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H oe lang zal de hype rond het koningshuis nog 

duren? In politieke en journalistieke middens 

begint de overmatige belangstelling voor de monarchie 

op de zenuwen te werken. In De Morgen van 17 april jl. 

schreef Pascal Cornet, publicist-redacteur, een striemende 

en oprechte vrije tribune over 'het pornografisch journaal 

van acht uur'. Daarmee doelde hij op het feit dat tijdens 

het journaal van 13 april jl. op Canvas de berichtgeving 

over de hartoperatie van koning Albert \ï)iutn minuten 

duurde en die over de dreigende hongersnood van zes

tien miljoen Ethiopiërs amper twee minuten! 

Op TVl duurde het verslag over de onverwachte 

bypass-operatie een half uur. „Zoveel over-exposure geeft 

bijna de indruk dat iemand bij de V R T het koningshuis 

niet goed gezind is", zo staat ironisch in De Journalist 

(april 2000), het magazine van de Vlaamse Vereniging van 

Beroepsjoumalisten (VVJ). 

Misbruiken sommige media om commerciële 

redenen de monarchie als opium voor het volk? In de 

geschreven pers klinken daartegen steeds kritischer gelui

den. Ook de jongere generatie begint zich steeds luider 

af te vragen waarvoor een aftandse en bovendien erg 

dure instelling als de monarchie eigenlijk dient. 

Jazeker, tot vandaag beschikt de monarchie over 

een weinig legitieme, zeg maar obscure politieke macht. 

Vooralsnog hebben de meeste politici niet de moed om 

de wenken van het paleis naast zich neer te leggen. En 

wat nagenoeg iedere politicus denkt, durft bijna nie

mand luidop ze^en. Is kroonprins Filip wel bekwaam 

om koning te worden? Men moet zijn onhandig gedrag 

eens vergelijken met het diplomatisch en oratorisch ver

mogen van de Nederlandse kroonprins Willem-

Atexarukr. 

De VU&ID-kamerfracde heeft er goed aan 

gedaan het debat over de politieke rol van de monarchie 

aan te wakkeren. Het Belgisch koningshuis zou zich 

beter tot ceremoniële taken beperken. En senatoren van 

rechtswege zouden beter verdwijnen. Sinds 1993 maken 

alle mannelijke en vrouwelijke nakomelingen van de 

koning daarop aanspraak. Eind mei zal prins Laurent 

kroonprins Filip en prinses Astrid'm de Hoge 

Vergadering vervoegen. Daarmee wordt de stemgerech

tigde 'koninklijke fraaie' - wie wordt fractieleider, de 

katholieke Astrid of de vrijzinnige Laurent? - even groot 

als die van VU&ID. Over zes jaar kunnen ook de kinde

ren van Astrid deel uitmaken van de 'koninklijke partij'. 

De VU&ID-kamerfractie vindt het welletjes wezen. Een 

moderne federale, democratische staat, zo mogen we 

toch hopen, heeft geen behoefte aan dergelijke kolder: 

(evdc) 

VU&ID op TV 
Euro 2000: voetbal een feest? 
Op 10 juni a.s. wordt in liet Koning Boudewijnstadion Euro 2000 af
getrapt. Of het EK een feest wordt dan wei 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-Marie Bogaerten vu-voorzitter Geert Bourgeois. 

Maandag 22 mei e.k. - TV1 • 23u.10 - na het laatavondjoumaal 
Een programma van de Vlaams-Natlonale Omroepstlchting (VNOS) 

H et einde van de Tweede Wereldoorlog 
en de 'oprichting' van het verenigd 

Europa liggen In mekaars verlengde. 
Bovendien allebei in de maand mei, van 
oudsher de geschikte tijd om aan nieuwe, 
frisse dingen te denken. Niet zomaar volgt 
op 8 mei - Bevrijdingsdag - 9 mei, de Dag 
van Europa. 
De feiten liggen, het ene 55 het andere 50 
jaar, achter ons. Ze herdenken blijft nuttig, 
ze hebben ook zo'n belangrijke rol gespeeld 
in het leven van zeer velen. 

het verlangen van velen In Europa ver
woordde? Zou het niet nuttig zijn en blijven 
om deze twee feiten steeds in een adem te 
vermelden? De' wil om Europa op vreedza
me wijze te verenigen kwam niet uit de 
lucht gevallen, maar uit het hart. Dat 
Europa, het land van de ondergaande zon, 
in één mensenleven twee keer in vuur en 
vlam heeft gestaan moet voor altijd in het 
geheugen blijven gegrift als een teken van 
menselijke onbekwaamheid. De landen van 
de Unie hebben dat begrepen en slaagden 

Op de tweesprong 
Dat de oorlog en de nasleep ervan nog 
steeds aanwezig zijn, wordt dagelijks aange
toond. Meningsverschillen, vetes, onver
werkt verdriet... ze blijven de mensheid in 
ontelbare familiegeschiedenissen achtervol
gen, in duizenden boeken, gedichten, plas
tische beelden, films en documentaires. Elke 
generatie maakt er op haar beurt kennis 
mee, kijkt er zich de ogen op uit. Jongste 
variante: de oorlogsjaren in kleur, In 
Vlaanderen vullen twee TV-stations er gelijk
tijdig een week 'kijkgenot' mee. 
Mag de kijker ook weten dat uit deze moer-
lemeie de droom van de hedendaagse 
Europese Unie is ontsproten? Dat de rede
voering van Robert Schuman op 9 mei 1950 

er in om hun historische vetes door samen
werking en integratie te vervangen. Het 
mooie daarvan is dat deze integratie door 
parlementaire democratieën wordt gedra
gen, wat nog niet wil zeggen dat daarmee 
alle lidstaten de zevende hemel hebben 
bereikt. 
Tijdens de halve eeuw 'Europese eenheid' is 
veel moeten gebeuren om 'de mei' te berei
ken. Er was een Muur nodig om aan te 
tonen hoe pijnlijk de grens tussen de vrijheid 
van de enen en de onvrijheid van de ande
ren kan zijn. En de Val van de Muur was 
onontbeerlijk om aan te tonen binnen welke 
korte tijd regimes van elkaar kunnen ver
vreemden en mensen, behorend tot één

zelfde natie, totaal andere denk- en levens
wijzen kunnen ontwikkeien. Dat over de 
scheiding heen het verlangen naar elkaar 
ongeschonden bleef, heeft Europa meer 
dan deugd gedaan. Maar de zevende hemel 
werd verre van bereikt. 
Voorbeelden van de onmacht liggen voor 
het rapen. Zo is de onbekwaamheid als het 
om conflictbestrijding op het eigen conti
nent gaat, ronduit beschamend. Maar er is 
meer. 

Door een gebrek aan politieke moed raakt 
de Europese Commissie maar niet schoon-

" geveegd van onfnsse praktijken Nu weer 
moeten Nelly Maes en Bart Staes de politie
ke benoeming van de ex-woordvoerder van 
Romanl ProdI, aanklagen Na 'klokkenluider' 
Van Bultenen, na de val van de Commissie-
Santeren na het rapport-Vanrtu/ten over de 
hervorming van de Commissie, blijft de EU-
top verder aanmodderen. 
Het lijkt erop dat Europa haar onmacht wil 
verbergen door steeds meer macht naar 
zich toe te halen. Deze euro-regelneverij 
wordt zo onoverzichtelijk dat de mythische 
stier die ooit het meisje Europa met succes 
wist te versieren vandaag op een machtelo
ze os gaat gelijken. 

Voeg aan deze vraatzucht een ongebreidel
de uitbreidingsziekte toe waardoor de huidi
ge EU, 15 lidstaten en 370 miljoen inwoners, 
een onontwarbaar kluwen dreigt te worden. 

Uitbreiding zal onvermijdelijk voor nog meer 
gecentraliseerde macht zorgen, de gevol
gen zijn bekend: grotere afstand tussen 
mens en macht, beperkter betrokkenheid 
leidt niet zeiden tot minder democratie 
waardoor alles weer opnieuw kan herbegon
nen worden. 
Na 50 jaar staat Europa op een tweesprong: 
de stapsgewijze vereniging of de snelle 
groei? Tot vandaag ging de meeste energie 
naar de uitbouw van de economische markt 
- de euro's liggen klaar om deze nog toe
gankelijker te maken - maar het sociale, het 
menselijke Europa ligt ver achterop. Het is 
onaanvaardbaar dat de kloven tussen inwo
ners van de Unie zo groot blijven. Deze ver
schillen zullen door uitbreiding eerder ver
groten dan verkleinen, daarom doen de hui
dige 15 er beter aan zich op de menselijke 
integratie toe te spitsen. 
Het voordeel van de tweesprong is de 
adempauze. Om te herontdekken dat de 
kracht van de vereniging in de charme van 
de verscheidenheid ligt. Wellicht vindt 
Europa de wijsheid om in die verscheiden
heid van culturen, verankerd in deelstaten 
en regio's, de sleutel te zien voor integratie. 
Het kan, op voorwaarde dat hun bestaans
recht wordt bevestigd door ze een politieke 
rol toe te kennen, een bestuursmacht dicht 
bij de mensen. 

Maurlts van Uedekerlce 



Dikke vrienden 
Zaterdag jl. was het de internationale anti-
dieetdag. Op deze dag wordt aandacht 
gevraagd voor de grote plaats die gewicht 
en de obsessie om slank te zijn in onze 
samenleving innemen. Dit heeft grote 
gevolgen voor die mensen waarbij de 
obsessie leidt tot eetstoornissen, zoals 
anorexia en boulimie. VU&ID-parlementslid 
Margriet Hermans - onlangs zelf geopereerd 

aan de maag -, betreurde het dat er in 
Vlaanderen zo weinig aandacht gaat naar 
dit probleem en dat ondanks het 'Rond is 
gezond'-motto van Mieke Vogels. 
Hermans zal Vogels interpelleren in de hoop 
iets te kunnen doen aan de kloof tussen dik 
en dun. De politica hekelt vooral het feit dat 
wie niet slank is er blijkbaar niet meer 
bijhoort. 

A(llesbehalve) N(ederlands)?! 
„( ), hoe meer de Vlamingen op hun taal letten, hoe minder 
de Nederlanders dat deden In Nederland verbasterde de taal, 
vooral onder Invloed van het makkelijk in de mond liggende 
Engels, en door een toenemende algemene onzorgvuldigheid 
In de samenleving Het was eerst een boutade, maar meer en 
meer wordt het een erkend feit dat verzorgd algemeen 
Nederlands alleen nog in Vlaanderen wordt gesproken, terwijl 
het Nederlands uit het noorden is afgegleden naar een meng-
taaltje vol onbepaalde klanken, die men vaak met meer ver
staat " 

Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws van donderdag 4 mei 
2000 

• DOORDEWEEKS • 

Luguber en tragisch bericht uit 
de grootstad: een 63-jarige man uit 
Sint-Gillis is dood aangetroffen in zijn 
appartement. De man had geen meu
bels, enicel boeken. Massa's boeken. Ze 
waren zijn enige contact met de buiten
wereld. Zijn dood werd ontdeld: nadat 
een buur de politie had gemeld de man 
ruim twee maanden niet meer gezien te 
hebben. 

Het namaken van geld is moge
lijk. Of toch bijna. De politiek van 
EtterlDeek betrapte een man met brief
jes van 2.000 fr. die nauwelijks van echt 
te onderscheiden waren. 

Ben Van Camp wordt de nieuwe 
rector van de VUB. De decaan van de 
faculteit Geneeskunde volgt in die func
tie Els Witte op. 

Negatief bericht voor zwartkij
kers: doemdenkers lopen meer risico op 
een hartaanval. 

I love YOU: wereldwijd werden 
computernetwerken lamgelegd omdat 
mensen verkeerdelijk dachten dat er 
een verrassend iemand van hen hield. 

Een onhandige Harry uit Boom 
slaagde erin om bij herstellingswerken 
de waterleiding aan te sluiten op de 
aardgasinstallatie. 

Bekende Vlamingen hebben nu 
ook in massa de politiek ontdekt. 'En 
voor welke partij kandideer jij?' 'Ik ga 
het zeggen, Walter!'... 

Sinds een Canadees team met 
een leugendetector in de weer is wer
den in Franstalig België al meerdere 
aanslepende gerechtszaken opgelost 
omdat de verdachten bekentenissen 
aflegden. Gezien er geen Nederlandsta
lige experten zijn moet Vlaanderen 
wachten. 

Volgens cijfers van het ministe
rie van Middenstand zouden er in 2000 
nog amper 15.306 marktkramers zijn. 
Bijna twintig jaar geleden waren dat er 
nog 70.000. 

Tot slot: we hebben er naar 
gezocht, maar deze week hebben wij 
niemand gevonden die publiekelijk 
excuses wilde aanbieden. Waarvoor 
onze oprechte verontschuldiging! 
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WAT WE ZELF DOEN 

Paars, groen - en in de Vlaamse regering 
ook geel - zijn de 'experimentele' periode 
voorbij. Natuurlijk worden de gemeente
raadsverkiezingen een belangrijke test 
voor de meerderheidspartijen. Het gaat 
overigens niet op deze als een 'lokale' 
aangelegenheid te beschouwen Nationaal 
bednjvige partijtenoren en alombekende 
Vlamingen dringen de lokale notoiren en 
plaatselijke hardwerkers in de vergeet
boek. Intussen spoort de Vlaamse rege
ring via een publiciteitscampagne jonge
ren aan om in de gemeentepolitiek te 
stappen. En in het Vlaams parlement is 
een wetsvoorstel om de cumulatie van 
een parlementair met een lokaal uitvoe
rend mandaat te verbieden, tegengehou
den. 

Nee, niet door de meerderheidspartijen. 
VU&ID en Agaiev hadden het wetsvoorstel 
in de commissie Institutionele en 
Bestuurlijke Hervorming ingediend. 
Beide partijen deden daarmee niet anders 
dan het Vlaams regeerakkoord naleven. 
Opportunistische beweegredenen kon 
men hen geenszins verwijten. 42% van de 
VU&ID-volksvertegenwoordigers is tevens 
burgemeester, schepen of voorzitter van 
een OCMW-raad. Bij de VLD ligt dit aantal 
op 30% en bij de SP op 42%. 
Toch verzetten deze partijen zich tegen 
het cumulatieverbod Kan er nog steeds 
gesproken worden van traditionele (SP, 
VLD, CVP) en niet-traditionele partijen 

(VU&ID en Agaiev)? Liberalen en socialis
ten halen aan dat een Vlaams akkoord ter 
zake geen zin heeft als geen resultaten 
worden bereikt op federaal en Waals 
niveau. Daardoor zouden de enen wel en 
de anderen niet moeten boeten, zo bewe
ren ze. Waar is de tijd dat men beweerde 
dat wat we zelf konden doen ook beter 
zouden doen? Drijft de associatie meer en 
beter Vlaanderen op los zand? Het 
enthousiasme over meer Vlaanderen zal 
er door dergelijke schertsvertoningen niet 
op vooruit gaan. 

LEVEN NA DE CVP 

Politiek blijft verbonden met machtsaspec-
ten. Daar kan geen waarnemer omheen. 
De houding van SP en VLD is vermoedelijk 
ingegeven door lokale coalitieverwachtin
gen Er is nu éénmaal ook een leven na de 
CVP, zoals VLD-voorzitter Karel De Gucht 
het pathetisch uitdrukte {De Morgen, 8 
mei jl). 

Op federaal niveau slagen de meerder
heidspartijen er langzaam, maar zeker in 
een aanvankelijk wemig bereidwillige 
administratie over de streep te trekken. 
Tenminste, aan de basis is niet veel weer
stand meer te bekennen. De top van de 
administratie is een ander paar mouwen. 
Daarom ontvouwen rood en blauw 8-jari-
ge plannen. Zo worden de kabinetten wel 
afgeslankt, maar krijgen de politici een 
groter gewicht in de administratie. Daar 
zullen de 'topmanagers', zo voorziet de 

'Big Ken' slaat 

vVf voor 

twaalf voor 

Tony Blalr. 

federale regering, door politici aangesteld 
kunnen worden. 

GELD VOOR 
ZELFSTANDIGEN 

Het leven na de CVP wordt laatst, maar 
niet in het minst beheerst door een 'stijl
breuk'. Jazeker, als er iets is wat rood en 
blauw bindt dan slaat dit op het waarlijk 
genoegen elkaar te laten scoren. Scoren 
en laten scoren, het is niet vanzelfspre
kend. Zeker niet wanneer de weegschaal 
bovengehaald wordt. Naarmate de verkie
zingen naderen zal er met gewichten 
gewerkt worden. 

Bovendien kost scoren geld. Zo werd het 
tijd dat federaal minister van Middenstand 
Jaak Gabriels (VLD) van zich liet horen. 
Hij liet zich door collega Frank 
Vandenbroucke (SP) inhalen. Die stelde 
voor het sociaal statuut van arbeiders, 
bedienden en zelfstandigen op elkaar af te 
stemmen. Gabriels vond dat Vandenbrou
cke zich op zijn terrein bevond. 
Geen twee weken later nam de minister 
van Middenstand met een resem voorstel
len om de sociale bescherming van de 
zelfstandigen op te krikken De minister 
haalde de mosterd bij zijn vroegere partij, 
de VU. Op vrijdag 28 april jl. hekelden de 
VU&ID-kamerleden Frieda Brepoels, 
Danny Pieters en Geert Bourgeois het feit 
dat de federale regering de zelfstandigen 
in de kou laat staan. De VU&ID-kamer-
fractie wil dat zieke zelfstandigen zich 
eventueel kunnen laten vervangen. De 
fractie pleitte tevens voor onmiddellijke 
menswaardige wijzigingen aan het statuut 
van de zelfstandige. Het Nationaal 
Christelijk Middenstandsverbond 

(NCMV) reageerde positief Gabriels 
besefte dat hij de koe bij de horens hoor
de te vatten. Hij nam een aantal VU&ID-
voorstellen letterlijk over. Daartoe horen 
het wegwerken van discriminaties (kin
derbijslagen, pensioenen etc.) ten aan
zien van middenstanders. De minister wil 
dat hiervoor een bedrag van om en bij de 
10 miljard fr. vrijgemaakt wordt. 

SOCIALE 
HUURWONINGEN 

Voor velen blijft het vinden van een betaal
bare woning bijzonder moeilijk. De prij
zen van huizen rijzen veelal de pan uit en 
zijn allerminst in verhouding tot de loon
evolutie waardoor de koopkracht daalt. In 
meerdere steden dreigt de (jonge) mid
denklasse verjaagd te worden door de 
woekerwinsten die immobiliënmaatschap-
pijen willen opstrijken, door het - daar
mee gepaard gaande - tekort aan wonin
gen en vooral bouwgrond en door de -
soms - lakse houding van besturen die 
opzettelijke leegstand niet kunnen of wil-

11 mei 2000 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ge neemt op 
30 april vrijaf - mijn nederige, eenzijdige excuses daarvoor - en 
voor ge het weet wordt ge wakker in een ander Vlaanderen. Een 
mystieke ervaring moet er door dit land zijn heengegaan. 
Ik las in uw gewaardeerde courant (WIJ, 4 mei jl.) over het 
Zangfeest. En ik las daarover ook in 't Pallieterke (3 mei jl.). Sta mij 
toe, De Liedekerken, dat ik eerst eens over 't hekske kijk. Uit 't 
Pallieterke blijkt onder meer dat kameraad Hector (vO) de VIP-tent 

niet op tijd heeft gevonden. „Graag wat minder choreografie en 
wat meer samenzang a.u.b.! En graag iets minder liederen die voor 
samenzang niet geschikt zijn" luidde één van zijn aanbevelingen. 
En gelijk heeft hij. De Liedekerken! Dat blijkt althans uit uw ver
slaggeving: „De ANZ-voorzitter riep het massaal opgekomen 
publiek op recht te staan en elkaar de hand te reiken. Tot drie maal 
werd de toehoorders opgedragen samen te declameren! Wij willen 
een Vlaamse staat die in Europa en de wereld Vlaanderen heet." 
Geen haan die ernaar kraaide in 't Pallieterke. Maar het maakt ons 
wel duidelijk waarom HvO in dat blad vervolgt: „Dat het ANZ de 
jeugd wil aantrekken, kan ik billijken, maar mag samenzang ook 

zingbaar zijn?" De jeugd, De Liedekerken, wil fiiemelen eri daf kan 
sinds nu op het zangfeest. Maar probeer het maar eens te zingen, 
dat gij een Vlaamse staat wilt die in Europa en de wereld 
Vlaanderen heet! Zelfs de toondichter van uw verkiezingsprogram
ma's gebruüct een muzikaal beter interpreteerbaar Nederlands. 
Anderzijds valt het mij op dat het ANZ zo stilaan toch meegaat met 
zijn tijd, nu kameraad Portier heeft ingezien dat het gezamenlijk 
instralen beter werkt dan de mondelinge overievering. Of dacht gij 
dat Yomanda dat allemaal uit hare vinger had gezogen? 
Uw inmiddels wél gemoderniseerde. 

