Ciergnon, Villers, het 
domein van Postel (500 ha. bos), kantoor
gebouwen in Brussel, enz.... De dienst 
Registratie en Domeinen beschikt daaren
boven over een portefeuille met meer dan 
750 miljoen fr. eigen middelen. 
Afgezien van het vruchtgebruik van dit 
omvangrijk patrimonium, schatte een 
Britse krant het koninklijke familiefortuin 
op 91 miljard fr. De jaarlijkse civiele lijst 
(270 miljoen fr.) dient voor driekwart 
voor personeelskosten, maar grotere uit
gaven - bv een huwelijk - worden door 
de staat betaald. Fabiola ontvangt ca. 50 
miljoen fr., wat niet slecht is als weduwe
pensioen. Liliane krijgt 15 miljoen fr.. 
Filip kreeg onlangs nog opslag en Astrid 
ontvangt 11 miljoen fr.. Laurent blijft, 
zoals algemeen geweten, van enige dota
tie verstoken. 

De verwevenheid van macht en geld is 
niet alleen bij de Coburgers een constan
te. Macht trekt geld aan, en geld verschaft 
macht. In elke maatschappij, ook de 
meest egalitaire, vloeien beiden samen. 
We hebben het gezien in de communisti
sche regimes, waar de nomenclatura als 
een aparte bevoorrechte kaste leefde. 
De gewone Franse burger is er niet rijker 
op geworden na de revolutie en de inbe
slagname van de goederen van de kerk en 
van de adel. De Russische moesjik is er 
niet rijker op geworden na de onteigening 
van het grootgrondbezit. Het financieel 
argument tegen de monarchie in het alge
meen is te zwak. Ook niet wanneer men 
weet dat een dynastie het heeft gebracht 
van een arme prins tot een der rijkste 
families in Europa. Wat ons bij de 
Coburgers steeds geërgerd heeft, is hun 
praktische verbondenheid met een 
Franstaüg, anti-Vlaams, unitair denkend 
financieel economisch establishment dat, 
alle federalisme ten spijt, zijn dominantie 
wil handhaven. Deze verbondenheid 
manifesteerde zich nog niet zo lang gele
den in de forte-zaak. 

Jos Vinks 

Volgende week: 
Koninklijke machtsgrepen 
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VUJO-
verkiezingsdag 

Cursus over 2000 
jaar Vlaanderen 

Al )e vragen over gemeentepolitiek wor
den beantwoord door Kns Van Dtjck, bur
gemeester van Dessel en Vlaams parle
mentslid op de VUJO-verkiezingsdag 
Deze begint om lOu en gaat door op 
zaterdag 6 mei 2000 in 'De Mauwaerts, 
het heem van de jeugdbeweging (rechto
ver de sporthal van Buggenhout en op 
500 m lopen van het treinstation) 
Rond de middag is er een pauze en een 
maaltijd Daarna daagt VUlO-Dender an
dere VUJO-kernen uit om samen een wed-
stnjdje te voetballen, waarna stortbad 

Info en inschrijven: 0477/422.594 of 
via e-post: bartmllems@belgacom.net 

De lessenq'clus 2000 jaar Vlaanderen 
door Frans-Jos Verdoodt biedt een geïllus
treerd overzicht van 2000 jaar geschiede
nis van onze gebieden, vanaf het ontstaan 
van de Germaans-Romaanse taalgrens tot 
vandaag 

Daarbij worden de ontwikkelingslijnen 
aangegeven die lopen via de pro-natie 
Vlaanderen, de steden-democratie, de 
Bourgondische Nederlanden, het wereld
rijk van keizer Karel, de scheiding van de 
Nederlanden, het bewind van de 
Habsburgers, de Franse en de Hollandse 
Tijd, het Koninknjk België, de Europese 
Unie 

Tot slot wordt de federale mrichtmg van 
België gesitueerd in de bredere context 
van de federale en semi-federale regimes 
in Europa en in de wereld 

De cyclus loopt over 2 maal 2,5 les
uren. Voor afspraken over sprekersho
norarium zich wenden Vormings
centrum L Dosfel (vragen naar Veerle 
Remy; tel 02/219.25 00) 

Studiedag over lokaal 
inburgeringsbeleid 

De Vereniging van Vlaamse Mandataris 
sen (WM) organiseert i s m het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel op 
maandag 8 mei a.s een studiedag met 
als thema 'Lokaal inburgeringsbeleid' 
Het programma begint om I4u met een 
verwelkoming door Bruno Steegen, waar
nemend burgemeester van Bilzen Johan 
Sauwens houdt een referaat over 'Het 
inburgeringscontract in Bilzen verslag 
van een tweejarig expenment' en Herman 
Lauwers heeft het over De rol van de 
gemeenten bij inburgenng van nieuwko
mers Na de koffiepauze volgt een open 
gespreksronde De studiedag wordt afge

sloten door WM-voorzitter Etienne Van 
Vaerenbergh Het einde is voorzien rond 
17u 

De studiedag gaat door in Domein 'Alden 
Biesen', Kasteelstraat 6 te 3740 Bilzen 
Deelname door storting van 300 fr (koffie 
en tekstmap inbegrepen) op rek nr 435-
0272481-88 van WM, met vermelding 
inburgering -I- naam deelnemer(s)' 

Info: WM, tel 02/219.25.00, vra

gen naar Wim faques Fax: 

02/217.35.10. E-post: wm@volksunie 

be 
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Nieuw provinciaal 
vu-secretariaat 

te iHasselt opent op 
zondag 7 mei a.s. 

VU-Limburg is verhuisd naar een gloednieuw secretariaat, 
gelegen in de TT-wijk in het centrum van Hasselt. 
Om iedereen vertrouwd te mal<en met deze nieuwe vaste 
stek in de provinciehoofdstad nodigt het arrondissemen
teel bestuur en de provincieraadsfractie uit op een 
Opendeurdag. 
Op zondag 7 mei a.s. zijn alle VU-leden, familie en vrien
den hartelijk welkom van 14 tot 18 uur. Om I5u. worden 
de lijsttrekkers voor de provincieraadsverkiezing van 8 
oktober a.s. voorgesteld. Vervolgens wordt samen met 
de nationale en provinciale mandatarissen het glas gehe
ven. 
Nu reeds- noteren: Prov. VU-secretariaat, Capucienen-
straat 24 te 3500 Hasselt. Tel. 011/25 59.77, fax 
011/23.69.46, E-post: limburg@volksunie be 
Het secretariaat is makkelijk bereikbaar: 
- met de wagen. Parkeren kan in de aanpalende straten 
of in de ondergrondse TT-parking die vlakbij ligt; 
- met openbaar vervoer. De gratis 'boulevardpendel' pas
seert om de 5 minuten, ook op zaterdag (halte Guffens-
laan). Op zondag is er slechts een beperkte dienst. 
Info; De Lijn, 011/85.03.03. 

(ap) 

Jan Loones vraagt aandacht 
voor woningkwaliteit in Westhoel< 

• UIT DE REGIO ^ 

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan 
Loones vraagt de speciale aandacht van de 
Vlaamse minister voor Huisvesting Bert 
Anciaux voor de woonproblematiek in de 
Westhoek, meer bepaald m.b.t. het grote 
aantal probleemwoningen in deze regio. 
Hij wou ook weten in hoeverre de 
gemeenten worden betrokken in het 
ministerieel beleid ter zake. Jan Loones 
herinnerde de minister aan zijn beleidsno
ta - waarin sprake is van 'selectieve maat
regelen voor bijzondere doelgroepen' - en 
merkte daarbij op dat de bewoners van 
probleemwoningen in de Westhoek 
(meestal kansarmen en bejaarden) onte
gensprekelijk tot deze doelgroep behoren. 
In zijn antwoord zei de minister dat - ten 

behoeve van de kwaliteitsbewaking en ver
betering van het woonpatrimonium in 
Vlaanderen - verschillende instrumenten 
in het leven werden geroepen (heffing op 
leegstand en verwaariozing, ongeschikt-
heidsverklaring voor huurwoningen, ...). 
Bij de nu opgestarte evaluatie van deze 
instrumenten worden de verschillende 
betrokkenen en dus ook de gemeentebe
sturen geraadpleegd. 