De Gele Geeraerts 
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len vermijden. Vindt men dan toch een 
huis, dan wordt het verbouwen niet zel
den een lijdensweg en moet men vele 
dagen lang de administratie aflopen om 
de verbouwingen met de geldende regels 
in overeenstemming te brengen. 
Op termijn neigt men naar een toestand 
waarbij de lagere en hogere middenklasse 
de stad verlaat. Buiten de stad wordt de 
situatie er ook niet rooskleuriger op. 
Kortom, steeds meer mensen moeten een 
beroep doen op sociale huurwoningen. 
Dat valt dan weer in het nadeel van de 
minst begoeden. Op 1 januari 1999 telde 
men in Vlaanderen 63.777 kandidaat
huurders van een sociale woning die voor
lopig op de wachtlijsten blijven staan. 
Momenteel is 5,68% van het aantal wonin
gen in Vlaanderen een sociale huurwo
ning. Vlaams minister van Huisvesting 
Johan Sauwens heeft daarom beslist het 
aantal sociale huurwoningen gedurende 
deze legislatuur met 20.000 op te trekken. 
In het Vlaams regeeraMcoord was sprake 
van 15.000 eenheden. De minister wil er 
geen gras over laten groeien en stelt een 
uitgebreid pakket aan maatregelen voor 
om zijn doelstelling te bereiken. Zo wil hij 
de private woningbouw financieel en fis
caal stimuleren. Minister Sauwens wil ook 
meer geld vrijmaken voor huursubsidies 
en financiële steun verlenen aan gemeen
ten die ter zake hun verantwoordeüjkheid 
willen opnemen. 

LAFFE AANSLAG 

In Noord-Ierland komt het vredesproces 
na een maandenlange impasse in een 
stroomversnelling. Op 22 mei a.s. zou het 
zelfbestuur er hersteld worden. Het Iers 
Republikeins Leger (IRA) maakte bekend 
met ontwapening te willen aanvangen. 
In Baskenland ziet de toekomst er almaar 
somberder uit. Voor zijn huis, nabij San 
Sebastian, werd zondag jl. de Baskische 
joumaUst/oxé Luis Lopez de la Calle koel
bloedig vermoord. Vermoed wordt dat de 
Baskische afscheidingsbeweging ETA de 
hand in de moord heeft. De journalist van 
de Spaanse en regeringsgezinde liberale 
krant ElMundo was tevens medeoprichter 
van het zogenaamde vredesforum van 
Ermua dat voor de stopzetting van het 
geweld in de regio ijvert. 
De VU&ID-Europese parlementsleden 
Nelly Maes en Bart Staes veroordelen de 
laffe aanslag en betuigen in naam van hun 
fractie de Europese Vrije Alliantie (EVA), 
hun medeleven met de familie van het 
slachtoffer. 

Voor Nelly Maes en Bart Staes is de moord 
gericht „op het ondermijnen van de pers
vrijheid en het recht op vrije meningsuiting. 
De daders willen het proces van politieke 
normaUsatie dat tot vrede in Baskenland 
zou moeten leiden, boycotten." 

De ETA-acties houden in feite het streven 
naar verdere autonomie voor Baskenland 
tegen. Dat gaat zover dat zelfs koning 
Juan Carlos zich bij de betogingen tegen 
de ETA aansluit. Normaliter moet de 
koning zich onthouden van dergelijke 
openlijke politieke stellingnamen. 
De alliantie VU&ID en haar EVA-partners 
roepen daarom alle betrokken partijen op 
om de handen in elkaar te slaan en een 
punt achter het geweld te zetten. „Daarbij 
steunen we ten volle de collega's van de 
Eusko Alkartasuna (Baskische solidari
teit) en de PNV (de Baskische 
Nationalistische Partij). Zij hebben zich 
steeds afgekeerd van de gewelddaden en 
altijd voor een vreedzame oplossing van 
het conflict geijverd." 

En toen waren 
ze alweer met 

drie. 

— eumruJo «:-»«««. 
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n e Vlaamse regering besteedt 20,8 miljoen fr. om de 

11 juli-feesten van dit jaar te subsidiëren. Vanaf 
volgend jaar wordt het project Vlaanderen-Europa 2002 grondig 
herzien. De Vlaamse regering wil een eigentijdse en icwaliteltsvol-

le viering van de Vlaamse feestdag. Kennis en creativiteit wor
den de sleutelwoorden van een nieuw project voor Vlaanderen. 

20,8 miljoen fr. voor 
11 Juli-vieringen 

De evaluatie van het project Vlaanderen-
Europa 2002 stond reeds in het paars-
groen-geie regeeral<koord geschreven. Het 
project werd in 1993 door het toenmalige 
VU-SFCVP-l<abinet boven de doopvont 
gehouden. Het bevatte een politiek en een 
inhoudelijk aspect. 

De ambitieuze politieke doelstellingen wer
den nimmer waargemaakt. Door middel van 
vijfjarenplannen en op basis van de invulling 
van een leefbaar, lerend, creatief, zorgzaam, 
toegankelijk en democratisch Vlaanderen 
wou men In 2002 een 11 juli-charter neer
schrijven. Dat vlotte geenszins. Politieke 
begeestering kon het project nauwelijks bij 
de bevolking losweken. Al was het maar 
omdat weinigen wisten waarvoor 
Vlaanderen-Europa 2002 inhoudelijk stond. 
Tijdens een persconferentie, maandag jl., 
benadrukten Vlaams minister-president 
Patrick Dewael (VLD) en minister van Cultuur 
Bert Anciaux (VU&ID) dat het inhoudelijk 
project meer algemeen, begeesterend moet 
zijn, waarbij de betrokkenheid van de bevol
king groter is en Vlaanderen zich in zijn tota
liteit kan presenteren. Men wil dus meer 
animo in het geheel brengen. Overigens 
hoort het inhoudelijke project naast geel en 
een beetje oranje - de democratische oppo

sitie wordt erbij betrokken - ook paars en 
groen af te kleuren. Het nieuwe inhoudelijke 
programma zal rond de sleutelwoorden 
'kennis' en 'creativiteit' draaien. Beide 
begrippen zijn eigentijdser en bovendien 
toekomstgehcht. Over de invulling ervan zal 
een interkabinettenoverieg plaatsvinden, 
wordt de administratie aangesproken en 
worden heel wat sessies met allerlei 
gesprekspartners georganiseerd. De Vlaam
se regering heeft het daarbij over een pro
ject op langere termijn, mogelijk gespreid 
over meer dan één legislatuur. Het uiteinde
lijke resultaat kan, maar hoeft niet in 2002 
voorgesteld te worden. ,,ln ben niet tegen 
symboliek, maar inhoud primeert" aldus 
Dewael. In de persmededeling staat vermeld 
dat de Vlaamse regering „het zelfbewustzijn 
en de identiteit van Vlaanderen wil verster
ken Ze wil de nodige middelen inzetten 
voor initiatieven die het imago en de positie 
van Vlaanderen duidelijk een meerwaarde 
bieden " 

Naast het inhoudelijke is er ook het bewe
gingsproject In flamingantsche kringen rees 
de vrees dat dit zou worden opgedoekt. 
,,Verontschuldig mij als dit zo is overgeko
men", dixit de minister-president. Een 
opgetogen Bert Anciaux deelde mee dat het 

budget voor de 11 juli-vierlngen van 2000 
met circa 4 mijloen fr Is gestegen tegenover 
de vorige jaren. De gemeentebesturen en 
lokale verenigingen krijgen voor hun initia
tieven ter zake 6,5 miljoen fr. Er zijn de cen
trale evenementen, zoals de openingscere
monie in Kortrijk en het slot van de 11 -daag
se in Brugge, in aanwezigheid van de 
Vlaamse minister-president en zijn Schotse 
collega. Daarvoor wordt 3,5 miljoen fr. vrij
gemaakt; voor festivals als Pop-Vlaanderen 
of Zomerfestival Vlaanderen heeft de 
Vlaamse regering 5,45 miljoen fr. veil. 
Sommige oorspronkelijke initiatieven, 
ondergebracht in Vlaanderen-Europa 2002, 
zoals de wielerploeg Vlaanderen 2002 kun
nen blijvend op middelen rekenen. Van 
andere prestigieus bedachte evenementen 
wist de administratie nauwelijks van het 
bestaan af, waardoor ze zuilen verdwijnen. 
Duidelijk is dat de VZW 11-daagse instaat 
voor de organisatie van de vieringen dit jaar. 
De minister-president en de minister van 
Cultuur beklemtoonden tevens dat de 11 
jull-vleringen naar aanleiding van de 700ste 
verjaardag van de Slag der Gulden Sporen 
zullen samenvallen met Brugge Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2002. De West-
Vlaamse hoofdstad mag overigens voor 
deze aangelegenheid op een totaal bedrag 
van 200 miljoen fr. rekenen. 
Vanaf volgend jaar is het lang niet zeker of 
de VZW 11-daagse nog de organisatie van 
de 11 juli-vieringen op zich zal nemen. Uit 
verklaringen her en der mag eerder het 
tegendeel verwacht worden en zou men lie
ver een beroep doen op een PR-bureau. De 
coördinatie van dit alles ligt nu reeds in han
den van de voor sommige Wij-lezers niet 
onbekende Oostendenaar Bart Tommelein, 
voortaan - ter zake - de rechterhand van de 
minister-president. 

(evdc) 
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\T laams minister Bert Anciaiix (VU&ID) wil op de 

communautaire gaspedaal duwen. In of buiten de 

Costa. 
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We hoeven er geen doekjes om te winden: 
de Franstalige meerderheidspartijen wil
len een al te regionalistische interpretatie 
van het //enwex-akkoord beletten. Dat 
akkoord werd op 5 april jl. afgesloten en 
voorziet in de principiële regionalisering 
van Buitenlandse Handel en een verre
gaande defederalisering van Landbouw. 

WIE TREKT KAR? 

De inkt van het akkoord was nauwelijks 
droog of er rezen vervelende problemen. 
Normaliter hoorde één en ander vanaf 
vorige week in de Conferentie voor de 
Staatshervorming (Costa) uitgeklaard te 
worden. Ligt de klemtoon op de 'inter
gouvernementele' of op de 'interparle
mentaire' conferentie? In het federale 
regeerakkoord staan beide termen ver
meld. De vraag rijst of de co-voorzitters 
van de Costa, de senatoren Patrik Vank-
runkelsven (VU&ID) en Philippe Mou-
reaux (PS), dan wel de ministers van Insti
tutionele Hervormingen, Louis Michel 
(PRL) en Johan Vande Lanotte (SP), de 
nodige teksten opstellen. De VU-senator 

wil dat de co-voorzitters in overleg met de 
ministers de teksten schrijven. Blijkbaar 
zijn er ook meningsverschillen tussen de 
'maximalisten' of de Vlamingen en de 
'minimalisten' of de Franstalige partijen. 
Allicht zal enige druk ter zake andermaal 
noodzakelijk blijken. Patrik Vankrunkels-
ven wil eind deze maand de defederalise
ring van Landbouw en Buitenlandse Han
del 'in wetsvoorstellen gieten. Zoniet 
dreigt het dossier tot na het zomerreces 
uitgesteld te worden. 
Alvast deze week wordt het Sint-Elooisak-
koord in de Kamer goedgekeurd. Op 15 
mei a.s. moeten de gemeenschappen het 

100% VLAAMS 

In afwachting van duidelijkheid hierover, 
wordt 2001, zo wijzen meerdere tekenen 
aan, een belangrijk communautair jaar. 
Dan, zo wil het de Vlaamse regering, moet 
de herziening van de financieringswet in 
de richting van een ruimere fiscale auto
nomie ter sprake komen. Op het Feest van 
de Arbeid klonk het in het Zuiden anders. 
Daar wil men meer federaal geld voor het 
Franstalig onderwijs zonder het opnemen 
van fiscale verantwoordelijkheid. 
Vlaams minister Bert Anciaux (VU&ID) 
„sluit liever geen akkoord af dan een 
tweede Sint-Elooi." {Gazet van Antwer-

Geduld is een 
communautaire 

troef 
aantal leerlingen geteld hebben. Officieu
ze cijfers wijzen uit dat die tellingen de 
Vlaamse gemeenschap minder zouden 
kosten dan verwacht. Het wordt ook uit
kijken naar de wijze waarop men de 
zogeimiaamde concurrentiële ophalingen 
in de taalgrensgemeenten zal berekenen. 

pen, 5 mei). De minister vervangt collega 
Johan Sauwens in de Costa: „Mijn aanwe
zigheid kan ertoe bijdragen dat we het 
communautaire discours - waarvan de 
Volksunie toch de motor blijft - voor een 
bredere groep kunnen vertalen." 
Met de Vlaamse minister van Brusselse 

vu&lD-kamerfractie: actief en creatief 
In de federale Kamer van Volksvertegen
woordigers Is VU&ID verhoudingsgewijs de 
meest actieve fractie. Dat blijkt uit... een 
persmededeling van de CVP-fractle. „Uit een 
overzicht van parlementaire activiteiten 
sedert het aantreden van de paarsgroene 
regering blijkt dat de CVP-volksvertegen-
woordlgers bijzonder actief zijn. Zowel In 
hun wetgevende taak als in hun controle
taak (vragen en Interpellaties) zijn zij (samen 
met de VU) de koploper." 
Met cijfers kan men goochelen. Niet de CVR 
maar VU&ID Is 'koploper'. Gedurende de 
periode juli 1999 - april 2000 diende de CVP 
het meest aantal wetsvoorstellen In en stel
de deze partij meer parlementaire vragen 
dan alle andere partijen Toch is VU&ID ver
houdingsgewijs de actiefste kamerfractie. 
En ook dat kan men uit de persmededeling 
van de Vlaamse christen-democraten aflei
den Zo duidt de partij ook het 'gemiddeld' 
aantal voorstellen, interpellaties en vragen 
aan. Gemiddeld betekent hier het aantal 
parlementaire initiatieven In verhouding tot 
het aantal fractieleden VU&ID haalt met 64 
wetsvoorstellen een gemiddelde score van 
8%, met 75 interpellaties een gemiddelde 
score van 9,4% en met 187 parlementaire 
vragen gaat het om 25,4%. De CVP bereikt 
respectievelijk scores van 6,1%, 3,9 en 
23,1%... 

Met Karel Van Hoorebeke dienden Frieda Brepoeis en 
Danny Pieters een wetsvoorstei in om orde op zaleen 

tijdens de l<oopjesperiode te zetten. 

KOOPJES 

Het indienen van wetsvoorstellen Is een cre
atief gebeuren. Bovendien, zo stellen 
VU&lD-fractleleider Frieda Brepoeis en de 
volksvertegenwoordigers Karel Van Hoore-
beiceen Danny Pieters vast,,,dient een goed 
wetgever rekening te houden met de wen
sen en gevoeligheden die bij de direct 
betrokken actoren leven." 
Minister van Middenstand Jaak Gabriels (VID) 
deed net het omgekeerde. Hij wou de koop

jeswetgeving naar de prullenmand verwijzen 
omdat de controle op en de toepassing van 
de 'soldenwet' ontoereikend zijn. De VU&ID-
kamerleden vinden dat geen argument, de 
minister steekt immers de kop In het zand 
en door een complete deregulering zouden 
de problemen nog erger worden. 
Brepoeis, Van Hoorebeke en Pieters baseer
den zich liever op enquêteresultaten van de 
betrokken middenstandsorganisaties. Zij blij
ven voorstander van een wetgeving over de 
koopjesperiode en achten de sperperlode 
geenszins economisch nefast, zoals federaal 
minister van Economie Rudy Demotte (PS) 
beweerde. Zo lieten handelaars weten dat er 
tijdens de sperperlode geen zware daling is 
van de omzet 

De VU&lD-kamerleden dienden wel een 
wetsvoorstel in om dienaangaande orde op 
zaken te zetten. „We willen de startdata van 
de soldenperiode en voorafgaande sperpe
rlode met één maand verschuiven. Nu ver
kopen handelaars hun producten aan sol-
denprijzen terwijl het echt zomer- of winter
seizoen nog moet beginnen. Door onze wet 
zou de consument ook met zekerheid 
weten wanneer precies aan soldenprijzen 
kan worden aangekocht. Dit gegeven vervalt 
volledig bij een complete deregulering van 
de soldenwetgeving." 

(evdc) 

Aangelegenheden en de Vlaamse Rand 
komt ook de hoofdstad en Vlaams-Bra-
bant nadrukkelijker ter sprake. In ant
woord op de grieven zoals op het Vlaams 
Nationaal Zangfeest verwoord, engageert 
de minister zich om een vrij uitputtende 
eisenbundel op de agenda van de Costa te 
plaatsen. De tweetaligheid van de Brussel
se diensten moet vervangen worden door 
de vereiste tweetaligheid van de hoofdste-
deUjke ambtenaar. De minister wil af van 
het huidige taalhoffelijkheidsakkoord dat 
van toepassing is op contractuelen. Laat 
de taalwetgeving onverkort op de contrac
tuelen toepassen, zo luidt zijn redenering. 
Anciaux pleit tevens voor de samenvoe
ging van de 19 Brusselse gemeenten. En 
wil dat de gemeenschapsbevoegdheden in 
die gemeenten (sport, cultuur, etc.) naar 
de Vlaamse en Franse Gemeenschapscom
missies overgeheveld worden. De minister 
staat tevens op de splitsing van het gerech
telijk- en het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde. 

In de Vlaamse Rand wil hij de faciliteiten 
laten uitdoven. „De Franstaligen die zich 
daar vestigen moeten zich tot de Vlaamse 
gemeenschap erkennen. Pas dan ben ik 
bereid een specifiek integratiebeleid te 
voeren. We gaan geen centimeter afwijken 
van de Vlaamse principes ter zake. Aan de 
taalgrens kan eenvoudig niet worden 
geraakt. Voor eens en altijd moeten er 
duidelijke afspraken komen. Het gebied is 
100% Vlaams." Daarom moeten de hulp
diensten aldaar georganiseerd worden „in 
functie van Nederlandstalige dienstverle
ning aan de Vlaamse bevolking." 

STATECISCH INZICHT 

Tijdens communautaire onderhandelin
gen speelt strategisch inzicht een belang
rijke rol. Bert Anciaux kan ter zake adel-
brieven voorleggen. Hij sluit nakende 
nachtelijke onderhandeUngen van 
'gemeenschap tot gemeenshap' niet uit. 
Het resultaat daarvan - een 'totaal
akkoord' - kan nadien in de Costa worden 
behandeld. De minister dringt aan op de 
defederalisering van de gemeente- en pro
vinciewet en op ruimere fiscale autono
mie. „We zullen sneller dan eind 2001 
weten of er schot in de zaak komt." Vlaams 
minister-president Patrick Dewael en VLD-
voorzitter Karel De Gucht zien sneller een 
akkoord. Bert Anciaux drukt zich voorzich
tiger uit. „Zo lang er geen totaalakkoord is, 
is er ook geen sprake van 'alte kameraden' 
onder elkaar. Het zullen nog stevige 
gesprekken worden. Overigens is de Fran
se gemeenschap financieel aan het sterven. 
Ze kan geen begroting 2001 opmaken. Wij 
zitten financieel in zo'n situatie dat we 
kunnen wachten." 

Kortom, geduld is niet enkel een deugd, 
maar ook een troef. 

(evdc) 
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r\ nder de titel 'Een hoger cijfer voor onderwijs' ver

woordden de onderwijsspecialisten van VU&ID 

hun visie op het toekomstig onderwijsbeleid in Vlaande

ren. Kris Van Dijck, Dirk De Cock en Chris Vandenbroeke 

weten vanuit hun eigen ervaring wat er leeft in het veld 

en legden de vinger op de wonde. 

Il i i 

ONDERWIJS 

Onderwijs is voor de VU steeds belangrijk 
geweest en zal in de toekomst nog aan 
belang winnen, aldus Paul Van Grember-
gen, voorzitter van de VU&ID-fractie in het 
Vlaams parlement. Het onderwijs krijgt 
steeds meer bijkomende opdrachten en 
moet naast kennisoverdracht instaan voor 
de realisatie van een globaal project van 
humaniteit. Onderwijs moet kinderen vol
doende bagage meegeven zodat ze kun
nen functioneren in de maatschappij. 
VU&ID reikt een aantal oplossingen aan 
voor de problemen die zich vandaag stel
len bij de realisatie van deze opdracht. 

MEER MIDDELEN 

De alomvattendheid van de taak van het 
onderwijs leidt vandaag tot een maat
schappelijke overvraging van ons onder
wijs. Komt daarbij de sterk verminderde 
instroom van jonge leerkrachten en een 
versnelde uitstroom van ervaren en oude
re leerkrachten, de maatschappelijke en 
financiële ontwaarding van het lerarenbe
roep, en de problemen kunnen beginnen, 
aldus Vlaams parlementslid Kris Van 
Dijck. Daarom is er een dringende nood 
aan nieuwe beleidsinitiatieven die het tij 
kunnen doen keren. 

Aan dit nieuwe beleid is een prijskaartje 
verbonden. Dit is niet verwonderlijk, 
gezien Vlaanderen op dit moment slechts 
5 procent van het bruto regionaal product 
aan zijn onderwijs besteedt. Er is minstens 
een inhaaloperatie van 30 a 40 miljard fr. 
nodig om tot het OESO-gemiddelde van 
5,5 a 6% te komen. Het tekort aan inves
teringen in het verleden vertaalt zich 
ondermeer in een verwaarlozing van de 
schoolinfrastructuur. Zowel naar veilig
heid als naar motivatie van leerkrachten 
en leerlingen is dit een elementaire 
tekortkoming. 

Bijkomende investeringen moeten even
eens gebeuren ter verbetering van het les-
comfort. De positie van de leraar en de 
tijd die er over blijft voor overleg, klassen-
raad en begeleiding gingen er danig op 
achteruit. Een nieuwe valorisatie van de 
uren klassenraad dringt zich op. Om dit 
klimaat te verbeteren is een goed manage
ment nodig. Een optimale rekrutering van 
directeurs houdt een passende loonsver
hoging in. 

Maar er moet niet enkel worden uitgege
ven. Er kan ook gesnoeid worden in de 
onderwijsuitgaven. Troeven moet men 
uitspelen, remmingen overboord gooien, 
stelt Kris Van Dijck. De overjaarse netten-
structuur kan niet langer als onaantastba
re heilige koe worden benaderd en is 
onverkort aan herziening toe. Het basis
onderwijs komt de gemeenten toe terwijl 
het secundair onderwijs enkel nog kan 
bestaan uit een combinatie van gemeen-
schaps- en vrij onderwijs. Daarnaast moe
ten het Technisch Secundair Onderwijs 

(TSO) en Bijzonder Secundair Onderwijs 
(BSO) fel worden opgewaardeerd, inclu
sief een verantwoorde inzet aan midde
len. 

DUURZAME OPLOSSINGEN... 

Tot slot is een dringende evaluatie van het 
decreet op de hogescholen aangewezen 
en meer bepaald van de huidige envelop-
peflnanciering. Voor de universiteiten 
dringt zich een aanpassing van de basisfi
nanciering op. Het kader van assistenten 
en professoren moet worden verjongd en 
uitgebreid, overeenkomstig de verhoogde 
instroom van studenten. Dit laat onder 

wijs is VU&ID gewonnen voor een aange
paste valorisatie van het buitengewoon 
onderwijs. Meer concreet steh de alliantie 
voor dat een opdracht tot 4/5 wordt her-

Een hoger cijfer 
voor onderwijs 

meer een betere studentenbegeleiding in 
de eerste kandidatuur en meer tijd voor 
wetenschappelijk onderzoek toe. 
Mede vanuit zijn jarenlange ervaring in 
het Nederiandstalig onderwijs in Brussel 
detecteerde Vlaams parlementslid Dirk De 
Cock een aantal prangende pijnpunten 
die een duurzame en goeddoordachte 
oplossing vragen. Een eerste aandachts
punt behelst de problemen die anderstaU-
ge jongeren ondervinden wanneer ze in 
ons onderwijssysteem terecht komen. 
Hoewel een aantal van deze leerlingen 
wel degelijk begaafd is, komen hun capa
citeiten niet naar boven omwiUe van hun 
taalhandicap. Indien hier geen rekening 
mee wordt gehouden, bouwen deze leer
lingen een leerachterstand op die dikwijls 
heel moeilijk valt recht te trekken. Daar
om stelt VU&ID voor een 'taaijaar' in te 
stellen voor anderstaligen ais variant op 
het inburgeringstraject. 

...VOOR EEN AANTAL PUNPUNTEN 

Een ander heikel punt is het ongenuan
ceerd handhaven van de leerplicht voor 
l6-jarigen tot hun 18de levensjaar. Het 
deeltijds leren van l6-plussers moet gron
dig worden geëvalueerd. In plaats van 
schoolmoeë leerUngen te kweken kan 
men hen beter opleiden tot gedreven 
jonge volwaardige werkkrachten. Hierbij 
aansluitend pleit De Cock voor verregaan
de bijscholing van praktijkleraars in het 
BSO en TSO via een 5-jaarlijkse bedrijfe-
stage gedurende een drietal maanden. Dit 
zorgt ervoor dat de kennis die aan de leer
lingen wordt doorgegeven actueel is. Zo 
kunnen de leraren ook waken over de 
regelmatige vernieuwing van het 'machi
nepark' van het BSO en TSO. 
Om tegemoet te komen aan de problemen 
die zich stellen bij de zware opdracht van 
leerkrachten uit het buitengewoon onder-

leid met een vertoning tegen 100%. Om 
de uitval van leerlingen naar het BLO 
tegen te gaan kan een 'speelleerklas' als 
overgang van het kleuter- naar het lager 
onderwijs soelaas brengen. 
Tenslotte breekt Dirk De Cock een lans 
voor het aantrekkelijker maken van de 
lerarenopleiding en dit in het bijzonder 
voor mannelijke studenten. De maat
schappelijke onderwaardering voor het 
lerarenberoep moet op alle vlakken een 
halt worden toegeroepen. Bovendien 
moeten leerkrachten de kans krijgen zich 
tijdens hun loopbaan te herbronnen. Een 
recht op een sabbatperiode van 1 trimes
ter per 10 jaar anciënniteit met loonbe
houd werkt preventief om bum-out tegen 
te gaan en maximafiseert de ontplooiings
kansen van de leerkrachten. Een degelijke 
ICT (Informatie en Communicatie Tech
nologie)-opleiding en bijkomende aan
dacht voor preventie van storend gedrag 
en het onderkennen van probleemsitu
aties in de lerarenopleiding wapenen de 
kandidaat-leerkrachten bij de aanvang van 
hun uitdagende job. 

EN DE FINANCIËN? 

Volgens Chris Vandenbroeke, Ud van de 
commissie Financiën en Begroting, is een 
éénmalige operatie van (bijkomend) 30 a 
40 miljoen fr. absoluut nodig wil men 
meer dan aan symptoombestrijding doen. 
Een maandelijkse loonsopslag van 5.000 
fi-. (zo'n 10%) vanaf de begroting 2002 
nioet tegemoet komen aan de terechte 
vragen van de leerkrachten. Uiteraard 
moet de enveloppe van Onderwijs verder 
worden ontwikkeld zodat ook in de toe
komst voldoende wordt geïnvesteerd in 
onderwijs. 

In deze context vraagt VU&ID de vakbon
den om enig geduld op te brengen inzake 
de verlening van de leerkrachten. 

Ondanks het feit dat de eisen meer dan 
terecht zijn kan Vlaanderen hier nu niet 
op ingaan omdat er gewoon geen geld 
voor handen is. Zolang de onderwijsfinan
ciering afgestemd moet blijven op fede
raal doorgestorte dotaties kan men geen 
volwaardige ingrepen realiseren, aldus 
Vandenbroeke. De sleutel tot het lenigen 
van de vraag naar een verhoging van de 
onderwijsmiddelen zit vervat in de Costa 
met als uiterste datum eind 2001. Op dit 
moment vervalt nl. het St.-Elooisakkoord 
en moet de herziening van de financie
ringswet met fiscale autonomie als resul
taat, rond zijn. Op dit moment zal Vlaan
deren eindelijk in staat zijn om zijn onder
wijsbeleid volledig in handen te nemen en 
de opties te realiseren die nodig zijn op 
maat van Vlaanderen. 

Hilde Degezelle 

Het integrale dossier 'Een hoger 
cijfer voor ondewijs' kan aange
vraagd worden bij VU&ID-fractie, 
Vlaams Parlement, 1011 Brussel. Tel. 
02/552.19.19, fax 02/552.16.19, e-post: 
fractie. vu&id@vlaamsparlement. be 
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De lerarenop
leiding aan-
trelckelUker 
maken zal uit-
elndelUk ook 
leerlingen en 
studenten ten 
goede komen. 
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Prof. Scharpé 
gedenicen 

Op 4 mei was het precies 65 jaar 
geleden dat Loüewijk Scharpé 
overleed De figuur van deze 
talentvolle Leuvense hoogleraar 
ri lelt 1869 - + Betekom 1935) 
past volledig In de rij van intel
lectuelen die hun academische 
arbeid, onderwijsopdracht, 
sociale en politiel<e bewogen
heid aan hun Vlaamse overtui
ging hebben gekoppeld en al 
deze idealen als één geheel 
zagen en beleefden 
Ons weekblad wil volgende week 
leven en werk van Scharpé in 
herinnering brengen Herman 
A 0. Wilms, zoon van Scharpé's 
jongste dochter Cecilia, schreef 
voor WIJ een piëteitsvol portret. 
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^^ aterdag 13 mei a.s. is Vlaams parlementslid en 
Brussels volksvertegenwoordiger Sven Gatz gastheer 

op een colloquium over links-liheralisme en nationalisme. 

Vorige week lichtte hij een en ander nader toe. 

^ DEBAT ^ 

Sven Oatz: 
„Het Is mlJn 
overtuiging 

dat de meer
derheid van 

VU'ers en 
iD'ers sémen 

verder willen. 
Maar dan moe

ten we de 
alliantie wel 

sterker onder
bouwen." 

Vorige week woensdag werd in VU-mid-
dens blz. 38 van het weekblad Knack met 
meer dan bijzondere interesse gelezen. 
Uit het artikel van Filip Rogiers moest blij
ken dat een harde kern binnen de VU zich 
meer dan ernstige zorgen maakte over de 
positionering van de partij. Met één van 
die 'harde jongens' werd Sven Gatz 
bedoeld, een jong parlementslid uit 
Brussel dat zich niet zo lang geleden in 
diezelfde Knack ironisch omschreef met 
de boodschap: „O ja, voor ik het vergeet, 
ik ben wel degelijk lid van de clan-
Anciaux" (lezersbrief. Knack van 19 janu
ari 2000). Het is een algemene wet binnen 
het medialandschap dat nieuws meer kans 
maakt om nieuws te worden wanneer er 
sprake is van een conflictsituatie. Dat was 
zo tijdens de VU-voorzittersverkiezingen, 
dat is opnieuw het geval met Gatz' collo
quium: in de bewuste Knack-bijdrage 
wordt hij lijnrecht in stelling gebracht 
tegenover zetelend VU-voorzitter Geert 

Bourgeois. Dat een en ander in de eerste 
plaats vooral draait over een verschil in 
visie - kent u één huishouden waar dat 
niet het geval is? - werd daarbij, eufemis
tisch gesteld, naar de achtergrond ver
drongen. In Knack luidde het als volgt: 

naai dat de lethargie moet doorbreken. En 
dat van de voorzitter en het dagelijks 
bestuur een duidelijk antwoord zal eisen 
op de vraag wie verder de richting zal 
bepalen. En die richting, dat zal een 
Vlaamse D66 zijn, en niets anders." 
En een goed verstaander heeft het dan wel 
begrepen: Gatz wil dat de VU een links-
liberale richting inslaat. De huidige dis
cussie heeft veel weg van deze die vooraf 
ging aan de voorzittersverkiezingen, zij 
het dat de kampen, in zoverre daarvan 

Linics-liberalisme 
en nationalisme: 

de vierde weg? 
„Natuurlijk, een welhaast academisch 
onderonsje zal het verschil niet maken. 
Maar achter de schermen van dit initiatief 
sluimert een tweede beweging die op 
korte termijn meer directe impact wil uit
oefenen op de partij. Min of meer dezelf
de harde kern werkt discreet aan een sig-
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Programma 
Is 'Links-liberalisme' een modieus concept of een politieke stronning? Zijn 
er verwantschappen of connplementariteit met nationalisme? Met radi
caal-democraten misschien? Welke varianten zijn er in Europa? Is er een 
toekomst voor links-liberalisme in Vlaanderen en Europa? Waar zitten de 
kiezers en wie zijn ze? Leunt VU&ID aan bij het links-liberalisme? 
Tijdens een studiedag in het Vlaams parlement worden deze vragen 
gesteld, hopelijk krijgen ze er ook een antwoord. 
9u. Onthaal en verwelkoming door Sven Gatz. 

9U.40 'Links-liberalisme binnen het spectrum van de politieke stromingen' 
Prof dr. Patrick Stouthuysen (VUBï. 
10u. 'Links-liberale partijen in hedendaags West-Europa.' Michael 
Wagemans (London School of Economics). 
11 u. 'Het liberaal-nationalisme: Stromingen en controverses binnen de 
hedendaagse politieke filosofie.' Jurgen De WIspeiaere (London School of 
Economics). 
Ilu.30 'Links-liberalisme en nationalisme: bij wijze van inleiding tot de dis
cussie.' Prof dr. Philippe Van Parijs iUCü. 
12U.10 Middagpauze 
1SU.20 'The Liberal-Democrat response to Blair.' Alex Wllcock (Member of 
Liberal-Democrat Federal Policy Committee). 
13U.40 'Sociaal-liberalisme, pragmatisme en radicale democratisering: het 
D66-debat.' Dennis Hessellng (D66). 
14u. Debat en vraagstelling, ingeleid door Yves Desmet (De Morgen), 
m.m.v. ee/t ea/Cî er (Kamerlid D66). 
15U.30 Slotwoord. 

WAAR EN WANNEER 
Zaterdag 15 mei 2000 in 'de Schelp' van het Vlaams parlement. Hertog

straat, 1000 Brussel. 
De toegangsprijs bedraagt 300 fr. (150 voor studenten). Een broodjes
maaltijd kost 100 fr. 

Meer informatie; Johan Baslllades, 02/549.66.23, Jbasiliades.vldvuo® 

bruparl.lrlsnet.be 

sprake, nu minstens deels eikaars visie en 
argumenten hebben overgenomen. 

PROBLEMATISCHE SLAGKRACHT 

Tijdens een korte persconferentie donder
dag jl. milderde Gatz. Het idee voor zo'n 
colloquium is er niet gekomen na de voor-
zitterswissel. De plannen dateren al van 
voor de verkiezingen van 13 juni vorig 
jaar. „Het is dus niet gericht tégen een 
nieuwe voorzftter en het nieuwe VU-
bestuur" benadrukt hij. Anderzijds is het 
niet zo dat Gatz de alliantie een overschot 
aan slagkracht verwijt. Hij noemt die ,,op 
z'n minst problematisch". VU&ID slaagt er 
maar niet in om de politieke agenda mee 
te bepalen, in tegenstelling tot bv. Agalev 
dat, dixit Gatz, nochtans toch ook al blun
ders heeft gemaakt. Enerzijds is dat vol
gens hem te wijten aan ID21. Daar is een 
beperkt aantal „sektaire krachten" actief 
In plaats van een open, frisse vernieuwen
de beweging te zijn vertoont de alliantie
partner her en der op lokaal vlak nogal 
wat kenmerken van een „gesloten club". 
Binnen de VU ontwaart Gatz dan weer een 
beperkte groep die ID21 nog altijd 
beschouwt als een „accident de par
cours". De jongste maanden wezen vol
gens hem ook uit dat de strategie van 
oppositie in het federale parlement en 
beleidsdeehiame op Vlaams niveau niet 
werkte. Gatz verwees daarbij naar het 
Sint-Elooisakkoord inzake de financiering 
van het Waals onderwijs. 
„Het is mijn overtuiging dat de meerder
heid van VU'ers en ID'ers samen verder 
wil. Maar dan moeten we de alliantie wel 
sterker onderbouwen" zegt Gatz. De VU 
heeft een profiel dat door het grote 
pubüek te eenzijdig wordt geassocieerd 
met het communautaire en „1021 wordt 
dan weer in het beste geval geassocieerd 
met Bert Anciaux, maar sinds hij minister 

is geworden moet ID21 op eigen kracht 
verder. Politieke vernieuwing als etiket is 
m.i. niet duidelijk en sterk genoeg om 
alleen als wervende kracht te dienen." 
Het VU-parlementslid uit Jette stelde met 
poUtoloog Swyngedouw vast dat het kie
zerspubliek en de VU-leden andere gevoe
ligheden hebben. En daarom moeten de 
partij en de alliantie weten wat ze willen: 
„Kiezen voor de toekomst of vasthangen 
aan het verleden." 

HET KIND EN DE NAAM 

Met de organisatie van z'n colloquium wil 
Gatz alvast stof voor discussie leveren. De 
mosterd daarvoor haalt hij bij onder meer 
de Liberal Democrats (Groot-Brittannië) 
en het Nederiandse D66: het links-libera
lisme. „Het is geen ideologie en vertrekt 
dus niet vanuit een bepaalde vooringeno
menheid om politieke problemen op te 
lossen. De mens staat centraal, maar dan 
wel in samenleving met de gemeenschap 
waar hij deel van uitmaakt: vrijheid impli
ceert ook verantwoordelijkheid." 
Gatz ziet wel degelijk in dat het huidige 
VU-programma grote gelijkenissen ver
toont met dat van de door hem gegeven 
buitenlandse voorbeelden. Maar omdat 
zoiets dan weer niet voor alle Vlamingen 
duidelijk is, Ujkt het hem een goede zaak 
het beestje ook die naam te geven. „Willen 
we als VU&ID echt grond onder de voeten 
krijgen dan is de benoeming links-liberaal 
naast het Vlaams-nationalisme, het inte
graal federalisme en de radicaal-democrati
sche visie m.i. broodnodig." 
Is het in de eerste plaats Gatz' „beschei
den ambitie om de dialoog op gang te 
brengen", dan is zijn aanbod ook weer 
niet helemaal „vrijblijvend". Ofschoon 
Gatz zaterdag a.s. het 'gezicht' in de 
Schelp van het Vlaams parlement zal zijn, 
is het colloquium geen VU-organisatie pur 
sang. Op de vraag of hij zich gesteund 
weet door de VU-partijtop antwoordde hij 
dat hij alleszins geen tegenwerking heeft 
ondervonden. Hij verwees tegelijk naar 
uitspraken van VU-voorzitter Geert 
Bourgeois in P-Magazine van 5 april jl. 
Bourgeois zegt daar inderdaad dat hij de 
vergelijking met D66 „niet helemaal onge
negen" is. En hij gaat daar verder: „Ze 
hebben een programma dat gebouwd is 
op individu, verantwoordelijkheid en 
gemeenschap. Dat hebben we zeker met 
hen gemeen. Er zijn dus aanknopingspun
ten waarmee ik me graag verzoen. D66 is 
electoraal wel afgestraft bij de laatste ver
kiezing. Dus sta mij toe om niet te 
enthousiast te reageren op dat etiket." Als 
er, zoals Gatz dat wenst, een dialoog op 
gang komt dan voorziet die alvast het eti
ket 'boeiend'. Wie dat wenst kan er zater
dag a.s. al mee beginnen. 