Naast dit instrumentarium worden voor de 
kwaliteitsbewaking ook positieve maatre
gelen uitgewerkt, aldus de minister. Zo 
heeft hij zijn adminisüatie om voorstellen 
gevraagd voor het efficiënter maken van de 
diverse particuliere tegemoetkomingen. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het 

doelgroepenbeleid, met speciale aandacht 
voor de bejaarden. 
Nog andere positieve maatregelen zijn 
onder meer de uitbreiding van ondersteu
ning van de sociale verhuurkantoren, het 
werk maken van uitbreiding van de huur
subsidies, ... Zonder dat het de bedoeling 
is voor elke gemeente of regio afzonderlij
ke beleidsmaatregelen te nemen, is de 
minister wel van plan om met de gemeen
ten te onderhandelen over plaatselijke pri
oriteiten en het samenhangend lokaal 
woonbeleid te ondersteunen. 
Jan Loones kijkt uit naar het resultaat van 
deze maatregelen en zal toezien dat er een 
oplossing komt voor de woningproblema-
tiek in de Westhoek. 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 11 mei WAASMUNSTER: Jon-

gerengespreksavond met Bert Anciaux. 
Om 20u. In CC Hoogendonck, Nijverheids-
laan te Waasmunster. Org. en Info: VU&ID 
Waasmunster en VUJO Waas en Dender. 

Za. 13 mei CENT: Avondfeest 
Lieven Decaluwe met gezellig tafelen, 
sfeervolle muziek, bodega, tomabola en 
fuif. In feestzaal Energy, Casmeterlaan 107 
te Gent. Met menu aan 650 fr. (kinderen -
12j. 400 fn), fuif Inbegrepen. Na het eet-
maal Alliantlefuif (inkom 100 en 150 fr.). 
Geen aanvangsuur vermeld. 

Dl. 16 mei NINOVE: 'Moederfeest' 
van VWC-Ninove. Om 14u.30 In buurthuis 
'De Pallieter', Smid Lambrechtstraat te 
Outer. 

Dl. 23 mei NINOVE; Dagultstap 
naar Antwerpen met WVG-NInove. Ver
trek omm 8U. aan PTl, Centrumlaan te 
Nlnove. Deelname: 900 fr. (storten op rek. 
979-1300520-46). Met bezoek aan meer
dere bezienswaardigheden. Inschrijven 
vóór 10 mei. Terug rond 19u. 

WEST-VLAANDEREN 
Za. 6 mei KORTRIJK: Geleld bezoek 

aan het Museum van Ename en de archeo
logische site. Verzamelen om I4u.20 aan 
de Ingang van het museum van Ename (op 
20m van de kerk). Met gids, betaald door 
de afdellngskas. Org.: FVV-Kortrljk. 

za. 6 mei lEPER: Busultstap naar 
Brussel. Bezoek Vlaams Parlement, Beurs
schouwburg en binnenstad. Vertrek 
Poperinge om 8u., leper 8u.15; oprit 
Beselare 8u.30. Deelnameprijs alles-ln: 
1.000 fr Inschrijven vóór 2 mei bij Luk 
Hoflack (057/46.78.55). Bestemd vooralle 
vu-leden arr leper Org;: VU-arr. leper 
i.s.m. VCLD. 

WO. 10 mei BRUGGE: 'La Douce 
France'. Diavoordracht door André 
Menschaert. Om 15u. in de Magdalenazaal, 
Vlollerstraat 7 te Brugge. Deelname: 70 fr, 
met koffietafel 140 fr Deuren vanaf 14u. 
Org.: VWC-Brugge-Centrum. 

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

DO. 18 mei BRUGGE: Annick 
Verslegers over 'De (late) terugblik van 
een ex-non'. Om 15u. in De Gulden Spoor, 
't Zand 22 te Brugge. Org.: Informativa 
vzw. 

Vr. 19 mei BRUGGE: Quiz. Wissel
baker Jean-Marie Bogaert. Om 20u.30 In 
de Schipperschool, Komvest 40 Brugge 
(Ingang witte houten poort).Quiz over 
algemene kennis. Deelname In groepen 
van 3. Deelname: 100 frp.p. inschrijven 
vóór 15/5 bij Joel Boussemaere 
(050/67.32.98), Gerard Vanhecke 
(050/67.31.29) of Hllde Jaques 
(050/33.80.53). Org.: Vlaams Forum. 

Ma. 22 mei BRUGGE: Art-deco 
wandeling te Knokke, o.l.v. Omer 
Domdrecht. Org. en Info: VWC-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 14Ü. Org.: VWC-
Brugge-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. 

Za. 27 mei OOSTENDE: Ledenfeest 
van VU-Oostende In het unieke vernieuw
de kader van het Fort Napoleon. Aanvang 
om 19U.30 met aperitief, gevolgd door 
barbecue. Deelname: 650 fr. p.p. 
Inschrijven en storten vóór 22/5 op rek. nr 
475-5135651-02. 

VLAAIMS-BRABANT 
vr. 5 mei AARSCHOT: Gespreks-

avond met Geert Bourgeois. In het paro
chiezaaltje, Langdorpsesteenweg te Lang-
dorp, om 20u. Org.: Vlaamse Jongeren 
Aarschot. 

Za. 6 mei AFFLICEM: Eetfestijn van 
VU-Affllgem. Van 18 tot -^lu. in het 
Patronaat in Hekelgem. Ook op Zo. 7 mei 
van 11u.30tot 16u. 

za. 6 met MEISE: Eetfestijn van vu-
Melse-Wolvertem-Oppem. Vanaf I8u. In 
het Sport- en Recreatiecentrum, Nieuwe
laan te Mei • Ook op 7 mei van 11u.30 tot 
15u. 

zat. 13 mei AARSCHOT: Tweede 
folkavond van VJA en Davidsfonds 
Aarschot. In D'Elf Uren Mis, Kard. 
Mercierstraat 23 te Aarschot om 20u. Met 
'Zakdoek'. Inkom 200 fr, wk 150 fr. Info: 
tel. Mario Bergen, 016/56.40.59. 

zo. 14 mei KORTENBERG: 
Haantjesfestijn met voor- en nagerechten 
(ook vegarisch en spaghetti) .Van 11U.30 
tot 15u. in de parochiezaal Berkenhof, 
Kerkstraat, Centrum Kortenberg. Org.: 
VU&ID-Kortenberg. 

LIIVIBURC 
zo. 7 mei HASSELT: Opendeurdag 

van het gloednieuw VU-secretariaat In de 
Capuclenenstraat 24 te Hasselt. Met om 
15u. voorstelling van de lijsttrekkers voor 
de provincieraadsverkiezing. Alle vu-
leden, familie en vrienden zijn er welkom 
van 14 tot I8u. 

Ma. 8 mei BILZEN: WM-studledag 
'Lokaal Inburgeringsbeleid'. Van 14 tot 
17u. In domein Alden Blesen. M.m.v. Bruno 
Steegen, Johan Sauwens, Herman Lauwers 
en Etienne Van Vaerenbergh. Deelname 
300 fr Org.: WM i.s.m. VCLD. 

ANTWERPEN 
vr. 5 mei EDEGEM: Met FW-

Edegem naar het toneel 'De Rat van Sint-
Andries' in 'Mark Liebrechtcentrum. 
Kaarten bij Agnes. 