(gv) 
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•p\ eze slotaflevering wil enkele voorbeelden geven 

van de wijze waarop de koningen van België 

hun macht gebruikten en vaak ook misbruik(t)en. Van 

Leopold I tot Albert II steeds dezelfde bemoeizucht! 

Het is geweten dat Leopold I allesbehalve 
tevreden was met de beperkingen die de 
grondwet aan zijn macht stelde. De vorst 
vond deze té democratisch en deed daar 
herhaaldelijk zijn beklag over Er is een 
brief bekend waarin hij aan een familielid 
schrijft: Jammer dat het land (...) zo een 
absurde democratische grondwet aange
nomen heeft." (1843) 

OPDRINGERIG 

Leopold vond ook dat hij als hoofd van 
het leger het recht had om de minister van 
Oorlog aan te duiden, dat werd een ver
worven recht want ook zijn opvolgers 
kozen eigenmachtig; het waren boven
dien altijd militairen. Wanneer koning 
Albert I in 1917 opnieuw een generaal als 
minister van Oorlog wilde aanduiden ging 
de regering even dwarsliggen, maar op 
vraag van de kathoHeke ministers mocht 
Albert toch zijn zin doen. 
In latere tijden waren dergelijke eisen niet 
meer mogelijk wat niet wil zeggen dat 
Laken zijn voorkeuren staakte. In 1935 
wees Leopold III Paul van Zeeland als 
premier aan, in een brief dankte de 
koning hem omdat hij „... zonder aarze
len de moeilijke opdracht had aanvaard 
die ik u opdroeg." 

Ook Boudewijn drong graag zijn wil op. 
Twee voorbeelden: in 1968 droeg hij 
Gaston Eyskens de leiding van de regering 
op, de CVP-politicus vermeldde in zijn 
memoires dat het 'de wil van de koning' 
was. En in een vraaggesprek met De 
Standaard (11 april 1993) bekende ook 
Wilfried Martens-. „Ik ben eerste minister 
geworden door de wil van de koning." 
Tegenover deze voorkeuren stonden 
natuuriijk ook afkeuren, dat mag blijken 
uit de mening die Leopold III over Hubert 
Pierlot had. De koning vond hem 'antipa
thiek en onuitstaanbaar'. De afwijzingen 
waren vooral van politieke aard. 
Volgens prof. Jean Stengers zijn er, wat 
Boudewijn betreft, minstens vier gevallen 
waarbij de koning krachtig tussenbeide is 
gekomen. 

- 1954. De koning weigerde Charles 
Janssens als minister van Middenstand. De 
Brusselse liberaal had op een meeting 
Leopold III verweten de 'eerste inciviek 
van het koninkrijk' te zijn. 

- 1973. Hilaire Lahaye werd aangeduid 
voor Buitenlandse Handel. Omdat hij in 
de kwestie-Rhodesie voor lan Smith partij 
had gekozen, wat slecht was voor de ver
houding tot de ontwikkelingslanden, stel
de Boudewijn zijn veto. Toen formateur 
Leburton de Vlaamse liberaal als minister 
van PTT voordroeg weigerde de koning 
opnieuw. 

- 1973. Op de valreep werd Willy 
Callewaert als minister van Justitie afge
voerd. Boudewijn aanvaardde niet dat 

iemand die abortus uit het strafrecht 
wilde, op die post kwam. 
- 1977. De Volksunie droeg Frans Baert 
voor om minister van Justitie te worden. 
Boudewijn weigerde, officieel omdat een 
politicus van een 'communautaire partij' 
op zo'n departement niet thuishoorde, 
ingewijden weten dat de koning bang was 
dat de Vlaams-nationalisten het vraagstuk 
van de repressie zouden agenderen. 
Ook in verband met de kolonies hebben 
de vorsten herhaaldelijk hun zin doorge-

deden, hij hanteerde daarbij wat men van
daag one-liners zou heten: „Christen
democraten, ik noem ze christen-socialis
ten!" en „Wij hebben in de Kamer geen 

'Het is de wil 
van de Iconing...' Goud, macht en 

wouwen (slot) 

dreven. Toen het eind jaren vijftig roerig 
was in Kongo wou het kabinet-Eyskens 
een andere gouverneur-generaal benoe
men maar de koning weigerde daar op in 
te gaan.̂ De ergernis daarover was zo groot 
dat Theo Lefèvre, CVP-PSC-voorzitter, in de 
Kamer uitriep: „De kroon niet ontbloten, 
allemaal goed en wel, maar nu moet het 
uit zijn!" Maar het was niet uit. 
Op 27 oktober 1990 verwees Hugo Camps 
in het weekblad Elsevier naar een brief 
van de koning waarin hij er bij de regering 
op aandringt troepen naar Ruanda te stu
ren. Er is veel te doen geweest over dit 
verzoek dat eigenlijk een bevel was, 
Boudewijn wou niet alleen de ex-kolonie 
een hand toesteken, maar vanuit 'zijn 
diepe religieuze affiniteit met de 
Ruandese president' het katholieke regi
me van president Habyarimana militair 
steunen. 

Boudewijn had het voor zgn. christen
democratische regimes. Onlangs maakte 
de gewezen VS-ambassadeur in Chili, 
Edward Korry, bekend dat de vorst in 
1964 in het CLV-fonds een bijdrage had 
gestort om de christen-democratische pre
sidentskandidaat Frei te steunen tegen 
Allende. {De Morgen, 2 april jl.) 
Van de scheiding tussen hun ambt en ker
kelijke aangelegenheden hebben de 
koningen trouwens nooit wakker gelegen. 
Zo riep Leopold II de hulp van de 
Mechelse kardinaal in om de katholieke 
parlementsleden de algemene dienst
plicht aan te praten. 

QUESTIONEM FLANDRICAM 

Geërgerd door het optreden van Adolf 
Daens eiste de koning dat de Gentse bis
schop mgr Stillemans maatregelen zou 
treffen tegen 'dat schandaal van Aalst'. 
Vervolgens wendde Leopold zich tot 
Rome. In een brief, geïnspireerd door 
Charles Woeste, vroeg hij het pauselijk ver
bod tegen priesters die aan politiek 

militairen, geen magistraten, geen ambte
naren. Er moeten dus ook geen priesters 
zijn!" En tenslotte: „Wij moeten het parle
ment verlossen van Daens!" 
Om de paus gunstig te stemmen bedacht 
de koning in 1902 de bouw van de basi
liek van Koekelberg, een project dat hij er 
tegen de zin van 'Mechelen' doordrukte. 
Ook Albert deed een beroep op de paus, 
nu om 'een groter gevaar': het Vlaams-
nationalisme of de 'questionem 
Flandricam' te bestrijden. In 1920 ver
zocht hij de paus een briefte schrijven aan 
de geestelijken met het verbod zich bezig 
te houden met zaken die 'vreemd zijn aan 
hun spirituele taak'. Er waren nogal wat 
priesters en seminaristen actief in de 
Vlaamse studentenbeweging, de koning 
eiste dat ze hun bisschoppen zouden 
gehoorzamen. Omdat paus Benedictus XV 
op de vlakte bleef ondernam Albert in 
1926 een tweede poging, dit keer i.vm. de 
opvolging van kardinaal Mercier De 
koning had het niet voor mgr. Van Roey, 
hij wilde de Waal Ladeuze en had daar een 
goed argument voor: „De Vlaamsgezinde 
clerus legt de instructies van Rome over 
politieke betrokkenheid volledig naast 
zich neer Het bisschoppelijk gezag wordt 
gecontesteerd en met hun separatistische 
intenties, brengen zij de sociale orde en 
de eenheid van het land in gevaar." Van 
Roey haalde het echter van Ladeuze. 
Hoe behoedzaam Boudewijn in commu
nautaire zaken ook was, toch bleven hem 
twee flaters achtervolgen- de autostrade
handdruk zan Happart en de 'reprimande 
Van den Brande'. 

Het is goed het tweede voorval in herin
nering te brengen, het toont aan hoe de 
koning zijn boekje te buiten ging door 
zich niet aan te passen aan de gewijzigde 
grondwet die stelt dat de koning buiten 
de gemeenschaps- en gewestmateries 
staat en eerbied moet hebben voor de 
autonomie van de deelstaten. In een 
vraaggesprek met La Libre Belgique (11 

jan. 1993) verklaarde de Vlaamse minister
president dat hij België naar een confede
ratie zag evolueren. Boudewijn die in 
hoge mate verontwaardigd was over deze 
uitspraak, ontbood Van den Brande op 
het paleis waar hem een uitbrander 
wachtte. 

De ergernis over het optreden van de 
koning was algemeen en maakte duidelijk 
dat door de grondwetsherziening de 
koning nog enkel een rol speelt op het 
federale vlak en zich niet in te laten heeft 
met alles wat gedeferaliseerd is 

KONINKLIJKE TRUC 

De rol van het staatshoofd was eerder al 
op de agenda gekomen toen Boudewijn 
in april 1990 eventjes koning-af was, 
omdat hij vanuit gewetensnood de demo
cratisch tot stand gekomen abortuswet 
niet kon bekrachtigen. Deze onmogelijk
heid om te regeren leidde ei zo na tot een 
nieuwe koningskwestie. In een brief aan 
premier Martens verzocht de koning om 
een oplossing voor het probleem. In hun 
boek 'Albert, koning na Boudewijn' ont
hulden Luc Neuckermans en Pol Van den 
Driessche een formule die door het kabi
net van de koning en van de premier was 
bedacht. De truc bestond er in de tekst 
'De koning bekrachtigt de wetten en kon
digt ze af' te behouden maar tegelijk 
kreeg het staatshoofd de mogeUjkheid er 
aan toe te voegen dat hij 'om persoonlijke 
redenen afstand neemt van de tekst'... 
De formule was niet alleen schijnheilig 
maar gaf de vorst de kans een eigen 
mening te ventileren, de kroon te ontblo
ten dus. Het voorstel stootte op zoveel 
tegenstand dat het meteen werd afge
voerd. Het is dan ook uitkijken hoe Albert 
U zal reageren als hij ooit de euthanasie
wet onder handen krijgt. 
Alberts bemoeizucht bleek duidelijk door 
tussenbeide te komen bij de verkoop van 
de Generale Maatschappij. In april 1998 
onderbrak de koning een vergadering van 
de top van de bank. Vanuit zijn vakantie
verblijf steunde hij via zijn GSM het anti-
Nederlandse estabUshment. Albert weiger
de ook ABN-Amro topman iialff te ont
vangen. En for/is-baas en franskiljon 
Lippens kon üiomfantelijk voor de televi
sie verklaren dat het uitrangeren van de 
Nederlanders een mooi verjaardagsge
schenk voor de koning is. Kort daarop 
werd hij tot graaf gebombardeerd... 

(mvl) 

BoudewUn 

had een bU-

zonder grote 

Invloed op het 

politieke 

leven. Soms 

gebruikte hU 

ook brute 

macht. 
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Gedeputeerde Herman Van Autgaerden 
(foto beneden), onder meer bevoegd voor 
het Vlaams karakter van de provincie 
Vlaams-Brabant, heeft vorige week dins
dag in gemeenschapscentrum De Bosuil 
in Overijse het eindrapport voorgesteld 
van een studie naar de vernederlandsing 
van het straatbeeld en de verfijning van de 
bestuurstaalwetgeving. De studie is - in 
opdracht van de provincie Vlaams-Brabant 
- uitgevoerd door prof. dr. Mare Boes van 
het Instituut voor Administratief Recht 
van de KULeuven en heeft enkele opmer
kelijke resultaten opgeleverd. 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden/o^an Sautvens is het 
eindrapport van de studie ofScieel in ont
vangst komen nemen. Hij beloofde te zul
len onderzoeken op welke manier de 
Vlaamse regering kan bijdragen tot de uit
voering van de aangereikte ideeën. 

De provincie Vlaams-Brabant voert sinds 
haar ontstaan een hoffelijk maar tegelijk 
offensief en vastberaden taalbeleid. Het 
uitgangspunt daarbij is dat Vlaams-
Brabant integraal behoort tot Vlaanderen, 
waar het Nederlands de voertaal is. Bij de 
uitvoering van dit beleid gaat een ver
sterkte aandacht uit naar de Vlaamse 
Rand. De provincie voert een specifiek 
beleid dat niet gericht is tegen anderstali
gen, maar zich allereerst tot doel steh hun 
integratie in de Vlaamse en Vlaams-
Brabantse samenleving te bevorderen. De 
kennis en het gebruik van het Nederlands 
is hiertoe de sleutel. 

Sedert haar ontstaan investeert de provin
cie Vlaams-Brabant in toenemende mate 
in haar beleid 'Vlaams karakter': van 
amper 5 miljoen fr. in 1996 over ruim 25 
miljoen fr. in 1997 tot ruim 35 miljoen fr. 
dit jaar. Het Vlaams-Brabants beleid kadert 
in het actieplan van de Vlaamse regering 
voor de Vlaamse Rand rond Brussel, 
goedgekeurd op 26 juni 1996. 
De provinciale overheid waakt over een 
strikte toepassing van de taalwetgeving. 
De toekening van taaifaciliteiten aan de 
individuele inwoners van de faciliteitenge
meenten mag geenszins aanleiding geven 
tot veralgemeende tweetaligheid. De faci
liteiten kunnen noch op formele, noch op 
informele wijze worden uitgebreid. De 
provincie is van oordeel dat op termijn 

moet gestreefd worden naar de 
afschaffing van het faciliteitensysteem 
omdat het binnen een geïnternationali
seerde, multiculturele en Europese con
text zijn bestaansreden verliest. 
Hoewel noch de provincie, noch de 
Vlaamse Gemeenschap bevoegd zijn om 
rechtstreeks reglementerend op te treden 
inzake taalgebruik beschikken beiden 
toch over een uitgebreid instrumentarium 
om de handhaving van de taalwetgeving te 
verzekeren. In uitvoering van het actie
plan van de Vlaamse regering voor de 
Vlaamse Rand rond Brussel heeft de pro
vincie Vlaams-Brabant zich geëngageerd 
om in gezamenlijk overleg te onderzoe
ken op welke vlakken de taalwetgeving 
verdere verfijning en aanvulling behoeft. 
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap 
wordt momenteel een onderzoek gevoerd 
naar de bescherming van de taalkundige 
en culturele minderheidsrechten in 
België. Beide onderzoeken sluiten bij 
mekaar aan. 

VERNEDERLANDSING STRAATBEELD 

Aan prof dr Mare Boes van het Instituut 
voor Administratief Recht van de 
K.U.Leuven gaf de bestendige deputatie 
van de provincie Vlaams-Brabant de 
opdracht om na te gaan hoe de verneder
landsing van het straatbeeld kan geregle
menteerd worden op alle bestuursni-

Eentalig Franse magistraten in Brussel: 
de Waalse aanhouder wint 

In De Standaard van 5 maart 
1971, van een kwarteeuw gele
den dus, verscheen de hieronder 
volgende tekst. 
,,Twee Brusselse kamerleden, 
Havelange (FDF) en Saint-Remy 
(PSC) hebben in de Kamer het 
probleem van de tweetaligheid 
van de magistraten in Brussel 
gesteld. Havelange betwistte op 
hartstochtelijke toon het nut van 
de tweetaligheid voor de magi
straten. De grote meerderheid 
van de dossiers is immers in het 
Frans gesteld, zei hij. Wat zin 
heeft het dat men van 
Franstalige magistraten verlangt 
dat ze ook Nederlands spreken? 
De huidige wet is een handicap 
voor de aanwerving en promotie 
van Franstalige magistraten. De 
tweetaligheid in de hoofdstad is 
trouwens mislukt, aldus het FDF 
lid; de kloof tussen de twee een
talige gemeenschappen wordt 

ook in Brussel steeds groter. 
Saint-Remy nam een ander 
standpunt in. Hij verdedigde de 
veralgemeende tweetaligheid: ik 
hoop dat over een tiental jaren 
alle Brusselse magistraten twee
talig zuilen zijn. Niemand is ver
plicht de twee talen te leren 
indien hij magistraat wil worden, 
maar indien hij eentalig wil blij
ven, dat hij zich dan vestige in 
Vlaanderen of in Wallonië. Hij 
pleitte dan ook voor een versoe
peling van de wet." 
Havelange en Saint-Remy zijn al 
geruime tijd uit het parlementai
re halfrond verdwenen, maar hun 
geest is blijven leven; vooral die 
van Havelange. De Brusselse 
verfransers hanteren 'offensieve' 
lange-termijn-strategieën en zij 
vinden in de Walen bondgeno
ten. PS en Ecoio hebben er 
immers een regeringscrisis voor 
over gehad om via de snelrecht-

kwestie de niets ter zake doende 
benoeming van eentalig Franse 
magistraten voor Brussel te ver
krijgen van VLD-minister van 
Justitie Verwilghen. 
Vlamingen zijn echter 'defensief' 
ingesteld en dommeien na elke 
min of meer geslaagde afweer 
opnieuw in. Ook moeten de (toch 
al niet talrijke) wakkere Brusselse 
Vlamingen het zonder de steun 
van de meesten hunner taaige
noten stellen. Die welke zij van de 
nu oppositionele CVP krijgen is 
weinig geloofwaardig (haar voor
zitter Stefaan De Clerck broedde 
als voormalig ministervan Justitie 
een wetsontwerp uit dat een 
even slecht resultaat opleverde) 
en die van SP en Agaiev onbe
staande. Aangezien met het VB 
geen rekening wordt gehouden, 
staat de VU er weer eens alleen 
voor. 

(K|) 

veaus. Ook moest worden onderzocht hoe 
de bestaande reglementering inzake recla
me, winkels, bedrijven, markten en open
bare domeinen kan worden verbeterd met 
hetzelfde doel, of nieuwe reglementering 
mogelijk is en zo ja hoe deze kan uitge
voerd en/of afgedwongen worden. 
Telkens moest worden nagegaan hoe de 
voorgestelde maatregelen kunnen wor
den ingepast in het onthaal- en integratie
beleid dat de provincie Vlaams-Brabant 
voert in samenwerking met de Vlaamse 
regering. 

Het eindrapport van het onderzoek van 
prof dr Mare Boes bevat een reeks voor
stellen waarvan de afschaffing van de 
tweetalige straatnaamborden wel het 
meest spectaculair is. Er van uitgaande dat 
de faciliteiten enkel gelden voor de inwo
ners van de faciliteitengemeente in kwes
tie, moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen berichten gericht naar de 
eigen inwoners en berichten gericht naar 
'het publiek' in het algemeen. Enkel de 
berichten gericht aan de eigen inwoners 
van de randgemeenten mogen in het 
Nederlands en het Frans worden opge
steld, met voorrang voor het Nederlands, 
de andere enkel in het Nederlands; de taal 
van het taalhomogene gebied waartoe de 
randgemeenten behoren. Concreet bete
kent dit dat bijvoorbeeld de straatnaam
borden, wegwijzers of gemeentelijke web
sites enkel in het Nederlands mogen 
opgesteld zijn. Ze bevatten immers berich
ten aan een ruimer publiek dan enkel de 
inwoners van de faciliteitengemeente in 
kwestie. De aanvaarding van dit principe 
heeft ook gevolgen voor andere openbare 
diensten. Zo hangen de dienstregelingen 
van De Lijn in de faciliteitengemeenten uit 
in beide landstalen. Aangezien deze 
berichten kunnen beschouwd worden als 
berichten aan het brede publiek, mogen 
ze enkel in het Nederlands gesteld wor
den. Dit voorstel is duidelijk het meest 
verregaande uit het onderzoek. Niettemin 
heeft de bestendige deputatie van de pro
vincie Vlaams-Brabant het volledig onder
schreven. 