Za. 6 mei MERKSEM: VÜ&ID-
Mersem zal vanaf 14u. de lijst van de dis
trictsraadsverkiezingen aan haar leden 
voorleggen. Ook alle sympathisanten zijn 
welkom voor een drankje In zaal De Cluyse, 
Kerkhofblommestraat 1. Info: Dirk Bossens 
(03/644.78.61). 

ZO. 7 mei WILRIJK: Jaarlijks aperi
tiefconcert van de Coremanskring.Om 
11u. In Kasteel Steytellnck, St.-Bavostraat 
20. M.m.v. het Mare Verlinden-Gle 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: 
Cherchez la femme. Een vrouwenwande
ling in de Brusselse binnenstad. Plaats, 
prijs en uur: Annie Van Lerberghe, 
666.87.93. Org.: FW-Kalmthout. 

ZO. 14 mei EDEGEM: Wandellngs 
langs het Berthoutpad in NIel met FW-
Edegem. Afspraak om 13u.30 Kerkplein 
Edegem. 

WO. 17 mei BERCHEM: 'Humor In 
de literatuur' door Herman Daems. Om 
20u. in CC B te Berchem. Org.: FW-
Berchem. 

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

za. 20 mei BONHEIDEN: Reuze 
barbecue van vu-Bonheiden. Vanaf 17u. In 
de Krankhoeve. Gastspreker: Geert 
Bourgeois. Info en kaarten: Mare 
Hendrickx, 0495/10.17.27. 

Zo. 21 mei BERCHEM: Met FW 
Berchem naar aperitiefconcert 'Rebels 
maar beminnelijk' met Paula van Parijs. 
Gevolgd door kaasbuffet en geleide wan-
delljng. In de Orangerie van domein 
Vorderstein. Info bij FW-Berchem. 

zo. 21 mei EDEGEM: FW-Edegem 
naar aperitlekfoncert 'Rebels maar bemin
nelijk', (zie hierboven). Info en kaarten bij 
H. Dewit. 

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: 
Aperitiefconcert 'Rebels maar beminnelijk' 
met Paula Van Parys op clavecimbel.. Om 
I1u. in Kasteel de Oranjerie, Domein 
Vordenstein (ingang Kopstraat). Org.: FW-
prov. Antwerpen. Info: Els De Jong 
(03/645.40.61) Of Lutgart Vangramberen 
(03/322.05.36). 

WO. 24 mei BERCHEM: Bezoek aan 
het Museum Mayer-van den Bergh. 
Samenkomst om 13u.50 aan het museum. 
Lange Gasthuisstraat. Rondleing met gids 
om 14u. stipt. Deelname: 100 fr Ook heren 
welkom. Inschrijven op voorhand. Org.: 
F VV-Berchem. 

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

WO. 21 Juni BERCHEM: BustulStap 
met FVV-Berchem 'Terug naar 
Oosterdonk'. Vertrek om lOu. stipt aan 
wachthokje gidsen busparkeerterrein 
Zuiderterras. Einde rond I7u. Deelr s: 
1.100 fr Info en Inschrijven (voor 25/bj _•! 
bestuursleden FW-Berchem. 
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•p\ e zesde uitgave van Nekka-nacht met Will Tura als 

centrale gast stond in het teken van kwaliteit en 

een flinke dosis emotie. 

De organisatoren van Nekka-Nacht aas
den sinds een paar jaar op Will Tura. Dit 
jaar was het raak: de 'Vlaamse zanger van 
de eeuw' bleek bereid om als centrale gast 
naar het Antwerpse Sportpaleis te komen. 
De vraag rees of het publiek deze keuze 
zou waarderen. Nekka-Nacht trok de jong
ste jaren met centrale gasten als Raymond 
van het Groenewoud vooral een jonger 
publiek aan, terwijl doorgewinterde Tura-
fans hun idool misschien liever alleen zien 
optreden. Kortom, met Tbra gokten de 
organisatoren een beetje. 

WERVELEND EVENEMENT 

Het Sportpaleis liep niet helemaal vol. Er 
was wel meer dan voldoende volk aanwe
zig om er een sfeervolle avond van te 
maken. Het publiek genoot overduidelijk 
van een hoogstaand, soms ingetogen 
Nekka-2000, Will Tura heeft stijl, de artie
sten die hij uitnodigde evenzeer. Dat 
waren hoofdzakelijk vrouwelijke persona
ges. Yasmine toonde haar vakmanschap, 
o.m. met een meeslepende interpretatie 
van de Tura-klassieker 'Linda'. Eva de 

Roovere, de nog jonge zangeres van de 
folkgroep Kadril, is een ware revelatie en 
deed de zaal voor het eerst heupwiegen 
met het folkrocknummer 'Van Boord'. 
Tura genoot zichtbaar van de prachtige 
duetten met Kadja Nin ('Bella Africa') en 
met/o Lemaire ('Heimwee naar huis'). De 
charmante gastheer zette beide dames in 
de kijker. Dat mocht wel, want Lemaire en 
Nin zongen elk slechts één nummer. Een 
beetje spijtig. 

Niet dat het aan hoogtepunten ontbrak. 
Het programma van Nekka-2000 was 
uitermate afwisselend, nu en dan leverde 
dat aangename verrassingen op. Bart 
Peeters, bijv, die samen met KommilFoo 

moment, Tura op accordeon, „Mijn eerste 
instrument" en Peeters op gitaar, het 
speelse 'El Bandido' brengend. Tura 
noemde Peeters „een groot artiest en een 
echt mens." Enige troost kon Peeters wel 
gebruiken, hij kwam net van de begrafenis 
van zijn goede vriend Robert Mosuse. Het 
was Tura zelf die een nummer aan de veel 
te vroeg overleden zanger opdroeg: 'Ik 
mis je zo'. Een bij wijlen geëmotioneerde 

Tlira in topvorm 
en met het nummer '24 rozen' een ode 
bracht aan de pas overleden Toon 
Hermans. Of het gospelkoor dat Tura had 
meegebracht om samen 'Ik hoor je toe' te 
zingen. Vergeten we vooral het duet met 
Bart Peeters niet. Een memorabel 

Tura bracht met 'Alleen gaan' ook zijn 
overleden broer Staf in herinnering. De 
Vlaamse zanger van de eeuw deed het alle
maal ogenschijnlijk onopvallend. Het 
bevestigde slechts zijn uitzonderlijk muzi
kaal kunnen. Zo bewees hij een uitsteken

de pianist te zijn met het veelzeggende 
nummer 'Als de muren konden praten'. 
Tijdens 'Hoop doet leven' mocht vooral 
Tura's orkest zich uiüeven. Het akoestisch 
gebrachte 'Mijn Winterrroosje' ontlokte 
samenzang. De jongeren in de zaal luis
terden met open mond naar 'Het kan niet 
zijn'. Toen Tura 'Eenzaam zonder jou' 
inzette, brandden de kaarsjes. Het door 
iedereen meegezongen lied bewees hoe 
diep een artiest als Tura in het geheugen 
van de Vlaamse luisteraar gegrift zit. Tura 
is een beetje Vlaanderen. Getuige de ope
ner 'Vlaanderen'. Alle gasten werden in de 
slotfase uitgenodigd om samen met Tura 
het nummer 'Omdat ik Vlaming ben' te 
zingen. De ene kreeg de strofe al beter uit 
de mond dan de andere. Na een werve
lend evenement van vier uur lang kon dit 
het publiek allerminst storen. 