Voorts zijn er nog voorstellen inzake de 
verdeling van brochures, de diploma's van 
de directeuren van Franstalige scholen in 
faciliteitengemeenten (gezien hun werk 
administratief is, moet dat een 
Nederlandstalig diploma zijn) en de taai-
vereisten voor 
ambtenaren in de 
randgemeenten. 
Boes deed tot 
slot ook een aan
tal voorstellen 
inzake een cul
tuur- en jeugdbe
leid dat de verne
derlandsing moet 
versnellen. 
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vujo-actie tegen 
'billUke vergoeding' loopt 

Het VUfO-veraet tegen de 'billijke vergoe
ding' is een actie die de harten verovert 
van vele organisatoren van manifestaties 
en van het jeugdwerk. Drie weken gele
den lanceerde VUJO-nationaal in samen
werking met VUJO-Mol-Dessel (foto) de 
actie tegen de 'billijke vergoeding'. 
Tijdens een persconferentie werd het wel 
en wee van het initiatief uit de doeken 
gedaan, door Christophe Verdonck (VUJO 
voorzitter Mol-Dessel), Ine Wouters 
(VUJO-secretaris Mol-Dessel) en Nathalie 
Schoonbaert (VUfO-nationaal persverant-
woordelijke). Met veel aandacht in de 
plaatselijke pers en op de regionale TV 
was het een lancering die veel stof deed 
opwaaien. Dat belooft! 
De 'billijke vergoeding' is een vergoeding 
voor uitvoerende kunstenaars en produ
centen. Organisatoren van evenementen, 
waar men vooraf opgenomen muziek laat 
horen, moeten deze vergoeding betalen. 
Mosselfeesten, bonte avonden, fuiven. 

optredens e.a. worden niet gespaard. Ook 
kleine zelfstandigen moeten gaan betalen. 
Christophe Verdonck: „En dit bovenop 
de al bestaande regelgevingen: denken we 
aan Sabam, Vlarem, tapvergunningen, e.a. 
Als VUJO eisen wij een volledige vrijstel-
hng van billijke vergoeding voor het socio-
culturele veld, met in het bijzonder het 
jeugdwerk. Wegens de Europese regelge
ving, heeft men ook in België deze ver
goeding in het leven geroepen. Mochten 
we dan niet tot een volledige vrijstelling 
kunnen komen, dan eisen wij toch een 
seriettóè'Vermindering en 3e vraag om de 
bedragen sectorieel te herbekijken. 
Tevens vragen wij ook een meer doorzich
tige papiermolen en het geleidelijk 
samenvoegen van de Sabam-bijdrage en 
de mogelijke billijke vergoeding." 

. In Mol loopt de actie al drie weken 
en wat is nu de tussenstand? 

Ine Wouters: „700 kaarten hebben hun 
weg al gevonden naar het socio-culturele 

veld en het jeugdwerk. De respons was 
enorm, soms stond de telefoon roodgloei
end om kaarten bij te bestellen. Velen vra
gen naar extra kaarten om de actie te kun
nen steunen of gewoon een telefoontje 
als schouderklop." 

En verder? 
Nathalie Schoonbaert: „Wij vragen aan 
alle VUJO- en VU-afdeUngen van heel 
Vlaanderen van zich te laten horen! Door 
deze postkaartenactie in uw afdeling te 
voeren geef je een goede start aan de nade
rende lokale verkiezingen en geef je aan 
jongeren en organisatoren de kans zich 
over deze problematiek te informeren." 
Eind mei zal een delegatie VUfO-leden de 
dan binnengekomen kaarten aan minister 
Venvilghen overhandigen. 

Ittfo: VUfO-nationaal, 
Barrikadenpleinll, 1000 Brussel, tel. 
02/217.63.28 of Christophe Verdonck: 
Boeretang 204/34, 2400 Mol, tel/fax. 
014/32.40.06. 

8 mei is een uitgelezen moment om 
nogmaals te herinneren aan de 
onmenselijke aberraties en gruwel 
van de autoritaire regimes vóór en 
tijdens W.O. II. Vandaag dient men, 
na 55 jaar, stil te staan bij de ontzag
lijke waarde van de constitutionele 
parlementaire democratie. Deze is 
én blijft, ondanks haar onvolkomen
heden en zwakten, de beste 
bestuursvorm, die haaks staat op 
geweld, onderdrukking en uitslui
ting. VU&ID wenst te benadrukken 
dat de democratie niet louter een 
techniek betreft ter verwerving en 
uitoefening van politieke macht. Ze 
omvat tevens het streven naar een 
maximale betrokkenheid van het 
Individu bij het bestuur, evenals een 
systeem ter garantie van de mense
lijke waardigheid, rechten en vrijhe
den. Alleen democratie biedt kansen 
aan ontvoogde individuen om in een 
houding van tolerantie, solidariteit 
en verantwoordelijkheidszin een 
samenhorige gemeenschap op te 
bouwen 

Deze dag dient tevens een aanklacht 
te zijn tegen de bestaande ondemo

cratische regimes, waar ook ter 
wereld. Dienaangaande wenst VU&lD 
nogmaals de alarmbel te luiden 
m.b.t het buitenlands beleid van de 
huidige regering. Minister Louis 
Michel mag zich dan wel opwerpen 
als de behoeder van het respect 
voor de mensenrechten, net als zijn 
regering hanteert hij ter zake een 

bevolking o.a. in Chiapas. Mexicaan
se parlementsleden meldden dat zij 
niet het minste inzage-, noch con
trolerecht genieten m.b.t. de wa-
penbestellingen van het leger. 
Minister Michel ging met zijn beslis
sing inzake de exportlicentie zelfs in 
tégen het negatief advies van de 
bevoegde diensten, die zich blijk-

Bedenkingen bij 
8 mei 2000 

dubbele moraal. De geplande leve
ring van 500 P90-geweren aan het 
fundamenteel ondemocratische en 
militaristische regime van Mexico 
(zie de rapporten van Amnesty 
International illustreert ten volle 
deze houding. Alle Mexicaanse poli
tiediensten ontkenden reeds de 
bestelling, waardoor het meest 
waarschijnlijke scenario is dat de 
hoogtechnologische aanvalswapens 
door het Mexicaans leger zullen wor
den ingezet tegen de eigen burger-

baar wél laten leiden door het plaat
selijk respect voor de mensenrech
ten. 
VU&ID roept de federale regering 
dan ook op zich dezer dagen niet te 
beperken tot ronkende verklanngen 
ten aanzien van buitenlandse, al dan 
niet Europese, regimes. In de eerste 
plaats dient in eigen boezem te 
worden gekeken. 

Geert Bourgeois 
Algemeen voorzitter VU 

De regionale vu-krant 

VIAAABEVRÜE 
DmOKRATEN 

De Volksunie werft aan 

een assistent-
rammunicatiemedewerker m 

Ons aanbod: 
De VU wenst op korte termijn haar communicatie
activiteit te verbreden. U komt terecht in een rela
tief klein maar hecht team dat werkt aan projecten 
als het VU-ledenblad, de vu-webstek, de VU-pro-
gramma's op radio en tv, de communicatie met 
leden, sympathisanten en bijzondere doelgroepen, 
en natuurlijk ook de algemene publiekscampagnes 
van de partij, interne en externe communicatie wis
selen elkaar dus af De raakvlakken met aspecten van 
partijorganisatie zijn legio. U rapporteert rechtstreeks 
aan de directeur. 

Uw profiel: 
Werken blj de VU vraagt een stevige politieke en 
maatschappelijke interesse en natuurlijk ook een 
enthousiast inlevingsvermogen in het partijpolitieke 
werk. U bent een stressbestendige ploegspeler en 
ambieert duidelijk meer dan een 9 tot 5-job. U heeft 
een uitstekende taalbeheersing, bent vlot met de 
pen en heeft goede eindredactionele vaardigheden. 
Computerwerk schnkt u met af. Integendeel infor
matie- en communicatietechnologie zijn uw ver
trouwd terrein. U kan op uitvoerend niveau creatief 
en zelfstandig werken en heeft elke dag de gezonde 
kritische ambitie om de communicatielat weer eens 
hoger te leggen. U haalde een relevant diploma in de 
richting communicatie- of marketingmanagement 
(Blveau hoger niet-universitair onderwijs), eventueel 
aangevuld met enkele jaren ervaring. 

Uw reactie: 
Als deze functie u boeit dan nodigen we u uit zo snel 
mogelijk (en zeker vóór 31 mei e.k.) uw sollicitatie 
met uitgebreid CV én motivatie te sturen ter attentie 
van vu-secretaris Laurens Appeltans. Voor meer 
informatie over de vacante functie belt u VU-direc-
teur NICO Moyaert op het nummer 02/219.49.50 of 
u stuurt een e-postbericht naar vacature@volks-
unie.be. 

Volksunie - Banllcadenpleln 12,1000 Bnjssel 
tel. 02/ 219 49 50 - fax 02/ 217 55 10 

Méér Info over de VU vindt u op: www.vollcsunle.be 
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60 jaar na Abbeville 

10 

Voor de 23ste keer 
Zwijgende Voettocht 

van de Peene 
Op 22 april jl. werd in een langgerekte 
voettocht de (derde) Slag bij Kassei (11 
april 1677) herdacht. Na dit treffen tussen 
de legers van Willem van Oranje-Nassau 
en Lodewijk XIV werd een deel van de 
Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk inge
lijfd. Deze zwijgzame manifestatie wordt 

telkenjare door Zuid-Vlamingen ingericht 
en kan rekenen op de aanwezigheid van 
Vlamingen en Nederlanders. 

c» Volgend jaar, opnieuw op de vierde 
zondag van april, vertrekt vanuit 
Zuidpeene de 24ste voettocht. 

Op zaterdag 20 mei a.s. gaat, 60 jaar na de 
moordpartij in Abbeville, een ceremoniële 
herdenking door van de vier Brugse oor
logsslachtoffers Louis Caestecker, Marie 
Ceuterick,Jan Ryckoort en Joris Van Seve-
ren. 

Samenkomst om llu. in de poort van het 
'Bourgoense Cruyse', Wollestraat 35 te 
Brugge. 
Op het programma staan: 
- Muziekuitvoering. 
- Verantwoording van de samenkomst 
door ere-senator Guido Van In. 

• Impressief vredesgedicht van Nel Ben
schop, voorgedragen door mevr. Gaby 
Lijnkamp-Warris, overlevende van de 
moordpartij. 
- Bloemenhulde en dankwoord met muzi
kale afsluiting. 

Daarna gezellig samenzijn in de brasserie 
van hotel 'Erasmus'. 

V'jJ'liÜJll'J 

www.Yolksanl«.b« 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 11 mei WAASMUNSTER: Jonge-

rengespreksavond met Bert Anciaux. Om 
20u. in CC Hoogendonck, Nijverheldslaan 
te Waasmunster. Org. en info: VU&ID Waas
munster en VUJO Waas en Dender. 

Za. 13 mei CENT: Avondfeest Lie
ven Decaluwe met gezellig tafelen, sfeer
volle muziek, bodega, tomabola en fuif. In 
feestzaal Energy, Gasmeterlaan 107 te 
Cent. Met menu aan 650 fr. (kinderen -12j. 
400 fr.), fuif Inbegrepen. Na het eetmaal 
Alliantlefulf (inkom 100 en 150 fr). Ceen 
aanvangsuur vermeld. 

Dr. 16 mei NINOVE: 'Moederfeest' 
van WVG-NInove. Om 14u.30 in buurthuis 
'De Pallieter', Smid Lambrechtstraat te 
Outer. 

Ma. 22 mei SINT-AMANDSBERC: 
Gespreksavond met senator vincent Van 
Quickenbome. Om 20u. in zaal Macaco, 
Antwerpse stwg 237. org.: vu-St-
Amandsberg/Oostakker 

Dl. 23 mei NINOVE; Dagultstap 
naar Antwerpen met VWG-NInove. ver
trek omm 8u. aan PTI, 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. 

za. 17 Juni GAVERE: 18de Zomer-
barbecue. Vanaf 19u.30 in zaal Nova, 
Steenweg 82 te Asper Aperitief met hap
jes, scampl's, varkensham en dessert aan 
600 fr. (-18j.. 300 fr.). Inschrijven vóór 15/6 
bij bestuursleden. Org.; VU&ID-Gavere. 

WEST-VLAANDEREN 
Do 11 mei BRUGGE: Dagtocht naar 

Dendermonde met VVVC-Brugge-Cen-
trum. Info: 050/67.31.29. 

DO. 18 mei BRUGGE: Annick Versle
gers over 'De (late) terugblik van een ex-
non'. Om 15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
22 te Brugge. Toegang: 50 fr. Org.: Infor-
mativa vzw. 

Vr. 19 mei BRUGGE: Quiz. Wlssel-
beker 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 fr.p.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 Domd-
recht. Org. en Info: WVG-Brugge-Zuld, tel. 
050/38.35.12. 

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

DO. 25 mei BRUGGE: Leeskring van 
WVC-Brugge-Centrum. O.l.v. Omer Dom-
brecht: 'Een mensch van goeden wH' 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. Inschrij
ven en storten vóór 22/5 op rek. nr 475-
51356^-02. 

Dl. 6 Juni BRUGGE: Namlddagult-
stap Kunstwerkatellers 'Arte Grosse te St.-
Mlchlels en het Kasteel van Loppen met 
parkt. Info en org.: WVG-Brugge-Noord, 
tel. 050/38.10.08. 

WO. ia Juni BRUGGE: Felix Deca-
booter brengt 'Fijne humor'. Om I5u. in 
PCH Magdalena, Viollerstraat 7. Deuren 
vanaf I4u. Deelname: 70 fr. zonder en 140 
fr met koffietafel. Org.; VWG-Brugge-
Noord 

Ma. 19 Juni BRUGGE: Natuurwan
deling te Zevenkerken, o.l.v. Omer Dom-
brecht. Org. en info; VVVG-Brugge-Zuld, 
tel. 050/38 35.12. 

WO. 28 Juni BRUGGE: J. Verhaeghe 
over 'Misdaad en straf In de 17de en 18de 

eeuw'. Om I5u. in PCH Magdalena, vioHer-
straat 7. Deuren vanaf I4u. Deelname: 70 
fr. zonder en 140 fr met koffietafel. Org.: 
VWG-Brugge-Noord. 

VLAAMS-BRABANT 
zat. 13 mei AARSCHOT: Tweede 

folkavond van VJA en Davidsfonds Aar
schot. In D'Elf Uren Mis, Kard. Mercier-
straat 23 te Aarschot om 20u. Met 'Zak
doek'. Inkom 200 fr, wk 150 fr Info: tel. 
Mario Bergen, 016/56.40.59. 

Zo. 14 mei KORTENBERG: Haan-
tjesfestljn met voor- en nagerechten (ook 
vegarlsch en spaghetti).Van 1lu.30 tot 
15u. in de parochiezaal Berkenhof, Kerk
straat, Centrum Kortenberg. Org.: VU&ID-
Kortenberg. 

ANTWERPEN 
Zo. 14 mei EDEGEM: Wandellngs 

langs het Berthoutpad In NIel met FW-
Edegem. Afspraak om I3u.30 Kerkplein 
Edegem. 

Wo. 17 mei BERCHEM: 'Humor In 
de literatuur' door Herman Daems. Om 
20u. In CC B te Berchem. Org.; FVV-Ber-
chem. 

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

Za. 20 mei BONHEIDEN: Reuze 
barbecue van vu-arr Mechelen. Vanaf 17u. 
In de Krankhoeve. Gastspreker: Geert 
Bourgeois. Info en kaarten: Mare Hend-
rickx, 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 Vor-
dersteln. info bij FVV-Berchem. 

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

zo. 21 mei VOSSELAAR: Vosselaar 
anders bekeken. Fotozoektocht vanaf 14u. 
vertrek Diepvenneke Vosselaar Deelname: 
40 fr. (-12j. gratis). Org.: Vlaamse Kring 
Noorderkempen l.s.m. Rodenbachfonds. 
Info: Joris Frederickx, 014/61.38.67. 

ZO. 2Tmei SCHOTEN: Aperitiefcon-
cert 'Rebels maar beminnelijk' met Paule 
Van Parys op claveclmbel.. Om 11u. in Kas
teel de Oranjerie, Domein Vordenstein 
(ingang Kopstraat). Org.: FVV-prov. Ant
werpen. Info; Els De Jong (03/645.40.61) 
of Lutgart Vangramberen (03/322.05.36). 

Ma. 22 mei WOMMELCEM: Her 
denkingsmis voor Jan Puimège. Om 19u. 
In OLV-Boodschap, Volkaertslel te Wom-
melgem-Laar Org.; KK Jan Puimège. 

WO. 24 mei BERCHEM: Bezoek aan 
het Museum Mayer-van den Bergh. 
Samenkomst om 13u.50 aan het museum. 
Lange Gasthuisstraat. Rondlelng met gids 
om I4u. stipt. Deelname; 100 fr Ook heren 
welkom. Inschrijven op voorhand. Org.: 
F w-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: Bustuistap 
met FVV-Berchem 'Terug naar Ooster
donk'. Vertrek om lOu. stipt aan wacht-
hokje gidsen busparkeerterrein Zuiderter
ras. Einde rond I7u. Deelname; 1.100 fr 
Info en Inschrijven (voor 25/5) bij 
bestuursleden FVV-Berchem. 

Zo. 28 mei WOMMELGEM: Aperl-
tlefconcert met het Zulawskitrio. Om 
10U.45 In Home St.-Jozef. Org.; KK Jan 
Puumège. 

Do. 1 Juni BERCHEM: Uiterste 
Inschrijvingsdatum voor de FVV-ultstap 
naar Normandie op 21, 22, 23 en 24/9. 
Deelname: 12.800 ft^ Inschrijven door stor
ting van voorschot (5.000 fr.) op rek. nr 
412-6188941-31 van FVV-Berchem. Meer 
Info: 03/321.73.60. 

Za. 17 juni WOMMELGEM: Jaarlijks 
braadfeest. Om I4u. In de Kastanjeî '̂n 4 
te Wommelgem. Met gelegenhc.v. "ot 
allerhande volksspelen. Org.; KK Jan 
Puimège. 
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r\ e voetbalwereld telt af. Over vier weken begint 

het Europees kampioenschap. De Rode Duivels 

zijn er klaar voor Robert Waseige heeft puin geruimd en 

een nieuw sportief gebouw opgetrokken. De mentaliteit is 

voorbeeldig. Het ploegbelang zal in alle omstandigheden 

primeren. De kwartfinale moet haalbaar zijn. Minder zal 

als een mislukking worden beschouwd. 

Meer als een triomf 

*• SPORT % 

Na het EK draaien de wielen in de Tour. 
Daaromtrent is de onzekerheid nog gro
ter. Vandaag weet niemand hoe sterk 
Frank Vandenbroucke, die in juli zijn sei
zoen moet redden, wel is. Er lopen tradi
tiegetrouw veel geruchten. In de Ronde 
van Frankrijk moeten veel kampioenen 
hun kaarten op tafel leggen. 7a« Ullrich, 

Lance Armstrong, Pantani misschien... 
Het kan boeiend worden maar het kan 
ook helemaal anders verlopen. Wat houdt 
Steels nog in petto? We hebben hem in de 
afgelopen maanden maar sporadisch 
gezien. Het wordt tijd... Wat Patrick Lef-

evere daar ook moge over denken. 