(evdc) 

Will Tura en 
KaOla Nin: Eén 
van de hoog
tepunten van 
Nekka-2000 
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H O O F D B R E K E R 
Opgave 9 

Horizontaal 

1. Vierde noot (2) 
2. Wereldbol (5) 
6. Mythische i<oning van Frygië 
(5) 
11. Ierland (4) 
12. Componist van de 'Mol-
dau' (7) 
14. Die man en die vrouw heb
ben er heel veel genoegen aan 
beleefd (cryptisch) (11) 
16. Plaag (3) 
18. Rhodium (2) 
19. Intra Annum (2) 
20. Symbool voor astaat (2) 
22. Muzleknoot (4) 
23. Europese munteenheid (4) 
24. Die Brit Is er te veel aan 
(cryptisch) (9) 
28. Junior (2) 
29. Europese hoofdstad (4) 
31. Hoofdstad van Iran (7) 
32. Frans water (3) 
33. Hondenras (8) 
36. Personal Computer (2) 
37. Spoedig (6) 
39. Rijksgrens (2) 
40 Héél vochtig (3) 
42. Onaangename (4) 
43. Lijst van twee of meer par
tijen (6) 

45. Open plaats In het bos (3) 
47. Onvrede, onenigheid (5) 
49. Ontleedkundige (7) 
51. Spaanse meisjesnaam (3) 
52. Buitenaards wezentje van 
Spielberg (2) 
55. Deze Franse fiets wordt 
ook wel In Vlaanderen gebruikt 
(4) 
56. Verzekerde bewaring (9) 
59. Spil (2) 
60. Ierse rivier (7) 
61. Appelmoes (4) 

Verticaal 
1. Typisch Friese sport (11) 
2. Geroep (6) 
3. Verbond (4) 
4. Europese munt (3) 
5. Licht beschonken toestand 
(8) 
6. Persoonlijk voornaamwoord 
(3) 
7. Item (2) 
8 üa' in 't Russisch (2) 
9. Plaats in Wallonië (3) 
10 Rivier In Zuid-Oost Duits
land (4) 
12 Eerste job van een lijnpi-
loot (cryptisch) (9) 
13. Beroep (6) 

15 President van Frankrijk (6) 
17. Loop (3) 
21. Spaanse stier (4) 
24. Voorzetsel (2) 
25. Oorkonde (6) 
26. Wijze van opereren op de 
termijnmarkt (6) 
27. Rivier in Zuid-Frankrijk (4) 
30. Superioriteit (9) 
34. Woonboot (3) 
35. Die waterloop staat onder 
spanning (6) 
37. Voornaam van Antwerps 
volkszanger (6) 
38 Vader van Kim Clysters (3) 
41. Ringvorming koraaleiland 
(4) 
42. Bijbels figuur (4) 
44. Door een vulkaan uitgesto
ten (4) 
46 Voormiddag (2) 
48 Precies thans (3, 2) 
50.Proef (4) 
53. Kampeerwoning (4) 
54. Deel van een vis (3) 
57. Afscheldingsproduct van 
naaldbomen (4) 
58. Noord-Oost (2) 
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Oplossing opgave 8 

Horizontaal: 1. bezienswaardig; 11. serie; 12. is; 13. nier; 15. leverontste
king; 20. en; 21. No; 22. lets; 23. de; 24. Maneblusser; 27. vel, 28. la; 29. 
streber; 31. AM; 32. er; 33. slaapverwekkend; 38 basis; 39. ee; 40. oei; 41. 
kraanvogel; 43 plataan; 45 era; 46. ara; 47. do; 49. rel; 51. barok; 53. 
eon; 55. Leeds, 56. Esso; 57. klier; 58. nis. 
Verticaal: 2. Ese; 3. zevenmijlslaars; 4. Irene; 5 EiR; 6. neonlamp; 7. wit; 
8. assisteren; 9. INI, 10. ginder, 14. egel; 15. lam; 16, nou, 17 teer; 18. 
etre; 19. KS; 25 blaaskaak; 26. ss, 27 verkeer; 30. bekogelen; 33. sa; 34. 
al, 35. vaandel; 36. wever; 37 eiland; 42. ra; 43. puber; 44. troon; 48. ooi; 
50 el; 52. as; 54. ne; 57. KS. 

De winnaar komt deze week uit Friesland: Roelof Falkena, Haadstrjitte 4 te 
9244 CN Beetstersweach, Fn/slan, Nedehand. Hy knjgt weldra zijn prijs thuis
bezorgd De briefkaart met de oplossing van opgave 9 verwachten we ten 
laatste op maandag 15 mei op ons adres: Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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DE GROOTVERDIENERS 

In de tien laatste jaren van de twintigste eeuw, was er een hele rist 
acteurs die het zichzelf niet makkelijk maakten. Ze stoomden 
soms twee tot drie films per jaar klaar, deden nog enkele voice-
overs en werkten als gekken aan hun promotie. Dat legt hen 
natuurlijk geen windeieren. 

In Amerika worden de acteurssalarissen nog steeds afgemeten aan 
de winst die hun films in het thuisland hebben opgebracht. En dan 
kom je tot de verrassende vaststelling dat bij de acteurs Samuel L. 
Jackson het lijstje aanvoert, met maar liefst 1.701.937.003 dollar, 
op de voet gevolgd door Robin Williams met 1.646.583.285$. Bruce 

NIEUW IN DE BIOS 

Willis wasgoed voor 1.453- 704.355$ en de in Europa relatief onbe
kende BillPaxton bracht 1.388.523-932$ binnen. Goede scores zijn 
er ook voor Robert De Niro (834.410.021$), Harvey Keitel 
(709.271.687$), Christopher Walken (670.097.077$), Anthony 
Hopkins (654.020.388$) en Robert Duvall (616.117.551). 
Wanneer men voor de actrices een vergelijkbare rangschikking 
toepast dan staat Whoopi Goldberg aan de leiding met 
1.273.628.789 Amerikaanse dollars, verrassend gevolgd door 
Kathy Bates met 1.169.905-193$- Beide actrices laten hun achter-

volgsters ver achter zich- Julianne Moore moet het stellen met 
776-506.402$ en doet het daarmee net iets beter dan Sandra 
Bullock die met 771.034.032$ op een eervolle vierde plaats eindig
de De actrice uit 'Speed' wordt gevolgd door Sharon Stone 
(643.495-922$)- Namen die de jongste tijd de dienst uitmaken -
zoals Kate Winslet en Emily Watson - komen nog niet voor bij de 
toppers. Gwyneth Paltrow, de Oscar-winnende schoonheid waarop 
Shakespeare verliefd werd, wist zich inmiddels op te werken tot 
een zevende plaats qua ontvangsten. Zoals ze echter in Hollywood 
zeggen: je bent maar zo goed als het succes van je laatste film. En 
voor sommigen is dat geen prettig vooruitzicht 

Willem Sneer 

^ MEDIA • 

Sharon stone In 'The 
Quick and the Dead', 
zat. 6 mei, TV1 om 
23U.35 

^=^' Panorama Op 3 mei vorig jaar raasden ver-
schrikl<elijl<e windliozen door de Amerikaanse staat 
Oklalioma. Panorama volgde het traject van de storm 
die de hoogste, officieel waargenomen windstoten ooit 
liet optekenen, met pieken tot 500 km per uur. Zon. 7 
rriei. Canvas onn 20u.30 

^ 9 Groep 8 In de pubertijd Eerste aflevering van 
een 3-delige documentaire over jongeren op weg naar 
volwassenheid. Drie scholieren worden gevolgd die hun 
laatste jaar afwerken en zich voorbereiden op een grote 
stap: verder studeren of een baan zoeken. Maan. 8 mei, 
Ned. 1 om 22U.56 

^=^ A Woman at War Dankzij haar vlekkeloos Duits 
slaagt de 19-jarige joodse Helene Moskiewicz erin om bij 
de Gestapo te infiltreren. Zo kan ze het leven redden 
van vele joden Na de bevrijding wordt zij evenwel door 
de geallieerden beschouwd als een collaborateur. Frans-
Brits op feiten gebaseerd drama van Edward Bennett uit 
1991. Dins. 9 mei, Ned. 1 om 23u.05 

^^? Can't buy me love Ronald Miller bedenkt een 
ingenieus plan om op school de held te worden: hij sluit 
een deal met de knappe chearleader Cindy die zich zal 
gedragen als zijn hartstochtelijke vriendin. Er hangt 
natuurlijk wel een prijskaartje aan vast ... Amerikaanse 
komedie van Steve Rash uit 1987. Woens. 10 mei, VT4 
om 20U.30 

^=^ Whispers in the darlc Amerikaanse erotische 
thriller van Christopher Crowe uit 1992. Ann Hecker is 
een psychiater in Manhattan. Ze weet zich geen raad 
met de lugubere seksuele onthullingen van haar patiën
te Eve Abergay en de roofzuchtige driften van een 
andere patiënt, Johnny C. Ann heeft een affaire met de 
piloot Doug McDowell. Wanneer Eve wordt vermoord, 
en zowel Johnny als Doug onder verdenking komen te 
staan, weet Ann met meer wie ze kan vertoruwen .. 
Dond. 11 mei, VT4om21u. 

^ ^ Up, close and personal Amerikaanse tragikome
die uit 1996 van John Avnet. Sallyanne Atwater, een 
bediende in het casino van Remo, droomt van een car
rière als journaliste bij de televisie. Ze slaagt erin de aan
dacht te trekken van Warren Justicie, een ouwe rot in 
het vak Die geeft haar de kans het weerbericht te pre
senteren op een commercieel tv-station. Sally is in de 
wolken met het voorstel, maar ze wil meer. En Warren is 
bereid haar te helpen op haar weg naar boven... Vrij. 12 
mei, VTM om 20u.35 

Dat laddertje 
op de maan 
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Precies dertig jaar geleden hadden wij een 
vraaggesprelc met Toon Hermans, het 
werd in ons weeld)lad gepubliceerd op 16 
mei 1970. Het heette dat het onmogelijk 
was om Hermans te interviewen, en 
inderdaad 'de meester' liet zich moeilijk 
strikken. Men kon hem wel (na velerlei 
tussenkomsten) bij hem thuis vinden 
maar ook daar bleven de drempels hoog. 

DE GROOTSTE? 

Die avond lukte het dus wel, in de KVS te 
Brussel waar hij een reeks opvoeringen in 
Vlaanderen begon. Toon was toen 54 jaar 
en in zeer goeie doen, het was pas op late
re leeftijd dat het een beetje zielig werd: 
de ouwe clown die geen afscheid kon 
nemen van de bühne. 
De binnenkant van de KVS is niet zo fraai, 
wij werden naar een artiestenkamertje 
gebracht en noteerden: 
„Hij wacht ons op, Toon Hermans, in zijn 
mooi zwart kostuum met een blinkende 
zijden bies langs de benen. Je ziet ook 
even de rode voering van zijn vest. Hij zal 
die straks gebruiken om de stier te tem
men en om een striptease op te fleuren. 
Over drie kwartier begint zijn zoveelste 
show in Vlaanderen. Hij zit er maar 
zenuwachtig bij. Toon Hermans heeft elke 
keer plankenkooris. Maar eens hij in de 
spots kijkt en het handengeklap hoort is 
dat voorbij. Hij rookt veel, lange filtersiga
retten en kauwt gom, hij geeft me een 
reepje. Wrijft zenuwachtig stores van zijn 
jas. Soms loopt een vinger over zijn te 
bruin gelaat en veegt hij een stroompje 
zweet weg, vervolgens tast hij naar zijn 
uurwerk. Hij wacht..." 
Spreken met iemand die zenuwachtig 
naar een 'een moment' toeleeft is ver
draaid moeilijk, maar Hermans blijft wel
levend en beantwoordt de vragen met 
groot geduld. Eén ogenbik maakt hij zich 
boos als wij het hebben over 'het 
Hollandse kleinkunst-driemanschap' , de 
zogenaamde grote drie. „Larie!", vindt 
Toon. „Er is ooit iemand gekomen en die 
heeft gezegd dat wij de grote drie zijn. Dat 
is onzin. Ik ben de grootste!" Wij hoorden 
het hem herhalen op in een herdenkings
programma op de Avro, de dag van zijn 
begrafenis in Sittard. 

Is er een merkbaar verschil tussen het 
Hollandse en het Vlaamse publiek? 
„Tot voor tien jaar was er nog een groot 
verschil. Toen waren er delen in de show 
die helemaal vervangen moesten worden 
omdat Vlaanderen die niet begreep. Nu 

bestaat er haast geen verschil meer. Maar 
ooit moest ik in Vlaanderen wat langza
mer praten en zelfs dan bleef het begrij
pend gelach nog langer uit. 
In de show waarmee ik hier nu ben, zitten 
wel meer dan dertig echt Hollandse uit
drukkingen en situaties en die vinden 
Vlamingen heel gewoon. Ik vind het fijn 
zo'n goede 'verstandhouding', je hebt een 
andere nationaliteit en je begrijpt mekaar 
zo goed. In mijn laatste show was er ech
ter wel een stukje dat ik na de testvoor-
stelling in Gent heb moeten schrappen 
wegens té Hollands." 

IVIAURICE CHEVALIER 

Toon in goeden doen, dat had te maken 
met zijn Amerikaanse droom. De media 
hebben nauwelijks naar dit wapenfeit ver
wezen. De ambitieuze Hermans vond de 
Nederlanden te eng geworden, hij trad 
herhaaldelijk op in Duitsland en Oosten
rijk, maar wilde plots naar Amerika. En 
toen, zo vertelde Hermans ons, werden de 
deuren onverwacht opengezet. Eind 
jaren zestig trad hij op in het casino van 
Knokke, op de eerste rij zat Maurice 
Chevalier die op aanraden van zijn 
Amerikaanse agent naar Hermans was 
komen kijken. Chevalier zou tot de pauze 
blijven en na een beleefdheidsapplaus 
opkrassen. Het pakte anders uit: 
Chevalier, die geen gebenedijd woord van 
de show begreep, had genoeg gezien. Hij 
bleef tot het einde van het tweede deel, 
waarna hij als eerste opsprong en uitbun
dig applaudisseerde. Minutenlang hebben 
beide heren elkaar be-applausisseerd. 
Achteraf gaf Chevalier Toon Hermans de 
raad op Broadway te mikken. Toon ging 
naar New York, maar een breed succes 

werd het niet, evenmin als de LP die hij 
voor Canada had gemaakt, de plaat werd 
na één week uit de handel genomen. 

TRUKENDOOS 

De kracht van Toon Hermans lag eerder in 
het kleine werk, de kanttekening. De 
anekdote haarfijn beschreven of bezongen 
tot ze uitvergroot op zichzelf ging bestaan. 
Een sterk voorbeeld blijft de vaandeldra-
gende vader die zo één werd met de vlag 
dat nog slechts een 'vadel' restte. Zo 
bedacht Hermans honderden vondsten, 
steeds verder bordurend aan een woord 
of een melodietje. En als het publiek niet 
reageerde putte Hermans uit de truken-
doos van zijn enorme ervaring; waarna de 
zaal toch uit de bol ging. Het leek allemaal 
spontaan, maar dat was het niet: het her
haalde zich elke avond. Dat kunnen maak
te van Hermans een grote; niet de groot
ste. Maar in vergelijking met Wim Kan en 
Wim Sonneveld had Toon wel de meeste 
podiumtrucs is huis. 