TRÖONITWÊEL 

Zo'n zeven weken na de Tour wenkt Syd
ney. De Olympische Spelen in Australië. 
Vandaag is het koffiedik kijken. Na de suc
cesvol verlopen campagne in Atlanta staan 
de verwachtingen hoog gespannen. De 
medailleoogst moet 'respectabel' worden. 
Maar tussen droom en daad... 
Onze betere Olympiërs zijn allemaal een 
stuk ouder geworden. Vier jaar is veel in 
topsport, zes jaar nog een stuk meer. Zes 
jaar al zwemt Fredje Deburghgraeve, 's 
lands kroonjuweel, aan de absolute top. 
Dat heeft sporen nagelaten. De wil, de 
ambitie en de gedrevenheid zijn er nog 
maar de man zelf is ouder en de concur
rentie jonger geworden. 
Het publiek kan zich dat maar moeilijk 
voorstellen. Elke dag, of toch veel dagen, 
25 km door het water klieven. Alleen. Met 
het oog op de klok. Waarom eigenlijk? 
Deburghgraeve heeft in de afgelopen vier 
jaar problemen gekend. Fiscale proble
men. De kampioen kreeg na zijn Olympi
sche triomf enkele fiscale herzieningen 
nagesnaurd. Daar geraakte hij helemaal 
van ondersteboven. Het ging niet om 
peulschillen. In een interview met Knack 

zegde Deburghgraeve dat hij drie van de 
vier jaar na de Spelen voor... de belastin
gen heeft gezwommen, dat hij nauwelijks 
vijfenzeventig percent verdiend heeft van 
wat een fabrieksarbeider opstrijkt. Als dat 
waar is kunnen we dat alleen maar betreu
ren. Mogelijk heeft Deburghgraeve pech 
gehad. In de voorbije jaren geraakte het 
BOIC in de problemen, werd het door 
geschillen binnenskamers geteisterd. 
Bestuurders gingen en kwamen. Bonds-
coaches ergerden zich blauw aan de Belgi
sche sportstructuren. Het was vaak dwei
len met de kraan open. De luchten zou
den vandaag voor Deburghgraeve groten
deels zijn opgeklaard. Er werd rond onze 
regerende Olympische zwemkampioen 
zelfs een heus 'Team Fredje' opgetrokken. 
Vertrouwensmensen die ervoor moeten 
zorgen dat de West-'Vlaming beter voorbe
reid dan ooit in het water van Sydney 
duikt. Vraag is of de resultaten navenant 

de inspanningen zullen zijn. In Aüanta 
was Deburghgraeve superfavoriet. De 
jaren voordien had hij de concurrentie bij 
de minste gelegenheid zijn wil opgelegd. 
Nu is dat anders. Fred is niet langer 
onaantastbaar Hij moet zichzelf overtui
gen. Hij moet zijn labeur zin geven. Dat is 
niet vanzelfsprekend wanneer men alles al 
eens heeft meegemaakt, wanneer men 
alles al minstens eenmaal heeft gewon
nen. In het verieden piekte Deburghgrae
ve wanneer hij dat wenste. Het staat niet 
vast dat hij dit andermaal kan opbren
gen... Voor de Olympische beweging zou 

en Ulla worden voortgejaagd door een 
gedreven coach. Maar ook zij zullen met 
toenemende concurrentie moeten afreke
nen. Op het tatami mag er maar weinig 

Zes jaar is lang 
zijn vervroegd terugtreden een kleine 
ramp zijn. Hij was het boegbeeld. Onze 
grootste zwemmer ooit. 

ONGEKROOND 

Deburghgraeve is een, de judoka's en Bri

gitte Becue zijn een ander verhaal. Gella 

misgaan. Wanneer zij andermaal de abso
lute top halen kunnen hun verdiensten 
onmogelijk worden overschat. Ondanks 
het feit dat de puristen aanvoeren dat 
judo niet echt een wereldsport is en geen 
vergelijking kan doorstaan met zwemmen 
en atletiek. In het licht van dat soort 
opvattingen moet ook Brigitte Becue wor

den geoordeeld. Die West-Vlaamse staat er 
altijd. Ze won nooit een Olympische 
medaille en dat zal nu wel niet anders 
zijn. Maar haar carrière is onvergelijkbaar. 
Ze ontgoochelde nooit. EigenHjk is zij een 
ongekroond monument van 's lands top
sport. Het wordt vaak vergeten. 
Zonder veel rumoer ook werd meege
deeld dat ene Luc Van Lierde forfait geeft 
voor Sydney Hij concentreert zich volle
dig op de volle triatlon. Omdat hij last 
heeft met de kwarttriaüon en omdat er in 
Hawaï veel meer geld valt te verdienen 
dan in Australië. Het is maar dat men het 
weet en dat men het zegt zoals het is. 

Olympos 

'Freeze raket-

Je' door de 

fiscus 

gepluimd? 
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Langzaam maar zeker dringt het besef 
door dat de Champions League de absolu
te top van het wereldvoetbal is. Wat In de 
kwart- en halve finales van deze competitie 
werd opgevoerd was pure klasse, was heer
lijk spektakel. 

We weten wel dat sceptici zuilen aanvoeren 
dat 'het moeilijk anders kan', in de Cham
pions League zet het grootkapitaal van het 
wereldvoetbal de lijnen uit. Die clubs kopen 
wanneer, waar en wat ze willen. Hun hon
ger is onverzadigbaar. Spelers die vijftig 
miljoen per Jaar verdienen zitten doodge
moedereerd op de bank. En als het moet in 
de tribune. 

Maar daarmee is toch niet alles gezegd. De 
hoogconjunctuur van het Spaanse voetbal 
is structureel. Het begon allemaal in 1992 
toen in Barcelona het nationale beloften-
team niet zonder brio Olympisch kampioen 
werd. Vandaag is de Primera Division onge
twijfeld de sterkste nationale competitie 
ter wereld. Er gaat nochtans minder geld in 
om dan in het Caicio of in de Premier 
League. 

Natuurlijk koopt Barcelona wat het begeert 
en Real Madrid stoort zich geen moment 
aan zijn miljardenschuld wanneer de ploeg 
versterking behoeft maar het Spaanse 
voetbal is vooral in de breedte een stuk 
sterker dan het Italiaanse, het Engelse of 
het Duitse, in Spanje zijn er nauwelijks top
clubs die in het nationale kampioenschap 

Mensen en feiten 
tie worden spelers aangekocht, wordt er 
gevoetbald. Dat moet zo blijven. 

Op 86-jange leeftijd Is Cino Bartaiim zijn 
Toscane overleden Al ruim veertig Jaar was 
hij een levende legende. Een relikwie uit de 
oudheid van de wielersport. Bartali stierf 
waar hij geboren werd. In Ponte a Ema. Hij 
was de zoon van een boer en werd al op 
21-Jarige leeftijd Italiaans wegkampioen. 
Gino, die vele bijnamen kreeg (de monnik, 
de Ijzeren man, de leeuw, de oude) schit
terde als internationaal topcoureur voor en 
na de tweede wereldoorlog. Hij was meer
voudig winnaar van de Giro, de Toureu de 
Ronde van Zwitseriand. HIJ won viermaal 
Miiaan-San Remo en dhemaal de Ronde 
van Lombardije. Zonder het oorlogsgeweld 
zou zijn erelijst er nog indrukwekkender 
hebben uitgezien 

Bartali's roem en populahteit was geankerd 
in zijn hvaiiteit met Fausto Coppi, dat ande
re monument. Samen tekenden zij voor de 
gouden Jaren van de Italiaanse wielrennerij. 
Bartali kon klimmen als niemand anders. In 
het gebergte speelde hij met zijn versnel
lingen. HIJ was ook een onverdroten aan
valler. Bartali koerste tot zijn veertigste. Net 
als Fausto Coppi, die wel vijf Jaar Jonger 
was. Ze worden nu wel zeldzaam, de groten 
van toen. Briel< Schatte en /?//f Van Steen
bergen moeten zich zachtjesaan eenzaam 
beginnen voelen. 

Olympos 

Bartali, de legende leeft verder. 

geen tien wedstrijden hebben... verloren 
en er zijn nauwelijks staartclubs die geen 
tien wedstrijden hebben., gewonnen. Dat 
wil veel zeggen. 
Het voetbal in Spanje staat vandaag voor 
techniek, fysiek, snelheid, kracht en disci
pline. Strategen verwijten Barcelona tacti
sche naïviteit. De ploeg van Louis van Gaal 
wil almaar aanvallen. Kan zij anders en mag 
zij anders? Een club leeft van meer dan 
resultaten alleen. Barcelona is een syno
niem van aanvallend en avontuurlijk voet
bal. De traditie van de club en het land 
(Cataionië) staat haaks op berekend en 
defensief voetbal, in functie van die tradi-
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Nu ook 
een ModeNatie 

In 1996 werd Mode Antwerpen opgericht, 
een vzw met als doelstelling jonge 
modeontwerpers te helpen. Dit was een 
initiatief van Linda Loppa, de directrice 
van de Modeafdeling van de Koninklijke 
Academie van Schone Kunsten te 
Antwerpen, samen met Geert Bruloot, 
gekend promotor van avant-garde mode 
en Patrick De Muynck, ontwerper en les
gever aan de Modeacademie. 

INTERNATIONALE UITSTRALING 

Een jaar later kreeg de vzw Mode 
Antwerpen de titel van 'Cultureel 
Ambassadeur van Vlaanderen 1997'. 
Vervolgens werd haar gevraagd een orga
nisatie in het leven te roepen om haar acti
viteiten te intensifiëren en te institutiona
liseren. 

Hiervoor ontstond zowel privé als vanwe
ge de overheid grote belangstelling. 
Op 1 april 1998 werd dan ook Flanders 
Fashion Institute (FFI) gelanceerd. Daarin 
zetelden vertegenwoordigers van de 
Vlaamse regering, van de provincie 
Antwerpen, van het stadsbestuur, van de 
Hogeschool Antwerpen en van de privé-
sector 
Dit initiatief kon dan uitgroeien tot een 
'Mode-Natie', gebaseerd op een traditie 

van 35 jaar vorming van modeontwerpers 
aan de Antwerpse Academie voor Schone 
Kunsten, waarvan de internationale uit
straling gedragen wordt door de 'Zes van 
Antwerpen', namelijk Dries Van Noten, 
Ann Demeulemeester, Walter Van 
Beirendonck, Dirk Van Saene, Marina Yee, 
Dirk Bikkembergs (en Martin Margiela) 
en de daaropvolgende generaties (A.F 
Vandevorst, Véronique Branquinho, 
AngeloFigus, e.a.). 

Dit alles betekent dat Antwerpen op het 
modegebied internationaal zeer promi
nent aanwezig is. Met haar modeafdeliing 
vormt de academie een internationale 
aantrekkingspool voor alle gepassioneer-
den van mode en cultuur en een adekwa-
te voedingsbodem voor tal van jonge geta
lenteerde modeontwerpers. 
De Vlaamse modeontwerpers zijn ook 
duidelijk aanwezig in de internationale 
modedéfilés. 

De FFI wil deze studenten en afgestudeer
den zeer concreet bijstaan in de ontwik
keling van hun carrière, binnen het moei
lijke en concurrentiële circuit van de 
mode. Het is immers van belang om de 
jonge starters in contact te brengen met 
fabrikanten en producten van de textielin
dustrie. Het FFI vervult dus een essentiële 
promotionele rol. 

In dit monumentale gebouw vinden ModeNatie en MoMu een gepast onderkomen. 

HET MOMU 

Intussen verwierf dit instituut vanwege de 
stad Antwerpen de erfpacht van een 
gebouw (de vroegere vestigingsplaats van 
de Gazet van Antwerpen aan de 
Nationale- en Drukkerijstraat, in het cen
trum van Antwerpen), dat omgedoopt 
werd tot 'ModeNatie'. De stad Antwerpen 
draagt met 105 miljoen fir. bij in de reno
vatie van dit prestigieuze gebouw. Via de 
NV ModeNatie konden ook renovatiefond
sen aangetrokken worden van de Vlaamse 
regering en de privé. 

De provincie zal in dit gebouw haar nieuw 
ModeMuseum (het MoMu) vestigen, waar
voor het FFI de conservator levert (Linda 
Loppa). De bovenste verdieping zal bezet 
worden door de beroemde Modeafdeling 
van de Koninklijke Academie van Schone 
Kunsten van Antwerpen, samen met de 

Magistrale Boulez 
dirigeert i\/iahier 

De kunst van de twintigste eeuw is 
er een van zoei<en en aftasten De 
zel<erheden zijn weg Begrippen ais 
mooi en heri<enbaar zijn achter-
Inaaid Verbazing staat voorop en die 
leidt vaal( tot controverse. Denicen 
we maar aan de discussies over Jan 
Hoets project 'Over the edges' in het 
hart van Gent. 

Ooit was er verwondering en zelfs 
ergernis om een dissonant in Bachs 
iVlattheuspassie, om de i<lani<uitbars-
ting in het slot van Beethovens 
zevende symfonie, om de wazige 
sfeerbeelden bij Debussy, en de 
rauwe oerkreten bij Stravinsky Die 
verwondering is weggeëbd Ogen en 
oren hebben zich aangepast 
Pierre Boulez, de Franse componist, 
dirigent, zoeker en pionier wordt 
vijfenzeventig Hij is een vurig pleit
bezorger van de hedendaagse 
muziek, en bracht in Brussel aan het 
hoofd van het London Symphony 
Orchestra vier concerten met werk 
van Stravinsky, Schoenberg en 

Bartok, ooit wereldbestormers, nu 
als klassiek beschouwd. 
Boulez is een man van uitdagingen. 
De helden van Wagner worden 
onder zijn handen mensen, het laby-
hnt van Mahler wordt doorzichtig. 
Het Brusselse PSK loopt vol, niet 
alleen met toehoorders maar ook 
met een waaier van instrumenten. 
1930. Georg Crass tekent zijn karika
turen van burger en kapitaal 
Mariene Dietrich maakt naam in 'Der 
blaue Engel', Alban Berg schrijft zijn 
'Drei Orchesterstücke', muziek vol 
dreiging en wanhoop, met op de 
achtergrond de opkomst van het 
nazisme. Boulez' benadehng is don
ker en mysteheus De mars en de 
wals klinken verhakkeld, de dood 
zingt zijn lied in de vioolsolo. Deze 
muziek is complex en schokkend, 
maar aangrijpend. 

Het werk van de 32-jarige Oosten
rijkse Olga Neuwwirth met de merk
waardige titel 'Clinamen/Nodus' -
wat zoveel betekent als 'helling/ 

knoop' - is een creatie. Snaren en 
slagwerk neigen naar mekaar in een 
sfeer die esoterisch Is, oosters en 
gedrenkt in het zenboeddhisme. 
Een vreemde klankwereld die onbe-
ghp uitlokt. Maar de wereld waahn 
we leven is niet minder vreemd. 
Boulez sluit zijn laatste concert af met 
Mahlers zesde symfonie, bijgenaamd 
de 'Tragische', een weerspiegeling 
van wat de gekwelde Wener dreigend 
of troostvol overkwam. De inleidende 
mars brengt ons terug naar Mahlers 
jeugd. Hij was immers verzot op de 
militaire kapellen die in zijn buurt de 
kazerne in- en uitgingen Maar deze 
mars klinkt beangstigend. Het scher
zo heeft wortels in de volksmuziek en 
in de natuur, en het uitgepuurde 
andante herinnert aan het aards 
paradijs De vioolsolo is speelman of 
dood, en de finale begint als een 
koraal en eindigt als een roes. Alles 
thit, stormt of fluistert. En Boulez 
tekent een heerlijke curve. 

Wouter De Bruyne 

postgraduaten in oude ambachten, die de 
Modeacademie vanaf september 2000 wil 
opstarten met een 'postgraduaat 
Schoenontwerpen'. 

Een school, een museum en een mode
instituut verenigd onder één dak en als 
bekroning van de samenwerking tussen 
de private en publieke sector. Dit als een 
symboolfunctie voor het initiatiefnemen-
de en koppig doorzettende nieuwe 
Vlaanderen! 

Het nieuwe onderkomen van FFI, de 
'ModeNatie' is een gebouw uit 1910, in 
opdracht van de toenmalige Antwerpse 
Gasmaatschappij. Het is een driehoekig 
kantoorgebouw, gestructureerd rond een 
binnenpatio. 

MODIEUS ONDERKOMEN 

In de jaren zestig ('65-'67), toen de werk
plaats beschermd werd, werden er drasti
sche ingrepen in het interieur doorge
voerd. Om dit gebouw aan te passen aan 
de nieuwe functie zijn er ingrijpende en 
uitgebreide vernieuwingswerken noodza
kelijk. Tussenverdiepingen en betonnen 
trappen worden gesloopt om de oor
spronkelijke hoge ruimtelijkheid te her
stellen. 

In het nieuwe ontwerp werd geopteerd 
om de buitenkant van het gebouw zo gaaf 
mogelijk te houden. Opzichtige toevoe
gingen worden geweerd en elke aanpas
sing dient in functie te staan van de 
expressiviteit van het bestaande imposan
te gebouw. De renovatie van dit gebouw 
gebeurt onder de leiding van architect 
Marie-José Van Hee. 

Tot slot een citaat uit de toespraak van 
Hugo Schiltz, die krachtdadig en jarenlang 
dit project gesteund heeft en geloodst tus
sen de lastige bureaucratische papperasse-
rij terzake, bij de perslancering van deze 
ModeNatie: „Ik hoop in de eerste plaats 
dat dit modehuis iets wordt waarop 
Antwerpen en Vlaanderen fier zullen kun
nen zijn, en dat het oorspronkelijk opzet, 
nl. gezamenlijk met alle betrokken part
ners een duurzame verankering verwezen
lijken van het Antwerpse modegebeuren, 
niet alleen van start zal gaan als één van de 
kerngebeurtenissen van het komende 
modejaar 2001, maar meteen een stevige 
koers zal inzetten naar een lange, voor
spoedige, spetterende toekomst." 

Dirk Stappaerts 
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Het werken met terracotta is een oerou
de praktijk in de artistieke expressie van 
de mensheid. Denken we daarbij aan de 
gebakken kleilegers uit de graven van de 
Chinese Ch'in-dynastie, de Egyptische 
kleisculpturen, de reaUstische Moche-
aardewerken uit Peru, enz. tot de 
Amerikaanse pop-art-kleiproducten van 
kunstenaars als Duane Hanson, George 
Segal en Edward Kienholz. 
José Vermeersch (Bissegem 1922 -
Lendeiede 1997) staat daar middenin en 
trekt die oude artistieke traditie op erg 
persoonlijke en originele wijze door. 
Als leerling van Constant Permeke en 
Walter Vaes zocht hij zijn aanvankelijke 
kunstzinnige uitweg als schilder Vanaf 
1969 schakelde hij definitief over op het 
werken in keramiek, sporadisch later 
ook in brons. Zijn haast levensgrote 
beelden van zowel mensen en nogal 
woeste honden, zijn gestructureerd met 
diverse dunne lappen klei. Door te wer
ken met verschillende kleisoorten weet 
Vermeersch zijn beelden een poly
chrome, zelfs picturale huid mee te 
geven. 

Zijn menselijke figuren zijn stuk voor 
stuk introverte persoonlijkheden met de 
blik op oneindig. Toch getuigen zij van 
een ingehouden filosofische ingesteld
heid, met blijkbaar een grenzeloos ver
trouwen in de hond ais fidele metgezel. 
Het werk van José Vermeersch is uniek: 
niet alleen door de expressiviteit van zijn 
oeuvre, maar eveneens door de risico
volle technische realisatie van zijn wer
ken in een door hem zelf gebouwde 
veldoven. 

Vermeersch bouwt zijn figuren op vanaf 
de basis, vanaf de voeten/poten tot 
hoofd/kop. Het is een moeilijke opgave 
om werken van dergelijke grootte en 
broosheid gaaf uit de bakoven te halen. 
De verschillende kleisegmenten worden 
met kleipap aan de reeds geknede vor
men gehecht en verwerkt. Ook na het 
bakproces blijven de sporen van deze 
handelingen zichtbaar. 
Zijn sculpturen blijven steeds hol, en 
dus extra broos. Tijdens het verwerken 
van de natte klei plaatst de kunstenaar 
stutten op de meest cruciale plekken. 
Vermeersch' eerste keramische beelden 
waren nog beschilderd. Later verliet hij 
deze 'verhullende' methode en bracht 
hij kleurvariatie in zijn beelden aan door 
het gebruik van diverse kleisoorten. Zo 
ontwaart men in de gebakken beelden 
de variaties van kalkwit, roestbruin, 
steengrijs, olijfzwart van vruchtbare 
grond, het geelbruin van zware leem, het 
bruinzwart of lichtgrijs van slik of stof 
Deze diverse soorten klei worden soms 
met water gepolitoerd, wat na het bak
proces een gepolijste indruk geeft. 

osé Vermeersch neemt een heel aparte plaats in 

binnen de naoorlogse Europese 

beeldhouwkunst. Aan de hand van ruim 100 beelden en 

enkele vroege schilderijen biedt een tentoonstelling in 

Brugge het schitterendste overzicht van het oeuvre van 

deze Vlaamse kunstenaar, dat ooit te zien was. 