In de lente van 1970 was de eerste landing 
op de maan nog nieuws en dus vroegen 
we de mening van Hermans. „Wat mij het 
meest geïnteresseerd heeft in het hele 
geval was het laddertje waarmee Neil uit 
de maanlander klom. Ik had mij aan een 
heel ingewikkeld onvoorstelbaar ding ver
wacht, maar nee, een laddertje op de 
maan. Een laddertje, hoe oud zou zo'n 
ding al zijn? Enorm dat laddertje!" 
Groot in kleine dingen, dat mag je van 
Hermans wel zeggen. (Zo schreef en com
poneerde hij voor de nonnen van Sittard 
'Het lied van de heilige Gemma'). 
Zo zullen zijn poëzietjes immer geliefd 
blijven, want bruikbaar voor mensen op 
zoek naar een schouderklop. Het hoog 
Bond-Zonder-Naam-gthake van Hermans 
verzekert hem in lengte van jaren een 
dankbaar publiek waardoor de vraag 'Wie 
van de 'drie' het langst zal overleven?', 
haast overbodig wordt. 

(mvl) 

Wellicht niet de grootste, zeker met de meeste trucs in huis. 
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TAK-
weerziensfeest 
Een aantal 'veteranen' van het Taal Aktie Komitee (TAK) 
heeft op vraag van velen het initiatief genomen om op 
zaterdagavond 20 mei e k een praatcafé te organiseren 
Alle militanten die ooit deelnamen aan de legendarische 
TAK-acties in Schaarbeek, Brussel, Voeren, Komen, voor 
amnestie, de Republiek Vlaanderen, enz worden vanaf 
18u verwacht in chalet 'De Diepe Route' aan de 

Ferdinand Maesstraat in de Kontichse deelgemeente 
Waarloos Dit dorp ligt op de N-1 Antwerpen-Mechelen 
en wordt gedomineerd door de vermaarde brouwerij 
Maes Pils 
We verwachten iedereen om na al die jaren mekaar - tij
dens een gezellige babbel en een even goed smakende 
pint - nog eens terug te zien Diegenen die foto's, kran
tenknipsels, documenten enz hebben 'uit de tijd van 
toen' brengen die zeker mee 
Uiteraard is de huidige generatie Taktivisten ook welkom 

Uit een gedachtewisseling tussen het verleden en het 
heden groeien misschien leuke initiatieven voor toekom
stige TAK-acties 
Al wie adressen bezit van ex-Taktivisten kunnen deze 
bezorgen aan voormalig TAK-actieleider Erwin Brentjens, 
Ferdinand Maesstraat 66/bus 4 in 2550 Waarloos-Kontich, 
tel 015/51 94 85 of GSM 0476/55 52 19 

Lul< van den Weygaert, 
Hove 

^ WEDERWOORD 4 

Assimileren 
In het artikel 'Assimilatie, geen tover
woord' (WIJ, 13 apr jl) staat dat de naar 
Zuid-Amerika uitgeweken Vlamingen er 
reeds een halve eeuw lang het standpunt 
'integreren, niet assimileren' huldigen 
Mag ik er de steller op wijzen dat dit maar 
gedeeltelijk juist is Als nauw familielied 
van één van die Vlaamse emigranten weet 
ik dat de door hen gehuldigde leuze 
eigenlijk 'integrar, sin renegar' luidt Vri) 
vertaald integreren zonder je roots te ver
loochenen, en dat is niet helemaal hetzelf
de als bedoeld in het artikel dat de 'nieu
we marsrichting' van het Vlaams Blok 
inzake migranten als onderwerp had 
Ik ben het wel eens met het feit dat de 
assimilatie-eis van het Blok nieuw noch 
realistisch is, wat Mark Grammens in 't 
Pallieterke ook mag beweren Het Blok 
wil integratie met het mes op de keel. Nu. 
integreren moet, maar assimileren zal 
altijd een vrije keuze bli)ven 
Vergelijking tussen de emigraties uit de 
tweede helft van vorige eeuw naar Zuid-
Amerika en naar Europa is nog zo gek 
niet. Beide zijn bijna even oud, het gaat 
niet meer om de eerste generaties maar 
over de vraag hoe hun afstammelingen 
zich (al dan niet) hebben geïntegreerd of 
geassimileerd. 

Blijft het knelpunt: wat doen met geinte-
greerden die niet willen assimileren? Al 
ook gehoord dat een Zuid-Amerikaans 
land overweegt om niet geassimileerde 
Europeanen terug te sturen? 
Tot slot meen ik dat de wijzigingen (?) in 
het standpunt van het Blok niet van die 
aard zijn om de schutkring rond die partij 
te doorbreken. Men moet wel onophou
delijk proberen om de kiezers van die par
tij - niet te verwarren met de leiders - van 
hun ongelijk te overtuigen. En dat hebben 
ze in deze beslist. 

J. Caron 
(via e-post) 

Universitaire 
zielcenhuizen 
In 1991 was ik patient in het Univeritair 
Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven. Op 
mijn verzoek om een heelkundige ingreep 
(aortaklep vervangen door biologische 
klep) weigerde de professor in te gaan 
omwille van 'de mogelijke mindere kwali
teit van het leven' na deze heelkundige 
ingreep 

Dan maar tenig naar het plaatselijke zie
kenhuis, waar de behandelende cardio
loog contact opnam met 'Aalst'. Daar 
waren geen bezwaren en tot nu, acht jaar 
later, ben ik steeds zeer actief geweest: 
lange wandelingen, eigen bio-tijdschrift 
voor driekwart volschrijven, brieven en 

telefoons met verzoek om teelttechnisch 
advies prompt beantwoorden en ga zo 
maar door 
Toegegeven, de )ongste maanden was een 
en ander een beetje in mineur, bij en na 
zware griepaanvallen Maar ik blijf doende 
en, bij leven en welzijn op 4 september 
aanstaande, 87 

Universitaire ziekenhuizen zijn nuttig en 
nodig omwille van de wetenschappelijke 
activiteiten en aanpak. Ook en vooral 
omwille van het lanceren en selecteren 
van afgestudeerde artsen 
'Aalst' heeft een jarenlange ervaring inzake 
aanpak van hartkwalen die door geen 
enkel ander, al dan niet universitair zie
kenhuis, geëvenaard wordt En ook een 
ervaren en zeer kundig personeel van 
hoog tot lager. 

De 'plaatselijke ziekenhuizen' hebben een 
uniek contact met de patient Ze weten 
best, zoals in mijn en duizenden andere 
gevallen, wanneer ze moeten 'doorgeven' 
Geen enkel bezwaar tegen verantwoorde 
fusies van ziekenhuizen 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

500 miiiard 
fraude 
Fraude plegen van de overheid wordt 
algemeen aanvaard als diefstal (WIJ - 27 
april jl - 'Federale regering vergeet fisca
le fraude') Inderdaad, want met belastin
gen moeten ook de algemene voorzienin
gen ten gunste van de bevolking betaald 
worden Miljoenen burgers kunnen met 
frauderen en zijn uiteindelijk het slacht
offer 

Tot hiertoe klopt de theone. Wat doet 
iemand die men uitperst en laat betalen 
zodat er voor hem zelf onvoldoende over
blijft' In het slechtste geval gaat die stelen. 
Stelen is een misdrijf Zogenaamde dief
stal van een staat door fraude, met om 
steeds rijker te worden maar om te kun
nen overleven is veeleer een vorm van 
wettige zelfverdediging tegen het opleg
gen van abnormaal hoge lasten Men ont
wijkt lasten en laat zich met eerst beste
len. Een staat die fraude wil bestnjden 
moet eerst in eigen boezem kijken Zij 
moet zorgen dat de lasten aangepast zijn 
zodat ze géén fraude uitlokken 

Het is altijd zo geweest als iets te duur is 
zal men naar andere oplossingen zoeken, 
geoorloofd of niet' Het zijn trouwens niet 
de kleintjes die 't meest frauderen, want 
ZIJ kunnen dat nauwehjks Desnoods kan 
men hen die het niet nodig hebben om 
fraude te plegen en het enkel doen om 
zich te vemjken, vervolgen 

Willy Degheldere, 
Brugge 

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 
m te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 

• OPINIE • 

Brussel wordt steeds meer 
'Bruxelles' 

Onder de titel 'Barst in Brusselse CVP over 
taalhoffelykheid' las ik in De Standaard (12 
apnl 2000) dat twee Brusselse CVP'ers steen 
en been klagen over de correcte uitvoenng 
van het zogenaamde taalhoffelijkheidsak-
koord Van de 1 227 sedert 2 jaar contrac
tueel aangeworven gemeente- en OCMW-
ambtenaren in Brussel-Hoofdstad, hebben 
er slechts 47 een taaiexamen afgelegd 
(waarvan 9 mislukkingen) De twee CVP-ers 
protesteren terecht, maar ze hadden mij in 
november 1997 beter gesteund, in plaats 
van mijn resolute houding toen belachelijk 
te maken 

Op 20 november 1997 nam ik ontslag als 
staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest Ik wou met mede
plichtig zijn aan een beleid dat de tweetalig
heid van Brussel met erkent Ik kon niet aan
vaarden dat de Vlaamse klacht over het 
gebrek aan Nederlandstalige dokters in 
Brusselse ziekenhuizen door Franstalige 
ministers weggehoond werd Sommige CVP-
politici en journalisten minimaliseerden toen 
mijn motivenng Het heette dat ik wegging 
omwille van een procentje te weinig 
Vlaamse pompiers of een verkeerd opge

stelde persmededeling Precies alsof ik voor 
een akkefietje mijn post in de Brusselse 
Hoofdstedelijke regenng zou verlaten 
Vandaag komt de aap uit de mouw Wat ik 
in november 1997 voorspelde, komt na 
tweeëneenhalf jaar uit 
Het taaiakkoord dateert van november 1996 
en had als doel de taalwetgeving ook op 
contractuele gemeente- en OCMW-ambte-
naren toe te passen Wat de Franstaligen 
steeds geweigerd hadden In november 
1997 was er van de uitvoenng van dit 
akkoord nog mets in huis gekomen Het 
palaver kon opnieuw beginnen, wekenlang 
tot en met de nacht van 19 op 20 novem
ber 

Het taaiakkoord bepaalt dat een reserve van 
taalbrevethouders, waaruit de gemeenten 
en OCMW's verplicht zijn hun tweetalig per
soneel te rekruteren, bij het Vast Wervings-
secretanaat zou worden aangelegd. De aan
werving van ééntaligen en de regulansatie 
van hun contract na 2 jaar, op voonwaarde 
van het slagen voor een taaiexamen, zou de 
grote uitzondenng zijn 
Reeds in november 1997 bleek uit de dis
cussie en de redactie van de teksten dat de 

Franstaligen 'de uitzondenng als de regel 
beschouwen' Spijtig genoeg vertrekken ook 
bepaalde Vlaamse journalisten en politici 
nog altijd van dit verkeerde uitgangspunt 
Bovendien beweerden de Franstaligen het 
taaiakkoord met te kunnen uitvoeren, 
zolang het taaiexamen met 'vereenvoudigd' 
werd ZIJ bedoelden echter 'vergemakkelijkt 
tot een lachertje' ik vraag me af of de heer 
De Wilde van het Vast Wervingssecretanaat 
intussen door de kmeen ging 
De Vlaams-vijandige sfeer tijdens de penode 
1995-1997 en de Franstalige interpretatie 
van het taaiakkoord, deden mij alle vertrou
wen verliezen De Franstaligen wilden de 
taalwetgeving met erkennen, laat staan toe
passen De essentie van de zogenaamde 
communautaire pacificatie, met name het 
respect voor elkaar en de erkenning van de 
tweetaligheid van de hoofdstad als een kwa
liteitslabel, werd door een PRl-FDF-arrogantie 
ondergraven Daarom nam ik in november 
1997 ontslag Vandaag blijkt dat ik gelijk had 

Vic Anciaux, 
gewezen staatssecretaris, 

erelid van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 
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r\ p uitnodiging van de Frysk Nasjonale Partij, lid van 

EVA (de Europese Vrije Alliantie), bezocht de 

Herentse burgemeester en ere-Vlaams 

volksvertegenwoordiger Willy Knijpers Friesland. In 1987 

aanvaardde het Europarlement zijn verslag over de 

minderheidstalen in de EU. WIJ vroeg Knijpers naar de 

huidige stand van zaken. 

• UITSMIJTER • 

Ieder jaar herdenken de Friezen de Slag 
bij Warns, een soort Guldensporenslag. In 
1345 versloegen hun voorouders er op de 
rand van de Zuiderzee (nu IJsselmeer) de 
veroveringszuchtige Hollandse graaf 
Willem N. Op een grote rolkei beitelde de 
Friese stichting 'Slach bij Warns' de veel
betekenende zin 'Leaver dea as slaeP' 
Veearts Roelof Falkena uit Beetsterzwaag, 
waar ooit de heelnederlandse dominee 
Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard pre
dikant was, leidt de stichting. Hij vroeg 
Willy Knijpers om op die dag de begrip
pen volks-nationalisme, regionalisme en 
federalisme toe te lichten. 

DOODKNUFFELEN 

Uit een voorgesprekje lijkt Kuijpers niet 
zo bijster enthousiast over zijn bezoek... 

Kan de Friese gemeenschap over
leven? 

Willy Kuijpers: „Dat zal in de eerste 
plaats van de Friese beweging afhangen. 
De Friese 'Werkgroep Foarum' bundelde 
hierover in 1995 merkwaardige gedachten 
onder de ironische titel 'Top of Holland'. 
En zo komt Friesland ook over. Een reus
achtig recreatiegebied voor Holland en 
Duitsland, goed georganiseerd en overda
dig netjes. Het toeristisch vermunten van 
de Elfstedentocht, het slootspringen, het 
Hindelooper-meubilair, het Friese kaats
spel enz... onder de Fries nationale vlag, 
de bekende rode 'pompe bieden', bevalt 
ons met het oog. Maar dekt in Friesland 
de vlag de lading wel? Ik mis er langs 
zoveel kanten Fries zelfbestuur." 

Hoe Uit Zich dat? 
W. Kuijpers: „De Commissaris van de 
^ .ungin - voor ons de gouverneur - is 
Si.ids mensenheugenis géén Fries meer. 
Hans Wiegel en Ed Nijpels - zowat de 
bekendsten - zijn echte Hollanders die de 
•riese verpakking in Friesland handig 

gebruiken in dienst van het centraliseren
de Den Haag. De gouverneurs spreken 
geen Fries, hetzelfde geldt de burgemees
ters en wethouders (schepenen). Dit zou 
in het Vlaanderen van nu ondenkbaar zijn. 
Zie je in West-Vlaanderen al een Limburg
se "gouverneur benoemd? Duitsland gaat 
r^.A zijn verduitste Friezen op dezelfde 
wijzj tewerk Vanuit Bonn kregen ze als 
d' indianen in de VSA 'nationale parken' 
opgedrongen." 