CULTUUR 

WERELDWIJD 

Door de verscheidenheid van zijn basis
materiaal maakte Vermeersch het zich 
zeker niet gemakkelijk, want deze ver
schillende soorten klei vereisen ook ver
schillende oventemperaturen. 
In 1963 bouwde José Vermeersch in 
Lendeiede een groot atelier met een op 
hout gestookte keramiekoven. 

Zo'n bakoven is een langwerpig uitgegra
ven kuil van 10 meter lengte en 2 meter 
diepte. Tegen de vochtindringen in de klei 
worden de beelden op plastiek geplaatst, 
die zal verbranden bij een temperatuur 
tussen de 100 en 150°C. 
De oven wordt zeer zorgvuldig volgesta-
peld, nauwkeurig gesteund en gestut. 
Daarna wordt de ovenruimte toegemet-
seld. De afdekplaten worden met aarde 

Beeldbouwer 
José Vermeersch 

In de herfst van 1979 legde hij in Reninge 
zijn eerste veldoven aan, waarin hij een 
groep van zo'n honderd kleinere sculptu
ren bakte. Zes jaar later, in 1985, herhaal
de hij dit procédé in zijn veldoven te 
Lendeiede. Ditmaal werden 35 grote beel
den gebrand. Een dergelijke stook was 
voor de kunstenaar, zijn famiUe en vrien
den, telkens een hele onderneming van 
weken. 

bedekt. Via een 5-meter hoge schouw aan 
de achterzijde wordt gezorgd voor een 
horizontale trek. 

De oven wordt met hout gestookt. De 
stook duurt ruim vijftig uur Na een aan
vankelijke zachte stook om alle vocht uit 
te drijven, wordt de temperatuur systema
tisch opgedreven tot 1200°C. 
In de loop van de voorbije jaren werd het 
werk van deze heel aparte 'beeldhouwer' 

getoond in vele binnen- en buitenlandse 
musea en tentoonstellingen (o.a. in het 
Museo de Arte Moderno in Mexico City 
het PMMK te Oostende, het Gerard 
Marckx Haus in Bremen, het Standford 
University Museum of Art in San 
Francisco, de Orangerie te Parijs en de 
41ste Biënnale van Venetië). 
De tentoonstelling te Brugge is een niet te 
missen evenement. Niet alleen de zorgvul
dige selectie van de geëxposeerde wer
ken, maar ook de uiterst esthetisch-muse-
ale opstelling van dit oeuvre in de 
Garemijn-ruimte van het Brugse betfort, 
biedt een unieke blik op dit uitzonderlijke 
werk van een rasecht kunstenaar, een 
Vlaming die zich een internationale erken
ning en faam wist op te bouwen. 
Niet te missen! 

Dirk Stappaerts 

Vermeersch' 

levensgrote 

beelden van 

zowel mensen 

en nogal 

woeste hon

den, zUn 

gestructureerd 

met diverse 

dunne lappen 

kiel. 
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Uit het dagboek van 
een muco-patient 

op de achterkant van het herdenkings-
prentje van Martin Buysse stond maar één 
zin: „Ik voel me goed". 
Dat is ook de titel van het boek dat met veel 
zorg werd uitgegeven door journalist Johan 
Staes. Geen journalistieke pennenvrucht van 
hemzelf, wel het dagboek van Martin 
BuYSse. Op diens uitdrukkelijke vraag zorgde 
Staes er voor dat het dagboek na het over
lijden van de toen 28-jarige Buysse voor 
iedereen toegankelijk is. En dat is een goede 
zaak. 

Martin Buysse was sinds zijn geboorte 
'muco-patiënt' en dat in een heel erge 
graad. Het eerste leerjaar van de lagere 
school kon hij nog afmaken, zo vertelt zijn 
moeder, maar dan was het ongeveer 
gedaan met schoollopen. Een zeer grote 
inzet van zijn ouders, een uiterste persoon
lijke discipline zorgden er voor dat hij uitein
delijk een graduaat Informatica met grote 
onderscheiding kon halen. Hij schreef zelfs 
twee boeken over computers. Maar voor de 
rest was het 28 jaar lang vechten tegen een 
onmogelijke ziekte. 

Muco is voor de mens inderdaad een onmo
gelijke opgave, wetenschappelijk uitgedrukt 
gaat het om een defect gen op chromo
soom 7, voortaan mucogen genoemd, in 
voor iedereen verstaanbare taal is muco een 
fout in de slijmproductie en dat gebeurt 

vooral In longen en spijsverteringskanalen. 
Bij een muco-patiënt is het slijm te taai. En 
dat heeft zeer zware gevolgen voor het nor
maal functioneren van het ademhalings- en 
spijsverteringstelsel, in ons land zouden er 
op dit ogenblik zo'n 1500 kinderen en vol
wassenen zijn die aan muco lijden omdat ze 
het defecte gen van beide ouders erfden. 
,,Muco is een ziekte die geen dag uitstel 
biedt. Bij andere ernstige ziekten is er vaak 
de hoop op een definitieve genezing, bij 
mucovlscidose voorlopig nog niet. Bij ande
re patiënten zijn er periodes van niet-ziek 
zijn, voor een muco-patiënt is er nooit een 
dag waarop hij niet aan zijn ziekte denkt, 
omdat er dagelijks, zonder uitzondering 
gewerkt moet worden aan zijn gezondheid." 
(biz. 96) 

Een longtransplantatie kan op middellange 
termijn een uitweg bieden, niet zelden 
wordt, vooral in ons land, die ingreep 
gecombineerd met een harttransplantatie. 
Maar nog eens, dit is geen definitieve oplos
sing. 
Martin Buysse stond op de wachtlijst voor 
zo'n uitzonderlijke noodgreep. Met het zicht 
op die overlevingskans begon hij zijn dag
boek. Om na de ingreep andere muco-
patiënten te overtuigen dat ook zij moesten 
blijven vechten tot de geschikte donor 
gevonden werd. En dat kan Inderdaad 

maanden duren, maanden waarin de ziekte 
zelf natuurlijk niet ophoudt. Het dagboek 
zou pas na de transplantatie verschijnen. 
Het werd helaas geen dagboek van het 
begin van een nieuw leven, het werd een 
dagboek van een stervende. Plots ging 
Martins gezondheid onomkeerbaar achter
uit, het dagboek eindigt op zaterdag 16 mei 
1998, zondag 31 mei klampte hij zich niet 
langer vast aan het leven. Martin Buysse had 
bewezen dat vechten zelfs tegen muco zin
vol is: hij was niet alleen het boegbeeld van 
de VTM-LevenslIJnactle over muco, hij was 
ook de oprichter van een vereniging voor 
volwassen muco-patiënten. 
Met grote discretie en gevoeligheid heeft 
Johan Staes op vraag van Martin Buysse het 
dagboek persklaar gemaakt. En dat Is een 
goede zaak. Het is belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen in verstaanbare taal kun
nen lezen over een ziekte die in ons land 
alleen al bijna elke week 1 nieuw geborene 
op 2000 treft. Het is pijnlijk aangrijpend te 
lezen hoe Iemand, die precies weet wat er 
met hem gebeurt, toch blijft vechten tot en 
met de laatste dag. 

Mare Platel 

o* Ik voel me goed. Dagboek van een 
muco-patlént Martin Buysse. Ultg. Lannoo, 
mit; 1999. 104 bIz., 495 fr. 

11 mei 2000 



THE LAST DAYS 

\ijf Hongaarse burgers vertellen bun verhaal van twaalf weken aan het 
einde van WO II, precies die twaalf weken waarin Hongarije jodenvrij 
moest worden gemaakt. In die periode werden Hitler en nazi-Duitsland 
steeds krankzinniger in het vervolgen van de joodse mensen. Een histori
cus getuigt dat Hitlers waanzin zelfs zover ging dat hij er niet meer bij 
stilstond dat de jodenvemietiging hem zoveel materiaal en mensen kost
te, dat hij de oorlog rustig nog veel langer bad kunnen laten duren indien 
hij ben niet had willen vernietigen. In 'The last days' zien we enkele van 
de overlevenden die terugkeren naar de plaatsen waar ze door de holo
caust werden verdreven. We horen verbalen vol verschrikking en volke-

NiEUW IN DE BIOS 

renhaat, maar ook verhalen vol menselijke warmte, vriendschap en broe
derschap. Deze productie van Steven Spielberg - in een regie van James 
Moll - is misschien iets te Amerikaans opgevat, maar dat moetje er maar 
bijnemen. Feiten blijven nu eenmaal feiten en mensen blijven mensen. Met 
hun goede en slechte kanten. (***) 

RESSOURCES HUMAIMES 

'Ressources Humaines' is een Franse praatfilm, met gewone mensen, in 

een gewone stad en een gewone fabriek. De zoon van een arbeider die 

reeds 30 jaar aan de lopende band werkt, doet een stage in de fabriek 
waar zijn vader werkt. Hij zal er deel gaan uitmaken van het manage
ment. Een en ander speelt zich afin een periode van sociale crisis door bet 
invoeren van de 35 uren-werkweek. Zoonlief slaagt erin om de vakbon
den in een slecht daglicht te stellen, wat hem in een erg gespannen sfeer 
met zijn oude vrienden brengt. Al vlug ontdekt hij dat hij door de enen als 
een slippendrager wordt beschouwd, en door de atuteren als iemand die 
nog steeds een voet in het andere kamp heeft. Deze film bevat heel wat 
waarheden, o.a. over het feit dat bet erg moeilijk is om je hele leven in 
onderdanigheid te worden opgevoed om dan later bij het establishment te 
scoren. (**1I2) 

Willem Sneer 

# MEDIA ^ 

'.*̂  

^-^S^ Taxidrlver Amerikaanse film van Martin Scorsese 
uit 1976 Travis Bicle, een Viètnamveteraan, is taxi
chauffeur in New York Hij is een zeer vereenzaamd 
man, die nog maar nauwelijks contact heeft met zijn 
medemensen. Zijn wens is dat New York weer een scho
ne stad zou worden, zonder corruptie, zonder drugs, 
zonder porno.. Zat. 13 mei, Ned. 1 om 22u.33 

^•^s^ Panorama in de VS krijgt de tabakindustrie het 
bijzonder zwaar te verduren door het sterk groeiend 
aantal schadeclaims. 'Oorlog om tabak' is het eerste 
deel van een 2-delige reportage. Zon. 14 mei. Canvas 
om 20U.30 

'^srs^ La vle de Jesus Frans sociaal drama van Bruno 
Dumont uit 1997. Freddy, een jonge werkloze uit 
Bailleul in de buurt van RIjsel, maakt met vier vrienden 
de straten van het stadje onveilig. Marie, het liefje van 
Freddy, wil met meer van hem weten en verleidt Kader, 
een jonge Arabier. Wanneer Freddy dat ontdekt, gaat hij 
met zijn vrienden achter Kader aan. Met sombere, 
rauwe beelden schetst regisseur Dumont hoe verveling 
en racisme uitmonden in geweld. Maan. 15 mei. Arte 
om 20U.40 

La Tregua Dramatische film van Francesco Rosi 
uit 1997, gebaseerd op het gelijknamige autobiografi
sche boek van Primo Levi. Tijdens WO II werd Levi, de 
joodse scheikundige die later verschillende boeken zou 
schrijven, als partizaan opgepakt door de Duitsers en 
gedeporteerd naar Auschwitz Injanuah 1945 werd het 
kamp bevrijd en na vele omzwervingen vestigde hij zich 
in Turijn. DIns. 16 mei, Ned. 1 om 23u.05 

RIta Wilson en Demi 

Moore In 'Now and 

Then'. Woens. 17 

mei, Kanaal 2 om 

21U.25 

^̂ 3=5̂  Berg-Eyvind och Hans Hustr Zweeds stom film
drama uit 1917 van en met Victor SJöström. Een zwer
ver vindt een onderkomen bij een welgestelde weduwe, 
die hem laat werken op haar boerderij, tot groot onge
noegen van de burgemeester. Wanneer de vreemdeling 
beschuldigd wordt van diefstal, vlucht het paar de ber
gen in. Gerestaureerde versie van dit juweeltje van de 
'Zweedse school'. Dond. 18 mei. Arte om 23u.55 

•̂=s=î  My son the fanatic Britse romantische komedie 
uit 1998 van Uayan Prasad. Noord Engeland. De 
Pakistaanse taxichauffeur Parvez sluit vriendschap met 
prostituee Bettina. Hij vindt troost bij haar omdat hij van 
zijn vrouw vervreemd is en hij zijn zoon Farid niet langer 
begrijpt. Onder invloed van de Pakistaanse gemeen
schap ontwikkelt Farid zich tot een islamitische funda
mentalist. De principes die hij aanhangt, leiden uitein
delijk tot een crisis binnen het gezin... Vry. 19 mei, Ned. 
3 om 23U.17 
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n e Nederlandse Taalunie (NTU) bestaat inmiddels 
20 jaar. Zeer recent opende ze een website die ze 

omschrijft als 'Het portaal voor de Nederlandse taal'. 

20 jaar 
Nederlandse Taalunie 

De NTU is opgericht in 1980 bij een ver
drag tussen Nederland en België. Daarin 
werd bepaald dat beide koninkrijken 
moesten streven naar de integratie op het 
gebied van de Nederlandse taal en lette
ren. Meer concreet komt het erop neer 
dat Vlaanderen en Nederland samenwer
ken voor het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk beleid voor het 
Nederlands. Ook de NTU gaat met haar 
tijd mee: informatie over de werking en 
de doelstellingen ervan is al geruime tijd 
terug te vinden op het internetadres 
www.taalunie.org. De berichtgeving erop 
vervangt zelft het tijdschrift Taalschrift. 

Het is de bedoeling dat de website en een 
viermaandelijkse nieuwsbrief het vedies 
opvangen. 
Midden vorige week opende de NTU nog 
een opstartversie van een bijkomende 
webstek, door de NTU zelf omschreven als 
een 'portaal' voor het Nederlands 
(www.taalunieversum.org). Deze webstek 
moet de gebruiker ervan snelle toegang 
verlenen tot alle informatie die het 
wereldwijde web over het Nederlands ver
schaft. De site was nog in opbouw, maar 
de links die al gelegd werden mogen er 
zijn. Wie dat wenst kan gebruik maken van 
woordenboeken, krijgt informatie over 

spreekwoorden, kan wat doen aan zijn 
kennis Chinees (woordenboek Chinees-
Nederlands!), krijgt informatie over 
Nederlandstalige literatuur en studies in 
het buitenland, neemt deel aan de 'Tien 
voor Taal'-kwis en ga zo maar door. Het is 
de bedoeling om in de nabije toekomst 
ook een efficiënt zoeksysteem in te bou
wen en een uitgebreide lijst met taaiadvie
zen (ruim 1.200) weer te geven. De site 
bevat ook een agenda, een column en een 
zgn. discussieforum. Ontegensprekelijk 
het grootste voordeel van dit 'taaluniever-
sum' is de wetenschap dat het aangebo
den materiaal en de daarbijhorende links 
van een zekere kwaliteit zijn. 

Met Euro 2000 in het vooruitzicht mo
gen we ons weer verwachten aan een 
opstoot van belgicisme Mayonaise-
merken zullen ons doen sparen voor 
rood-geel-zwarte tafelleggers, fns-
dranken bieden ons glazen aan met 
daarop de portretten van bekende en 
minder bekende voetbalvedetten - let 
u alvast ook op de gezichten die op 
Euro 2000 in velden noch wegen te 
bekennen zijn! - en snoepgoedfabri
kanten en tijdschriften beloven ons, 
allemaal geheel exclusief, een kans op 
de echt allerlaatste tickets voor de 
openingswedstrijd of de finale. 
Vroeger werd dat soort acties vooral 
gekoppeld aan het kopen van het 
bewuste product Wilde je de trotse 
eigenaar worden van een exclusieve 
opblaasduivel, dan was het drinken van 
heelder sloten suikerdrank de enige 
uitweg 

Maar nieuwe tijden brengen nieuwe 
zeden en dat geldt niet in het minst 
voor promotionele acties. Het heeft er 
Immers alle schijn van dat die tegen
woordig meer opbrengen - daarom 
niet financieel - dan ze kosten Deelne
men aan wedstrijden kan tegenwoor
dig haast uitsluitend middels dure 
0900-nummers Het beantwoorden 
van een eenvoudige vraag - zonder ze
kerheid op winst - kost je al snel meer 
dan 40 fr Daarvan gaat een deel naar 
de telefoonmaatschappij, de rest komt 
de organisator toe. Als bonus krijgt die 
ook nog eens een vrij goed overzicht 
over wie allemaal geïnteresseerd is in 
(de wedstrijd rond) zijn product. 

Een van de actuele mega-acties Is 'De 
12e man', een organisatie van Het 
Nieuwsblad, Planet Internet en nog 
een handvol andere sponsors. 
'Twaalfde man' word je door over
schrijving van 230 fr op een VUM-
rekenlng. In ruil daarvoor krijg je een 
sjaaltje, een petje, een vlage een 
autosticker en zowaar een 12e man-
paspoort. Ex-premler Jean-Luc Dehae-
ne draagt de campagne en het zou 
Interessant kunnen zijn om eens na te 
gaan wat de premier - naast een pret
tige pré-campagne - daarvoor in ruil 
krijgt. 

het fonkelnieuwe, ultramoderne Ajax-
stadlon - problemen heeft met het 
gras We maakten er kennis met de 
Amsterdamse 'Miss Charme' en kregen 
er meermaals te horen dat de Rode 
Duivels, en met Oranje, na het laatste 
fluitsignaal triomferend de 
Rotterdamse Kuip zouden veriaten. 
Onderhoudende, professioneel ver
pakte en In hoge mate gesponsorde 
televisie Het verveelt met, maar de 
minste afleiding is voldoende om het 
helemaal te vergeten. 
Neen, dan liever 'Studio Spaan' (vrij
dagavond, A/edJ), een programma van 

Ben en de commercie 
Ben en de Belgen, donderclag 4 mei 2000, TV1 

Van deze 12de man naar 'Ben en de 
Belgen' Is maar een kleine stap. T\/1 en 
presentator Ben Crabbé zijn nadrukke
lijk aanwezig in de 12de man-bijlage 
van de organiserende krant. De open
bare omroep heeft de uitzendrechten 
van het EK en bereidt de kijker nu al 
voor op een maandlang huiselijke twis
ten. Crabbé, een voetbalmaniak, mag 
tv-kijkend Vlaanderen acht weken lang 
een overzicht geven van de stadions 
en steden waarin Euro 2000 zijn 
beloop zal vinden Hij doet dat met 
een brave, afgeborstelde mengeling 
van 'Vlaanderen vakantieland', 'Man 
bijt hond' en 'Sportweekend'. 
Vorige week was hij te gast in 
Amsterdam van waaruit we nog maar 
eens te horen kregen dat de ArenA -

Henk Spaan, ook al even te gast in 'Ben 
en de Belgen'. Spaan was in een nabij 
verleden de vaste partner van Harrie 
Vermeeghen, met wie hij o.m. verant
woordelijk was voor 'Die 2 - Nieuwe 
Koelen' dat van 'Vréég het me dan 
niet!' bij onze noorderburen voor min
stens even een staande uitdrukking 
maakte. 'Studio Spaan' bezit de gave 
van de ironie en bevat naast de obliga
te gesprekjes met (ex-)voetballers ook 
een 'coke'-rubriek met Maraüona en 
luchtige bijdragen met de klonen van 
Hugo Camps en Willem Van Hane-
ghem. Het lijkt ons niet gesponsord, 
maar Spaan doet met zijn geld dan ook 
wat hij wil. Euro 2000? Wij supporteren 
voor Oranje! 