Die toch waardevol Zijn... 
" ' Kuijpers: „Zeer zeker. Maar laat de 
Friezen zélf beslissen hoe zij hun natuur, 
de Wadden met hun eilanden in het bij
zonder, willen beschermen. Hetzelfde kan 
je zeggen over de commercialisering van 
het Friese stamboekvee, 't Friese paard en 
de voortreffelijke Friese landbouwproduc
ten. Zij zijn wereldberoemd Maar de 
''assa rinkelt vooral in de Hollandse rand

stad. Het noorden - Friesland, Groningen 
en Drenthe - levert 70% van de totale 
Nederlandse gasproductie maar de baten 
dragen veel te weinig bij tot de Europees-
structurele verbetering van deze 'Top of 
Holland'. Je kan het Haagse beleid 
omschrijven als een eigentijdse neo-kolo-
nisatie met voor Friesland goedogende 
bedrijfsterreinen, een Friese feestenpoli-
tiek en... de afwezigheid van Friese poli-
tiek-maatschappehjke krachten. Proper 
doodknuffelen, noem ik dat." 

Duitse handen. De enkele Friese peuter
tuinen bestaan nu 10 jaar, dankzij de enor
me inzet van een ploeg vrijwilligers o.I.v. 
Clara de Boer, Onno Falkena e.a., hun 
namen zijn in de Vlaamse beweging niet 
onbekend. Moeizaam verwierf het Fries 
enkele uren op het lesrooster van het 
basisonderwijs. 

FEDERATIE 

voor 

Het Friese volk 
verdient beter 

WEERLOOS IN DE WIND 

U pleit voor een volwassen 
bestuurscultuur 

W. Kuijpers: „De Friese schrijfster 
Anneke Reitsma schreef in 1995 in 'Ons 
Erfdeel':'Het is, ironisch genoeg, de tra
giek van vrijwel elke minderheidsgroepe
ring dat zij - in het kader van een algehe
le vrijheidsstrijd - te lang blijft leunen op 
interne folklore en zichzelf beschermende 
rituelen.' 
Het tijdloze van de Frontbeweging in 
Vlaanderen was wellicht de koppeling van 
het internationalisme en het vredesbegrip 
aan de nationale ontvoogdingsgedachte. 
Tot voor 1914 leed de Vlaamse beweging 
aan dezelfde Friese ziekte. De Belgische 
koningen huldigden bij ons ook stand
beelden in van Vlaamse 'helden' maar zij 
'vergaten' onze taal te spreken. In 
Nederiand is de toestand nog dubbelzin
niger. De meeste verdrukte volkeren ter 
wereld krijgen er een bijna officiële 
ondersteuning. Maar dat er 'binnenshuis' 
een minderheidsgroep met een zeer hoge 
culturele en maatschappelijke traditie 
leeft, gaat aan de Nederlandse gezagsdra
gers voorbij." 

In 1987 aanvaardde het Europarle
ment uw verslag over de rechten 
van de minderheidstalen in de EU. 
Hoe ver staat het nu met het 
Fries? 

W. Kuijpers: „Letterlijk en figuurlijk wil ik 
de Friese journalist Kerst Huisman cite
ren:'Weerloos in weer en wind!'. 
De Friese taal verdween helemaal uit de 
Friese gebieden in Holland en voor het 
grootste deel uit de Friese streken van 
Duitsland en Groningen De taal verloor 
ook kwaliteit Je moet weten dat de 
Franse bezetting de Friese universiteit m 
Franeker sloot en dat Den Haag tot op 
heden de sluiting handhaaft Geld en 
instellingen blijven voor het allergrootste 
deel in Nederlands-Hollandse en in 

Ook Omrop Fryslan levert zeer verzorgde 
uitzendingen in het Fries, twee regionale 
dagbladen publiceren bijdragen in het 
Fries. Sommige straatnaamborden zijn 
tweetalig, maar een gestructureerde aan
pak van de overheid om de taal te doen 
heropleven bestaat er niet. Op dat vlak 
staat men in Wales, in Baskenland of in 
Catalonië stukken verder. Ook de uitwij
king blijft duren, er wonen nu meer 
Friezen buiten dan binnen Friesland. 
Bovendien liggen de maatschappelijke 
contacten er niet zo voor de hand als in 
het dichtbevolkte Vlaanderen. Friesland is 
na Drenthe met 61 inwoners/km^ de dunst 
bevolkte provincie van Nederland (± 400/ 
km2). 

Hoe ZOU de toekomst 
Friesland er kunnen uitzien? 

W. Kuijpers: „De wegen van deze en ande
re verwaarloosde regio's lopen langs de 
Europese Unie. De Friese landen, vandaag 
over 3 staten verspreid, zouden kunnen 
samenvallen met een goedgesitueerde 
Euregio aan de Noordzee. Binnen een her
werkte Beneluxfederatie zou Friesland met 
zijn grote gas- en olievoorraden een 
belangrijke partner kunnen zijn. Het 
spreekt vanzelf dat dit partnerschap maar 
eerlijk kan gedijen als er Fries zelfbestuur 
in het leven wordt geroepen. Het bestaan
de samenwerkingsverband, de Eems-
Dollardregio die nu Groningen en Drenthe 
met Oost-Friesland en Eemsland beheert, 
staat teveel onder invloed van de Duitse 
machtsdriehoek Bremen-Hannover-
Hamburg. Het spreekt vanzelf dat dit 
Frieslanddenken slechts kan als het leeft 
vanuit een democratische besluitvorming 
in een eigen parlement en gedragen wordt 
door een levende Friese cultuur. De 
Commissie Zeevalking pleitte voor een 
Frans en Duits doorwegen in de Europese 
Unie. De Friese 'Werkgroep Foarum' ver
meldt terecht de besluiten van die commis
sie. Eigenlijk zijn ze het eigentijdse herden
ken van wat Willem van Oranje ooit heeft 
bedacht: een federatie der Nederlanden." 

(van) 

De rolkei die 
aan Warns 
herinnert. 
Wlily KuUpers 
is evenwei 
van oordeel 
dat de 
Friezen op 
dit moment 
door het 
bestuur In 
Den Haag 
proper dood
geknuffeld 
worden. 
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Over 3 staten verspreid 
Op de kleigronden, om
spoeld door indringend 
zeewater, ontstonden 
lang voor de jaartelling 
terpdorpen waar families 
van Germaanse oor
sprong leefden Van de 
Romeinen kregen ze de 
verzamelnaam 'Friezen' 
Na de Romeinse tijd ont
stond een Fnes koninkrijk 
dat zich van het West-Vlaamse Zwin tot aan de 
Wezer bij Bremen uitstrekte De kerstening 
geschiedde vanuit de Brits-lerse eilanden o I v 
Willibrordus en Bonifatius Rond 800 werd 
Friesland een deel van het Karolingisch keizer
rijk 

Tot in de 12de eeuw bleef het een belangrijk 
zeevarend handelsland, vooral met Groot-
Brittannie en Scandinavië Langsheen abdijen 
en kloosters groeide een voor die tijd grote 
welvaart in een breed ommeland gold de 
Fnese Wet, maar de zelfstandigheid van het 
gebied en het volk werd gaandeweg beknot 

TWeetaHge straatnamen 

De Fransen lijfden vanaf 1794 
Friesland In en dat duurde tot 
na hun vehies bij de Slag van 
Leipzig in 1813 De Hollandse 
regenten spoedden zich om 
een Nederlandse eenheids
staat, geregeerd door het 
Oranjehuis, op de been te 
brengen in 1815 werd 
Willem I vorst van wat van
daag de Benelux is 

West-Friesland werd een provincie van een 
sterk gecentraliseerd Nederland Het heeft veel 
minder armslag dan destijds in de federatie van 
Lage Landen bij de Zee. 

Oost-Fnesland (Aunch) was al in 1744 zonder 
inspraak bij Pruisen ingelijfd Na de Franse 
bezetting groeide de verduitsing en verdween 
het Friese zelfbestuur Bij het beëindigen van 
de Duits-Deense oorlog (1864) kwamen 
Sleeswijk én Noord-Fnesland onder Duitse 
heerschappij Na de 1918 werd Noord-Sleeswijk 
bij Denemarken ingedeeld 

(wk) 
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