Krik 
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Saksen-Coburq 
Dat een dynastie die katholiel< heet te zijn op zo'n schan-

delijlce wijze aan Inaar fortuin is gel<omen is weri<eiijk 

wraal<roepend. IWU, 4 mei jl. -'Het vruchtgebruik van de 

schande') Uitbuiting, vernedering en vermlni<ing van 

weerloze mensen, of liet nu zwarten of indianen zijn, biij-

ven misdaden tegen de mensineid, zel<er ais daar fortui

nen mee gemoeid zijn. 

Tot zolang deze dynastie zich niet verontschuldigt voor Een zaak is zeker: het weduwenpensioen (bijna 50 mil

de wandaden door haar voorzaten begaan zou ze géén joen fr.) van Fabiola ligt in elk geval stukken hoger dan 

cent meer mogen krijgen van de belastingbetaler. 

Bovendien zegt men altijd dat een president duurder zou 

uitvallen dan een koning. Dat kan, maar het is niet zeker. 

Heeft iemand weet van een kosten-batenanalyse? Dan 

zou ik het resultaat daarvan wel graag kennen. 

dat van de weduwe van president MItterand. Haar staats

pensioen bedraagt 200.000 ff, zo'n 1.200.000 fr. 

Een merkelijk verschil! 

Jan de Laat, 

Antwerpen 

4 WEDERWOORD ^ 

De prirs om 
Vlaming te zijn 
Toen het taalhoffelijkheidsakkoord bij 
De Post er kwam besliste de directie er zo 
vlug mogelijk gebruik van te maken. Dat 
dit akkoord helemaal niet voor de fede
rale instellingen gold, was haar een zorg. 
In Brussel 1 werden plotseling tientallen 
vacante diensten voor tweetaligen niet 
meer ter keuze gesteld. Reden? Mensen 
op binnendiensten die niet in contact 
komen met het publiek moeten niet 
tweetalig zijn. Fout natuurlijk, in Brussel 
moet men bij De Post op alle diensten 
tweetalig zijn. 

Van de vakbond kreeg ik als antwoord 
dat er tot dan toe nog geen klachten 
geweest waren van mensen die zich 
benadeeld voelden. Dat zal wel; de meer
derheid van het personeel krijgt bevor
deringen via vriendjespolitiek en daarom 
is er ook nooit een reactie tegen de vele 
personeelsvergaderingen' die enkel in 
het Frans gebeuren. Als ik bedenk wat 
mij als personeelslid overkomen is na 
een gegronde klacht ingediend te heb
ben bij de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht (VCT) om nog een andere 
zaak, is het begrijpelijk dat de meesten 
aarzelen om voor hun rechten op te 
komen. 

Op dictatoriale wijze besHste De Post 
zonder bewijzen dat ik een klacht had 
ingediend, dat dit niet kon en daarom 
krijg ik nu al langer dan twee jaar een 
bevel voor zes maanden, dat telkens ver
lengd wordt, om 'wegens dienstnood-
wendigheden' in een ander kantoor als 
vervanger te werken. Officieel ben ik als 
tweetalige nog altijd titularis van een 
dienst in mijn eigen kantoor. Dat mijn 
officiële tweetaligheid daarbij een doorn 
in het oog was blijkt uit het feit dat ik als 
Brusselaar het eerste jaar op bevel naar 
Aarschot moest. Ik had dan geen recht 
meer op de tweetaligheidspremie. Naar 
Aarschot als vervanger betekent dat je in 
een gebied van Haacht tot en met Diest 
op alle mogelijke uren moet inspringen. 
Er bleef mij niets anders over dan loop
baanonderbreking te nemen. 
Ondertussen heb ik wel toelating verkre
gen om weer in Brussel te werken maar 
nog steeds in een ander kantoor en als 
vervanger, dat terwijl in vele kantoren 
eentaligen waaronder zelfs de postmees
ter in de praktijk een vaste dienst heb
ben. 

Vergeten we niet dat een dergelijke 
Waalsgezinde directie ook deze voor 
Brussel en Vlaams-Brabant is! 
Dit is de prijs die we, om Vlaming in 
Brussel te mogen zijn, moeten betalen. 

R. Demailly, 
Jette 

Nelcica 
Dankzij de gratis kaarten die ik gewon
nen heb via WIJ konden mijn echtgenote 
en ikzelf op 28 april 2000 aanwezig zijn 
op 'Nekka 2000' te Antwerpen. 
We hadden hele goede zitplaatsen. 
Hiermee bedoel ik dat we relatief dicht 
(wat is dicht in termen van het sportpa
leis?) bij het podium zaten en alle artie
sten van op goed zichtbare afstand aan 
het werk hebben kunnen zien. Mijn echt
genote en ikzelf hebben dan ook volop 
genoten van alle optredens. Als de moge
lijkheid zich nog voordoet, wagen we 
zeker opnieuw onze kans! Het was fan
tastisch. Dank u wel WIJ. 

A. De Leeuw, 
Erpe-Mere 

Carbolineum 
Met interesse heb ik het artikel over de 
gevaren van geïmpregneerd hout gele
zen. (WIJ, 21 april jl. - Weten groene 
ministers van welk hout pijlen 
maken?') Daarin vraagt VU-kamerlid Els 
Van Weert om het gebruik van behan
deld tuinhout te verbieden. Mooi zo! 
Maar weet mevrouw wel dat er nog 
erger bestaat? Met name het aloude en 
veelgebruikte product carbolineum, 
getrokken uit vette steenkolen. 
Nog steeds kan iedereen een van de 
vele soorten carbolineum kopen en 
gebruiken. Overal verkrijgbaar en 
gemakkelijk toepasbaar. 
Als mevrouw Van Weert consequent wil 
zijn, waaraan ik niet twijfel, dan zal zij 
ook actie voeren om dat gevaarlijk pro
duct uit de handel te nemen. Het is raar 
dat dit nog niet eerder gebeurd is. Het 
kamerlid zal trouwens in goed gezel
schap zijn want ook Test Aankoop 
vraagt in zijn jongste uitgave het verbod 
van het product. 

M. Smout, 
(via e-post) 

Panic 
Ik moet u hartelijk danken voor de vrij
kaarten voor het Zangfeest, die ik van 
WIJ mocht ontvangen. 
Het was een echt geslaagd feest, en het 
vewondert mij dan ook dat er niet veel 
over geschreven werd in 't blad van ver
leden week! 

In alle geval hoop ik nog enkele jaren 
naar het Zangfeest te mogen gaan. 

Frieda Calluy, 
Merksem 

Rode Icaart 
Ook ik erger mij aan de Euro 2000-weh-
stek. Voetballiefhebbers kunnen er 
terecht in het Frans, Engels en Duits, 
maar niet in het Nederlands. Enkele 
weken geleden reeds reageerde Vlaams 
parlementslid Sven Gau (WIJ, 6 april jl. 
- 'Eerste voorbeeld van non-imago') 
misnoegd op de Nederlandsonvriendelij-
ke webstek van de organisatoren van het 
Europees voetbalkampioenschap. De 
meertahgheid van de webstek is prima, 
maar het kan toch niet dat Euro 2000 
geen rekening houdt met 20 miljoen 
Nederlanders en Vlamingen. Het voetbal-
feest biedt nochtans een unieke gelegen
heid om de Nederlandstalige cultuurge
meenschap internationaal te profileren. 
Met de komst van de voetballoges werd 
destijds herhaaldelijk de vraag gesteld of 
voetbal nog wel de volkssport van de 
man in de straat is. Vandaag zijn 
Courtois en consorten verantwoordelijk 
voor het asociale karaktervan Euro 2000. 
De supporters van de organiserende lan
den kunnen voor informatie op internet 
niet terecht in hun eigen taal. Courtois 
ontpopt zich daarmee tot de hooligan 
van de Nederlandse taal. 
Het organisatiecomité van Euro 2000 

verdient een rode kaart. Het zet haar 
grootste supportersgroep, Vlamingen en 
Nederlanders, buiten spel. Voetbal, een 
feest? Men moet geen polyglot zijn om te 
genieten van de baltoetsen van Wilmots, 
Strupar, M'penza e.a. Maar wie in 
Nederland of Vlaanderen het voetbal
kampioenschap 'online' een warm hart 
toedraagt, komt met zijn Nederlands niet 
ver. Het eerste fluitsignaal khnkt alvast 
vals, tenzij Courtois toch nog de hoffe
lijkheid opbrengt om de Euro 2000-web-
stek in een Nederlandstalig kleedje te 
steken. 

Bert Anciaux, 
Vlaams minister 
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T\ e leeftijdsgrens van dertig jaar is nergens zo hard 

voelbaar als bij de Volksuniejongeren. Twee jaar lang 

was Kristin De Winter het gezicht en de stem van de VUfO. 

Maar nu staat er weer een nieuwe generatie VU-jongeren 

klaar Klaas Van Audenhove is hun nieuwe voorzitter 

WIJ sprak met oud en nieuw. 

K\aas Van Audenhove is de nieuwe VUJO-voorzitter. 

4 Kristin, je had er vierentwintig 
maanden als VUJO-voorzitter 
opzitten. Hoe diep en duister is het 
beruchte zwarte gat? 

Kristin De Winter: „Dat valt best wel 
mee. Ik heb nu meer tijd voor ontspan
ning. Tijd ook om mijn rekeningen te 
betalen. Mijn politiek ei kan ik kwijt in het 
VU-partijbestuur. Wat ik wél mis is de uit
wisseling van ideeën met het Dagelijks 
Bestuur (DB) van VUJO en de vaste VU)0-
medewerkers." 

^ well<e Wijze lessen neemt de nieu
we VUJO-voorzitter mee? 

Klaas Van Audenhove: „Kristin heeft een 
totaal andere manier van werken dan ik. 
Ze werkte ontzettend hard en spendeerde 
menig nachtelijk uur voor haar computer
scherm. Ik heb de intentie het iets rustiger 
aan te doen. Hoewel: ik merk nu al dat 
meer verantwoordelijkheid ook bedui
dend meer werk met zich meebrengt." 
K. De Winter: „De nieuwe ploeg is er fris 
tegenaan gegaan. Toen bleek dat de VU-
partijraad de discussie over decumul 
wUde uitstellen tot er een wettelijke rege
ling zou zijn, verliet VUJO met de nodige 
ophef de vergadering. Dat moet je als 
kersvers DB maar durven. Ik stel ook met 
genoegen vast dat het nieuwe DB op een 
vanzelfsprekende wijze een aantal thema's 
van de vorige ploeg overneemt." 

• De leiding van VUJO is een grote 
verantwoordeliji<heid. Is er druk? 
Faalangst? 

K. Van Audenhove: „Ik heb nog geen sla
peloze nachten achter de rug. Zolang 
MJJO goed draait, zijn er weinig proble
men. Wanneer natuurlijk de helft van onze 
Wcii zou gaan morren ..." 

. De Winter: „Bij de discussie over het al 
dan niet verkiezen van Bert Anciaux als 
minister, had ik wel wat last van de druk. 
De stemming in de VU-partijraad dreigde 
.leel nipt te worden en heel wat jongeren 
wachtten op mijn advies. Dat was een ver
velende situatie. Je probeert steeds de 
stem van de meerderheid binnen VUJO te 
vertolken, zonder de minderheid te 
bruuskeren. Dat is nu eenmaal de taak van 
een voorzitter - wat niet betekent dat je 
h [ recht op een eigen mening verliest. 
Anderzijds moet je beseffen dat wij jonge-
rsii zijn. En dat die al eens een foutje 
maken." 

f Is VUJO het geweten van de partij? 
K. Van Audenhove: „Zeker, al is die rol 
niet exclusief weggelegd voor VUJO. We 
willen applaudisseren als de partij goed 
werk levert. Maar we staan ook op onze 
achterste poten als ze dat niet doet." 
K. De Winter; „Nieuwe, jonge mensen 
durven al eens sneller op zere tenen trap
pen als dat nodig is. Ze houden minder 
snel hun mond omwille van de lieve 

vrede. Jongeren zijn nog niet aangetast 
door de 'grote-mensen-streken'." 
K. Van Audenhove: ,,Vaak krijg je te 
horen dat het idealisme wel zal slijten en 
dat met de jaren ook de politieke streken 
komen. Vooral in de discussie rond de 
decumul wordt dit vaak aangehaald. 'De 
huidige jongeren zouden wel anders pie
pen wanneer ze zelf eens in die knusse 
parlementszetel zitten' heet het. Maar dat 
geloof ik niet. Niet iedere boswachter 
wordt ook stroper. Sommige mensen 
behouden hun idealen, blijven wars van 
pragmatisme." 

• Is VUJO een kweekvijver voor de 
moederpartij? 

K. Van Audenhove:, Je mag mensen geen 
onbestaande ambities toeschrijven. Niet 

•functies zijn belangrijk. Er wordt vaak zor
geloos omgesprongen met jongeren. Je 
moet al een sterke intrinsieke overtuiging 
hebben, wil je in het woelige politieke 
water overeind blijven. Mensen moet je 
blijvend motiveren. En dat is niet enkel 
voor jongeren het geval." 

^ Decumul is één manier om je poli
tiek personeel regelmatig te ver
nieuwen. Maar het kan niet belet
ten dat een parlementslid toch tot 
in de eeuwigheid aan zijn zetel 
vastgeroest blijft. Hoe pak je dit 
probleem aan? 

K. Van Audenhove: „Een rotatiesysteem 
vind ik niet absurd, zolang het gekoppeld 
is aan een grondige evaluatie. 
Parlementairen voelen zich echter zo snel 
aangevallen. Een goede evaluatie is overi
gens niet eenvoudig. Wanneer levert 

Jongeren vragen 
een kans 

iedereen heeft een politieke carrière voor 
ogen. Voor het overgrote deel van de VU-
jongeren is die carrière geen motivatie. 
Leid daaruit niet af dat er geen talent is bij 
VUJO: de capaciteiten zijn er zeker" 
K. De Winter: „Wie politieke ambities 
koestert kiest met een lidmaatschap voor 
VUJO wel meteen voor de moeilijkste 
weg. Je moet onderaan de ladder starten 
en je een weg naar boven knokken. Het is 
veel eenvoudiger om gewoon dokter of 
advocaat te worden en dan in de politiek 
te stappen. Ik weet wel zeker dat de car
rièrejagers bij VUJO met een vergrootglas 
te zoeken zijn. Dat is trouwens eigen aan 
de VU: zij heeft een kader dat voor inhoud 
staat, dat intelligent aan poUtiek doet. 
Onze partij telt weinig pragmatici." 

• Krijgen de jongeren wel faire kan
sen in de VU? 

K. Van Audenhove: „Dat is heel plaatsge
bonden. In Leuven bijvoorbeeld, is de 
lijsttrekker, yom Vandenbroucke, 25 jaar 
Maar dat blijkt veeleer een uitzondering. 
Jongeren vragen gewoon een kans. Een 
aantal mensen klampt zich te fel vast aan 
de macht. Macht die ze nota bene dankzij 
het harde werk van de vele honderden 
militanten hebben bekomen. Het is niet 
altijd eenvoudig voor jonge mensen om 
op te boksen tegen die oudere generatie. 
Vaak zijn ze al moegestreden nog voor ze 
een eerlijke kans krijgen." 
K. De Winter: ,Jongeren kansen geven, 
mag niet betekenen: 'Kom het nu zelf 
maar eens beter doen!'. Laat hen de ruim
te om verantwoordelijkheid op te nemen 
en desnoods eens op hun bek te gaan. 
Het gaat trouwens ook niet enkel over 
verkozen mandaten. Ook de bestuurs-

iemand goed werk in het parlement? Er is 
ook een duidelijk gebrek aan communica
tie in de partij. Het kader weet te weinig 
waar haar parlementsleden mee bezig zijn. 
Waarom niet vanuit de fracties een 
nieuwsbrief rondsturen? Hier speelt trou
wens ook de meerwaarde van een blad als 
Wlf. Het is in staat een onafhankelijk 
standpunt in te nemen over het doen en 
laten van de partijtop - al zou het dat zeker 
nog wat meer mogen doen. Een ledenblad 
als De Toekomst kan dat niet." 

4 Op de Partijraad van maart jl. ver
liet VUJO boos de zaal omdat de 
discussie rond decumul werd uit
gesteld. Na afloop kregen de jpn-
geren het verwijt nooit met het
zelfde vuur te strijden voor com
munautaire thema's. Is VUJO niet 
Vlaams genoeg? 

K Van Audenhove: „Ik begrijp die reac-

De vorige VUJO-voorzitter, Kristin De Winter, 

kan haar politiel( ei nu kwijt in het VU-partij

bestuur 

ties niet goed. Amper een paar weken 
terug voerde de VUJO aan het 'VLD-hoofd
kwartier actie tegen de benoeming van 
exclusief Franstalige rechters. De VU-cam-
pagne daaromtrent kwam pas later op 
gang. Kom dus niet vertellen dat VUJO 
geen Vlaamse reflexen heeft. Bij mijn ver
kiezing heb ik de niet-flaminganten onder 
de aanwezige VUJO-leden gevraagd om 
recht te staan. Iedereen bleef zitten. Elk 
geeft gewoon een eigen interpretatie aan 
zijn Vlaamsgezindheid. Wij hoeven het 
niet telkens uit te schreeuwen of met ven
dels te staan zwaaien." 
K. De Winter: „VUJO heeft de VU toch 
ook nooit verweten teveel nadruk te leg
gen op typisch Vlaamse thema's. Als de 
jongeren ook sterke nadruk leggen op 
maatschappelijke thema's is dat omdat we 
de "VU geen eenzijdig cachet willen 
geven." 

4 De Vlaamse regering is nu een 
tiental maanden aan het werk. 
Betekent VU&ID een meerwaarde 
in het beleid? 

K. Van Audenhove: „Ik ben best tevreden 
over het werk van onze ministers. Bert 
Anciaux levert grondig werk rond de 
socioculturele sector en het jeugdwerk. 
Dankzij onze deelname aan de Vlaamse 
Regering kunnen we ook wegen op het 
federaal communautair beleid. De recente 
doorbraak met Landbouw en Buitenland
se Handel was er anders niet gekomen." 
K. De Winter: „Anciaux en Johan 
Sautvens doen het inderdaad niet slecht. 
Al wacht ik nog op een aantal symbool
momenten, dingen waarover we binnen 
tien jaar kunnen zeggen: 'Dat hebben wij, 
heeft de VU gerealiseerd'. Doel zou zo'n 
symboolmoment kunnen zijn. Of de nieu
we Gemeente- en Provinciewet, het 
decreet Jeugdwerk, de non-discriminatie. 
Telenet. Ook mobiliteit is voor mij heel 
belangrijk. Hier is dringend nood aan een 
megabeleid, dat rekening houdt met de 
havens, bedrijfstransport, luchthavens, 
voorstadsnetten, enz. Als we het aan Steve 
Stevaert overlaten, dan is het enige resul
taat dat de bussen gratis rijden." 

4 Als er dan zo'n goed werk wordt 
geleverd: hoe komt het dan dat 
VU&ID in de jongste peilingen ter
rein verloor? 

K. De Winter: „Dat is inderdaad onbegrij
pelijk. Mieke Vogels doet het volgens mij 
nochtans ronduit slecht. Blijkbaar hebben 
de Agalev-kiezers weinig gevoel voor con
sequentie. Het is vooral een zaak van goed 
en helder communiceren. Agalev heeft 
daar ook bruikbare departementen voor 
Vera Dua kan zich makkelijk profileren als 
de beschermer tegen varkens en mesto
verschot. Bomen bijplanten is tastbaar, 
aan de Gemeentewet sleutelen is dat 
niet." 

Pieter Vandenbroucke 

Klaas Van 
Audenhove: „We 
willen applaudis
seren als de partu 
goed werk levert. 
Maar we staan 
ook op onze 
achterste poten 
als ze dat niet 
doet." 
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